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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 2:4

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. 2అబాహామ్ఇసాస్కుకపాయిలన్. ఇసాస్కుయాకోబుక
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. 5అమిమ్నాదాబు 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 ఊరియామెలొ ఎకిక్లొచి
తేరిస్ తెన్ సొలొమోనుక పాయిలన్. 7 సొలొమోను
రెహబాముక పాయిలన్. రెహబాము అబీయాక పాయిలన్.
అబీయా ఆసాక పాయిలన్. 8 ఆసా యెహోసాపాతుక
పాయిలన్. యెహోసాపాతు యెహోరాముక పాయిలన్.
యెహోరాముఉజిజ్యాకపాయిలన్. 9ఉజిజ్యాయోతాముక
పాయిలన్. యోతాము ఆహాజుక పాయిలన్. ఆహాజు
హిజిక్యాకపాయిలన్. 10హిజిక్యామనసేస్క పాయిలన్.
మనసేస్ ఆమోనుక పాయిలన్. ఆమోను యోసీయాక
పాయిలన్. 11పడొత్ యూదుల్ కబబులోనుదేసిమివిరోదుమ్
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. 13 జెరుబాబ్బెలు
అబీహ దుక పాయిలన్. అబీహ దు ఎలాయ్కీముక
పాయిలన్. ఎలాయ్కీము అజోరుక పాయిలన్. 14 అజోరు
సాదోకుక పాయిలన్. సాదోకు ఆకీముక పాయిలన్. 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
దేసిమివిరోదుమ్ సుదల్ కడ నిలి ఎదచొవద్ తరుమ్ లు జల.

బబులోనుతె గెలి తెంతొ అనెన్మొదొల్ కెర, కీసుత్ ఎద కి చొవద్
తరుమ్ లు జల.

యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి
(లూకా 2:1-7)

18 *యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి కీసి జలి మెలె, మరియచ
అయయ్సిఁసి, “అమ్ చి బోదక తుక దెమ్ దె” మెనయోసేపుక
సంగిలి పడొత్ , జేఁవ్ దొగుల నే బెదితె అగెగ్, దేముడుచి† సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తెన్ మరియఅంగి జలి. 19మరియచొమునుస్సి
జంక తిలొ యోసేపు, జా దసిస్ జా అసెస్ మెన సూన కెర,
జోపునిన్మ్ జలొసొమానుస్చి రిసొ, పడొత్ మానుస్ల్ చిమొకెమ్
జాక లాజ్ కెరుక నెస కెర, గగొగ్ ల్ నే జతె లుంకవ జాక ముల
దెంకమెలఉచరల్న్. 20జోఇసి కెరుక మెన ఉచరె తతికయ్,
పబుచొ దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ జోక డీస కెర, “దావీదు
రానొచి సెకుమ్ చొ ఓ యోసేపు, తుచి తెరిన్ జతి మరియక
ఆననుక తుయి బి నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక
జాఅంగిజాఅసెస్. 21జాచిపెటిట్ ఏక్పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జొయియ్
జోచ పెజల్ క జోవయించ పాపల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె.
జాచి రిసొ, జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తీ” మెన జో దూత
సంగిలన్.

22ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలి మెలె, దేముడు జోచ‡
కబురుల్ సంగిలొసొచి అతిత్ సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్
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’.

24 జలె, యోసేపు నిజ తా ఉటట్ కెర, పబుచొ దూత జోక
సంగిలి రితి, జోచి తేరిస్క ఆననల్న్. 25 దసిస్, జాచి పుతుత్ సి
నే జెరిమ్తె ఎదక, జాచి తెన్ బెద నిజె నాయ్, జో జెరిమ్తికయ్,
యోసేపుజోక ‘యేసు’మెననావ్ తిలన్.

2
తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్యేసుక చజ బకి కెరిల్సి

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
పకక్ జోచి సుకొక్క దెకిలమ్, చిజోక బకి కెరుక జాఅసుస్మ్”
మెన పెజల్ క సంగితె తిల.

3 హేరోదు 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

* 1:18 1:18 ‘పబు’మెనరెగిడెల్, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. యెహోవఅబొబ్స్ క కియేసుపూతుత్ క కి ‘పబు’మెనుల. † 1:18 1:18అపెప్
తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె, గనియేసుచి జీవితుమ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ చ
సాచులు 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. * 2:2 2:2 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జతు, ఎకిక్ అంకయ్జొకరు’ మెన పబుపూరుగ్ మ్ నిసాన పెజల్.
ముకిక్మ్ క ఇసాయేలు దేసిమి జివుల. యూదుల్ తె, జా ఇసాయేలు దేసిమి, యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్, జా బులెత్ తిలన్. † 2:4 2:4 ‘కీసుత్ ’ మెలె, దేముడు
టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.



మతత్యి 2:5 2 మతత్యి 3:9

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 సంగిలొ పూరుగ్ 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 దెకిలిసుకొక్ కెఁయ
డీసిలి గే సూన కెర, 8 “తుమ్ గెచచ్, జో బోద కేనె అసెస్ గే
సరిగా చజ దెక జా, అనెన్ జా కెర, అంక సంగ. ఆఁవ్ కి గెచచ్,
జోక బకి కెరిందె” మెనమోసిమ్ 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 కంట అగెగ్ ఇండ గెతెతా,జోబోద తిలొ గేర్ చి ఉపిప్రి
టీఁవొ జలి. 10 జా సుకొక్ టీఁవొ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జా, 11జా గెరి పెస, మరియ అయయ్స్ తెన్
తిలొజోబోదకదెక,సెరున్ సేడజోకజొకర,జోవయించపెటెట్ల్
ఉగడ్ కెర, బఙార్, దూపుమ్, చెంగిలి వాసెన తేలు, దసచ,
బవుమానుమ్ క దిల.

12బకి కెరిల్ పిమమ్ట్, “హేరోదు రానొతె అనెన్ గెచచ్ నాయ్”
మెన, సివన్తె దేముడు జేఁవ్ క జాగర సంగితికయ్, జేఁవ్ వేర
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 ,ఈంజొబోదక చి అయయ్స్ క కడ దెరన, ఐగుపు దేసిమి
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 చొచి అతిత్ సంగిలి కొడొ నెరవెరుస్ప
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,
యేసుకమారుకమెన, కెఁయజెరమ్ తయెదెగేజేఁవ్పండితుల్
అగెగ్ సంగిల కొడొక ఉచర, బేతెల్హేమ్ తె, పడొత్ జా పటున్మ్ చి
సుటుట్ నంతచ గాఁవొవ్ ఎతిక్తె, దొనిన్ వెరుస్ల్ తెంతొమొదొల్
కెర, తొకిక్ వయసుచ మునుస్బోదల్ ఎతిక్క మొరవ గెలన్.
17 ఇనెన్తెన్ కియిరీమ్యామెలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ 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, 21జో ఉటట్ కెర,
బోదకచిఅయయ్స్ క కడ దెరన, ఇసాయేలు దేసిమిఅనెన్ 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,
23గలిలయపాంతుమ్ తెఉటట్ గెచచ్. నజరేతు గఁవివ్జా 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.

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 మెలొసొ బార్

జా, 2 “దేముడుచి రాజిమ్పాసిజా అసెస్. జాకయ్తుమ్ చి
పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా ఒపప్న, పాపుమ్ బుదిద్ ముల
దాస”మెనయూదయపదేసిమ్ చిబయిలెబుల బులసాటప్
కెరె తిలన్. 3జోచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయాపూరుగ్ 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 నెడిమిబందన తయెదె. చిటక్ల్ చిఒండడ్
తేల్ జో కయెదె.

5 జా దీసల్ తె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెచ మానుస్ల్
కి, జా ఒంటి యూదయ పదేసిమ్ చ మానుస్ల్ కి, ఒంటి
యోరాద్ ను మెంతి గాడు పాసిచమానుస్ల్ కి, యోహానుతె జా
కెర, 6జేఁవ్ కెరల్ పాపల్దుకుమ్తెన్ఒపప్న ఎదారుద్ మ్ సంగ,
యోరాద్ ను గడెడ్ జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల.

పరిసయుయ్ల్ కయోహాను గోల కెరిల్సి
7 *పరిసయుయ్ల్ క కి, †సదూద్ కయుయ్లుక కి, ఒగగ్ర్ జిన్ జా

బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతిసి యోహాను దెక కెర, “అయివొచి
రితి విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస, తుమ్! దేముడు కెరి సిచచ్
పిటట్వనుక ఉచరుక మెన తుమ్ క సికడొల్సొ కొనొస్? 8 తుమ్
కెర పాపల్ ముల దా, చెంగిల్ బుదిద్తె ఇండ, ఆతమ్చి పంటొ
దెర. 9 పిమమ్ట్, ‘అబాహామ్ అమ్ క అబొబ్ జయెదె, చి రిసొ

* 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 తెముకిక్మ్ క జెఁవివ్,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్పెజల్ క సికడుక. † 3:7 3:7 సదూద్ కయుయ్లుమెలెజేఁవ్ 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.



మతత్యి 3:10 3 మతత్యి 4:19

దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’ మెన తుమ్ క తూమ్ ఉచరన,
సొంత గవురుమ్ సంగనుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్చ
పతల్ తెన్ కి దేముడు అబాహామ్ చి రిసొ బోదల్ క జెరమ్వుక
తెరె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె, అపెప్ కి పబు
కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది కండితి రితి, కురాడు దెర
టీఁవొ జా అసెస్. జలె, చెంగిల్ పంటొ నే దెరొ, ఎతిక్ రూకుక
కండ కెర ఆగితె గలుల”మెన, జేఁవ్ కయోహాను సంగిలన్.

11 తెదొడి, పెజల్ క యోహాను “తుమ్ కెర పాపల్ చి రిసొ
తుమ్ దుకుమ్ జా ముల దెతి గురుకయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క ఇసి
పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి. గని, అంచి పడొత్ అనెన్కొల్ అపెప్
జెతయ్. జోఅంచి కంట వెలొల్ ,జోక అదికారుమ్ ఒగగ్రి. జోచ
జోడుల్ వయుక జలెకు, ఆఁవ్ విలువ నాయ్. జో, ‡దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ చి ఆగి తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెయెదె.
12 జోచి పూన్ తి సూపు జోచి అతిత్ 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. 14 యోహాను జోక దెక కెర,
“ఆఁవ్ తుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక అసెస్. తుయి కిచొచ్క
అంచితె బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతసి? బెదె నాయ్” మెన
యేసుక సంగితికయ్, 15యేసు “అలెల్, అపెప్చి మటుట్ క ఇసి
జరుగ్ జవుస్. దేముడుచి నీతి ఎతిక్ ఇసి నెరవెరుస్ప కెరుక
అమ్ క చెంగిలి” మెన యేసు జబాబ్ దెతికయ్, యోహాను
జోక బాపిత్సుమ్ దిలొ.

16యేసు ఈంజ బాపిత్సుమ్ నఙనిల్ బేగి, గడెడ్ తెంతొ బార్
జతికయ్, ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్పారవ్ పిటట్చి రితిజాఉతజా కెర,యేసుచిఉపిప్రి
వెసిలిస్ జో దెకిలొ. 17 “ఈందె, ఈంజొయి అంచొ పేమ
తిలొపూతుత్ . 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 నెంజిలిడొంగె కడ నిలన్.
2 జలె, దొనిన్ విసొస్ పొదులు, దొనిన్ విసొస్ అందరుల్ యేసు
చువెవ్తతికయ్,జోకచూ కెరికయ్, 3పాపుమ్కెరవుకఉచర
సయ్ తాన్ జోతె జా కెర, “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె,
ఈంజేఁవ్ పతల్పోడియొజతిరితి సంగు”మెలన్. 4తెదొడి
యేసు,
“ ‘ఎకిక్ పోడియొతెన్నాయ్, గని దేముడుచి చోండి తెంతొ

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
గుడితెచి వెనొగ్ పుచి ఉపిప్రి జోక టీఁవొ కెర, 6 “తుయి
దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.

‘తుక పమాదుమ్ నే జతి రితి,జోచ దూతల్ క దేముడు ఆడ
దా తెదయెదె’,

‘తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి, జేఁవ్ దూతల్ జోవయించ
అతొత్ చంపొ కెర, తుక ఉకుక్లనుల,’

మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెనయేసుక సంగిలన్.
7సయ్ తాన్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోక
“ ‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక
పరిచచ్ కెరుక నాయ్’
మెన అనెన్క్ టాన్ తె రెగడ్ అసెస్”మెన సయ్ తాన్ క సంగిలన్.

8 పడొత్ అనెన్, ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి ఏక్ డొంగుర్ ఉపిప్రి
సయ్ తాన్యేసుక కడ నా కెర, ఈంజ లోకుమ్ చ రాజిమ్ లు
ఎతిక్, జేఁవ్ చి విలువ ఎతిక్ జోక దెకవ కెర, 9 “తుయి సెరున్
సేడ అంక జొకరెల్గిన, ఈంజ ఎతిక్ తుక దెయిందె” మెన
యేసుక సంగిలన్. 10యేసు జోక, “సయ్ తాన్, తుయిఉటట్
గో. కిచొచ్క మెలె,
‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్జొకర,
జో ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్’
మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్. 11తెదొడి సయ్ తాన్ జోక
ముల దా ఉటట్ గెలన్, చి ఈందె దేముడుచ దూతల్ జా కెర,
యేసుక సావెచన కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.

యేసు గలిలయపాంతుమ్ తె బస జలిసి
(మారుక్ 1:14-15; లూకా 4:14-15)

12ఒతత్ తెంతొ ‘బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుకజేలికెరజేల్ 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 మ్మెంతిపటున్మ్ తెఉటట్ జాజితెతిలస్.
14దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
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 తెన్ తిలె కి, అపెప్ వెలిల్ ఉజిడి దెక అసిత్.
జేఁవ్ పాపుమ్తెన్మొర గెల రితజా తిలె కి,
జోవయింక రాత్పాయిలి రితిజా,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయింక డీస అసెస్”
మెన సంగిలి కోడు.

17జా దీసి తెంతొ, జాపాంతుమ్ చ పెజల్ కయేసు బోదన
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,
జోవయింకదెక కెర, “జలె,తుమ్అంచిపటిట్ జా,చిమానుస్ల్
అంక నంపజతి రిసొ తుమ్ జోవయింక అంచితె కడ ఆన్ త
జాలరుల్ జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిందె” మెన సంగిలన్.

‡ 3:11 3:11 ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్’మెలె,యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ చి కియేసు దేముడు పుతుత్ స్ చి కి జయెదె.
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20ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్ జోవయించ వలల్ముల దా
కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

21 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెచచ్, యాకోబుచియోహాను
మెల అనెన్ దొగుల అనొన్బావొకయేసు దెక జేఁవ్ క బుకారల్న్.
జేఁవ్ దొగుల జెబెదయి మెలొ అబొబ్సి తెన్ జోవయించి
దోనితె వెస తా, జోవయించ వలల్ చెంగిల్ కెరె తిల.
22యేసు బుకారిల్ బేగి,జోవయించొఅబొబ్స్ క చిదోనికముల
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. 25 ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొ, గలిలయపాంతుమ్తెంతొ,దెకపొలిపాంతుమ్తెంతొ,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ, యూదయ పదేసిమ్ తెంతొ,
పడొత్ కయోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
జటుల్ తెన్ జోచి పటిట్ గెల.

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

1 యేసు జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్ పటిట్ అయ్ లసక దెక కెర, ఏక్
మెటట్య్ వెగ వెసితికయ్, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జెతికయ్ 2జో
చోండి పుటవ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బోదన కెరుక దెరల్న్.

3 “అమ్ ఆతమ్తె ఎదగ్రె తొకిక్చ సుదల్ మెన కో చిననుల
గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దస మానుస్ల్ కయ్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెవాట తయెదె.

4 “దుకుమ్ సేడత్సక చెంగిలి, కిచొచ్క మెలె, దేముడు
జోవయింక బురియవెదె.

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

6 “చూ తాన్ గెతె ఎదక మానుస్ల్ 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 కనాక్రుమ్దెకితసకచెంగిలి. కిచొచ్కమెలె,
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 అంచ మానుస్ల్ జలి రిసొ తుమ్ క మానుస్ల్
ఆరిక దూసుప కెరెల్గిన,అలల్ర్ కెరెల్గిన, ఎతిక్ రగల్ అబదుద్ మ్
సంగిలెగిన, తుమ్ క చెంగిలి. 12 జేఁవ్ దసిస్ కెరెల్ కి,
సరద్సంతోసుమ్తెన్తా. కిచొచ్కమెలె,పరలోకుమ్ తెతుమ్ క
వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. పూరుగ్ మ్ కి, దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ కి జేఁవ్ దస అలల్ర్ కెరల్.”

లోన్ క చి ఉజిడిక టాలి
(మారుక్ 9:50; 4:21; లూకా 14:34-35; 8:16)

13 “తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ క లోన్ చి రితి జసెత్. గని జాగర
తెన్ తా, లోన్ చి కారు గెలెగిన, జా లోన్ కీసి అనెన్ కారు
జయెదె? అనెన్ కిచొచ్క కి కామ్ క నే జయె. ఎతిక్ వెంట గెలుక
జయెదె. దసిస్ వెంట గెలెగిన,మానుస్ల్ సుఁదుక జయెదె.”

14 “తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ క ఉజిడి జా అసుస్స్. ఏక్
పటున్మ్ మెటట్చి ఉపిప్రి తిలెగిన, జా పటున్మ్ క లుంకడుక
నెంజె. 15 దసిస్, మానుస్ల్ దీవు లంబడ తిలెగిన, జా దీవుక
నాడి గట డంకితి నాయ్, గని దీవు కంబుమ్ తె టీఁవుల, చి
జా గెరి తిలస ఎతిక్క జా ఉజిడి కామ్ క జెయెదె. 16తుమ్ చి
తెన్ కి దసిస్ తంక అసెస్. తుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ ఇండితిసి
మానుస్ల్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ది జలొ దేముడుక
గవురుమ్ దెతు మెన, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడిమానుస్ల్ చి
ముకెమ్ లగితి రితి తుమ్ ఇండ.”

పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ చి రిసొయేసు సంగిలి బోదన
17 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్

జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ జలెకు,
పెట గెలుక ఆఁవ్ అయ్ లయ్మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. జా
ఎతిక్నెరవెరుస్ప కెరుకయ్ఆఁవ్అయ్ లయ్, గనిపెటగెలుక
మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. 18 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి పాడ్
జా గెతె ఎదక, మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్సి దేముడుచ
†ఆగన్ల్ చి కొడొ పూరి నెరవెరుస్ప జతె ఎదక, జేఁవ్ తె ఎకిక్
కోడు కిఎకిక్కామకిపిటెట్ నాయ్. 19జాచిరిసొ,ఈంజఆగన్ల్
రితి కెరిస్ క కో విలువ దెకితి నాయ్ గే, చి విలువ నే దెకితి
రితి అనెన్ మానుస్ల్ క సికడుల గే, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
జో దాకు జవుల. గని కో జేఁవ్ కొడొ రితి నిదానుమ్ కెర,
దసిస్ నిదానుమ్ కెరుక అనెన్ మానుస్ల్ క సికడుల గే, జెఁవివ్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె గవురుమ్ జవుల. 20తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్మెంతసిమెలె,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స
చి పరిసయుయ్ల్, కెరి కంట తుమ్ పునిన్మ్ ఇండిలెకయ్
నెంజిలె, తుమ్ కచితుమ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుస్
నాయ్.”

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

జంక అసెస్’ మెన పూరుగ్ 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, కోజలెకు అనెన్కొల్ క నిసాక్రుమ్సంగిలె, వెలిల్
సబచి అతిత్చి సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. కో జలెకు అనెన్కొల్ క
‘తుయిగడుస్’మెలిఎదిలికోడు సంగిలె, వెలిల్ ఆగిచిగొయిచి
సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. 23జలె, తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్గె
అరిప్తుమ్ దెంక మొదొల్ కెర తిలె జవుస్, ఈంజొ మానుస్

* 5:5 5:5 ‘ఆకర్ క’మెలె,ఈంజలోకుమ్నొవర్ జతి రితిపబుమారుస్ప కెరిల్ పొదిక. † 5:18 5:18తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు
రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తె
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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కిచొచ్గె కెరిల్స్ చిరిసొఅనెన్కొల్ ఇనాచిఉపిప్రికోపుమ్తెన్అసెస్
మెనఈంజొఏదసట్ కెరెల్గిన, 24ఈంజొఅరిప్తుమ్ దెతిసి బలి
దెతి టాన్ తె నే దెతె, పాసి ముల దా కెర, తొలితొ గెచచ్, జో
అనెన్కొల్ తెన్సేంతుమ్ కెరన,అనెన్జా కెర, ఇనెన్చిఅరిప్తుమ్
ఈంజొ దెవుసు.

25 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో గే నేరిమ్ వయడ తిలెగిన,
తుమ్ బెద గెతెతా తీరుప్ కెరి గెరి నే పాఁవితె అగెగ్,జో నేరిమ్
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 సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె కో
సిచచ్ జవుల గే,ఆకర్ చికాసు ఎద కిపూరితీరుస్ప కెరె ఎదక,
తుమ్ క ములుక నెంజె.”

లంజెచి రిసొచి తీరుప్
27“పడొత్ ‘తుమ్లంజెకమొకెరనాయ్’మెనసంగిలికోడు

తుమ్ అగెగ్ తెంతొ సూన అసుస్స్. 28 గని ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఏక్ తేర్ బోదక దసిస్ దెకుక కి కో దెకెదె
గే, ఎకిక్ దెకిలి రిసొ,జోచిమెనుస్తెజాతెన్లంజె కెరఅసెస్.”

29 “జలె, తుమ్ చితె కచి గే ఉజిల్ అంకి జవుస్ జోక
పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జో జా అంకి
కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. జోవయించ ఆఁగ్ తె తతత్స ఎతిక్
తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిజతి కంట,జోచి
ఆఁగ్ తెతతత్సతెఎకిక్ జవుస్పిటట్ గెలి రితిజలె,జోకచెంగిలి.
30 దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఉజిల్ ఆతు జవుస్ జోక
పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ పాపుమ్
నే కెరి రిసొ, జో ఆతు కండ గెలి రితి జా, జోచి తెంతొ వెంట
గెలి రితిజవుస్. కిచొచ్కమెలె,జోచఆఁగ్ తెతిలవాటల్ఎతిక్
తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,జోచ
ఆఁగ్ తె తతత్స ఎకిక్ ఆతు పిటట్ గెలి రితి జలె,జోక చెంగిలి.”

పెండిల్ జాములవులి జలసచి రిసొచి తీరుప్
31 ‘కో జలెకు జోచితేరిస్కముల దెయెదె గే,జోజాకముల

దెంకమెనఏక్కాగుమ్రెగడ్ దెంక అసెస్’మెనపూరుగ్ మ్తెంతొ
సంగిలికోడుఅసెస్. 32గనిఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్మెనసంగితిసి
మెలె, జా తేరిస్ లంజె జలిస్ క పిటట్వ, కో జలెకు తేరిస్క ముల
దెయెదెగే,జొయియ్జాకలంజె కెరయ్. అనెన్,మునుస్స్ముల
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 క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, *జా పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ
దేముడుచి గుడిక నిసానల్ పటున్మ్. 36అనెన్, ‘బోడిచి ఒటు
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
అసెస్ మెలెగిన, ‘ఎఁ ఎఁ’మెన. తుమ్ ‘నాయ్’మెనుక అసెస్
మెలెగిన, ఎకిక్ ‘నాయ్’ మెన. ఇనెన్క జీన్ తిస్ సయ్ తాన్
తెంతొయ్జతయి.”

అలల్ర్ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:29-30)

38 ‘ఏక్మానుస్చి అంకి జవుస్ అనెన్కొల్ కోపుమ్ క కడెల్గిన,
జోకడొల్సొచిఅంకి కిజోఅంకి గెలొమానుస్ గెచచ్ కడుక అసెస్.
అనెన్, ఏక్ మానుస్చొ దాంతు అనెన్కొల్ పెట బగయ్ లెగిన,
ఈంజొకిజోచిదాంతుపెటబగవగెలుకఅసెస్’మెనపూరుగ్ మ్
సంగిలి కోడు తుమ్ సూన అసుస్స్. 39 జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క
కిచొచ్ సంగితిసి మెలె, తుమ్ క అలల్ర్ కెరొల్సొక తుమ్ అలల్ర్
కెరక్ నాయ్. మూరుక్డు జవుస్ తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఉజిల్
గలిజవుస్పెటెల్గిన,దెబబ్ కయ్ లొసొతుకెల్తా,జోచిడెబిగలి
కి జో అనెన్కొల్ 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. 41కోజలెకు తుమ్ చితెఎకిక్లొక ‘ఏక్మయిలు దూరి
బెద జె’ మెన బలవంతుమ్ కెరెల్గిన, జో తెన్ ఈంజొ దొనిన్
మయిలుదూరిబెదగెసుస్. 42కోజలెకు తుమ్ చితెఎకిక్లొతె
కిచొచ్ జవుస్ నఙిలె, దెంక. అనెన్, కో జలెకు తుమ్ చితె
ఎకిక్లొతె బదుల్ నఙిలె, తుక నే దెయింద్ 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 జలసచిఉపిప్రి విరోదుమ్తెన్తా’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.
45తుమ్ ఇసి కెరెల్గిన, తుమ్ చొపరలోకుమ్ తెతిలొదేముడు
జలొ అబొబ్స్ చ పుతత్రుల్ జలదు మెన 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. 46ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్
తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్ జా? †సిసుత్
నఙితస కి దసిస్ కెరుల. 47 ఎకిక్ తుమ్ చ సొంతమానుస్ల్ క
ముదుద్ కెరెల్, గని వేర మానుస్ల్ క నాయ్మెలె, మాములుమ్
మానుస్ల్ కెరిసిచి కంట జా కిచొచ్ జీనిల్సి! దేముడుక నేనల్
మానుస్లి దసిస్ కెరుల. 48 తుమ్, జలె, సూన. పరలోకుమ్
తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడు కీసి పేమకపూరిఅసెస్ గే,తుమ్
కి దసిస్ పేమకపూరిజా తంక అసెస్.”

‡ 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 చొరానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
* 5:35 5:35 ‘పబు’మెలె కి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు’మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొరానొజలొపబు’మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొసంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక
తినిన్ నవొవ్ జయెదె. † 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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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 జలొ
అబొబ్ద్ తెబవుమానుమ్తుమ్ కదొరుక్జయెనాయ్. 2జాచి
రిసొ, తుమ్ దరుమ్మ్ దెంక జలె, నపిప్ర్ బజయ్ లి రితి జా
మానుస్ల్ చిమొకెమ్ గవురుమ్ జతి రిసొ దాస నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,మానుస్ల్ గవురుమ్దెతి రిసొఉపమెనుస్చొమానుస్ల్
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 తెన్తతిరితి,తుమ్ చొఉజిల్ఆతుతెన్దరుమ్మ్దిలె,
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 చ రిత జానాయ్. దసమానుస్ల్ సొంత గవురుమ్
ఆనన్ తి రితి, మానుస్ల్ దెకుత్ మెన, సబ గెరలె, వీదులె
టీఁవొజాపారద్న కెరుక ఓజజాఅసిత్. తుమ్ క కచితుమ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, జేఁవ్ జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన గెల
అసిత్. 6 దసిస్ తుమ్ పారద్న కెరుక జలె, మానుస్ల్ నే దెకితి
రితి, గని తుమ్ చి గదితె పెస, కెవిడ్ డంకన, నే డీసయ్ జతొ
తుమ్ చొదేముడు అబొబ్స్ కపారద్న కెర. మానుస్ల్ నేదెకితిసి
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 కొడొసంగిలెదేముడు అమ్ చపారద్నల్మెనెస్దె’
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 తుయిఅమ్ 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 “కిచొచ్క మెలె, కో కో తుమ్ క తపుప్ కెర తిలెగిన, తుమ్
జోవయింక చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ
దేముడు జలొ అబొబ్ తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 15 గని
మానుస్ల్ తుమ్ క కెర తపుప్ల్ తుమ్ నే చెమించుప 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,మొకొమ్వెటాక్రుమ్తెయార్కెరనతవుల.
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, దసిస్ కెర
మానుస్ల్ జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన గెల అసిత్.
17 తుమ్, జలె, తుమ్ చువెవ్ తతె పొది, మానుస్ల్ నేనిల్
రితి, తుమ్ చి బోడి తేలు 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 పెసితి లోకుమ్ తె, మెలె పరలోకుమ్ తె,
ఒతత్చి దనుమ్ కుడవన కెరన. 21 తుమ్ కేన్ లోకుమ్ తె
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.
23తుమ్ చఅంకివొమయ్ లజాతిలెగిన,తుమ్ చిఆఁగ్ 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
సేవ ఎకెక్ దడి కెరుక నెతె. ఎకిక్లొక విరోదుమ్ 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 కిచొచ్ మెంతసిమెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే కిచొచ్ పిమ్ దె గే
కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే కీసిజా జిమ్ 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? 27 పడొత్ , తుమ్ చితె
కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి,జోచిబతుక్క 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 జలొసొలొమోనుమెలొపూరుగ్ మ్ చొరానొకిఈంజేఁవ్
పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ . 30తుమ్ తొకిక్ నముకుమ్
తిలస, ఏక్ కోడు ఉచరన. ఆజి తా కెర కలిక డయ దెతి
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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’ మెన చింత గలన ఉచర నాయ్. 32 దేముడుక
నేనల్ మానుస్ల్ కి ఇసిచి ఎతిక్క ఉచరంతె తవుల, అనెన్, ఇస
సామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్ జతతిమెన; తుమ్ చొపరలోకుమ్
తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడు జానె. 33 తుమ్, కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ మెలె, తొలితొ దేముడుచి రాజిమ్ జోచి పునిన్మ్ చజ,
జోసికడిత్ బుదిద్ ఇండుక ఆసజాతా. తుమ్ఇసిజలదుమెలె,
తెదొడి ఎతిక్ తుమ్ క దొరుక్ జవుల. 34జాకయ్, ‘కలిక కీసి
జా జిమ్ దె?’ మెనతుమ్ చింత గలన ఉచరనాయ్. కలికచి
రిసొ సమమ్ందుమ్ జతిసి కలిక దొరుక్ జయెదె. కేన్ దీసిచి
బాద జయిదీసిక సాలు.”

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

1 “తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కుసిస్దుమ్ తెన్ తీరుప్ ఉచర
నాయ్,చిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుతుమ్ కతీరుప్ కెర
సిచచ్ కెరుక నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్ క
కీసితీరుప్ దెకితె గే,దేముడు తుమ్ కయ్కిదసిస్ 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 జోచి బావొచి అంకితె తిలి
ఇదిలిదిల్ తొకుక్ దెకితసి, గని సొంత అంకితెచి దూలుమ్
దెకిస్ నాయ్? 4 నెంజిలె, తుచి అంకితెచి తొకుక్ కడిందె”
మెనచిలప్అంకితెతిలొసొకీసితుచొబావొకసంగుకజయెదె!
5తుయి 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 గల దాస నాయ్. అండుల్ క దిలె, విలువ నే దెకితె
సుఁద కెర, పసల్ కెర, తుమ్ క చిర గెలుల.

7 “నఙ తుమ్ క దెయెదె. ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ చజిలె, దొరుక్
జయెదె. కెవిడ్తె పెటెల్, తుమ్ క కెవిడ్ ఉగిడిందె. 8 కో సంగిలె,
జోక దొరుక్ జయెదె, చి చజిలె,దొరుక్ జయెదె, చిజోచి కెవిడ్తె
పెటెల్,జోచి రిసొఉగిడ్ జయెదె.

9 “తుమ్ చి తెన్ కేన్ మానుస్ 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 వల్ దెంక జానుస్. జలె, పరలోకుమ్ తిలొఅబొబ్స్ జలొ
దేముడుతె కో చెంగిల వరల్ నఙిలె, మానుస్ల్ దెతి కంట జో
అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ వరల్ దెయెదె!

12 “మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్
జసెత్ గే, తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ కెర. కిచొచ్క మెలె,
మోసే పూరుగ్ 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 గెతి వాట్ సులుల్ , జా వాట్ పెసితి
గుముమ్మ్ రూందు. జా వాట్ ఒగగ్ర్ జిన్ గెతతి. తూమ్,
మాతుమ్, ఇరుక్ వాట్ చి గుముమ్మ్ పెస. 14 కిచొచ్క మెలె,
పరలోకుమ్ తెబెదితివాట్ చిగుముమ్మ్ఇరుక్ అసెస్,జావాట్
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. దసమానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. చెంగిల్
మానుస్ల్ రితి, జేఁవ్ మెండల్ చ రోమల్ గలన డీసయ్
జవుల, గని జోవయించి పెటిట్ తెడి డురొక్వ రితి కుసిస్దుమ్
తిలస. 16జోవయించ కమొచిపలితుమ్దెకిలె,జోవయించి
బుదిద్ తుమ్ చినితె. కంట చెటెల్ దాచ పండుల్ కోడుక జయెదె
గె? లసవ్న్ రూకి తెన్ †అంజూరుమ్ పండుల్ కోడుక జయెదె
గె? నెంజె. 17 ఎతిక్ చెంగిలొ రూక్ తె చెంగిలి పండుల్ దెరుల,
గని కామ్ క నెంజితె రూక్ తె కామ్ క నెంజిత పండుల్ దెరుల.
18చెంగిల్ రూక్ తెకామ్ 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
తిలొ అంచొ అబొబ్ జలొ దేముడు సికడిల్ కోడు రితి కెరసయ్
ఒతత్ గెచుచ్ల. 22ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి
దీసిక, అంక ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్, ‘పబు, పబు’, తుచి నావ్
తెన్తూయిసంగిల కబురుల్ సంగిలమ్,నాయ్గె? తుచినావ్
తెన్బూతల్గటకఉదడల్మ్,నాయ్గె? తుచినావ్దెరఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొ కెరల్మ్, నాయ్ గె?” మెన సంగుల.
23 జలె “ఆఁవ్, తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ నేని. తుమ్ గార్ కమొ
కెరతస, అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్” మెన జోవయింక
సంగెదె.

సాపయ్బందిలొగేరుచి ఇసక్తెబందిలొగేరుచి రిసొచి
టాలి

(లూకా 6:47-49)
24 “అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల గే కీస

జవుల,జోబుదిద్ తిలొసొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,జోచొ గేరు రెంగిన్చి
ఉపిప్రి బందిలొ. 25బందితికయ్, పాని పెటిల్ , వరద్ల్ జలి, చి
గటిట్ఙ వాదు జో గేరుచి సుటుట్ నంత కెరెల్ కి, జా గేర్ చి పునాది
రెంగిన్చిఉపిప్రి తిలి రిసొ, కెదిద్ వాదుపాని 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.

28 యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జనాబ్
ఎతిక్ జో కెరిల్ బోదనచి రిసొ ఆచారిమ్ జల. 29 కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ చ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి
నాయ్, గని దేముడు దిలి అదికారుమ్ తెన్ జో సొసుట్ మ్
బోదన కెరె తిలన్.

* 7:2 7:2మీనిల్ † 7:16 7:16 ‘అంజూరుమ్ పండుల్ ’మెలె,బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల.
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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 దసుస్ల్ జా, సెరున్ సేడ
జొకర, “పబు తుక ఇసుట్ మ్ జలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర
సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన సంగిలన్. 3 యేసు 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, చి తుయి సుదిద్ జలిసి ఒతత్ 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)
5 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ పాఁవితికయ్,

రోమ్ దేసిమ్ చొపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొ జా కెర,
6యేసుక “బాబు, అంచొ గొతిత్ నాడు కదుల్ జంక నెత కెర
ఒగగ్ర్ బాద జా గెరి ఎంగడ్ తతత్య్” మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలన్ 7 యేసు 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
సంగితసి మెలె, 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
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. 12 గని, అమ్ చిరాజిమ్ చి రిసొ తుమ్ క నిసాన అసిస్
మెన, అమ్ చ యూదుల్ క దేముడు సంగ తిలె కి, ఈంజేఁవ్
అమ్ చ యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ అందర్ చి ఉపిప్రి అందర్ తె
బయిలె గలి జవుల. ఒతత్ మానుస్ల్ ఏడెత్ తవుల, దంతొ
చపిప్లెత్ తవుల.” మెన సంగ కెర, 13యేసు జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ క “సరె, గో. తుయి నంపజలి రితి తుక 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 పేతురు మెలొ జోచొ సిసుస్డుచి 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.

16సాంజ్జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్బూతుమ్దెరల్సక ఒతత్ తిల
పెజల్యేసుతె కడఆన్ తికయ్,జేఁవ్బూతల్ఎకెక్క్ క “ఉటట్
గో” మెన ఎకిక్ కోడు తెన్ యేసు ఉదడ గెలన్. కిచొచ్ కిచొచ్
జబుబ్ల్ తిలసక కి చెంగిల్ కెరల్న్.
17 “జొయియ్ అమ్ చ బాదల్ జబుబ్ల్ దెర గెచచ్య్ లొ” మెన

దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ జో సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్మెనఇసి
జలి.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ తంక మెన
సంగిలిసి

(లూకా 9:57-62)
18సుటుట్ నంతఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్బెరతిలిసియేసుదెక, కెర,

“సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ” మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
19 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ
యేసుతె జా 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 *మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకబోడివంపొ కెరిటాన్
నాయ్” మెన సంగితికయ్, 21 సిసుస్ల్ తె అనెన్కొల్ యేసుక
“పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్, గెచచ్ కెర, అంచొ అబొబ్
మొర గెతె ఎదక జోక పోస కెర, జో మొరెల్ జోక రోవ గెలుక
మెన, అంక సెలవ్ దె” మెన సంగిలన్. చి యేసు జోక దెక,
22 “మొరల్స జోవయించ సొంత మొరల్సక 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 తెవాదు 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?” మెన
జోవయింక సంగ కెర, వాదుక సముదుమ్ క గటిట్ఙ ఆడ
దిలన్. వాదు కెరట్లు ముల దిలి, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్
జలి రిసొ, 27 సిసుస్ల్, “ఈంజొ కీసొ మానుస్, చి వాదు కి
సముదుమ్ కిఇనెన్చికోడ్ క వంపొజతత్య్!” మెనఆచారిమ్
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.
29యేసు జా వాట్ జెతికయ్, “ఈందె, దేముడుచొ పుతుత్ సి,

* 8:20 8:20 ‘మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె,జాచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ’. యేసు ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, బయ్ బిల్ చిపొరిన్ పమానుమ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ పండితుల్ జా అరుద్ మ్ కెరనుల, గనిమాములుమ్మానుస్ల్ నేన్ తి.
† 8:28 8:28 గెరాసీనుల్ నావ్ కి తిలి
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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
తిలిమంద కతె తతికయ్, 31జేఁవ్ బూతల్యేసుక “తుయి
అమ్ క ఇనెన్ తెంతొ ఉదడెల్గిన, అండుల్ తిలి జా మందతె
అమ్ క తెదవ్”మెన,యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల. 32జో
జోవయింక “గెచచ్!” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ బూతల్ బార్
జా, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ముల దా, అండుల్ చి పెటిట్ పెస గెల,
చి జామందచ అండులు ఎతిక్ వెరి జా, జా వెలిల్ 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,
కిచొచ్నేపిటెత్,పటున్మ్ చకసంగిల. 34జాచిరిసొ,పటున్మ్ చ
ఎతిక్జిన్ యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన బార్ జా, దెక కెర,
“అమ్ చిదేసిమ్తెంతొములదాఉటట్ గో!” మెనబతిమాలప్
జా,జోక బమమ్ తెన్ సంగిల.

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 కడఆఁనల్సచినముకుమ్దెక కెర,జోఉటుట్ క నెతిరొల్సొక
దెక, “ఓ పూతుత్ , తుయి దయిరిమ్ జా. తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్”మెనజోక సంగిలన్.

3జలె, ఒతత్ తిలమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ ‘యేసు దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగితయ్.
జా వెలిల్ పాపుమ్’ మెన బమమ్ జా, లటట్బనల్. 4 యేసు
జోవయించిమెనుస్తె 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,
‘మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లయ్అంకఅపెప్ఈంజలోకుమ్ 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, 7 జో
మానుస్ ఉటట్ కెర, గెరి గెలన్. 8 ఇసి 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 చిసిసుత్ కడన్ తిగెరిచివాట్గెచచ్ కెర,ఒతత్ పెసతిలొ
మతత్యిమెలొసిసుత్ నఙితొసొక దెక, “అంచి పటిట్ జా అంచొ
సిసుస్డు జా”మెనజోక సంగిలన్, చి జో ఉటట్ కెర, యేసుచి
పటిట్ గెలన్. 10జోమతత్యిమెలొసొచిగెరిఅనిన్మ్కంకమెన
యేసు గెచచ్ వెస తతికయ్, జా దేసిమ్ చ నిసాక్రుమ్ దెకిల
సిసుత్ నఙితస కి, చి నీతి నే కెరంత ‘పాపుమ్ కెరల్స’ మెన
ఒతత్చయూదుల్ నిసాక్రుమ్దెకిలసఒగగ్ర్ జిన్జోతెజాకెర,
జో తెన్ సిసుస్ల్ తెన్ వెసిల. 11జేఁవ్ ఇనెన్ బెద వెసిలిసి దెక
కెర, పరిసయుయ్ల్ మెంత పండితుల్ యేసుచ సిసుస్ల్ తె జా

కెర,జోవయింక “తుమ్ చొ గురు సిసుత్ నఙితస తెన్పాపుమ్
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,
“తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంచి ఆసమెలె, బలి దెతిసినాయ్, 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, “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ
తిలె పొది, పెండిల్ విందుతె బుకారల్స ముసురన్ తవుల గె?
నాయ్. బెదె నాయ్. జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి
నెడ్ మె తెంతొ జోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ పొదుల్ క జోచ
మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల.

16 “జలెకు, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి
రిసొ నే కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి బటట్ గండ కో జాన్ లమానుస్ల్
గలిత్ నాయ్. దసిస్చిపోరిన్చితె గలతిలెగిన,జోపాలుమ్ 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 నొవిదాచరసుస్మ్పోరిన్చికాయతెన్కోసువితినాయ్.
జాకాయపొరిన్ జలి రిసొ, దసిస్తె నొవి రసుస్మ్ సువిలెగిన,
జా కాయ పులుక నెతిరి రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె,
జా కాయపుటెట్దె. పుటిట్లె, జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి
కాయకిపాడ్జాగెచెచ్దె. జాచిరిసొ,నొవిదాచరసుస్మ్నొవి
కాయల్ తె సువుల. దసిస్, జా రసుస్మ్ కి జా కాయ కి పాడ్
నే జసెత్, చెంగిల్ తయెదె” మెన, జోక పరిచచ్ కెరల్ మానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

బార వెరుస్ల్ బాద తెన్ తిలి తేర్ బోదక యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 5:21-43; లూకా 8:40-56)
18ఒతత్ జా తిలమానుస్ల్ క యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగితె

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. 19జో దసిస్ మెంతికయ్,
యేసు ఉటట్ కెర జోచి పటిట్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి బెద గెల.

20-21జేఁవ్వటెట్ గెతెతతికయ్,బారవెరుస్ల్తెంతొలొఁయి
గెతి బాద తెన్ తిలి ఏక్ తేర్ బోద యేసుచి పటిట్ జా, పాఁవ
కెర, “ఆఁవ్ ఎకిక్ జోచొ పాలుమ్ జవుస్ చడిలెగిన, చెంగిల్
జయిందె” మెన, జాక జయియ్ ఉచరన, జోచొ పాలుమ్ చి
కొంగు చడిలి. 22 జా చడితికయ్, యేసు పడొత్ పసల్ జాక
దెక, “ఓ దూ, దయిరిమ్ తెన్ తా. అంచి ఉపిప్రిచి తుచి
నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెరిల్.” మెన సంగిలన్. జా బేగి
చెంగిల్ జలి.

23తెదొడియేసుజోఅదికారిచొ గెరిపాఁవ కెర,నాడిమొరిల్
రిసొ మూరి పుఙితస, చి బెర తిల ఏడుకుడు జతస ఒగగ్ర్
గొడబ జతిసి దెక కెర, 24 “తుమ్ గెచచ్. ఈంజ నాడి మొర
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గెచెచ్ నాయ్. నిజ అసెస్”మెనజోవయింక సంగితికయ్,జోక
ఆఁసిల. 25జలె,జనాబ్ఎతిక్కబార్ కెరవడ కెర,యేసుతెడి
గెచచ్, జా నాడిచొ ఆతు దెరిల్ బేగి, జీవ్ జా ఉటిల్. 26ఈంజ
కామ్ చి రిసొజాపాంతుమ్ ఎతిక్తెపాఁవిలి.

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.

28 యేసు 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,తుమ్దొగులతుకెల్తా”మెనగటిట్ఙసంగిలన్. 31గని,
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. 33యేసుజోబూతుమ్ క ఉదడ గెలి బేగి,జోగులొల్
సుదొలటట్బనొల్ . ఒతత్ బెరతిలజనాబ్ఆచారిమ్జా, “అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తె ఇసిచి జరుగ్ జలిసి కెఁయయ్ దెకుమ్ నాయ్.
ఆజి జరుగ్ జలి!” మెన లటట్బనల్. 34 గని పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్
మెల మెలె, *“బూతల్ క రానొ జలొసొచి నావ్ తెన్ ఈంజొ
బూతల్ క ఉదడత్య్”మెన అరుగురు జా, గోసక సంగిల.

35యేసుజాగలిలయపాంతుమ్ఒండిచపటన్లె 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
కనాక్రుమ్ జా, 37 “గటిట్ఙ పంటొ పిక లాయితి సమయుమ్
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 గెలుకమెన, రగరగాల్ చ జబుబ్లు
బాదల్ జల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక మెన, జోవయింక
అదికారుమ్ దిలన్. 2 జేఁవ్ బారజిన్ యేసుచ, బారికుల్ చ

నవొవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, తొలితొ పేతురు మెన అనెన్క్ నావ్
తిలొ సీమోను, చి జోచొ బావొసి అందెయ. ఒతత్ తెంతొ,
జెబెదయిచొ పుతుత్ సి యాకోబు, చి యాకోబుచొ బావొసి
యోహాను. 3 ఒతత్ తెంతొ, పిలిప్ చి బరొలొమయి, తోమా
చి మతత్యి మెలొ సిసుత్ నఙితొసొ. ఒతత్ తెంతొ, అలప్యిచొ
పుతుత్ సి యాకోబు, చి తదద్యి మెలొసొ. 4 ఒతత్ 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 పెస నాయ్. 6జలె, పిటట్ గెల గొవుడు నెంజిలి మంద
రితి జా తిల ఇసాయేలుల్ తె తుమ్ చ సొంత మానుస్ల్ తె
తుమ్ గెచచ్. 7తుమ్ గెచచ్, చి ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పాసి
జా అసెస్’ మెన బోదన కెర. 8జబుబ్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర.
మొరగెలసకజీవ్ కెర. వెలిల్ జబుబ్ల్తిలసకచెంగిల్ కెరసుదిద్
కెర,చిబూతల్ క ఉదడ గెల. ఆఁవ్ దెతిసిఆరితుమ్ క దొరుక్
జలి. మానుస్ల్ క ఆరి తుమ్దాస.

9 “తుమ్ బులెత్ పొది, బఙార్ గే వెండి గే రాగిచ కాసుల్ గే,
కిచొచ్ రగుమ్డబుబ్ల్ జలెకు దెరనబార్జానాయ్. 10దసిస్,
సెంచె జలెకు, దొనిన్ సొకక్ల్ జలెకు, జోడుల్ జలెకు, టెకొన్
డండొజలెకు దెరనబార్జానాయ్. తుమ్కచిరిసొకామ్కెరె
గే, తుమ్ కెరి కామ్ చి రిసొ జో దెతి అనిన్మ్ తుమ్ నఙనుక
నాయిమ్.

11 “అనెన్, తుమ్ కేన్ పటున్మ్ తె జలెకు గఁవివ్ జలెకు
పెసితెపొది, ఒతత్ తగుప జలొసొకో గెజానన, చి తుమ్ ఒతత్
తెంతొ ఉటట్ గెతె ఎదక జోచితెతా. 12జోచి గెరి తుమ్ పెసితె
పొది, జా గేర్ చక, తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు మెన చెంగిల్
సంగ. 13జాగేర్సేంతుమ్ కతగుపజతిస్జలె,తుమ్ఆన్ లి
సేంతుమ్జోవయింకజరుగ్ జా,తవుసు. జాగెర్ చసేంతుమ్ 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
గేరుజలెకు,జాగాఁవ్జలెకుములదా,తుమ్ఉటట్ గెతెపొది,
జా గురుక, తుమ్ చ చటొట్ జా టాన్ తెచి లంబిలి దూడి పంపడ్
గెల, చిఉటట్ గెచచ్. 15ఈంజలోకుమ్ చక వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసి
అయ్ లె,సొదొమచిగొమొరామెలపూరుగ్ 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 మె మెండల్ క తెదయ్ లి రితి,
దసిస్, తుమ్ క మానుస్ల్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తసి. జాచి రిసొ,
అయివొ కెదిద్ తెలివి అసిత్ గే, తుమ్ కి తెదిద్ తెలివి జా తా.
గని,దసిస్తెలివిజలెకి,పారవ్పిటట్ల్ చిరితి,తేటమెనుస్ తిల
సుదల్జాతా. 17కోపుమ్జతమానుస్ల్ చి రిసొజాగర తెన్
తా. జేఁవ్ తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ 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
తెంతొఅయ్ లఅమ్ చయూదుల్ నెంజిలసచిమొకెమ్ కి తుమ్
అంచి రిసొ సాచి సంగితె. 19మానుస్ల్ తుమ్ క దసిస్ సొరప్
కెరె పొదిక, కీసి లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, ఉచర చింత
గలన నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ జోవయింక కిచొచ్ సంగుక

* 9:34 9:34 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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గే, తెదొడ్ కయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క దెయెదె.
20మెలె, తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తుమ్ చిపెటిట్ తా కెర,జొయియ్లటట్బెదె. తుమ్ఉచరలటట్బుస్
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,
జోవయింకమొరవుల. 22అంచినావ్ చిరిసొఒగగ్ర్ఒగగ్ర్ జిన్
తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. ఈంజేఁవ్ అలల్ర్ పూరి జతె ఎదక
కోఅంకనిదానుమ్తాఓరుస్పజవులగే, రచిచ్ంచుపజవుల.
23 మానుస్ల్ ఏక్ పటున్మ్ తె తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, అనెన్క్
పటున్మ్ తె ఉటట్ నిగ. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
జెతె ఎదక, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చ పటన్ల్ ఎతిక్తె తుమ్
బుల కేడవుక నెతురుస్.

24 “జోచొ గురుచి కంట సిసుస్డు వెలొల్ నెంజె. దసిస్ కి,
జోచొఎజొమాసిచికంటగొతిత్ మానుస్ వెలొల్ నెంజె. 25సిసుస్డు
జోచొ గురుచొ రితొ, గొతిత్ మానుస్ జోచొ ఎజొమానిచొ రితొ
జలె, సరి జతయ్. దసిస్, ఆఁవ్ గెర్ చొ ఎజొమానిక
*‘బయెలెజ్బూల్’మెనకోపుమ్జలమానుస్ల్సంగఅసిత్ జలె,
తుమ్అంచి గెర్ చ ఎతిక్క కి కచితుమ్ దసిస్ దూసుప కెరుల.

కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(లూకా 12:2-7)

26 “జలె, జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్. డంక
తిలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయె నాయ్,
లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి
రితి తయె నాయ్. 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 తెంతొసాటప్ కెర. 28తుమ్ చిఆఁగుకమారుక తెరల్సక
తుమ్బియఁనాయ్. కిచొచ్కమెలె, తుమ్ కమారెల్ కి, తుమ్ చి
ఆతమ్కమారుక నెతిరి. గని ఆతమ్క కి ఆఁగుక కిమారవెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గలదా,నాసెనుమ్ కెరుక తెరొల్సొకయ్తుమ్బియఁ.

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 చిబోడిచ సెండివాడల్ ఎతిక్మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్ గే
జొయియ్ జానె. 31జాచి రిసొ, తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్
పిటట్ల్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

32 “కో అంక నంపజా, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ 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’
మెనుల గే, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొఅబొబ్సి జలొ దేముడుచి
మొకెమ్ జోక ‘అమ్ చ నెంజితి’మెన సంగిందె.

34 “ ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసి మానుస్ల్ తె ఎకిక్
సేంతుమ్ కెరెదె’ మెన తుమ్ అంక ఉచర నాయ్. సేంతుమ్
నాయ్, గని జటిట్ కెరయ్ తి రితి అయ్ లయ్. 35 కీసి మెలె,
ఆఁవ్అయ్ లిరిసొ,జోచొఅబొబ్స్ కపుతుత్ సి,జాచిఅయయ్స్ 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, దసిస్ మెననుక అంక తగుప జలస నెంజితి.
38అంచి రితి జోవయించిసొంత సిలువ వయనిల్ రితి జా, కో
అంచి పటిట్ జెతి నాయ్, దసిస్ మెననుక అంక విలువ జలస
నెంజితి. 39 కో జోచి సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
చజుల గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ
కోజోచిపానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్ నిదానుమ్ ఇండుల గే,జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జాజోక దొరుక్ జయెదె.

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

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

జా గలిలయపాంతుమ్ చ పటన్ల్ తె బోదన కెరుక మెన బార్
జలన్.

జేల్ తె తిలొయోహానుయేసుక తెదయ్ లి కబుర్
(లూకా 7:18-35)

2బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుక హేరోదు రానొ జేల్ తె గల
తిలొ. జలె, కీసుత్ కెర కమొచిరిసొయోహానుజేల్ తెసూనకెర,
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ యేసుక కిచొచ్ కబుర్ తెదయ్ లన్ మెలె,
“దేముడు తెదయిందె మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి
తుయి గే, అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గే? 3 మెన 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 తిల మానుస్ల్
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 క యోహానుచి రిసొ యేసు ఇసి మెన సంగుక దెరల్న్.
“తుమ్ కిచొచ్ దెకుక జా బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె
చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక గెచచ్ తిలదు గే? 8నాయ్ మెలె,
కిచొచ్ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత పాలల్ గలనొల్
మానుస్క దెకుక గెలదు గే? ఈందె, దసస్ పాలల్ గలంతస
రానల్ చి గెరలె తవుల. 9జలె, కిచొచ్ దెకుక గెలదు? దేముడు

* 10:25 10:25 ‘బయెలెజ్బూల్’మెలె, సయ్ తాన్, బూతల్ క రానొ జలొసొ.
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తెదయ్ లి కబుర్ సంగితొసొ ఎకిక్లొక దెకుక గెలదు గే?
నిజుమి. గని, జో పబుచ మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి
కంట యోహాను ముకిక్మ్ చొ జయెదె,” మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి.
10 “ఈందె,అంచి కబుర్ సంగితొసొజతి 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.
11జాచిరిసొ,తెరిన్మునుస్ లటట్బిల్ రిసొజెరిమ్లసతెబాపిత్సుమ్
దిలొ యోహానుచి కంట వెలొల్ చొ కోయి నాయ్ మెన ఆఁవ్
కచితుమ్తుమ్ క సంగితసి. జలెకి, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
బెదితసతె, కో ఎతిక్చి కంట దాక్ జవుల గే, జోయోహానుచి
కంట వెలెల్ల జవుల.

12 “బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచ దీసల్ తెంతొ మొదొల్
కెర, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పెలయ్ లి రితి జెతె అసెస్, చి
మానుస్ల్ బమమ్ తెన్ జేఁవ్ తె బెదితతి. 13 యోహాను
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
ఏలీయారితొసొఎకిక్లొక తెదయిందె”మెనపబు అగెగ్ సంగ
తిలొ. జలె, తుమ్ నంప కెరె గే నాయ్ గే, గని జో తెదయి
జలొసొయోహాను. 15సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
16 “జలె,ఈంజఉగుమ్ చమానుస్ల్ చిబుదిద్క కిచొచ్టాలి

జయెదె? వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత జతతి, జేఁవ్ బోదల్
జోవయింతెన్ బెద కెలత్ బోదల్ బుకార కెర,
17తుమ్ క ‘నచుచ్తు’మెనబఁవిస్పుంగిలెకి నచుచ్సునాయ్.

అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్,
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చి యోహాను
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,
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’ మెన అంక నిసాక్రుమ్ సంగితతి. గని ఎకిక్లొచి
పెటిట్ చెంగిల్ తెంతొ చి బుదిద్ తిలె, జోచ కమొచి పలితుమ్ తె
రుజుజ్ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

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

20యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ 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 ఇసి మెన జోవయింక గోల
కెరుక దెరల్న్: 21 “అయొయ్! కొరాజీనా పటున్మ్ తెచ చి

బేతస్యిదాపటన్మ్ తెచ,తుమ్ చిసిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ చి
నెడిమికెరల్ కమొఅమ్ చయూదుల్నెంజిలతూరు చిసీదోను
మెల పటన్ల్ తె ఆఁవ్ కెరయ్ జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చ మానుస్ల్
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 కెరి జా దీసిక, తూమ్ జతి సిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్ జతి
సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి.

23 “పడొత్ , తుమ్ కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెచ, తుమ్
పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గే? నాయ్. తుమ్ మొరల్స
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. 24 సొదొమ
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ
లోకుమ్ చమానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక,తూమ్జతిసిచచ్
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 అదికారుమ్తిలొఓఅబొబ్, ‘జానుమ్’మెన
జేఁవ్ క జెఁవివ్ గవురుమ్ ఉచరంతసక చి ఒగగ్ర్ సదు కెరల్సక
ఈంజ జరుగ్ జతిసి ఎతిక్చిఅరుద్ మ్ లుంకడ,బాలబోదల్జల
రిత గవురుమ్ నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ అసిస్సి మెన తుక
జొఒర, మెన అంచి సరద్ జతసి. 26 తుచి దయ తెన్ 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 సరిగా
జానె అనెన్ కో కి నేన్ తి. పడొత్ , ఆఁవ్ పుతుత్ సి అంక పిటట్వ కో
కి అబొబ్క నేన్ తి చి అనెన్ కకక్ ఆఁవ్ అబొబ్క దెకవుక మెన
నిసాన్ దె గే,జో కిజానెదె.

28 “సెమల్ బాదల్ చ జాడుల్ వయ టకక్ తిలస ఎతిక్జిన్
అంచితెజా,చితుమ్ చిజాడుఆఁవ్ వయిలిరితిజా,తుమ్ క
పుండయిందె. 29 అంచి తెన్ లంకె జా, చి అంచితె బుదిద్
సికక్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె, పెటిట్
అమమ్యికుమ్ తెన్ అసిస్, చి తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె పుండితె.
30కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ గలిత్ పూందు సులుల్ అసెస్,ఆఁవ్వయడిత్
జాడు సులక్న అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.

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

1 జా పొదులె, *సెలవ్ కడనిల్ దీస్ తె, యేసుచి సిసుస్ల్,
పంటొపికిలిబుఁయివాట్గెతెతిల. జలె,యేసుచసిసుస్ల్ క
చూ కెరికయ్. జా వాట్ సొడిచి పికిలి పంటొచ ఎనున్లు
దొనిన్ కోడ కంక దెరల్. 2జలె, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్, జేఁవ్

* 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 తెరెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజదెకవుకమెనకుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచఆగన్ల్మెనరగడ్వఅసెస్. * 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 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.
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సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “ఆదె, †బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి
కెరుకనాయిమ్నెంజిలిసితుచసిసుస్ల్ కెరతి”మెనయేసుక
గోల కెరికయ్, 3జోజోవయింక ఇసిమెలన్: “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. జేఁవ్ పోడియొపూజరుల్
కంక జయెదె, గని అనెన్ కో కంక జయె నాయ్. జో కి, జో
తెన్ తిలస కి జా కంక నాయిమ్ 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 గే? 6జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, దేముడుచి గుడిచి కంట వెలొల్ సుదొ
ఇనెన్ అసెస్.
7 ‘తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంక ఆసమెలె, బలి దెతిసినాయ్, గని

మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి’
మెన తెదొడి సంగిలి కోడు తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతదు జలె,
పాపుమ్నేకెరల్ఈంజేఁవ్సిసుస్ల్ క ‘పాపుమ్కెరల్’మెన,నింద
కెరదు నాయ్. 8 సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఉపిప్రి ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక అదికారుమ్ అసెస్.” మెన, జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

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

15 జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ ఉచరిల్సి యేసు జానెచి 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 సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ 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
నెంజిలమానుస్ల్ కి రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’మెన
సూనఎదె. 19 ఈంజొ పోటి జయె నాయ్. గగొగ్ ల్
జయెనాయ్,అనెన్, గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి వీదులె
గటిట్ఙ లటట్బజోచిఅవాడ్సూనయెనాయ్. 20జలె,
ఆకర్ దీసిక సతిత్మ్ తెన్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెర, సిచచ్ల్ గే బవుమానల్ గే దెతి ఎద, కామ్ క
నెంజిలి పీరి గండక జోమోడ 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, “ఈంజొయేసు కొనొస్? దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క
తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఈంజొ ఏక్ వేల జయెదె గే?” మెన
లటట్బ్ క దెరల్.

24పరిసయుయ్ల్, జా కోడు సూన కోపుమ్జా. “బూతల్ క
రానొ జలొ బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ బూతల్ క
ఉదడత్య్” మెన గోసక సంగిల. 25 గని జేఁవ్ ఉచరిల్సి
యేసుక జానెచి రిసొ, ఇసిమెలన్. “కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచ
మానుస్ల్, జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జా
యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జారాజిమ్పాడ్జా గెచెచ్దె. కేన్ పటున్మ్
జవుస్ కేన్ గేరు జవుస్మానుస్ల్ వరస్ వరస్ జా జోవయింక
జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, జా పటున్మ్ జవుస్, గేరు జవుస్
టీఁవొ జయె నాయ్. 26 దసిస్, సయ్ తాన్ చక సయ్ తాన్ ఏక్
వేల ఉదడ గెలెగిన, జోవయింక జొయియ్ యుదుద్ 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 చయ్ సిసుస్ల్ అంచి రిసొ
తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 28దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక
ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి జలె కచితుమ్ దేముడుచి
రాజిమ్ తుమ్ తె అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

29 “అనెన్క్ టాలి ఉచర, కిచొచ్ మెలె, కేన్ జవుస్ బలుమ్
సుదొచి గెరి పెస జోచి ఆసిత్ దెర గెచుచ్క చోరు ఉచరెల్గిన,
తొలితొజోచోరు జో బలుమ్ సుదొక నే బంద తిలెగిన,చోరుక
నెతె. జో బలుమ్ సుదొక తొలితొ బందిలెగిన, గెరిచి సామన్
జోచోర గెలుక జయెదె”మెన సంగిలన్.

30 దసిస్ సంగ, యేసు అనెన్, “కో అంచి పచెచ్న జయె
నాయ్గే,అంక విరోదుమ్జాఅసెస్,చిఅంచిరాజిమ్ తెజేఁవ్
బెదిత్ రితి కో అంచి తెన్ మానుస్ల్ క ఆనె నాయ్ గే అంచి
మందక చెదురప్ కెరయ్.

† 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 కెరినాయ్. కామ్నే కెరి ఆగన్ పెజల్ నే పిటట్య్ తి రితి,జోవయించ వెలెల్లమానుస్ల్, కనాక్రుమ్ పఁవస్, పబు సంగిలి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ ముదొద్ కెరతి. ‡ 12:5
12:5 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్
జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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31“జలె,ఆఁవ్తుమ్ కసంగితిసికిచొచ్మెలె,ఎకిక్కపిటట్వ
మానుస్ల్ కెరపాపల్దూసెనల్ఎతిక్జోవయింకచెమించుప
కెరుక జయెదె. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క దూసుప
కెరిసి చెమించుప జయె నాయ్. 32 కో గడియ బమమ్ జా
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొఅనామ్నుమ్కోడ్
లటట్బెదె గే, జోవయింక చెమించుప కెరుక జయెదె. గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప 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. 35 చెంగిల్ మానుస్ జోచి చెంగిల్ బుదిద్
బెరుచి కొలిద్ చెంగిల్ చి బార్ కెరెదె. గరొచ్మానుస్ జోచి పెటిట్చి
విసుస్మ్ చిబెరుచికొలిద్ విసుస్మ్బార్ కెరెదె. 36ఆఁవ్తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్
కెరి దీసికమానుస్ల్ లటట్బిల్ ఎతిక్ కామ్ క నెంజిలి కోడుచి రిసొ
నేరిమ్వయుల. 37తుమ్ చకొడొతుమ్ చిపెటిట్ తిలిస్ కసాచి
జలిరిసొనీతిసుదొగే,నెంజిలెపాపుమ్సుదొగేబార్ కెరెదె.”
మెలన్.

జేఁవ్యూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మారుక్ 8:11-12; లూకా 11:29-32)

38తెదొడిపరిసయుయ్ల్చిమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్
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 చ
మానుస్ల్, 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 సంగిలొయోనాక 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, తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్
జలయూదుల్ కి,యోనాబోదన కెరల్ నీనెవెపటున్మ్ చపెజల్
కి, బెద టీఁవొ జా, జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకవుల.
కిచొచ్క మెలె, జా పటున్మ్ చ మానుస్ల్ యోనా కెరిల్ బోదన
సూన 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 నెడిమి
అసెస్.

43 “ఏక్ మానుస్క బూతుమ్ దెర తిలెగిన, జా బూతుమ్
జో మానుస్చి తెంతొ ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన,
బయిలె గెచచ్ బులెత్ తయెదె, గని, టాన్ నే దొరుక్ జలి రిసొ,
44జోఉచరన,ఆఁవ్ములదిలొగెరిఅనెన్ గెచిచ్ందెమెన,జా
గేర్ విడి అసెస్ మెన, జా గెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్
కెర అసెస్ మెన దెక కెర, 45అనెన్ గెచచ్,జాచి కంట గరచ్ సతుత్
బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె, చి జేఁవ్ ఎతిక్ జోమానుస్చి తెడి
పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ, జో మానుస్క
అగెగ్చి కంట,ఆకర్ కఒగగ్ర్అలల్ర్తయెదె. గరిచ్బుదిద్చిఈంజ
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ దసిస్ జయెదె.” మెన, యేసు
బోదన కెరల్న్.

46యేసు పెజల్ క అనెన్బోదన కెరె తతికయ్,ఈందె,జోచి
అయయ్సిబావుడిస్వొజాకెర, ‘జోతెన్లటట్బుమ్ దె’మెనవీదె
టీఁవొ జా తిల. 47 §తెదొడి ఎకిక్లొ “ఈందె, తుచి అయయ్ది
తుచ బావుడిద్వొ తుచి తెన్ లటట్బుక మెన వీదె టీఁవ అసిత్”
మెన యేసుక సంగిలన్. 48జోక సంగిలొ మానుస్క యేసు
“కొనిస్ అంక అయయ్, కొనస్ అంక బావుడుల్ జవుల గే జానుస్
గే?” మెన సంగ, 49 జోచి సిసుస్ల్ తిలి పకక్ 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 నంత బెర *పెలపెలి జలి రిసొ,జోఏక్ దోనితె వెగ
వెసిలన్. అనెన్ బెర తిల మానుస్ల్ 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
నెంజిలిపతుత్ రు బుఁయెయ్సేడల్న్. ఉపిప్రిఇదిలిదిల్మతిత్ 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 కంట మొకక్ల్ వడడ్ కెర, ఒతత్ సేడిల్
బీచమొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్, జేఁవ్మొకక్ల్ పలితుమ్ దెరి
నాయ్. 8 గని అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడ కెర,
కేన్మొకక్పుంజెక్వంతుల్, †అరవయ్వంతుల్,ముపప్య్
వంతుల్, పలితుమ్ దిల. 9 సూన్ త కంగొడ్ తిలస, సూన”
మెన సంగిలన్.

10 పడొత్ యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి కిచొచ్క
టాలివొ సంగయ్ పెజల్ క బోదన కెరసి?” మెన జోక పుసిల.

§ 12:47 12:47 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 47 కోడు తయెనాయ్. * 13:2 13:2 పెలపులి † 13:8 13:8 తిని
విసొస్ ‡ 13:11 13:11 12 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘నంపజాఅరుద్ మ్ తిలసకయ్అనెన్ అరుద్ మ్ సికడుక జయెదె…గని నంప నెంజ అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి
అరుద్ మ్ కి జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’.



మతత్యి 13:11 15 మతత్యి 13:37

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,చిజోకఒగగ్ర్ కలుగు జయెదె. గని,నెంజిలొసొజలె,
జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె. 13జేఁవ్ పెజల్
దెకనేదెకిలి రితి,సూననేసూనిల్ రితి,అరుద్ మ్ కెరంతినాయ్.
ఇసిచి రిసొ ఆఁవ్ టాలివొ కెరయ్ జోవయింక బోదన కెరసి.
14 జేఁవ్ నంప నే జతిస్ చి రిసొ యెసయాచి అతిత్ పూరుగ్ మ్
దేముడు సంగిల్ కోడ్ కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జతయ్.
తుమ్ నిజుమ్ సొంత 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
దిమమ్ల్డంకిజలిరితిజాఅసెస్. ఇనయించఅంకివొ
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
రిసొతుమ్ క చెంగిలి. 17పూరుగ్ మ్ చక చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్
చెంగిలిమెనకచితుమ్తుమ్ కఆఁవ్సంగితసి. కిచొచ్కమెలె,
పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస ఒగగ్ర్ జిన్, సతిత్మ్
ఇండిలసఒగగ్ర్ జిన్,తూమ్దెకితిసిదెకుక జేఁవ్ కోర్ పజలెకి,
దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి,
సూనుక నెతిరల్. జా అవ్ కాసుమ్ జోవయింక దొరుక్ జయె
నాయ్.

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

18“ఉంపితొసొచిరిసొసంగిలిటాలితుమ్అరుద్ మ్ కెరన.
19 కో జలెకు పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి బోదన సూన
అరుద్ మ్ నే కెరనెల్, సయ్ తాన్ జా కెర, జో మానుస్చి పెటిట్
ఉంపిలి జా బోదన ఉరల్ కెర దెర గెచెచ్దె. వటెట్చి ఉంపిలి బీ
ఈంజ జయెదె. 20 పతల్ 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, జో మానుస్ బమమ్
జా,బేబేగినముకుమ్ములదెయెదె. 22కంటదుబుబ్ల్తిలి
బుఁయెయ్ఉంపిలిబీ, కోజలెకు,చిబోదన సూనెల్ కి,ఈంజయ్
లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె తా, కీసి జా జియిందె?
మెన చింత గలనెదె జలెకు, సొమాస్రుమ్ జంక ఆస జయెదె
జలెకు, దసిస్,జాఆస జవుస్,జాచింత జవుస్,జాబోదనక
పెలగెలి రితి జతయ్ చి రిసొ జా బోదన జోతె పలితుమ్ దెరె
నాయ్. 23 గని, చెంగిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీ, చి బోదన
సూన కో అరుద్ మ్ కెరనెదె గే, జో మెలె, 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” మెన
యేసు 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 బీ ఉంపిలిస్ చి ఏక్ మానుస్ రితి జతయ్.
25 మానుస్ల్ నిజ గెల తతికయ్, జో ఉంపిలొసొచొ
విరోదుమ్ చొ జా కెర, జా చెంగిల్ బీ ఉంప తిలిస్ తె వెరి
గిడడ్ల్ ఉంప దా, 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 కి ఉటట్ అసిత్?’ మెనపుసితికయ్, 28జోజేఁవ్ క,
‘ఈంజ కో గే విరోదుమ్ చొ కెరిల్ కామ్ జయెదె’మెన సంగిలన్.
జోచ గొతిత్ సుదల్ జోక, ‘దసిస్ జలె, అమ్ వెడయ్ గెచచ్ 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
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
ఇదిలిసిడీసిలెకి,జామొకక్వడిడ్లిమెలె,రోస్ తెగలిత్ 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

బూలోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి మొదొల్ తెంతొ లుంకడిల్సి
సంగిమ్ దె”

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

36తెదొడ్యేసు పెజల్ చి జనాబ్ క ముల దా, గెరి గెలన్.
జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “బటిట్చ వెరి మొకక్ల్ చి రిసొ
సంగిలి టాలి అమ్ క అరుద్ మ్ సంగు” మెన పుసితికయ్,
37జోజోవయింక ఇసిమెలన్. “చెంగిల్ బీ ఉంపితొసొకొనొస్

§ 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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మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ 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 చబోదల్జలమానుస్ల్. 39జావెరిబీఉంపితొసొ
కొనొస్మెలె, సయ్ తాన్. పంటొలాయితిపొది కెఁయఁకమెలె,
ఈంజ ఉగుమ్పూరి జతి ఆకర్ దీసి. లాయితస కొనస్ మెలె,
దేముడుచి దూతల్.

40 “వెరి మొకక్ల్ క కీసి కుడవ ఆగితె గలుక జయెదె
గే, దస, ఈంజ ఉగుమ్ పూరి జతి పొదిక, దసిస్ సిచచ్
తయెదె. 41జాపొదిక, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
అంచదేముడుచిదూతల్ కతెదయిందె,చిపాపుమ్కెరయ్ తి
వెటాక్రుమ్ చి ఎతిక్క కి, పాపుమ్ ఇండితస ఎతిక్క కి,
ఈంజ లోకుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఎకిక్తె కుడవ కెర, 42 జేఁవ్
దేముడుచిదూతల్జోవయింకవెలిల్ ఆగిగొయ్ తెగలదెవుల.
ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల. 43తెదొడ్ క,
పొదుద్ చి ఉజిడి కెదిద్ జతయ్గే, దసిస్,అంక నంపజాపునిన్మ్
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. ఎకిక్లొజా 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 రితి జతయ్. 46జో ఒగగ్ర్
విలువచి ముతయ్ల్ ఏక్ చజ కెర, గెచచ్, జోక కలుగు జలిసి
ఎతిక్ విక గెల కెర,జాముతయ్ల్ గెనెదె.

సముదుమ్ తె గలిత్ వలచిటాలి
47 “అనెన్, పరలోకుమ్ రాజిమ్ తె బెదయ్ తిసి కీసి మెలె,

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
దీసిక అమ్ చ దేముడుచి దూతల్ జా కెర, నంపజా పునిన్మ్
జలసక ఏక్ తె, నంపనెంజిల్ రిసొ గార్ జలసక 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. 52 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక
“జలె, కేన్ జలెకుమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ,
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె బెదితి రిసొ
కో సిసుస్ల్ జా జవుల గే, జో ఏక్ గెర్ చొ ఎజొమాని కీసి జోచి
దనదానుయ్మ్ తెంతొ నొవ పోరన్ సామనుల్ వెంట వాడిక కెరెదె
గే, దసిస్ అసెస్.”

యేసు సొంతమానుస్ల్ జోచి అదికారుమ్ నే చినిలిసి
(మారుక్ 6:1-6; లూకా 4:16-30)

53 యేసు ఈంజేఁవ్ టాలివొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్
తెంతొ బార్ జా ఉటట్ గెచచ్, 54జోచి సొంత గఁవివ్ పాఁవ కెర,
జోవయించ సబ గెరలె బోదన కెరుక దెరొల్ . జో కెరిల్ బోదన
సూనఆచారిమ్జా, “ఈంజగాయ్నుమ్ చి,ఈంజొకెర కమొచి

కెరి సెకి ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి? 55ఈంజొమాములుమ్,
ఈంజ గఁవివ్చొ దార్ చ కామ్ కెరొసొచొపుతుత్ సి గెద? ఇనెన్చి
అయయ్స్ చి నావ్ మరియ గెద? అనెన్, యాకోబు, సీమోను
అనెన్ యూదా జోచ బావుడిస్వొ జవుల గెద? 56 ఇనెన్చ
బేనిస్వొ ఎతిక్జిన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద? దసిస్ జలె,
ఇనెన్క ఈంజ గాయ్నుమ్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ అయ్ లి?” మెన
లటట్బనల్, 57 యేసుచి 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.
58జలె, జా గఁవివ్చమానుస్ల్ 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,
“ఈంజొ యేసు, జో బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను మొర
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 చిహేరోదియమెలితేరిస్క హేరోదు
నెతికయ్, యోహాను జోక “తుయిజాక తియనుక నాయిమ్
నాయ్” మెన సంగితె తిలి రిసొ, జో అదికారి యోహానుక
దెర, బందవడ, జేల్ తె గల తిలన్. 5జోకమారుక ఉచరెల్ కి,
దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ,మెనపెజల్యోహానుకఉచరిల్
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 చిమొకెమ్జాదువిసి, “బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుచి
బోడి, గండ కెరవ పలెరుమ్ తె గల, అంక ఇతత్ల్ ఆన దె”
మెన రానొక సంగిలి. 9ఈంజ కోడు సూన దుకుమ్ జలెకి,
హేరోదు జేఁవ్ బుకారల్మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒటుట్ గల తిలి రిసొ,
జాసంగిలిసి దెంకమెనఒపప్న తిలొ,చి 10జమానుల్ క తెదవ
కెర, “జేల్ తెయోహానుచి బోడి కండ కెర దా” మెలొ. 11జో
జమాను, దసిస్ కెర, యోహానుచి బోడి పలెరుమ్ తె గల ఆన
నాడిక దెతికయ్,జానాడి అయయ్స్ క నా దిలి.

12యోహానుచ సిసుస్ల్ జోమొరిల్స్ చి సూన కెర, జా కెర,
పీనుమ్ ఉకుక్ల దెర గెచచ్ రోవ గెల, అనెన్ యేసుతె జా కెర,
జోక సంగిల.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17; యోహా 6:1-

14)
13యోహానుక జరుగ్ జలిసి యేసు సూన కెర, దోనితె వెగ

కెర,మానుస్ల్ నెంజిలిటాన్ తె గెచుచ్కమెనసముదుమ్జీన,
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,



మతత్యి 14:15 17 మతత్యి 15:14

ఒతత్ బెరతిలపటిట్ అయ్ లపెజల్ఎతిక్కదెక కెర,జోవయించి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, జోవయింతె జబుబ్ల్ తిల మానుస్ల్
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, చి దొనిన్మొసస్ పిటట్వ, అనెన్ కిచొచ్ నాయ్”మెన,
యేసుక సంగిల. 18యేసు, “దసిస్ జలె, జా తిలి సామన్
అంచితె ఆనదా”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 పోడియొ మోడ 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)

22జాఎతిక్ జరుగ్ జలి పడొత్ , “పెజల్ క అఁవివ్ తెదయిందె.
తూమ్దోనితెవెగ,అంచి కంటఅగెగ్ ఒతత్ల్ తొచిగటుట్ తె గెచచ్”
మెన, సిసుస్ల్ కయేసు బలవంతుమ్ కెరొల్ . 23పడొత్ , జో జేఁవ్
పెజల్ క తెదవ దా కెర,పారద్న కెరి రిసొ,మెటట్య్ ఎకిక్లొయి
వెగ 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,
యేసు జా సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, జేఁవ్ సిసుస్ల్
తిలిస్ తె జెతె తిలన్. 26జో సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండిలిసి
జోచ సిసుస్ల్ దెక కెర, బమమ్ జా బియఁ గెచచ్, “డుంబొ!”
మెన బియఁ కెర కేకుల్ గలిత్కయ్, 27యేసు బేగి, “దయిరిమ్
ఆనన. బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి”మెన సంగిలన్.

28యేసు “ఆఁవివ్జెతసి”మెనసంగితికయ్,పేతురుజోక
కేక్ గల, “పబూ, తుయి జలె, ఆఁవ్ కి పానిచి ఉపిప్రి ఇండ
తుచితె జెతి రితి అంక సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్ 29యేసు
జోక “జే!” మెంతికయ్, పేతురు దోని తెంతొ ఉత 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.
31యేసుబేగిఆతుచంప కెర,పేతురుచిఆతు దెరన, “తొకిక్
నముకుమ్ చొ, తుయి కిచొచ్క అనామ్నుమ్ జలది?” మెన
పేతురుక సంగిలన్. 32 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల దోనితె వెగిల,
చి వాదు ముల దిలి. 33 దసిస్ జరుగ్ జలి రిసొ, దోనితె తిలస
యేసుక 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 తొచి గటుట్ తె పాఁవ కెర, గెనేన్సరెతు
మెలి టాన్ తె ఉతిత్రల్. 35 ఒతత్చ పెజల్ యేసుక చిన
కెర, సుటుట్ పటుల్ గఁవివ్లె కబురుల్ తెదవ, జబుబ్ల్ తిలస
ఎతిక్జిన్ కజోతె కడఆనయ్ తికయ్, 36యేసుచొపాలుమ్ చి
అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్ జా సెలవ్
నఙన్ తె తిల, చి జోచొపాలుమ్ చి అంచు చడిలస ఎతిక్జిన్
చెంగిల్ జల.

15
అతొత్ నేదొవన్ తెకయ్ లిస్ చిరిసొపరిసయుయ్ల్యేసుక

సంగిల
(మారుక్ 7:1-23)

1జా పొది, 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, “తూమ్తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చఅఁవివ్ఉచరిల్సి కెరి
ఆసక, కిచొచ్కపాపుమ్కెరదేముడుచిఆగన్ రితి కెరుస్నాయ్?
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 సంగిలసఅయయ్స్ 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
అదికారుమ్నాయ్’మెలిరితిజా,జోసంగిలిఆగన్మారుస్ప
కెర అసుస్స్.

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

కొడొ సంగిలే కి, జోవయించి పేట్ అంక దూరి అసిత్.
9మానుస్ల్అఁవివ్ఉచరల్ కొడొక ‘దేముడుసంగిలస’
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,
చోండితెడితెంతొ గెతిసినెంజె, గనిచోండితెంతొబార్జతిసి.
జయియ్మానుస్క గార్ కెరిసి”మెన సంగిలన్.

12యేసు దసిస్ సంగిలి పిమమ్ట్, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా
కెర, “పరిసయుయ్ల్ జా కోడు సూన కోపుమ్ జలమెనజానిస్
గె?” మెన, యేసుక పుసిల. 13 జలె జో, “వెరి రూకుక కీసి
ఉటక్వుల గే, దసిస్, పరలోకుమ్తిలొఅంచొదేముడు అబొబ్
జోక కామ్ క నెంజితొ ఎతిక్ మానుస్క ఉటక్య్ లి రితి గెచచ్వ
కెర గెలెదె. 14జాకయ్, జేఁవ్ సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్ చింత
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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 16 యేసు జోవయింక, “అపెప్
ఎద తూమ్ కి అరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? 17ఈందె, చోండి
గలంతిసి కిచొచ్ జలెకి పెటిట్ గెచచ్ కెర,కామ్ క నెంజిలెగిన,బార్
జా గెచెచ్దె, మెన తుమ్ క అరుద్ మ్ నాయ్ గె? 18మానుస్చి
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, అబదుద్ మ్ సాచి,
మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి, దసచ ఎతిక్, మానుస్చి పెటిట్
తెంతొ జెయెదె. 20దసచయ్మానుస్క గార్ కెరుల, గని అతొత్
నే దొవన్ తె కతిసి మానుస్క గార్ కెరె నాయ్” మెన యేసు
బోదన కెరల్న్.

వేర దేసిమ్ చి తేర్ బోదచి దువిస్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
21యేసు ఒతత్ తెంతొబార్జాఉటట్ గెచచ్, తూరు పటున్మ్

చి సీదోను పటున్మ్ చి పాంతుమ్ తె గెతికయ్, 22ఈందె, జా
పాంతుమ్ చ కనానుచి సెకుమ్ చి తేర్ బోద ఎకిల్ బార్ జా, జోక
దసుస్ల్ జా కెర, “పబువ, దేముడు తెదయ్ లొ, దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ, కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
తుయి. అంచి ఉపిప్రి దయ తీ. 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 బతిమాలప్ జా సంగిల. 24యేసు, “గొవుడు
నెంజిల మెండల్ రిత జా అమ్ 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. 26యేసు జాక దెక, “*బోదల్ చి అనిన్మ్ గుడడ్ కెర,
సూనకూనరుల్ క గల దెంక చెంగిల్ నాయ్” మెన సంగిలన్.
27జా కిచొచ్ మెలి మెలె, “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 వేరబాదల్తిలసఎతిక్క, కడఆన,జోచిపాసి
వెసయ్ తికయ్,యేసు జేఁక చెంగిల్ కెరల్న్. 31గులల్ మానుస్ల్
లటట్బిల్సి,అతొత్ చటొట్ నెంజిలసచెంగిల్జలిసి,సొటట్ మానుస్ల్
ఇండిలిసి, గుడిడ్ మానుస్ల్ దెకిలిసి ఒతత్ తిల మానుస్ల్ దెక
కెర, ఆచారిమ్జా, ఇసాయేల్పెజల్ చొదేముడుక 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. 33 సిసుస్ల్ ఆచారిమ్
జా, జోవయింక “ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దెంక
మెలె, జోవయింక సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ ఈంజ బయిలె
అమ్ క కేనె దొరుక్ జవుల?” మెన సంగిల, చి 34 యేసు
జోవయింక, “జలె, తుమ్ చితె కెతిత్ పోడియొ అసిత్?” మెన
పుసిలన్, చి జేఁవ్ సిసుస్ల్ చజన కెర, “అమ్ చితె సతుత్
పోడియొ, చి ఇదుదల్ మొసస్ దొనిన్ అసిత్” మెన సంగితికయ్,
35 యేసు పెజల్ ఎతిక్క “వెస” మెన సంగ కెర, 36 జేఁవ్
సతుత్ పోడియొచిజేఁవ్మొసస్నఙన,అతిత్ దెరన, ‘తుయిదా
దయ కెరల్ది’ మెలి రితి దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, పోడియొ
మోడ కెర, జోచ సిసుస్ల్ క వంట దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్
పెజల్ క జా ఎతిక్ వంట దిల. 37 జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్
పేట్ బెరు కయ్ లి పడొత్ , సేంసిల గండల్ సతుత్ గంపల్ తె
సిసుస్ల్ గుడడ్ బెరయ్ ల. 38 తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క ములెత్,
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్మునుస్బోదల్ కయ్ ల. 39పడొత్ , 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 కామ్ ఏక్ కెరు” మెన, మోసిమ్ క జోక సంగిల. 2యేసు
జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “సాంజ్ జతి పొది
ఆగాసుమ్ తె మబుబ్ నెంజ పొదుద్ బగుక ఎరన లగితయ్
మెన దెకిలెగిన, ‘కలిక చెంగిల్ కెరెదె’ మెన తుమ్ చినితసు.
3 పడొత్ , పెందలె ఒగగ్ర్ మబుబ్ కెరెల్గిన, ‘వెలొల్ పాని పెటెదె’
మెన చినితసు గెద? జలె ఆగాసుమ్ కీసి తిలె కీసి కెరెదె గే
తుమ్చినితసు, గని అపెప్ జరుగ్ జత కమొచిఅరుద్ మ్ చినుక
నెతురుస్. 4పబుక నిదానుమ్నెంజలంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్
జల తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్, రుజుజ్ దెకయ్ త
కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ,
ఎకిక్ముల కేన్వేరకామ్కెరదెంక నెంజె. దేముడుచ కబురుల్
పూరుగ్ మ్ సంగిలొయోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె.”

పండితుల్ చి రిసొయేసు సిసుస్ల్ క జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 8:14-21)

5 పడొత్ యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ జీన ఒడుడ్ తె
పాఁవ కెర, “పోడియొ గట ఆనుక పఁవస్ గెలమ్” మెన
సిసుస్ల్ ఏద కెరికయ్, 6 యేసు జోవయింక టాలి సంగిత్
రితి ఇసి మెలన్. “తుమ్ దెకన. పరిసయుయ్ల్ చి
సదూద్ కయుయ్ల్ చి పులయ్ తి పీట్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్
తా”మెన,జోవయింకసంగిలన్. 7జేఁవ్ఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొ
“కిచొచ్ పోడియొరిసొ సంగితయ్? అమ్పోడియొనేఆన్ లి
రిసొయిఇసెస్ మెలన్.” మెన బమమ్ జా లటట్బనల్.

* 15:26 15:26 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ ‘బోదల్’ రిత జలయూదుల్ చి రిసొ సంగితయ్.
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8 యేసు, మాతుమ్, జేఁవ్ ఉచరిల్సి జాన కెర, “తొకిక్
నముకుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చితె పోడియొ నెంజిలిస్ చి
రిసొ కిచొచ్క ఉచరన లటట్బంతసు? 9 తుమ్ అపెప్క
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 సంగుక నాయ్,మెన కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్?
పరిసయుయ్ల్ చి, సదూద్ కయుయ్ల్ చి పులయ్ తి పీట్ చి రితి
బోదనచి రిసొ జాగర తెన్ తా” మెనయేసు అనెన్ సంగిలన్.
12 తెదొడి ‘మాములుమ్ పులయ్ తి పీట్ చి రిసొ నాయ్,
గని సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్ సికడిత్సిచి రిసొ అమ్ క
జాగర సంగితయ్’మెన సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరనల్.

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

13 యేసు సిసుస్ల్ తెన్ ఇండ గెచచ్ సరియ పిలిపిప్చి
పాంతుమ్ తె పాఁవ అయ్ లె పొది, “మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్ అంక, కో మెన పెజల్ సంగితతి?” 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. 17యేసు
జోక, “ఓ సీమోను, యోహాను మెలొసొచొ పుతుత్ సి, తుక
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ కోడు తుక కో మానుస్
సికయ్ లిసి నెంజె, గని పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్యి
జలొదేముడు తుచి ఆతమ్తె ఇసిమెన సికడ అసెస్. 18అనెన్,
తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుక ‘పేతురు’ మెన నావ్
తిఁయఅసిస్. ‘వెలొల్ పతుత్ ర్’మెలిఅరుద్ మ్తెన్. ఈంజరంగిన్
పతుత్ ర్ తె అంచి సంగుమ్ బందిందె, చిమొరున్ ఆన్ త సెకివొ
కి జేఁవ్ చి ఉపిప్రి జీనుక నెతిరి. 19 పరలోకుమ్ చి తాలుముల్
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)

21జా దీసి తెంతొ, “ఆఁవ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ 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 జవుస్నాయ్”

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 ఉచరల్దినాయ్, గనిమానుస్ల్ఉచరి రగుమ్ఉచరల్ది”
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
జోచి పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జోచిపానుమ్ రచిచ్ంచుప జాజోక దొరుక్ 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 సంగితసిమెలె, ఇనెన్ టీఁవొ జా
తిలసతె సగుమ్ జిన్ నేమొరె అగెగ్, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొఅంచిరాజిమ్ చిఅదికారుమ్తెన్డీసిత్సి 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 రూపుమ్మారుస్పజా,జోచిమొకొమ్పొదుద్ రితి
తలుక్న ఉజిడ్ జలి, చిజోచపాలల్ ఉజిడ్ రితిచోక్ డీసిల.

3 పడొత్ , ఈందె, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగిత
మోసే చి ఏలీయా దొగుల యేసు 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. ఇనెన్చికోడుతుమ్సూన”మెన,జామబుబ్
తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. 6సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన
పుడొజ్ సేడ ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 7 గని యేసు జోవయించి
పాసి జా కెర, జోవయింక చడ, “ఉటట్ . బియఁ నాయ్” మెన
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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, “ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొమొర గెచచ్
అనెన్ జీవ్ జతె ఎద, ఈంజ తుమ్ క డీసిలిస్ చి రిసొ తుమ్
కకక్ సంగ నాయ్”మెనయేసు జోవయింక సంగిలన్.

10 తెదొడి జోచ సిసుస్ల్, “కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
నే జెతె అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెన మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన,
యేసుక పుసిల. 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 ఏలీయా అగెగ్యి 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 తిలొ యోహానుచి 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)
14యేసుచి సిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొఉతజా కెర, ఒతత్

బెరిల్ జనాబ్ తె పాఁవితికయ్, ఎకిక్లొయేసుతె జా కెర, సెరున్
సేడ జొకర, 15 “బాబు, అంచొ పుతుత్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
తీ. జో మోరచ్ జబుబ్ తెన్ ఒగగ్ర్ బాద సేడెత్ తతత్య్. జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఆగితె నెంజిలె గడెడ్ సేడుక అసెస్. 16తుచ
సిసుస్ల్ తె జోక కడ ఆనల్య్, గని జోక చెంగిల్ కెరుక జేఁవ్
నెతిరల్”మెనసంగిలన్. 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. 18జో నాడుక
కడ ఆన్ తికయ్, యేసు జోక దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరికయ్,
జా బూతుమ్ జోక ముల దా, ఉటట్ గెలన్. గెలి వెంటనె, జో
నాడు 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 కసొరుస్గిడడ్చి ఎదిలినముకుమ్తిలెగిన,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 తాపారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచిక ఉదడుక జయెదె.”,
మెనయేసు సంగిలన్.

22పడొత్ , జేఁవ్ గలిలయపాంతుమ్ తెబెదబులెత్ తతికయ్.
యేసుసిసుస్ల్ క దెక, “ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొక
మానుస్ల్ చి అతిత్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర దెవుల, 23 చి అంక
జేఁవ్ మారుల. మారెల్ కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె”
మెన,యేసుఅనెన్ సంగిలి రిసొ,సిసుస్ల్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్జల.

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

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?” మెన పుసిలన్, 26చి
పేతురు “వేరమానుస్ల్ 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,జోమొసొస్చిచోండిచిర 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, 2 జో ఏక్ బాలబోదక జోచి పాసి బుకారా కెర,
జోవయించి నెడిమి టీఁవొ కెర, 3 ఇసి మెలన్. “తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ బుదిద్ మారుస్ప
కెరన బాలబోదల్ రిత గవురుమ్ నే ఉచరంతి రితి జలెకయ్,
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.
6గని అంక నంపజల ఇసబాలబోదల్ జల రితసతె ఎకిక్లొక
కి, కో ‡పాపుమ్కెరవుల గే,జోవయించిటొటయ్తిరేవ్లి రితొ
వెలొల్ పతుత్ రు ఒడొవ దా, జోక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక
చెంగిలి.

7 “అయొయ్! §పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొ ఈంజ
లోకుమ్ క కసుట్ మ్! *పాపుమ్ కెరయ్ తిసి కచితుమ్ జెయెదె,
గని కచి అతిత్ దస అలల్ర్ జవుల గే, 8 అయొయ్! జాచి
రిసొ, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఆతు జలెకు, చాటు జలెకు, జోక
†పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జోచి ఆతు జవుస్, జోచి చాటు

* 17:21 17:21 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె 21 కోడు తయె నాయ్. † 17:24 17:24 ‘పనున్’ మెలె, సిసుట్ చి రితి జయెదె.
ఈంజ పనున్ జలె, విసెస్క్ వెరుస్ల్ చి జలి తెంతొ ఎతిక్ యూదుడు వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుచి గుడిచి రిసొ చెతత్ర్ వెండుల్ దెంక తిలిసి. * 18:5 18:5 ఇస
బాలబోదల్ తెమెలె, బాలబోదల్ కయ్ ఇసి మెనుక జయెదె, నెంజిలె నంపజాబాలబోదల్ రిత జాదాక్ కెరనల్సక కి ఇసి మెనుక జయెదె. దొనిన్ అరద్ల్ కి కెరనుక జయెదె.
† 18:5 18:5 నెంజిలె 5.మొతుత్ మ్: అనెన్జోఅంక నంపజలి రిసొ, ఇసబాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కోమరియాద కెరెదె గే,అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె.
‡ 18:6 18:6నెంజిలెజోవయించినముకుమ్పిటట్వుల గే, § 18:7 18:7నెంజిలె, ‘నముకుమ్పిటట్య్ తిస్ చిరిసొ’. * 18:7 18:7నెంజిలె ‘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 తెన్
ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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జవుస్, కండ గెల వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్కమెలె,దొనిన్
అతొత్ దొనిన్ చటొట్ తెన్ కెఁయఁక నేవిజితిఆగితెగలిజతి కంట,
ఆతు జలెకు, చాటు జలెకు నెంజ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక తుమ్ క చెంగిలి. 9అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి అంకి
జవుస్ తుమ్ క ‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,అనెన్జాఅంకి 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“ఈంజేఁవ్బాలబోదల్ రితసతెఎకిక్లొక కి నిసాక్రుమ్

నే దెకితి రితి దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్క రకిత దూతల్
కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్చి 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 గెల
మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక అయ్ లయ్.

నెస గెలిమెండపిలల్చి రిసొచిటాలి
12 “అలెల్, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్ మానుస్క 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, జో జా పాపుమ్ నే కెరొల్సొ పాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్
కెర, అనెన్ కో నెంతె, జో కెరిల్ పాపుమ్ జోకయ్ 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
కోడు నే సూనెల్గిన, అంక నంపజలస మొతుత్ మ్ బెద సబ
కెరిస్ తె జా తగు సూనవ. జో జా సంగుమ్ సబ కెరిల్స్ చి
కోడు కి నే సూనెల్గిన, జోక తుమ్ చితె నే బెదవంతె, బార్ కెర,
దసిస్, యూదుల్ నెంజిలసక కి సిసుత్ నఙితసక కి యూదుల్
కీసి బెదవంతి నాయ్ గే, దసిస్ దెక సిచచ్ కెర. 18 తుమ్
నంపజలసబెదఈంజలోకుమ్ తెసబకెర కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె
గే,జాకయ్పరలోకుమ్ తిలి అమ్ చిఅదికారుమ్ దెతసుమ్,
మెన నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

19 “పడొత్ , తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె తుమ్ చితె కో కో, ఎకిక్ దొగులయిజలెకి,మెనుస్తె
ఎకిక్ రితి ఉచర, కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరె గే, పరలోకుమ్
తిలొ అంచొ అబొబ్ తుమ్ చి రిసొజాక జరుగ్ కెరెదె. 20 కిచొచ్క
మెలె,దొగులతీగల్ అంచినావ్తెన్ కేనెఎకిక్తెతవులగే,ఒతత్
జోవయించి నెడిమిఆఁవ్ 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 జయెదె మెలె,
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. 26 జలె, రునుమ్ జలొ జో గొతిత్ సుదొ సెరున్ సేడ,
జొకర, బాబు, అంచి ఉపిప్రి దయ తిఁయ, దొరత్ రకుక్. జా
రునుమ్ ఎతిక్ ఆఁవ్ తీరుస్ప కెరిందె” మెన, బతిమాలప్ జా
సంగితికయ్, 27జో రానొ జోచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, జోక
ముల కెర,జోచి రునుమ్ చెమించుప కెరల్న్.

28 “గని, జో దసిస్ బార్ జా కెర, జోచి జతచ గొతి
మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొజోక దొన్పుంజొ †వెండుల్ దెంక తిలొసొక
దసుస్ల్జా,జోచిపీకతె దెర, ‘తుయిఅంక దెంక తిలిసిఅంక
దే’ మెన సంగిలన్. 29 జోచి జతచొ జో గొతిత్ సుదొ సెరున్
సేడ,జొకరజొకర, ‘అంచి ఉపిప్రి దయతిఁయదొరత్ రకుక్.
తుక దా గెలిందె’ మెన, బతిమాలప్ జా సంగిలే కి, 30జో నే
ఒపప్న్ తె, జో అనెన్కొల్ దెంక తిలిసి దా గెలెత్ ఎద జోక జేల్ తె
గలయ్ లన్.

31 “తెదొడి, ఈంజొ కనాక్రుమ్ నే దెకిలొ గొతిత్ సుదొచి
ఒతత్చ గొతిత్ సుదల్ జా జరుగ్ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్ బాద సేడ,
జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ జోచొ ఎజొమానిక సంగిల. 32 తెదొడి,
జో ఎజొమాని, జో కనాక్రుమ్ నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక బుకారా
కెర,జోక, ‘తుయి, గరొచ్ గొతిత్ సుదొ, తుయిఅంక బతిమాలప్
జా జొకరల్ది, చి తుచి ఎదివాట్ తిలి రునుమ్ పెట గెలయ్.
33ఆఁవ్ తుక చెమించుప కెరిల్ రితి, తుయితుచొ జతచొగొతిత్
సుదొక చెమించుప కెరుక తిలి నాయ్ గె?’ మెన, జోక సంగ
కెర, 34జోగొతిత్ సుదొ రునుమ్ జలిసి ఎతిక్ దెతె ఎద, సిచచ్ల్
కెరసతెజో జేలి తంకమెనజోచొఎజొమానిసొరప్ కెర దిలన్.

35 “జలె, తుమ్ తె కో తుమ్ చొ బావొ 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 తొ పకక్ ఉటట్ అయ్ లన్. 2 ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ జోచి పటిట్ జెతికయ్, జోవయించ జబుబ్లు ఒతత్
చెంగిల్ కెరల్న్.

పెండిల్ జలస ముల ములి జతిస్ చి రిసొ యేసు
సంగిలిసి

‡ 18:9 18:9 పాపుమ్…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 సగుమ్ పుసత్కల్ తె 11 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 18:13 18:13
పిట గెలి † 18:28 18:28 దినారి
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3 పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుక పరిచచ్ కెర, తెరెల్
నింద కెరుక మెన, జోతె అయ్ ల, అనెన్, “కేన్ చి రిసొ జలెకు
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 ఇసికయి మునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా, జోచి

తేరిస్ తెన్ బెద తంక 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
యేసుసంగిలన్. 7జేఁవ్పరిసయుయ్ల్యేసుక “జలె, ‘ముల
దెతిపుసత్కుమ్ రెగడ్ దిలెగినముల దెంక జయెదె’మెనమోసే
పూరుగ్ మ్ చొ కిచొచ్క ఆడ దిలన్?” మెన, సంగిల. 8యేసు
జోవయింక, “తుమ్ రాడ్ జీవ్ చమానుస్ల్ చి రిసొ ‘తుమ్ చ
తేరిద్వొక ముల దెంక జయెదె’ మెనమోసే సెలవ్ దిలన్, గని
మానుస్ల్ క జెరుమ్య్ లి కెరిల్మొదొల్తెంతొదసిస్ తయెనాయ్.
9ఆఁవ్ కిచొచ్మెనతుమ్ కసంగితసిమెలె,జాలంజెజలిరిసొ
పిటట్వ,కోజలెకుజోచితేరిస్కములదాఅనెన్కిల్క 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.” మెన యేసుక సంగిల, 11 చి యేసు 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 రిత జా తవుల. జలె, తుమ్ ఉచరిల్ రితి
తంక కో తెరుల గే, దసేస్ తతుత్ .” మెన సంగిలన్.

యేసు బాలబోదల్ క చడ వరుమ్ దిలిసి
13 పడొత్ , యేసు జోవయింక చడ పారద్న కెరుక మెన,

సగుమ్ జిన్జోవయించబాలబోదల్ కజోతెకడఆనల్. 14జలె,
జేఁవ్ బోదల్ క కడ ఆనల్ మానుస్ల్ కయేసుచ 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. 15 జేఁవ్
బోదల్ క బోడి చడ కెర ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెలన్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి బెదుక గేయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 10:17-31; లూకా 18:18-30)

16 పడొత్ , ఈందె, ఉబెడొ ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర,
“గురుబాబు,జొఒర. ఆఁవ్పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెకెఁయఁక
తెఁయఁక జితి వాట అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్
చెంగిల్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్. 17యేసు జోక,
“కేన్ చెంగిల్ చి మెన కిచొచ్క అంక తుయిపుసితసి? చెంగిల్
తిలొసొ ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయినాయ్. పరలోకుమ్ తె జితి
వాట కావలె మెలె, దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి కెరె తా” మెన
సంగిలన్. 18జోఉబెడొ, “కేన్ కేన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక?” మెన
యేసుక పుసిలన్, చియేసు,

“నరు అతయ్ కెరు నాయ్,
లంజెకమొ కెరు నాయ్,
కిచొచ్ చోరు నాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగు నాయ్,
19అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితెతా,
అనెన్, తుకక్ తుయి కీసి పేమ కెరంతసి గే దసిస్, వేర సుదల్ క

కి పేమ కెరె తా”
మెన సంగిలన్. 20జోమానుస్ యేసుక, “ఇసచ ఎతిక్ ఆఁవ్
నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి. గని కిచొచ్గె పిటట్ అసెస్ మెన అంక
అజజ్ . అనెన్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్?” మెన పుసిలన్, చి యేసు
జోక, “తుయిపూరి జంక ఆస తిలెగిన, గో, చి 21తుచి 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,జోఉబెడొ ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ,
యేసు దసిస్ సంగితికయ్, దుకుమ్ జామొకొమ్ 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.

25 సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన కెర, ఆచారిమ్ జా, “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. 28యేసు 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 చిసింగాసనుమ్ తెవెసితెపొదిక,అంక నంపజాతుమ్
బారజిన్, బార సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ చ బార
సెకుమ్ లుచక అంచి తెడి తుమ్ తీరుప్ కెరె. 29అనెన్, అంచి
నావ్ చి రిసొ గెరల్ జలెకు, అనొన్బావొక జలెకు, బయిబేనిక
జలెకు,అబొబ్స్ క జలెకు,అయయ్స్ క జలెకు,బోదల్ క జలెకు,
బుఁయి జలెకు, జో ముల 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 కీసి మెలె, ఎజొమాని ఎకిక్లొచి దయచి రితి జయెదె.
జో జోచి దాచ తోటతె కామ్ కెరవుక మెన, కూలి మానుస్ల్ క
బుకారి రిసొ, పెందలె బార్ జా కెర, 2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క ఏక్
ఒండిమెదెద్న్ చి కూలి *డబుబ్ల్ దెయిందె”మెన, జేఁవ్ కూలి
మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒపప్న సంగ తా,దాచతోటతె జేఁవ్ కామ్
కెరి రిసొజోవయింక తెదయ్ లొ.

* 20:2 20:2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క కూలి ఏక్ దేనారము ఇసాయేలు దేసిమ్ చదా అసిత్
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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,జోవయింకసంగితికయ్,జేఁవ్జోచి
కామ్ తె గెల. 5అనెన్,పాసిపాసిబార గంటల్మెదెద్నె కి,తినిన్
గంటల్ క కి,జావీదెజోఎజొమానిగెచచ్ 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 తినాయ్”మెనసంగిల. సంగితికయ్,జోఎజొమాని,
“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 లసక తెంతొ తొలితొ అయ్ లసక ఎద, ఎతిక్క
ఆఁవ్ సంగిలి కూలి డబుబ్ల్ దేసు’ మెన, జోక సంగిలన్.
9జాచి 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 ఒండిమెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ దొరుక్ జలి. 11జాచి
రిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లసజా కూలి డబుబ్ల్ నఙన, ‘పెందలె
తెంతొసాంజ్ ఎద ఒపప్డ్ క కెదిద్ సెమజా, అమ్కామ్ కెరల్మ్.
12 జేఁవ్ ఎకిక్ గంట కెరల్సక అమ్ చి తెన్ సమానుమ్ దిలది’
మెన గోస లటట్బ, ఎజొమానిక సంగిల. 13ఈంజొ ఎజొమాని
జోవయింతె ఎకిక్లొక, ‘నేసత్మ్†, ఆఁవ్ తుమ్ క అనాయ్యిమ్
కెరుక నాయ్. తుయి ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్
నఙనుక ఒపప్నల్ది. 14 అలెల్, తుయి ఒపప్సిల్సి నఙన గో’
మెన సంగ కెర, పడొత్ అయ్ లొ ఎకిక్లొక దెకవ, జో తొలితొ
అయ్ లొసొకఅనెన్, ‘తుకదిలిరితి,ఈంజొపడొత్ 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,
జోఎజొమాని సంగిలొమెనయేసు సంగ కెర, 16అనెన్, 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)
17 యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్

జా, ఇండ గెతె తిలి పొది, వటెట్ గెతసతె తెంతొ జోచ
బారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, ఇసిమెలన్. 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 అంక మొరి సిచచ్ వయడ
కెర, 19అంకకొంకడిత్ రిసొ,అంకకొరడ్ల్తెన్పెటితిరిసొ,అంక
సిలువతె టీఁవొ కెర మారి రిసొ, అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల
అదికారుల్ చిఅతిత్ అంకసొరప్ 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 సేడ జొకర, “ఏక్ వరుమ్ దే”మెన, సంగితికయ్,
21యేసుజాక, “తుయికిచొచ్కోర్ పజతసి?” మెనపుసిలన్,
చి ఈంజ, “తుచి రాజిమ్ తె అంచ పుతత్రుల్ దొగుల, తుచి
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెస తతి రితి ఆడ
దేసు” మెన సంగిలి. 22చియేసు, “తుమ్ కిచొచ్ పుసితసు
గే, తుమ్ నేనుస్. అంచి గినన్తె బెద పితి రితి, ఆఁవ్ సేడుక
తిలి దుకుమ్ తె బెదుక ఓరుస్ప జంక తెరుస్ గే?” మెన
సంగితికయ్, జేఁవ్ “అమ్తెరుమ్ దే”మెలె. 23దసిస్ జబాబ్
దెతికయ్,యేసు, “ఆఁవ్ పితి గినన్చి తుమ్ 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 సెలవ్దాతయెదె గే, జెఁవివ్
ఒతత్ వెసుల.” మెలన్. 24 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్
ఎతిక్చి కంట వెలెల్లమానుస్ల్ జంక ఉచరిల్స్ చి రిసొ సేంసిల
దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ జా ఎతిక్ సూన కెర, జోవయించి ఉపిప్రి
ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి
25 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా

కెర, “యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ జోవయించి తెడి తిల
వెలెల్ల మానుస్ల్, 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
ఉచరెదె గే,జోతుమ్ చొగొతిమానుస్ రితొజాతంక. 28దసిస్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కి మానుస్ల్ చి అతిత్
సేవ కెరవడనుక నాయ్, 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)

29 పడొత్ , యేసుచి సిసుస్ల్ యెరికో పటున్మ్ తెంతొ బార్
జా, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతె తిలి పొది, ఒగగ్ర్ జిన్
పెజల్జోచిపటిట్ గెతెతిల. 30జలె,ఈందె,వాట్సొడిదొగుల
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.

31 తిల జనాబ్, జలె, “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరెల్ కి, జేఁవ్
గుడిడ్ మానుస్ల్ అనెన్, “పబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లొరచిచ్ంచుప కెరొసొ,అమ్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తిఁయ
చెంగిల్ కెరు!” మెన, అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలిత్కయ్,
32యేసు టీఁవొ కెర,జోవయింక బుకారా కెర, “ఆఁవ్ తుమ్ క
కిచొచ్ కెరుక మెన తుమ్ఉచరసు?” మెనపుసిలన్. 33జేఁవ్
జోక, “అమ్ చ అంకివొ దెకితి రితి కెరు” మెన సంగిల.
34జేఁవ్ చిఉపిప్ర్యేసు కనాక్రుమ్జా,జోవయించఅంకివొ

† 20:13 20:13మింత
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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 జో మానుస్ జేఁవ్ గాడెద్ల్ క
తెదయెదె”మెన సంగిలన్.

4 పూరుగ్ 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

సంగిలిరితి కెర, 7జాగాడెద్కచి,జాచొపిలల్కఉదడఆన,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. 9 అంత
కెర, జోవయించి పురెతొ గెతె తిలస కి పడొత్ 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.

10జలె,యేసుయెరూసలేమ్ తెపాఁవితికయ్, పటున్మ్ చ
ఎతిక్జిన్ “ఈంజొ కో?” మెన, బమమ్ జతికయ్. 11 ఒతత్ జో
తెన్ అయ్ ల పెజల్ కిచొచ్ మెల మెలె, “దేముడుచి కబుర్
ఆన్ తొ, గలిలయ పాంతుమ్ చి నజరేతు 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
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, తుక జెయియ్,
జెయియ్!” మెన,దేముడుచి గుడితెబోదల్యేసుక 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 చికొవ్ నబోదల్ చిచోండివాట్గవురుమ్ఆననల్ది”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ కోడు తుమ్ కెఁయయ్ సదు
కెరుస్ నాయ్ గే? మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగ కెర,
17జోవయింకముల దా కెర,జాపటున్మ్ తె తెంతొబార్జా,
బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్, ఒతత్ నిద తిలన్.

పండుల్ నే దెరొల్ రూకుక జరుగ్ జలిసి
(మారుక్ 11:12-14,20-24)

18అనెన్క్ దీసి పెందలె, యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
అనెన్ జెతె తతికయ్, జోక చూ కెరల్న్. 19 తెదొడి వాట్ సొడి
తిలొ ఏక్ †అంజూరుమ్ రూకుక దెక కెర, రూక్ చి పాసి 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
20యేసుచసిసుస్ల్జాజరుగ్ జలిసిదెకబమమ్జా, “ఈంజ

రూకు కీసి జా బేగి సుకక్ గెలి గె?” మెన లటట్బంతికయ్,
21యేసు, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ నంపజా ఎదిలి అనామ్నుమ్ కి నే జతె నంపజలెగిన,
ఈంజొ చెటొట్ క జరుగ్ జలి రితి తూమ్ కి వెలొల్ కమొ కెరె. గని
అనెన్,ఈంజమెటట్క జలెకు దెక,ఉటిక్జా,సముదుమ్ తెగలి
జామెనసంగిలెగిన,దసిస్ జరుగ్ జయెదెమెనతుమ్ క నిజుమి
ఆఁవ్ సంగితసి. 22మెలె,తుమ్పారద్న కెరెపొది కిచొచ్ నఙితె
గే,జాదొరుక్ జలిమెన 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 వెలెల్లమానుస్ల్ జోతె జా
కెర, “తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి ఇనెన్ బోదన కెరుక తుక
కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?”
మెనజోకపుసిల. 24యేసుజోవయింక, “ఆఁవ్ కితుమ్ కయ్
ఏక్ కోడు పుసిందె. ఈంజ కోడుక తుమ్ జబాబ్ సంగిలెగిన,
ఆఁవ్ కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి గే, తుమ్ క సంగిందె.

* 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 చబాదల్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరెదెమెనజేఁవ్పెజల్ఒగగ్ర్ జిన్ఉచరల్. జోచిరాజిమ్ముకిక్మ్ కఆతమ్ రగుమ్ చిజయెదెమెనఅరుద్ మ్ కెరంతినాయ్. § 21:9

21:9జోవయించిబాసతెన్ ‘జొఒర,జొఒర!’ మెలిఅరుద్ మ్తెన్ ‘ఓసనన్!’ మెనకేక్గలెత్ తిల. * 21:12 21:12అరిప్తుమ్దెతపిటట్ల్ గటగెనుకజలె,జోవయింక
ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్ పలట్వన, దేముడుచి గుడితెకామ్ క జెతికయ్రగుమ్డబుబ్ల్ కయ్పిటట్ల్
గట గెనుక, నెంజిలె డబుబ్ల్ కి దేముడుచి గుడిక దెంక జయెదె. † 21:19 21:19అంజూరుమ్ రూక్ చకాయల్బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల. ‡ 21:19 21:19
రూకు చెంగిలొచొ జలె, అకడ్ల్ దెరెల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.
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25యోహానుబాపిత్సుమ్దెతెతిలిస్ చిఅదికారుమ్కేనెతెంతొ
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 వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్ ఉచరన, “అమ్నేనుమ్”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
28ఒతత్ తెంతొ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు అనెన్ ఇసిమెలన్.

“ఏక్ టాలి ఉచర. ఏక్ మానుస్క దొగుల పుతత్రుస్లు తిల.
అబొబ్సి జో వెలొల్ పుతుత్ స్ క ‘ఓ పూతుత్ , తుయి ఆజి గెచచ్,
అమ్ చిదాచతోటతెకామ్ కెరుమెన’మెలన్. 29జోపుతుత్ సి
‘నెసి’మెనజబాబ్సంగిలొ, 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 కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
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, తుమ్జోక నంపజసునాయ్. గని, సిసుత్ నఙితస
కిలంజె కమొచకిజోకనంపజల. జలె,జేఁవ్నంపజాచెంగిల్
జలిసి తుమ్ దెకిలెకి, తుమ్ కెర పాపల్ క విసారుమ్ జసు
నాయ్, చియోహానుచి 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 గోపురుమ్ బందవ కెర,
రకితసక నిసాన, జోవయింక జా తోట గుతత్ దా కెర, వేర
దేసిమ్ఉటట్ గెలన్.

34“పండుల్ చి పంటొలాయితిసమయుమ్జెతికయ్,జోచి
వాట నఙన్ తి రిసొ, తోట రకితసతె జోచ గొతిత్ సుదల్ క, జో
ఎజొమాని తెదయ్ లొ. 35 గుతత్ నఙిలస, ఒతత్ రక తిలస జో
ఎజొమానిచ గొతి మానుస్ల్ 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. 38 జేఁవ్
జో ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెక కెర, ‘ఇనెన్కయి అబొబ్స్ చి
దనుమ్ కలుగు జయెదె, అలెల్, ఇనెన్క మార 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. 41 జో 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.

42 జలె, యేసు జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి
కెఁయ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
‘గేర్బందితసుదల్కామ్ కనేజయెమెనపకక్య్పెలవదిలి

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

మెన రెగిడిల్ కోడు. 43 దేముడుచి రాజిమ్ క దెకితి కామ్
తుమ్ చితెతెంతొకడ కెర,జోచిరాజిమ్తెన్బెదితిపలితుమ్
దెర పెజల్ చి అతిత్ దెయెదెమెన తుమ్ 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 చిరాజిమ్ తె బెదుక
బుకారిల్సి కీసి మెలె, జోచొపుతుత్ స్ చి రిసొ పెండిల్ విందు దిలొ
ఎకిక్లొ రానొ కెరిల్స్ చి రితి జయెదె. 3 జా పెండిల్ విందుతె
బుకారల్సక కడ ఆన్ తి రిసొ, జో రానొ జోచ గొతిత్ సుదల్ క
తెదయ్ లన్. గని, జేఁవ్ బుకారల్స జెంక నెసిల. 4జాకయ్,జో
రానొ, ‘ఈందె, అంచి విందు తెయార్ కెర అసిస్. బెయిలల్ క,
బేడు జల సొముమ్ల్ క కండ అసిస్. ఎతిక్ తెయార్ కెర అసిస్.
విందు కంకజా’మెనబుకారల్సక 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. 6 అనెన్, 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 కెరల్సకమొరిసిచచ్ దిలొ,చిజోవయించిపటున్మ్ కఆగి
లంబడ డయవడొల్ .

§ 21:44 21:44 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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8“తెదొడిజోరానొగొతిత్ సుదల్ఇసిమెనసంగిలన్. ‘పెండిల్
విందు తెయార్కెరఅసిస్, గనిబుకారల్సఈంజవిందుతెజెంక
తగుపజలస్నెంజి. 9జాచిరిసొ,వీదుల్ తెగెచచ్ కెర,తుమ్ క
డిసత్స ఎతిక్క పెండిల్ విందుతె జా మెన, తుమ్ బుకారా.’
మెన, జోచ గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ తెదయ్ లన్. 10 జేఁవ్
గొతిత్ సుదల్ వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, ఒతత్ డీసిలమానుస్ల్ ఎతిక్క
విందుతె బుకారా ఆనల్, చిజా పెండిల్ బడిడ్తె బెరల్.

11“పడొత్ జోరానొ, ‘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. 13 తెదొడి రానొ,
‘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.

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.
మొకమాటుమ్ నే దెకితె, వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే
నే బితె, దేముడు దెకయ్ లి వాట్ చి రిసొ సతిత్మ్ తెన్ బోదన
కెరసి మెన జానుమ్” మెన, పులయ్ తి రితి సంగ, అనెన్,
17 “జలె, రోమ్ దేసిమ్ చొ సర్ రానొక అమ్ †సిసుత్ దెంక
నాయిమ్ గే నాయ్ గే? తూయి కీసి ఉచరసి? తుయి అమ్ 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, జేఁవ్ జోక 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.

22జోచి కోడు సూన ఆచారిమ్జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
తెదయ్ లమానుస్ల్యేసుక ముల దా, ఉటట్ గెల.

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

23 ‘మొరగెలెగినఅనెన్ జీవ్జంకనెంజె,అనెన్క్లోకుమ్ తె
గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు జా
దీసియేసుతె 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 జామొర గెలన్. ఇనెన్క
బోదల్ నెంజిలి రిసొ, ఇనెన్చి పటిట్ జెరిమ్లొ బావొస్ క ఈంజ
తేరిస్ పెండిల్ కెరనిల్. 26తొలుస్ర్ తెంతొ కరవ్డ్ చొఎద, వరస్ తెన్
వెలొల్ చి తేరిస్క దసిస్ పెండిల్ జరుగ్ కెరన మొర గెల. 27 ఎతిక్
మొర గెలి పడొత్ , ఈంజ తేర్ బోద కి మొర గెలి. 28 జలె,
మొరగెలసఅనెన్ జీవ్జతెపొదిక,ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె కకక్
ఈంజతేరిస్జాతయెదె? 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 కమొదెకిలెకి,జోచిఅదికారుమ్, సెకి, కెదిద్
గే చినుస్ నాయ్. 30మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె,
పెండిల్వొ నే జతె, మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల.
31పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’మెనఉచర, తుమ్
అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్. జలె, దేముడు తుమ్ క సొంత
సంగిలిసి సదు కెరుస్ నాయ్ గె? మొరజీవుజాఉటిట్తి రిసొ,
‘ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి’,
మెన, దేముడు సంగిలి కోడు. 32 జలె, జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ మొర
తిలె కి,జోవయింక జో దేముడు జాతా కామ్ క జెతయ్ జలె,
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, 35 చి
జోవయింతె మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
ఎకిక్లొ యేసుక పరిచచ్ కెరుక మెన, ఏక్ కోడు పుసిలన్.
36 “గురుబాబు, ఒండి మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
దిలి ‡ఆగన్ల్తెన్కేన్ఆగన్తొలితొచిముకిక్మ్ చి?” 37యేసు
జోక,
“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి §పెటిట్ తెన్,

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

38 ఎతిక్ ఆగన్ల్ తె ఈంజ తొలితొ చి, ముకిక్మ్ చి. 39అనెన్,
‘తుమ్ క తుమీ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే, తుచి పకక్ సుదొక కి
తెదిద్ పేమ కెరె తంక’ మెన, అనెన్క్ ఆగన్ ముకిక్మ్. 40మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ ఎతిక్క కి,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలససంగులఎతిక్కోడు కి,ఈంజేఁవ్
దొనిన్ ఆగన్ల్ ఆదారుమ్జా అసిత్”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 ఉచరసు? జో కచొచ్ పుతుత్ సి జయెదె?” మెన
పుసితికయ్, జేఁవ్ జోక, “దావీదు రానొచొ పుతుత్ సి,
జోవయించి సెకుమ్ చొ”మెలన్. 43జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు జోవయింక, “దసిస్ జలె, కీసుత్ దావీదుక పుతుత్ సి
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జలెగిన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సికయ్ తికయ్, దావీదు
రానొ కిచొచ్క కీసుత్ క ‘పబు’మెనసంగిలన్. కిచొచ్ కోడుతె దసిస్
సంగిలన్మెలె;
44 ‘తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరె

ఎద, అంచి ఉజెతొ పకక్య్ తుయి పెస తా’ మెన,
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్.”

45దసిస్దావీదురానొ కీసుత్ క ‘పబు’మెనసంగితయ్జలె,జో
కీసుత్ కీసి జా జోక పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర మెనయేసు జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగితికయ్, 46 కో కి అనెన్క్ కోడ్ సంగుక
నెతిరల్. అనెన్,జాదీసి తెంతొ,జోవయింతె కో కియేసుక ఎకిక్
కోడు కి పుసుక దయిరిమ్ తిలెనాయ్.

23
పెజల్ క సిసుస్ల్ కయేసు జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 12:38-40;లూకా 11:37-52; 20:45-47)

1తెదొడియేసుజా దేముడుచి గుడితె బెరల్ పెజల్ క కి జోచ
సిసుస్ల్ క కి ఇసిమెలన్. 2 “మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి పీటతె వెసిలి
రితి జా పెజల్ క మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడుక
అదికారుమ్ అసెస్. 3 జాకయ్, 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
వయితిజాడు వయడుల గే,దసిస్ఈంజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్,
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. 5జోవయించ కమొ
కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ కెరతిమెలె, అమ్ కెరంతిపునిన్మ్మానుస్ల్
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
వెసితపీటల్ కడన్ తతి. 7పడొత్ సంతవీదులె,మానుస్ల్ఎతిక్
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
తుమ్ఎతిక్జిన్ఎకిక్ జతిరితబావుడుల్ జాఅసుస్స్. 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 చితె కో
వెలొల్ జయెదె గే, జో తుమ్ క గొతిత్ సుదొ జా సేవ కెరుస్. 12 కో
జోవయింక జెఁవివ్ గవురుమ్ కెరంతి రితి జవుల గే, జేఁవ్
దాక్ జవుల, చి కో జోవయింక 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!
కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ చిమొకెమ్ తుమ్ పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ
డంకితసు. కిచొచ్క మెలె, తుమ్జారాజిమ్ తెసొంత బెదుస్
నాయ్, చి బెదుక ఇసుట్ మ్ జలస బెదుక తుమ్ ఒపుప్స్
నాయ్. 14 *అయొయ్! తుమ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్
రండెల్ మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కయ్ లెకి, ‘మానుస్ల్ అమ్ చి
బుదిద్ చినుతునాయ్’మెనమానుస్ల్ చిమొకెమ్ దిగిలపారద్నల్
కెరసు. జాకయ్తుమ్ చిపాపుమ్ఒగగ్ర్, 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, జోవయించి బుదిద్ తుమ్ చి బుదిద్చి కంట దొనిన్ వాటల్
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 గుడితెతిలిబఙరితోడు’
మెన ఒటుట్ గలనెల్, జో గలిలి ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక అసెస్
మెన తుమ్ సంగితసు. 17 తుమ్ బుదిద్ నెంజిల గుడిడ్ జల
మానుస్ల్. దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్? బఙరి గే, బఙర్ క చెంగిల్
కెరి దేముడుచి గుడి గే?

18“అనెన్, ‘బలిదెతిటాన్సాచి’మెనఎకిక్లొఒటుట్ గలనెల్
కిచొచ్ నెంజె, గని ‘జాచి ఉపిప్రి తిలి అరిప్తుమ్ సాచి’ మెన
ఒటుట్ గలనెల్, జోమానుస్ గలిలి జా ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక
అసెస్” తుమ్మెంతసు. 19తుమ్ గుడిడ్ జల రితమానుస్ల్,
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 , ‘ఈంజ దేముడుచి
గుడి సాచి’ మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల గే, దేముడు సాచి
మెన ఒటుట్ గలనిల్ రితి జతయ్. జో ఒతత్ జితయ్ చి రిసొ.
22 అనెన్, ‘పరలోకుమ్ తోడు’ మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల
గే, ‘దేముడుచి సిఙాసనుమ్ తోడు’ మెలి రితి జా, ‘ఒతత్
వెసితొసొతోడు’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, దసస్చతె
దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్ వంతు దేముడుక దెతసు, గనిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తెచ ముకిక్మ్ జల సెలవ్ కొడొ
పఁవస్ అసుస్సు. కిచొచ్ కిచొచ్ సెలవ్ కొడొ రితి కెరుక ముల
అసుస్స్మెలె, సతిత్మ్తెన్ రుజుజ్ కెర తీరుప్ కెరిసి, కనాక్రుమ్
జతిసి, చి దేముడుచి ఉపిప్రి నిదానుమ్ నముకుమ్ తితిసి.
జోవయించి వంతు దసస్ వసుత్ వల్ క దెంక తపుప్ నాయ్, గని
అనెన్ ముకిక్మ్ జల సెలవ్ కొడొ రితి తుమ్ కెరదు జలె,
తుమ్ క చెంగిల్ తతిత్ 24 గుడిడ్ జల రిత వాట్ దెకయ్ తస,

* 23:14 23:14 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 14 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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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. 26తుమ్ గుడిడ్ రిత పరిసయుయ్ల్, గలస్ చి గినన్
తెడి సుబుమ్ కెరుక కీసిముకిక్మ్తయెదె గే, దసిస్, తుమ్ చి
బుదిద్ చెంగిల్ జలెగిన, నిజుమి పునిన్మ్ రితి చెంగిల్ జంక
జయెదె.

27 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, తుమ్నాసెనుమ్జసెత్! తుమ్
చునున్మ్ సరొయ్ లి మెసుస్న్ చి రితి అసుస్స్. ఉపిప్రి
చొకిక్ల్ సూటి డీసత్య్, గని తెడి మొర గెల మానుస్ల్ చ
అడొడ్ , కువ గెలి ముకక్ల్ తయెదె. 28 దసిస్, తుమ్ క దెకిత
మానుస్ల్ క నీతిసుదల్ చ రితడీసత్సు, గనితుమ్ చిఆతమ్ 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. 34జాచి రిసొ, దేముడుచి
కబుర్ ఆన్ తసక కి, బుదిద్ సుదల్ క కి, అంచి సుబుమ్
కబుర్ సికడత్సక కి తుమ్ చితె తెదయిందె. గని జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ క మారె, 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 చి లొఁయిచి పాపుమ్ తుమ్ క లయెదె.
నీతి జలొ హేబెలుక మారిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, దేముడుచి
గుడిచినెడిమిబలిదెతిటాన్సొడితుమ్ చఅబబ్దింసిమారొల్
బరకీయచొ పుతుత్ స్ మెలొ జెకరాయ్చి లొఁయి ఎద, 36 జా
పాపుమ్ ఎతిక్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ 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 గలమారసు. 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. 38 ఈందె, 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 క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, పతుత్ ర్ చి
ఉపిప్ర్ పతుత్ ర్ దొంతల్ అపెప్ 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 జోతె జా
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. “కోజలెకుతుమ్ కమోసిమ్నేకెరిరితి,తుమ్జాగర
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 రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల. అనెన్, వేర వేర
దేసిమ్ లుతె కరులు కి బూకంపల్ కి జరుగ్ జవుల. 8 అంచి
రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ క జెరమ్య్ తి అగెగ్ జెతి సలవ్
నొపుప్ల్ రితి జా, ఇసచమొదొల్ జవుల.

9 “దసిస్ జరుగ్ జతిపొదిక, పెజల్ తుమ్ క సెమల్ కెరి రిసొ
అదికారుల్ తె సొరప్ కెర మొరవుల. అంచి నావ్ చి రిసొ,
దేసిమ్ లు ఎతిక్తె తుమ్ క విరోదుమ్ కెరుల. 10 దసిస్ జరుగ్
జతిస్ చి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్ బమమ్ జా అంక ముల దా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ మోసిమ్ కెర అదికారుల్ చి అతిత్ దెరవ దెవుల, చి
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్ జవుల.

11“జేఁవ్ దీసల్ క, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ ‘దేముడుచి కబుర్
సంగితొసొఆఁవ్’మెనన,తుమ్ చితెజాకెర,వేరబుదిద్ సికడ,
ఒగగ్ర్ జిన్ క అంక ములవ దెవుల. 12అనెన్, ‘పాపుమ్ కెరిసి
ఒగగ్ర్ జా గెతయ్’ మెన, ఒగగ్ర్ జిన్ తె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. 13దసిస్ జలెకి,ఆకర్ ఎద నముకుమ్తెన్
తా, కో ఓరుస్ప జవుల గే, జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల.

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

యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు
సంగిలిసి

15 “జాకయ్, †పిమమ్ట్ క, ‘జరుగ్ జయెదె’మెనదానియేలు
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగడ్య్ లి కోడు తిలిసి, మెలె, దేముడుక

* 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.



మతత్యి 24:16 29 మతత్యి 24:51

విరోదుమ్ జా జోక బలే దూసుప కెర నాసెనుమ్ కెరిక
దేముడుచి గుడితె టీఁవొ జంక, తుమ్ దెకితె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ఈంజ సదు కెరస తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన, జలె,
జాగురు తుమ్ దెకిలె, 16యూదయపదేసిమ్ తెచమానుస్ల్
చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు. 17 జా జరుగ్ జతిసి తుమ్
దెకిలె, కేన్ మిదెద్చి ఉపిప్ర్ తిలొ సుదొ, ఉత కెర, జోచి గెరి
తెంతొ కిచొచ్ జలెకు వెంట నెంక ఉత జెంకనాయ్. 18వెడయ్
తిలొసుదొ,కామ్ చిరిసొకడల్ జోచసొకక్ల్జవుస్వెంటనెంక
పసల్ జెంక నాయ్.

19 “అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్, బోదల్
వడిన్వొ ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల. 20 ‘చలిల్ పొది
జవుస్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి జవుస్ అమ్ క ఈంజ ఉటట్ నిగితి
సెమ జెవుస్ నాయ్’ మెన, తుమ్ పారద్న కెర. 21 కిచొచ్క
మెలె, లోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి తెంతొ అపెప్ ఎదక, దసిస్ సెమ
కెఁయయ్ఁక కి కలుగు జయె నాయ్, చి తెదిద్ సెమ కెఁయయ్ఁక కి
అనెన్ జయెనాయ్. 22జాచి రిసొ,తొకిక్ దీసల్ క దస సెమల్
జతి రితి పబు సెలవ్ దెతొనాయ్జలె, కో కి రచిచ్ంచుప జంక
నెత. గని, నంపజతి రిసొ రచచ్నక నిసాన జలస పాడ్ నే
జతి రిసొయి, జేఁవ్ సెమల్ తొకిక్ దీసల్ తతి సెలవ్ అసెస్.

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

జలెకుతుమ్ క సంగిలెగిన,తుమ్నంప కెరనాయ్. 24కిచొచ్క
మెలె, అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెనన జలెకు
‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన జలెకు, రచచ్నక
నిసానల్సక మోసిమ్ కెర జోవయించి నముకుమ్ పిటట్పుక
మెన ఉచర, వెలెల్ల మాయకమొ కెరుల. 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 పకక్మొలక్, పడమర పకక్ గెతె ఎదక
కీసి ఉజిడ్ జతయ్ గే, దసిస్ కి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె పొదిక, దసిస్, కేన్ పకక్ కి డీసిందె.
28పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్ బెరుల.

29 “ఆఁవ్ సంగిలి జా వెలిల్ సెమచి దీసల్ కేడెల్, బేగి పొదుద్
అందర్ జయెదె. జోను కి ఉజిడి దెయె నాయ్. ఆగాసుమ్
తెంతొసుకక్ల్ గెసురుల,ఆగాసుమ్ తెఎతిక్ అదుద్ ర్ జయెదె.
30 తెదొడ్ క ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ జెతిస్ క
గురు ఆగాసుమ్ తె డీసెదె. సొసుట్ మ్ డీసెదె, చి ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఆగాసుమ్ చ మబుబ్ల్ తె
ఉత, అంచి అదికారుమ్ అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్
జెతిసి బూలోకుమ్ తిలి ఎతిక్ పెజల్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
దెక, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ కెరనుల. 31 తెదొడ్ క
నపిప్ర్ గటిట్ఙ బజవ, అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి చెతత్ర్
పకక్ల్ తెంతొ ఆఁవ్ నిసాన అంక నంపజలమానుస్ల్ క జేఁవ్
ఎకిక్తె కుడవుల.

32 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె,
దసొ రూక్ చ కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె, ‘వేసెగు అపెప్
పాఁవ జెయెదె’ మెన, తుమ్ చినితె. 33 దసిస్, 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.
37 నోవహ పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది ఎతిక్ కీసి తిలి గే, దసిస్
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె పొదిక దసిస్
తయెదె. 38మెలె, నోవహ తిలి పొది, దేముడు సంగిలే కి,
జా దీసల్ తె తిలమానుస్ల్ నంప కెరల్ నాయ్, చి జా వరద్ల్ చి
పానిపెటుక దెరిల్ పొది కి,నోవహ చి కుటుంబుమ్వెలిల్ ఓడతె
పెస కెవిడ్ డంకిలిఎద,అనెన్కో కి కతెతా,పితెతా,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, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్
ఉత జెతిసి తెన్ కి, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ అంక నే సూన్ తె,
జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరె తవుల, చి తెదొడ్ క
నాసెనుమ్జాఁ గెచుచ్ల.

40 “జాకాలుమ్ క, దొగుల బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా,
అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 41దొగుల తేర్ బోదల్ తిరేవ్ల్ తెన్ రోడెత్
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, తుమ్ నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెయిందె. జాచి రిసొ,
తుమ్ తెయార్జా, తెలివి తెన్ రకితెతా.

45 “జలె, పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమానిబార్ జంక
జలె, జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంక మెన జో
నిసానొల్ బుదిద్ తిలొ నిదానుమ్ చొగొతిత్ సుదొ కో జవుల? 46జో
ఎజొమాని అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జో గొతిత్ 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, 49జోచి తెన్ తిల గొతిత్ సుదల్ క పెటుక
మొదొల్ కెర, సూర్ పిత మానుస్ల్ తెన్ బెద, జేఁవ్ కతిసి
పితిస్ తె బెద దసస్ అలవాటుల్ సికెదె. 50 ‘ఎజొమాని ఆజి
జెయెనాయ్’మెనగొతిత్ సుదొఉచర, నే రకితె దీసిక గడియక
జోఎజొమానిఉటట్ అయ్ లె, 51జోకమొరిసిచచ్ తియడ కెర,

‡ 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. 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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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. 3 బుదిద్ నెంజిలస జోవయించ
దివొవ్ దెరన, తేల్ నే దెరె గెల. 4 గని బుదిద్ తిలస,మాతుమ్,
జోవయించ దివొవ్ కి, అనెన్ సువితి తేల్ కి దెరన గెల.

5 “పెండిల్ఉబేడొ ఆలిస్మ్ కెరికయ్, జేఁవ్ దెసుస్జిన్ గూన్ క
జుమ నిజిల. 6సొకుక్క, ఈందె, పెండిల్ఉబేడొ జెతయ్. జోక
దసుస్ల్ జంకబార్జా”మెన,బారికి కేకుల్ గలిత్కయ్, 7జేఁవ్
దెసుస్జిన్ ఉబెడివొ ఎతిక్జిన్ సూన కెర, ఉటట్ , జోవయించ
దివొవ్చ వాటివొ చెంగిల్ కెరన, 8జోవయింతె జేఁవ్ పాఁచ్ జిన్
బుదిద్ నెంజిలస, అమ్ చ దివొవ్ విజ గెతతి. తుమ్ చి తేల్
సగుమ్ అమ్ క దామెన, బుదిద్ తిల తెయార్ జలసక సంగిలి
9జేఁవ్ తెలివిజాతిలస అమ్ తె తిలిసి అమ్ క తుమ్ క పాఁవె
నాయ్. సావుకరుల్ తె తుమ్ గెచచ్, తుమ్ చి రిసొ గెనన మెన
సంగిలి.

10 “జలె, సమయుమ్ క బుదిద్ నెంజిలస తేల్ గెనుక గెతె
తతికయ్, పెండిల్ఉబేడొ పాఁవ అయ్ లన్, చి తెయార్ జా
తిలస జోవయింతెన్ బెద పెండిల్ గెరి పెస, విందుతె వెసిల.
తెదొడి, విందు దెతొసొ కెవిడ్ డంక దిలొ. 11డంక దిలి పిమమ్ట్,
బుదిద్ నెంజిల ఉబెడివొ ఒతత్ జా కెర, ‘బాబు, బాబు, అమ్ క
కెవిడ్ ఉగుడ దే’ మెన సంగిల. 12జో ఎజొమాని జోవయింక,
‘ఆఁవ్ తుమ్ క నేని మెన తుమ్ క నిజుమి ఆఁవ్ సంగితసి’
మెన సంగెదె. 13జలె, ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, కేన్ దీసిక కేన్ గంటక
అనెన్ జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్, చి రిసొతెలివితా 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 పాంచ్ తాలంతుల్ లాబుమ్ కెరన
బెదయ్ లన్. 17 దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ అనెన్
దొనిన్ తాలంతుల్ లాబుమ్ కెరన బెదయ్ లన్. 18 జలె, ఏక్
తాలంతు కడనొల్సొ గెచచ్, బుఁయి కూన కెర,జోచొ ఎజొమాని
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
పాంచ్తాలంతుల్ అంక దిలది, చిఈందె, ఆఁవ్ అనెన్పాంచ్
తాలంతుల్ బెదయ్ లయ్” మెన, జా డబుబ్ల్ ఎతిక్ ఆన
దెకయ్ లన్. 21జలె,జాఎజొమానిజోక, “తుయినిదానుమ్

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 దొనిన్ తాలంతుల్ లాబుమ్ బెదయ్ లయ్’ మెన
సంగితికయ్, 23జోచొ ఎజొమాని, ‘నిదానుమ్ తిలొ చెంగిలొ
గొతిత్ సుదొ,తుయి. ఈంజ ఇదిల్తెన్అంచికామ్నిదానుమ్
కెరల్ది. అపెప్ ఒగగ్ర్ చి ఉపిప్రి కి తుక అదికారుమ్ దెయిందె.
తుచొ ఎజొమానిచి సంతోసుమ్ తె తుయి బెదు’ మెన జోక
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 దిలి తాలంతు 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
తుయిదాతతత్ది జలె,ఆఁవ్అయ్ లెఅంచిడబుబ్ల్ వడిడ్ తెన్
నఙన్ తయ్”మెన,జోగొతిత్ సుదొక గోల కెర, 28జాతాలంతు
జో గొతిత్ సుదొ తెంతొ నఙన, దెసుస్ తాలంతుల్ తిలొసొక
దేసు. 29 ఇదిల్ జవుస్ తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, గని
నెంజిలొసొతె తెంతొజోక తిలిసి కి కడ గెలుక జయెదె. 30జో
కామ్ క నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక అందర్ చి కంట రితి అందర్ తె
బయిలె గల దాస. ఒతత్ గెలస జా సిచచ్క 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, అంచి ఒతత్చి ఉజిడ్ చి సింగాసనుమ్ తె వెసిందె.
32 మంద రకితొసొ, మంద ఎతిక్ ఎకిక్తె కుడవన, కీసి
మెండల్తెంతొగొరెల్ క వేర కెరెదె గే,తెదొడ్ క ఆఁవ్ అనెన్ జెతె
పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్తెచ పెజల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి మొకెమ్
కుడవన కెర,నంపజలసతెంతొనంపనెంజిలసకవేర కెరిందె.
33అంచి ఉజెతొ పకక్ మెండల్ రిత నంపజలసక, డెబి పకక్
గొరెల్ రిత నంపనెంజిలసక టీఁవొ కెరెదె.

34 “ఒతత్ తెంతొ, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చొరానొ, అంచి ఉజెతొ
పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, అంచొ అబొబ్ రచచ్న
వరుమ్ దిలస, తూమ్. బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది 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 చొజా 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.

* 25:15 25:15తాలంతు మెలె బఙర కాసు. దేనార కాసు మెలె ఎకిక్ దీసిక కూలి. ఎకిక్ తాలంతు, 6000 దేనార.
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37 “జా కోడు సూనెల్, పునిన్మ్ మెన జో తీరుప్ సంగిలస
కిచొచ్మెనులమెలె,పబు,తుయికెఁయయ్చూజలిసిదెకిలమ్
చి అనిన్మ్ దిలమ్? తుక కెఁయయ్ తాన్ కెరిల్సి దెకిలమ్ చి
పానిదిలమ్? 38తుయి కెఁయయ్ వేర దేసిమ్తెంతొఅయ్ లిసి
దెకిలమ్ చి అమ్ చి తెన్ బెదవనల్మ్? 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 మెనిందెమెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె,అంచబావుడుల్ జలఈంజేఁవ్ అంచమానుస్ల్ 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 తెన్
తతికయ్, జేల్ తె తతికయ్, అమ్ తుక తోడు కెరుక నాయ్
గె? మెన సంగుల. 45 జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్
దెయిందెమెలె,తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,
అంచ మానుస్ల్ తె కకక్ కి తుమ్ ఇసి నే కెరిల్సి, అంక కి నే
కెరిల్ రితి జలి, మెన జోవయింక సంగుమ్ దె, 46 చి కెఁయఁక
తెఁయఁకసిచచ్జతిస్ తెగెచుచ్ల, గనిపునిన్మ్జలసకెఁయఁక
తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె జింక గెచుచ్ల.” మెన సిసుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

26
అంక విరోదుమ్ సుదల్ 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 కిచొచ్మెలె,జోజోచసిసుస్ల్ క, 2“దొరతి
గెలె, *పసాక్ పండుగు జెయెదె మెన తుమ్ జానుస్. జా
పొదిక,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకసిలువతెటీఁవొ
కెరమారి రిసొ, అంక దెర దెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

3జా సమయుమి, వెలెల్ల పూజరుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి, కయప మెంతొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి
గేర్ తె బెద జా కెర, 4 కీసిగె లుంకచోరు యేసుక దెర, మారుక
మెన, బెద ఉచరల్, గని, 5 “పండుగు పొది పోని, నెంజిలె
పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్ జా అమ్ క
బలే అలల్ర్ కెరుల”మెన సంగితె తిల.

తేర్ బోదవాసెన తేల్యేసుచి బోడి సువిలిసి
(మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8)

6 జలె, యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్ కెర, సీమోను మెలొ
వెలిల్ రోగి జా తిలొ ఎకిక్లొచొ గెరి తిలి పొది, 7 ఏక్ తేర్ బోద,
ఒగగ్ర్ చెంగిలి విలువచి వాసెన తేల్ చి బుడిడ్ దెరన, జోతె
అయ్ లి. అనెన్, జో అనిన్మ్ కంక వెస తతికయ్, జోచి బోడి
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? 11బీదమానుస్ల్
కెఁయఁక కి తుమ్ చి తెన్ తవుల, గని ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
తుమ్ చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఇసి తయెనాయ్. 12ఈంజ
తేర్ బోద ఈంజ వాసెన తేల్ అంచి ఆఁగ్ తె సువ కిచొచ్ గురు
కెరయ్మెలె, ఆఁవ్ నేమొరెఅగెగ్,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.

యూదాయేసుకదెరదెంకఉచరవెలెల్లపూజరుల్ 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, తుమ్అంక కిచొచ్ దెసెత్?” మెన
పుసిలన్. జేఁవ్ జోక ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ దిల. 16జా
గడియ తెంతొయూదాయేసుక 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,

సిసుస్ల్యేసుతెజా కెర, “తుయి †పసాక్ అనిన్మ్ కెరి రిసొ,
అమ్ కేన్ టాన్ తెయార్ కెరుక?” మెన, జోక పుసిల. 18 చి
యేసు జేఁవ్ క, “యెరూసలేమ్ తె తిలొ పలాన్ సుదొతె తుమ్
గెచచ్ కెర, ‘అంచిసమయుమ్పాఁవజాఅసెస్. అంచసిసుస్ల్
తెన్ తుచి గెరి పండుగు కెరిందె’మెన, పబు తుక సంగమెన
అమ్ క తెదయ్ లొ” మెలన్. 19యేసు జోవయింక, సంగిలి
రితిజేఁవ్సిసుస్ల్ కెర,పసాక్అనిన్మ్ కదొరుక్ జలిసితెయార్
కెరల్.

20సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
అనిన్మ్ కంక వెసిల. 21జేఁవ్ అనిన్మ్ కతెత్ తతికయ్,యేసు
జేఁవ్ క, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ చితె ఎకిక్లొ అంక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర
దెయెదె” మెలన్. 22 దసిస్ మెంతికయ్, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్
తెన్ ఎతిక్ మానుస్, “పబు, ఆఁవ్ గే?” మెన పుసిల, 23 చి
యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “అంచి తెన్ పలెరుమ్ తె కో
ఆతు గల పోడి గండ బుడడ్వ తయెదె గే, జొయియ్ అంక దెర,
సొరప్ కెర దెయెదె.

* 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’మెన ఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చతొలుస్ర్ బోదల్ నే
మొరి రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి,పూరుగ్ మ్ చిజారాతి కేన్ గెరియూదుల్ తిల గే,జా గెర్ చదార్ బందల్ తె అరిప్తుమ్ జలొ ఏక్మెండపిలల్చి
లొఁయి దెరవుల, చి దూత దెకిలె, జా గెర్ చొ తొలుస్ర్ బోదకమారె నాయ్. 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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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.
25 జోక 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 కజొకర కెర,జాపోడియొమోడ,సిసుస్ల్ కవంటదా,
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 రసుస్మ్ కిచొచ్
గురుచిమెలె,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిరిసొ
అంచి లొఁయి సూఁయి జంక అసెస్ మెన నొవి పమానుమ్.
29 అంచొ అబొబ్చి రాజిమ్ తె తుమ్ చి తెన్ ఇసి ఆఁవ్ దాచ
రసుస్మ్ నొవర్ పితి ఎద, ఇసిచి అనెన్ పియ నాయ్ మెన
తుమ్ క సంగితసి”మెన, సంగిలన్.

30 తెదొడి, జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్ గాయ కెర, బార్ జా
కెర, ఒలీవమెటట్య్ఉటట్ గెల. 31తెదొడియేసు జోవయింక,
“ఆజి రాతిక, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ బమమ్ జా అంక
ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొకమొరయిందె, చిజోచమెండల్ ఎతిక్జిన్

చెదురప్ జా గెచుచ్ల
మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంక అసెస్.
32గని, ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్జాఉటిల్ పిమమ్ట్, తుమ్ చి కంట అగెగ్
గలిలయ పాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె” మెన, పమానుమ్ కెరల్న్.
33జాకయ్ పేతురు, “తుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా తుక
ములిలెకి,ఆఁవ్తుక కెఁయంకములినాయ్”మెనసంగిలన్.
34యేసుజోక, “తుకఆఁవ్ కిచొచ్నిజుమికచితుమ్సంగితసి
మెలె, ఆజి రాతిక, కుకుడొ నే వాఁసితె అగెగ్, ‘జోక నేని’
మెన అంచి రిసొ తివెవ్రి తుయి సంగితె” మెన, సంగిలన్.
35పేతురు జోక అనెన్, “ఆఁవ్ తుచి తెన్మొరుక 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
జెబెదయిచదొగులపుతత్రుస్ల్జతయాకోబుకచియోహానుక
పటిట్ కడన, ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర, దుకుమ్ దా, మెనుస్తె
ఒగగ్ర్బాదసేడుక దెరొల్ . 38తెదొడి, “అంచిపెటిట్ తిలిదుకుమ్
రిసొ మొర 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 తెఅనెన్
ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, పేతురుక, “జలె,
ఎకిక్ గడియజలెకుఅంచితెన్తుయిరకితెతంకనెతిరల్ది గే?

41జతఅలల్ర్ తెతుయిపాపుమ్నే కెరె రితిజాగరతాపారద్న
కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’ మెన ఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి
నాయ్”మెనయేసు సంగ కెర, 42అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి
ఉటట్ గెచచ్ కెర, “ఓ బ, ఈంజ సెమచి గినన్ ఆఁవ్ పిలెకయి
గెచెచ్దె జలె, తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన పారద్న కెర,
43 అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జేఁవ్ సిసుస్ల్ గూన్ క నెత కెర అనెన్
నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, 44జోక అనెన్ ముల దా, ఉటట్ గెచచ్,
అనెన్క్ సుటుట్ తెదొడ్ చ కొడొపారద్న కెరల్న్.

45 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా,
జోవయింక, “అపెప్కయ్ సెలవ్ కడన, నే రకితె నిజ అసుస్స్
గే? ఈందె,సమయుమ్జఁయిగెలి. ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొపాపుమ్ కెరసచి అతిత్ దెరున్ సేడిందె. 46జొమమ్,
గెచుచ్మ! ఈందె, అంక దెర దెతొసొ పాసి జా అసెస్” మెన,
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

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

తిలొ యూదా పాఁవ అయ్ లస. జో తెన్ కి ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ కతుత్ ల్ డండల్ దెరనయూదుల్ 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,జోయేసుతె
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.

51జలె,యేసుతెన్తిలొసొఎకిక్లొ,ఆతుచంపొకెర, కతిత్
కడన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట, జోచొ కంగొడ్
సింద గెలన్. 52యేసుజోక, “తుచి కతిత్ తిఁయ దేసు. కతిత్వొ
తెన్ యుదుద్ మ్ కెరస కతిత్ తెన్ మొరుల. 53 అలెల్, ఈంజ
సమయుమ్ ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్క పారద్న 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? ఆఁవ్రోజుకదేముడుచిగుడితెపెసబోదనకెరెల్
కి, అంక జా పొది దెరుస్ నాయ్. 56జలె, 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)
57 ఒతత్ తెంతొ, యేసుక జేఁవ్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర కెర,

కయపమెలొఎతిక్క వెలొల్ పూజరితెజోక కడ నెతికయ్, ఒతత్
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ బెర తిల. 58 పేతురు, మాతుమ్, దూరి దూరి

‡ 26:26 26:26 ‘దేముడు అబొబ్సి’మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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యేసుచి పటిట్ జా జా, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పాఁవ
కెర, వీదె పెస కెర, ఆకర్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుక మెన,
జమానుల్ తెన్ వెసిలన్.

59 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలిల్ సబ కెరస ఎతిక్జిన్
యేసుకమారుక కోర్ ప జా,జోక నేరిమ్ వయడిత్ సాచి చజితె
తిల. 60గనిఅబదుద్ మ్సాచిసంగితసఒగగ్ర్ జిన్పురెజలెకి,
సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్. గని, ఆకర్ క, దొగుల
పురె జా కెర, 61 “ఈంజొ మానుస్ ‘దేముడుచి గుడి ఆఁవ్
సేడవ గెల కెర, తిరత్ క అనెన్ బందిందె’మెన సంగిలొ”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 63యేసు 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 చిమొకెమ్ ఒపప్న సంగు”మెల, 64యేసుజోక, “తుయి
సంగిలి రితి. గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆకర్ క
ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొసొచి ఉజెతొ పకక్ ఆఁవ్మానుస్
జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొవెసతతిసి కి,ఆగాసుమ్ చిమబుబ్తె,
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
పాపుమ్కెరయ్. అమ్ కఅనెన్సాచుల్అకక్ర్నాయ్. ఈందె,
దేముడుక ఈంజొ సమమ్ందుమ్ సంగనిల్సి. తుమ్ అపెప్
సొంతసూనల్దుఈంజయిసరిజతయ్. 66తుమ్ కిచొచ్ రుజుజ్
సంగితె?” మెన సబ కెరసక పుసితికయ్, జేఁవ్, “ఈంజొ
మొరిసిచచ్చిఎదిలితపుప్ కెరఅసెస్”మెనసంగ, 67యేసుచి
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 తెన్ తిలది” మెన, జోక సంగిలి. 70జా
దసిస్ మెన సంగితికయ్, పేతురు, “తుయి సంగిలిసి అంక
అరుద్ మ్జయెనాయ్”మెన,ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్,యేసుకనేనిల్
రితి సంగిలన్.

71పేతురు అనెన్ వీదిచి గుముమ్మ్ పకక్ గెతికయ్, అనెన్కిల్
తేర్ బోద గొతిత్ సుది జోక దెక కెర, “ఈంజొ కి నజరేతు
గఁవివ్చొయేసు తెన్తిలొ”మెన, ఒతత్ టీఁవ తిలసక సంగిలి.
72జలె పేతురు ఒటుట్ గలన, “జోమానుస్క ఆఁవ్ నేని”మెన
సంగిలన్.

73గడియగెలిపిమమ్ట్,ఒతత్ టీఁవొజాతిలసపేతురుతెజా
కెర, “నిజుమి,తుయిజోచసిసుస్ల్ తెఎకిక్లొ. తుయిలటట్బెల్
చినుక ఒతత్య్” మెన, సంగిల. 74జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,
పేతురు, “జో మానుస్క ఆఁవ్ నేని” మెన సపెన గల కెరన
ఒటుట్ గలనుక దెరొల్ , చి బేగి కుకుడొవాఁసిలన్. 75జాచి రిసొ,
“కుకుడొ నే వాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోక నేని’ మెన, తుయి తివెవ్రి

అంచి రిసొ సంగితె” మెనయేసు అగెగ్ సంగిలిసి ఏదసట్ కెర,
పేతురు బార్ జా ఎదివాట్ 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)
1రాత్పాయితికయ్,వెలెల్లపూజరుల్ చియూదుల్ చఅనెన్

వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సబ కెర, యేసుక మారుక మెన
తీరుప్ కెర, 2 జోక బంద కడన, *అదికారి జలొ పిలాతుతె
సొరప్ దిల. 3 తెదొడి, యేసుక దెర దిలొయూదా, “యేసుక
నేరిమ్ వయడ అసిత్, చిమారుల” 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 చిపూచినెంజె. తుయిదెకన్”మెన, సంగితికయ్, 5జో
యూదాజేఁవ్ వెండి బిలల్ల్ దేముడుచి గుడితె గలదా, 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
పెటెతెఈంజ డబుబ్ల్ 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
†‘ఎకిక్లొచి లొఁయి సువిలి పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క గెనిల్ బాటి’
మెంతతి. 9ఇసి జరుగ్ జలిసి తెన్, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొ
యిరీమ్యాచిఅతిత్ రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“పబు సంగిలి రితి, ఇసాయేలులు సగుమ్ జిన్, ఎకిక్లొక

గెనుకమెనఒపప్నిల్ సొముమ్క,మెలెముపప్య్వెండి
బిలల్ల్ క, 10 కుమమ్రొచి వెడ ఏక్ గెనిల,”మెన రెగిడిల్
కోడు.

అదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
11 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక జో పిలాతు

మెలొ అదికారిచిమొకెమ్ టీఁవొ జలొ, చి జో అదికారి యేసుక
“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, పిలాతుయేసుక అనెన్, “తుచి ఉపిప్రి ఈంజేఁవ్
కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే, తుయి సూనిస్ నాయ్ గే?” మెన
జోక సంగిలే కి, 14జేఁవ్మానుస్ల్ సంగిల నేరిమ్ లుతె ఎకిక్క
కియేసుజబాబ్సంగెనాయ్,చిఅదికారిఎదివాట్ఆచారిమ్
జలన్.

15జలె,జాపండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు
జేలి జలొసొక ముల దెంక జో అదికారిక అలవాట్ జా అసెస్.
16 జా కాలుమ్, జలె, బరబబ్ మెలొ ఎతిక్జిన్ జానొల్ ఒగగ్ర్
మూరుక్మ్తిలొజేలిజలొఎకిక్లొఅదికారిచి జేల్ తెతిలన్.
17 జలె, పెజల్ బెర తతికయ్, పిలాతు జోవయింక “ఆఁవ్
కకక్ ముల దెంక మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు? బరబబ్క గే,

* 27:2 27:2 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్,జారోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్ తెన్ పిలాతు అదికారి జా అసెస్.
† 27:8 27:8 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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కీసుత్ మెంతొయేసుక గే?” మెనజోవయింక పుసిలన్. 18జో
అదికారి కిచొచ్క ఇసి జేఁవ్ పెజల్ నిసానుక సెలవ్ దిలొమెలె,
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ఎకిక్గోసచిరిసొయేసుకతీరుప్
కెరి టాన్ తె ఆన అసిత్ మెనజానె.

19 పిమమ్ట్, రుజుజ్ కెరి పొది వెసితి పీటతె, జో అదికారి
తెదొడి వెసితికయ్,జోచి తేరిస్ ఏక్ గొతిత్ సుదిచి అతిత్,జోతెన్
కబుర్ తెదయ్ లి. “జో నీతి తిల మానుస్క జేఁవ్ యూదుల్
కెరిస్ తె తుయి జోలిక గో నాయ్. ఆజి ఆఁవ్ జోచి రిసొ సివన్
దెక అలల్ర్ జలయ్” మెన, అదికారి జలొమునుస్స్ తె కబుర్
తెదయ్ లి.

20గని, వెలెల్లపూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె, “ ‘బరబబ్క ముల దేసు!’ మెన సంగ” మెన పెజల్ క
సికడెత్ తిల. 21 జలె, అదికారి జనాబ్ క అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్
మెలె, “దొగులతె ఆఁవ్ కకక్ ముల దెంక?” మెన పుసిలన్,
చిజేఁవ్ “బరబబ్కయ్”మెన కేక్ గలిత్కయ్, 22పిలాతు “దసిస్
జలె, కీసుత్ మెంతొ యేసుక ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
పుసిలన్. జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిని, “సిలువతె గల, మొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన సంగిల. 23 జేఁవ్ జనాబ్ దసిస్ జతికయ్,
జోఅదికారి “కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” 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 రిసొ పూచి
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
పూచినాయ్”మెనపెజల్ చిమొకెమ్ సంగిలన్. 25జోఅదికారి
దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ ఎతిక్, “జోచి లొఁయిచి పూచి,
అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చ బోదల్ చి ఉపిప్ర్ తవుస్.” మెన
ఒపప్న, కేకుల్ గలిల. 26 తెదొడి, జేఁవ్ కోర్ ప జలి రితి,
పిలాతు బరబబ్క ముల కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ,
‘జోకసిలువతెగలుత్ ,జలె’మెనజోవయింకజమానుల్ తెసొరప్
దిలన్.

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

27 తెదొడి, అదికారితెచ జేఁవ్ జమానుల్ యేసుక అదికారి
గేర్ చి తెడిచి గదితె కడ నా కెర, జమానుల్ ఎతిక్క ఒతత్ ఆనవ
కెర, 28 యేసుచ సొంత పాలల్ కడ గెల కెర, ఏక్ ఎరన
రగుమ్ చిపాలుమ్యేసుక గల దా, 29 కంటక ఏక్ కిరీటుమ్
గంచ కెర,యేసుచిబోడితెగలదాకెర,ఏక్డండొజోచిఉజిల్
అతిత్ దెరవ కెర,జొకరజోచిపురెతొసెరున్ సేడ, “యూదుల్ చొ
రానొ, తుక జెయియ్!” మెన జోక కొంకడల్. 30 పిమమ్ట్, 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,జోచసొంతపాలల్జోక 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”
మెనసంగితికయ్,జోజాచక దెక, పియెనాయ్. 35పిమమ్ట్,
సిలువతె గల టీఁవడ కెర, “జోచ పాలల్ వంటనుమ” మెన
చీటుల్ గల, వంటనల్. 36తెదొడిజోక రకుక మెన ఒతత్ వెసిల.

37అనెన్, “ఈంజొయేసు,యూదుల్ చొరానొ”మెన,జోచి
ఉపిప్రి నేరిమ్ రెగిడిల్ §దారుగండ ఏక్ జోచి బోడిచి ఉపిప్రి
ఒడొవ దిల. 38యేసుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొక, డెబి పకక్
ఎకిక్లొక, దొగుల చోరుల్ క కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల టీఁవడల్.

39 జా 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. ఈంజొ ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ
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 నే మొరి 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 తెంతొ మొదొల్ కెర, తినిన్

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

47 “జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ జా
కోడు సూన కెర, ‘ఈంజొ ఏలీయాపూరుగ్ 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.
49 గని పాసి తిలస, “పోని. ఏలీయాజోక రచిచ్ంచుప కెరుక
ఉతెదె గే,నాయ్గే, దెకుమ”మెనకొంకడల్. 50తెదొడి,యేసు
అనెన్ గటిట్ఙ కేక్ గల కెర,పానుమ్ముల దిలన్.

51యేసుమొర గెలి గడియయ్దేముడుచి 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

‡ 27:32 27:32 సిలువ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోచ అతొత్
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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సుదల్ మొరల్స మెసుస్న్ తె జీవ్ జా, ఉటల్. 53యేసు జీవ్
జా ఉటిల్ పడొత్ , మెసుస్న్ లు తెంతొ బార్ జా, దేముడుచి గుడి
తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క డీసిల.
54జలె,యేసుక రక తిల జమానుల్ ,జోవయించొపుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ తెన్, బూకంపుమ్ కెరిల్ పొది జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్ దెక కెర, బలే బియఁ కెర, “నిజుమి, ఈంజొ దేముడుక
పుతుత్ సి జా తిలొ”మెన సంగిల.

55యేసుక సవెచన కెరి రిసొ, గలిలయపాంతుమ్ తెంతొ
జోచిపటిట్ జా తిల తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కిజోమొరిల్ పొది ఒతత్
తిల. 56జోవయింతె కో కో తిల మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి
మరియమెలిసి,పడొత్ యాకోబుకచియోసేపుకఅయయ్సిజలి
†మరియ, పడొత్ జెబెదయిచపుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి.

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

19:38-42)
57సాంజ్ జతికయ్,యేసుక నంపజా సిసుస్డు రితొ జలొ

యోసేపు మెలొ అరిమతయ్ గఁవివ్చొ సొమాస్రి ఎకిక్లొ జా
కెర, 58 పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్
అంక దే” మెన సంగితికయ్, జో అదికారి జోక దాస మెన
ఆడ దిలన్. 59జలె, యోసేపుజా పీనుమ్ ఉతవ జాక నొవి
విలువచి బటట్ పంగవ కెర, 60జోచి రిసొ నొవర్ కెరవ తిలి
రంగిన్ పతుత్ ర్ చిడొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తెనా కెర,తెడిరోవదిలన్,
చి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు పెలవ దా డంక గెల కెర, ఉటట్
గెలన్. 61తెదొడిమగద్లేనే పటున్మ్ చిమరియచిజా అనెన్క్
‡మరియఒతత్ మెసుస్న్ చిమొకెమ్ వెస తిల.

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

వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ పిలాతు అదికారితె బెద జా
కెర, 63జోక, “బాబు, జో మోసిమ్ కెరొల్సొ జీవ్ తిలి పొది,
మొరెల్ తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెలిసి ఏదసట్
కెరసుమ్. 64జాకయ్, తిరత్ ఎద మెసుస్న్ 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 చిమోసిమ్ ఒగగ్ర్
జయెదె”మెన,యూదుల్ చజేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్అదికారిక
సంగిల. 65పిలాతు “జమానుల్ క కడనరకవడ,చితుమ్గెచచ్
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 గల దా, 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
దూత జో అడుడ్ తిలొ పతుత్ రు ఒసుస్ల్ కెర, పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి
వెసిలన్. 3జోక దెకిలె, ఉజిడ్ తిలి రితి డీసిలొ, 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, “తుమ్ బియఁ
నాయ్. సిలువతెజేఁవ్టీఁవడొల్ యేసుకతుమ్చజితసుమెన
ఆఁవ్ జాని. 6జో ఇనెన్ నాయ్. జో సంగిలి రితి, జీవ్జా ఉటట్
అసెస్. ఈందె, తుమ్జా కెర,జోతిలిటాన్ దెక కెర, 7బే బేగి
గెచచ్, చి జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి మెన సంగ. యేసుపబు మొర
గెచచ్తా,జీవ్జాఉటట్ అసెస్,చిఈందె,జోతుమ్ చికంటఅగెగ్
గలిలయతెగెతయ్. తుమ్ఒతత్ జోక దెకితె,మెనజోవయింక
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, జోచ చటొట్ దెరన జొకరికయ్, 10యేసు జోవయింక,
“బియఁనాయ్. అంచసిసుస్ల్ తెగెచచ్జోవయింక కిచొచ్మెన
సంగ దాస మెలె, గలిలయతె గెచచ్. ఒతత్ అంక దెకితె మెన
యేసు తుమ్ క సంగ తెదయ్ లన్, మెన సంగ దాస” మెన
యేసు 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, 13 జోవయింక 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 తెజలెగిన,తుమ్ కిచొచ్ సిచచ్ నేజతి రితిఅమ్
జోకసేంతుమ్కెరుమ్ దే”మెన,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్
పూచిసేడల్. 15జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్దసిస్ సంగితికయ్,జేఁవ్
జమానుల్ జా లంచుమ్ కడ నా కెర, జోవయింక సంగిలి రితి
కెరల్. ఆజి ఎద కి జా అబదుద్ మ్యూదుల్ సూన నంప కెరతి.

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జలిసి కామ్
తియారిల్సి

16ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ గలిలయతెచియేసు సంగిలిమెటట్తె
ఉటట్ గెల. 17 గెచచ్, జోక దెక కెర, సెరున్ సేడ జోక జొకరల్.
గని సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్ జల. 18 తెదొడి, యేసు
జోవయించి పాసి జా కెర, “పరలోకుమ్ తె, బూలోకుమ్ తె
ఎతిక్ అదికారుమ్ అంక దొరుక్ జా అసెస్. 19 జాచి రిసొ
తుమ్ దేసిమ్ లు ఎతిక్తె గెచచ్ కెర, మానుస్ల్ ఎతిక్తెచ
పెజల్ తె అంక నంపజా సిసుస్ల్ 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 సంగ బోదన కెర అసిస్ గే, జా ఎతిక్

† 27:56 27:56 ఈంజ మరియయేసుచి 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. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు 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 28:20 36 మతత్యి 28:20

జేఁవ్ నంపజతసక కి సంగ బోదన కెర. ఈందె,ఉగుమ్పూరి
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 కెరొసొ జెతిస్ 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,తుకవాట్తెయార్కెరయ్ తిరితి,అంచొబారికిజతొ

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

‘పబుకయ్వాట్చెంగిల్ కెరు. జోకవాట్తినన్గ కెరిల్
రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ ఆననా’ మెన, బయిలె
పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె”

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

దెతొయోహాను 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, యూదయ
మెలి జా పదేసిమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా పదేసిమ్ చి
§యెరూసలేమ్మెలివెలిల్ పటున్మ్ చపెజల్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్,
జోతె జా బయిలె జా కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్
దుకుమ్ జా, ఎదారుద్ మ్ తెన్ ఒపప్న సంగ కెర, యోరాద్ ను
మెంతి ఒతత్చి గడెడ్ ,జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల.

6యోహాను కీసొ తిలొ మెలె, ఒంటెచ రోమల్ చ పాలల్
గలన,చామ్తెన్ కెరిల్ పటక్ కెరంటె బందన,డొంగెచి ఒండాల్
తేల్, చిటక్ల్ కతొసొ. 7 కిచొచ్ మెన యోహాను బోదన కెరె
తిలన్ మెలె, “అంచి పటిట్ అనెన్కొల్ జెతయ్, అంచి కంట జోక
అదికారుమ్ఒగగ్రి. ఆఁవ్ వంపొజాజోచచటొట్ తెచజోడుల్ తెచ
వాలివొ యిపుక జలెకు అంక విలువ నాయ్. 8 ఆఁవ్ జలె,
పానితె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ 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 . 10యేసు పాని తెంతొ
బార్ జలి బేగి యోహాను కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, పారవ్ పిటట్చి రితి
జా, ఉత జాయేసుచి ఉపిప్రి టీఁవొ జలి. 11అనెన్, “తుయి
అంచొ పేమతిలొపూతుత్ . తుచి రిసొ అంక సరద్సంతోసుమ్”
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 ఆతమ్జోక పెలవ నిలన్. 13యేసు ఒతత్
దొనిన్ విసొదీసల్తతికయ్, సయ్ తాన్జోకపాపుమ్కెరవుక
ఉచరల్న్. ఒతత్ రితయ్ జంతువుల్ తిల. దేముడుచి దూతల్
జా 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
కాలుమ్పూరిజా అసెస్. దేముడుచి రాజిమ్పాసిజా అసెస్.
జాచి రిసొ, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా.
పాపుమ్ ములిత్ బుదిద్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా”
మెనబోదన కెరె తిలన్.

చెతత్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ కయేసు నిసాన బుకారిల్సి
16యేసుజాగలిలయపాంతుమ్ చిసముదుమ్ చిగటుట్ 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
అంచిపటిట్ జా,చిమానుస్ల్అంకనంపజతిరిసొ,జోవయింక
తుమ్ అంచితె కడ ఆన్ తి రితి తుమ్ క సికడిందె” మెన
సంగిలన్. 18 ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్, జోవయించ
వలల్ముల దా కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

19 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర, జెబెదయి
మెలొ ఎకిక్లొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ క యేసు దెకిలన్. వెలొల్ చి
నావ్ యాకోబు, బావొస్ చి నావ్ యోహాను. జేఁవ్ దొగుల
జోవయించి దోనితె వెస తా, చిరి జల వలల్ చెంగిల్ కెరె
తిల. 20జోవయింక దెకిల్ బేగి,యేసుజోవయింక 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

* 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 చ పాపల్ జో చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ నంపజల
మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ 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 1:15
మతత్యి మెలొయేసుచ సిసుస్డు రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్యేసు తెన్ పాసి జా అయ్ లొస్ చి కబుర్, ఈంజ. మతత్యి 3:2,3. † 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 తిలొ దేముడుక బకి కెరుల.
జోక ‘యెహోవ’మెననావ్ తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు 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.



మారుక్ 1:22 38 మారుక్ 2:9

కెర, యేసు బోదన కెరుక దెరల్న్. 22 మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి నాయ్, గని దేముడు దిలి
అదికారుమ్ తెన్యేసు సొసుట్ మ్ బోదన 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 చి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అమ్ క పాడ్ కెరుక జా అసిస్స్
గే? తుయి కొనొస్ గే జాని. దేముడుచి ‡సుదిద్ తిలొసొ,
తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25యేసు, జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క
ములదాగో!” మెనజోమానుస్క దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరల్న్.
26బూతుమ్జోమానుస్కఅదుద్ ర్ కెరదా, గటిట్ఙఒరస్వడ కెర,
జోకముల దిలొ.

27జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఆచారిమ్జా, “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. 28 జా దీసి తెంతొ, జా ఒండి గలిలయ
పాంతుమ్ తె, కేనె ఒతత్,యేసుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ సూనల్.

29 బూతుమ్ దెరొల్సొక చెంగిల్ కెరిల్ బేగి, సబ గెరి తెంతొ
బార్ జాముల కెర, యాకోబు చియోహాను తెన్యేసు బెద
గెచచ్, సీమోను చి అందెయ చి గెరి గెల. 30జలె, గెరి పెసిలె,
సీమోనుచి అతత్స్ జొరొజ్ సేడ నిజ అసెస్. దసిస్ అసెస్ మెన దెక
కెర, సిసుస్ల్ యేసుక సంగిల. 31యేసు జాచి పాసి జా కెర,
ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్, జొరొజ్ జాక ముల దిలి, చి చెంగిల్
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,జాగుటుట్ బార్ కెరునాయ్మెన,జేఁవ్బూతల్లటట్బుక
సెలవ్ నే దిలొ.

35 అనెన్క్ దీసి, రాతి నే పాయితె ఒగగ్ర్ అందర్ తతత్యి,
యేసు ఉటట్ కెర బార్ జా, కో నెంజిలి టాన్ తె గెచచ్, పారద్న
కెరుక దెరల్న్. 36పారద్న కెరె తతికయ్, సీమోను, జో తెన్
తిలస కి, యేసుచి పటిట్ జా చజన, 37 జోతె పాఁవ కెర,
“ఇనెన్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తుక చజితతి” మెన యేసుక
సంగితికయ్, 38 జో, “జొమమ్, ఈంజ పాంతుమ్ తెచ అనెన్
గఁవివ్లె గెచుచ్మ, ఆఁవ్ ఒతత్ కి బోదన కెరి రిసొ. జాకయ్
బార్జలయ్,!” మెనయేసుసంగిలన్. 39జలె,జాగలిలయ
పాంతుమ్ఎతిక్తెబులబుల,ఒతత్చయూదుల్ చసబగెరలె
బోదన కెరె తిలన్, చి మానుస్ల్ క దెరల్ బూతల్ క ఉదడ గెలెత్
తిలన్.

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

40 జా 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
కనాక్రుమ్ జా, ఆతు చంప కెర, జోక చడ, “అంక ఇసుట్ మి.
తుయిచెంగిల్జాసుదిద్ జా”మెనసంగిలన్. 42వెలిల్ రోగుమ్
బేగి జోమానుస్క ముల దిలి, చి చెంగిల్ జా సుదిద్ జలన్.

43-44తెదొడియేసుజోక, “జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగు
నాయ్, గని దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొపూజరితె
గెచచ్, తుయి చెంగిల్ జలిసి జోక దెకవ, తుయి చెంగిల్
జా§ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, మోసే
పూరుగ్ మ్ చొ సంగిలి కానుక దేసు” మెనయేసు ఆడ దా జోక
సంగిలన్.

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 బయిలె తాఁ గెలొ. ఒతత్ జా బయిలె
తతికయ్,చెతత్ర్ దికుక్ల్తెంతొ కి,పెజల్జోతెబెర గెతెతిల.

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

1 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె అనెన్ బుల జెతికయ్, జో ‘గెరి అసెస్’ మెన సూన
కెర, 2ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జోతెబెరఅయ్ ల. బెరఅయ్ లి
రిసొ,జోచి గదితె కి, గుముమ్మె కి, అనెన్ కకక్ టాన్నాయ్.
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 జిన్ జోక జోచి అంతురొన్ తెన్ వయ
ఆన తిల. 4జలె, జో రోగికయేసుతె పాసి కడ ఆనుక చజిలె
కి, బెరల్ జనాబ్ చి రిసొ నెతిరల్. జోచి పాసి జెంక నెతిరిల్ రిసొ,
జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర, జో ఎంగడ్ తిలి
అంతురొన్ తెన్ జో రోగిక జా బొరొ వాట్ ఉతవ దా, యేసుచి
పాసికపాఁవడల్. 5జలె, ‘కడ ఆన ఉతవ తిల జేఁవ్మానుస్ల్
నంప తెన్అసిత్’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 “ఈంజొ మానుస్ కీసొ జా లటట్బ్ తయ్! ఇసి
లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్ కెరయ్! దేముడు
ఎకిక్లొక పిటట్వ, కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిరి!”
మెన, జోవయించి పెటిట్ ఉచరనల్. 8 జోవయించి పెటిట్ తిలి
అనామ్నుమ్ యేసు జోచి ఆతమ్తె బేగి చిన కెర, “తుమ్ చి
పెటిట్ కిచొచ్క దసిస్ అనామ్నుమ్ తియంతసు? 9 ఉటుట్ క
నెతిరొల్ ఈంజొమానుస్క ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’

‡ 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 చ యూదుల్
సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్మానుస్క 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. * 2:2 2:2 ఇనెన్క ‘సుబుమ్ కబుర్’ కి మెనుక జయెదె.
† 2:10 2:10 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన పొరిన్ పమానుమ్ తె రెగిడిల్ తెంతొ జా కోడు కచి రిసొ నావ్ తయెదె మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
‘తెదయిందె’మెన సంగ తిలొ ‘కీసుత్ ’మెలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకఈంజ అనెన్క్ నావ్ తయెదె;జానావ్ చి అరుద్ మ్ పండితుల్ కెరనెల్కి,యేసుక ‘జొయియ్’మెన
ఒపప్నుక నెస ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల.



మారుక్ 2:10 39 మారుక్ 2:28

మెన సంగుక సులుల్ గే, ‘ఉటుట్ , తుచి అంతురొన్ వయన
ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే? 10 జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్అంక,ఈంజయ్లోకుమ్ తె కిపాపల్చెమించుప
కెరి అదికారుమ్ అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయిందె, మెన జేఁవ్ క
సంగ కెర,ఉటుట్ క నెతిరొల్ జోమానుస్క అనెన్ దెక కెర, 11 ‘అలెల్,
తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో, మెన
తుక ఆఁవ్ సంగితసి!’ ” మెన యేసు సంగిలన్. 12 బేగి,
జోమానుస్ ఉటట్ కెర, జోచి అంతురొన్ ఉకుక్ల వయన, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ ఇండుక దెర, బార్ జా కెర, ఉటట్ గెలన్.
ఇసి జరుగ్ జలి రిసొ, ఒతత్ బెర తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా,
“ఇస కమొఅమ్కెఁయయ్ దెకుకనాయ్. ఆజిదెకిలమ్”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,
14 అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెలె,§ సిసుత్ నఙితి గెరి ఒతత్ వటెట్
అసెస్. జాగెరితెఅలప్యిమెలొఎకిక్లొచొలేవీమెలొపుతుత్ 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.
కొనస్మెలె, సిసుత్ నఙితస కి, నీతి రితినే కెరస కి సగుమ్ జిన్,
దసమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి పటిట్ గెచచ్ ఒతత్ తిల.

16 జలె, *పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదిత మోసే 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
యేసుచసిసుస్ల్ కపుసిల. 17జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్పుసిలిసి
సూన కెర, యేసు జోవయింక దెక, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్
మెన చిననల్సక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసక
డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్ నాయ్. జలె, పాపుమ్ సుదల్ ఆమ్
మెన చినంతసకయ్ బుకార్ క ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని ఆమ్
పునిన్మ్ సుదల్ మెన ఉచరంతసక బుకార్ క నాయ్” మెన
యేసు సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ పెజల్యేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17; లూకా 5:33-39)

18 బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచ సిసుస్ల్ కి,
పరిసయుయ్ల్ కిచువెవ్ తతికయ్,పెజల్సగుమ్ జిన్యేసుతె
జా కెర, “యోహానుచ సిసుస్ల్, పరిసయుయ్ల్ చ సిసుస్ల్,
చువెవ్ తంక అలవాట్, గని తుచ సిసుస్ల్ చువెవ్ తతిత్ నాయ్.

కిచొచ్క?” మెన జోక పుసిల. 19 ఇసి పుసితికయ్, యేసు
జోవయింక, “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ
తిలెపొది పెండిల్ విందుతె బుకారల్స చువెవ్ తవుల గే? నాయ్!
జలె, పెండిల్ఉబేడొ జోవయించి నెడిమి తతి ఎదిలి సేంపుక
జేఁవ్ చువెవ్ తంక బెదె నాయ్. సరద్ తెన్ తవుల. 20 జలె,
పెండిల్ఉబేడొచిపచెచ్న జలసచి నెడిమితెంతొజోక దెర వేరతె
కడ నిలె, జేఁవ్మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల.

21“అనెన్,పొరిన్పాలుమ్చిరిజాతిలెగిన,మాసికచిరిసొ
నే కేడయ్ లినే కేడెత్ నొవి గండకోజాన్ లమానుస్ల్ గలిత్ నాయ్.
ఏక్ వేల, దసేస్, తొలితొ నే కేడెత్ నే కేడయ్ తె గల తిలెగిన, జా
ఒండి 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.

22 “పిమమ్ట్, పోరిన్చి కాయతెన్ ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్
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,
జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె. దసిస్, కాయ, రసుస్మ్, దొనిన్
కి పాడ్ జా గెచుచ్ల. జాకయ్, నొవి దాచ రసుస్మ్ క నొవి
కయల్ అవ్ సురుమ్.” మెన జోక పుసితిమానుస్ల్ క యేసు
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. 24 జేఁవ్
సిసుస్ల్ ఎనున్లు కోడిల్సి, జలె, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ దెక
కెర, ‘జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి కామ్ కెరిల్ రితి జతయ్’మెన, “ఈందె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి కిచొచ్క తుచ
సిసుస్ల్ కెరతి?” మెనయేసుక గోల కెరల్.

25 యేసు 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
పూజరి జా తిలి కాలుమ్, దేముడుచి గుడి తెడి దావీదు
పెస కెర, దేముడుచి గుడిచ పూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్
దిల పోడియొ వెంటన, పూజరుల్ కంక జయెదె గని అనెన్
కో కి కంక నెంజె మెన జానెల్ కి, జో తెన్ తిలసక వంట
దా, 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 లొసొకఅదికారుమ్అసెస్”మెనపరిసయుయ్ల్ కయేసు
జబాబ్ దిలన్.

‡ 2:13 2:13 ఇతత్ల్ జాగాడు సముదుమ్ చి రితి రూందు తయెదె. § 2:14 2:14 ‘సిసుత్ ’మెలె,జాదేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చివాట డబుబ్ల్.
జా పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ సిసుత్ నఙితసకయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల; వేర పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జా డబుబ్ల్ నఙితతిచి రిసొ కి, జేఁవ్ కెరమోసిమ్ లుచి రిసొ కి.
* 2:16 2:16 పరిసయుయ్ల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్
తెన్ యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్ పొదులె ముకిక్మ్ క జెఁవివ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక. † 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 తిలొ దేముడుక బకి కెరుల.
జోక ‘యెహోవ’మెననావ్ తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు 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. ‡ 2:25 2:25 దావీదు ఒగగ్ర్
పూరుగ్ మ్యూదుల్ క రానొజా తిలన్. యేసు జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. అబాహామ్తెన్, అనెన్ దొగుల తీగల్ తెన్,దావీదుక ‘ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ’మెనుల.
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3
ఆతు లంబ గెలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14; లూకా 6:6-11)

1 తెదొడి జా కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె యూదుల్ చి సబ
గెరియేసు అనెన్ గెచచ్, పెస, కిచొచ్ దెకిలన్మెలె, ఆతు లంబ
గెలొసొఎకిక్లొ ఒతత్ అసెస్. 2జలె, ‘బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి
యేసు జో మానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే నాయ్ గే’ మెన దెకుక
మెన, వెలెల్ల మానుస్ల్ రకితె అసిత్. ‘జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి యేసుక 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. 5జోవయించి
మెనుస్తె ఇదిల్ కనాక్రుమ్ కి జతి నాయ్, చి రిసొ యేసు
దుకుమ్జా, కోపుమ్తెన్ ఒతత్ తిలసక దెక కెర,జోమానుస్క
అనెన్ దెక, “తుచొఆతు చంపొ కెరు”మెనజోక సంగితికయ్,
జోఆతు చంపొ కెరల్న్, చిజా 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 జనాబ్ జా 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 బూతల్ యేసుచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల. 12 గని,
“ఆఁవ్ కొనొస్ గే తుమ్ కకక్ కి సంగుక నాయ్”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
బోదనకెరిరిసొ,అంచినావ్తెన్బూతల్ కతుమ్ఉదడిత్ రిసొ
తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి” మెన, జోవయింక అదికారుమ్
దిలన్.

16 జో నిసాన అదికారుమ్ దిల బారజిన్ కొనస్ మెలె,
ఎకిక్లొ సీమోను మెలొసొ, 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’
మెన జేఁవ్ దొగులక యేసు ఆసిమ్ నావ్ దిలన్. 18పిమమ్ట్,
అనెన్ కొనస్ మెలె, 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
యూదామెలొసొ. జోపడొత్ విరోదుమ్ సుదల్ చిఅతిత్ యేసుక
దెర దిలొసొ. తెదొడియేసు కపెరన్హ మ్ గెరి గెలన్.

20యేసు గెరి గెతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్జోతెఅనెన్ 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
22 జా మదెనె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ జా తిల,

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

23 జలె, యేసు జోవయింక పాసి బుకారా కెర టాలివొ కెర
ఇసి మెలన్. “సయ్ తాన్ కీసి జా జోక జొయియ్ ఉదడెదె!
బెదె నాయ్! 24మెలె, కేన్ జవుస్ రాజిమ్ చ పెజల్ జలెకు
విరోదుమ్ కెరన వరస్ వరస్ జా జోవయింక జెఁవివ్ యుదుద్ మ్
కెరనెల్, జా రాజిమ్ టీఁవొ జంక నెత నాసెనుమ్ జా గెచెచ్దె.
25పడొత్ , కేన్ గెర్ చజలెకుజోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్,
వరస్ వరస్ జా గెచుచ్ల, చి కటుట్ పిటట్వన పాడ్ జా గెచుచ్ల.
26జలె, దసిస్, సయ్ తాన్జోకజొయియ్విరోదుమ్జలి రితిజా
జోచ సొంత సేవ కెరసక ఉదడుక బెదె నాయ్. జో దసిస్ జోక
జొయియ్ విరోదుమ్ జలెగిన,జోచిరాజిమ్టీఁవొ జయెనాయ్,
నాసెనుమ్జా గెచెచ్దె.

27 “గని, కేన్ గెర్ చొ ఎజొమాని బలుమ్ సుదొ జలె,
జోకయ్ తొలితొ బందిలెకయ్, జోచి గెరి పెస జోచి సామన్
చోరుకజయెదె. గనిజోకతొలితొబందతిలె,జోచిగెర్ చిఎతిక్
చోర గెలుక జయెదె.

28 “ముకిక్మ్ క తుమ్ క ఆఁవ్ గటిట్ఙ సంగితసి. కిచొచ్
మెలె, ఎకిక్క పిటట్వ, మానుస్ల్ కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్

* 3:4 3:4 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 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. † 3:18
3:18 ‘కనానుడు జలొ సీమోను’మెన రెగడ్ అసెస్. సొంత దేసిమ్ఏలుప కెరంతి ఆస తిల ఒతత్చమానుస్ల్ క ‘కనానులు’మెనఆసిమ్నావ్తయెదె, బెరె. ‡ 3:21

3:21జోచి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొబార్ జల. యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె తిలన్. § 3:22 3:22 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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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
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)

31 తెదొడి, యేసుచి అయయ్సి, బావుడుస్లు, జో తిలిస్ తె
పాఁవ కెర, వీదె టీఁవొ జా కెర, “అమ్ జా అసుస్మ్. బార్
జవుస్”మెనసంగతెదయ్ ల. 32జలె,యేసుచిసుటుట్ 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)

1యేసు సముదుమ్గాడుచిఒడుడ్ తె అనెన్ గెచచ్ కెర,అనెన్
బోదన కెరుక దెరల్న్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి సుటుట్ నంత
బెరపెలపెలిజతెతిలిరిసొ,యేసుఏక్దోనితెవెగవెస,ఒడుడ్
తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెలన్. బెర తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జా
ఒడుడ్ తె టీఁవొజాతిల. 2యేసుజోవయింక 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, సగుమ్బీబయిలెవాట్పకక్య్సేడిత్కయ్, 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, జేఁవ్మొకక్ల్ సుకా గెచచ్మొర గెల.
7 అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్ జా
మొకక్ల్ జలన్. గని ఒతత్ తిల కంట మొకక్ల్ వడడ్ కెర ఒతత్
సేడిల్ బీచమొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్,జాబీచమొకక్ల్ఎనున్లు
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
మానుస్ల్సగుమ్ జిన్జోచబారజిన్సిసుస్ల్తెన్బీచిరిసొచి

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 కెరనుస్నాయ్గె? దసిస్ జలె,అనెన్టాలివొచిఅరుద్ మ్
కీసి కెరంతె! 14ఈందె, ఉంపితొసొ బీ ఉంపిలి రితి, ఆఁవ్
బోదన సూనయ్ తసి. 15 వటెట్ ఉంపిలి బీక జరుగ్ జలిసి,
జలె,ఈంజబోదన 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 బుఁయెయ్ఉంపిలిబీక జరుగ్ జలిసి,జలె,అనెన్
సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ చి బోదన సూన జితిస్ చి రితి జతయ్.
మెలె,జాబీబేగిగజజ్ల్ జలి రితిజా,జేఁవ్మానుస్ల్ సుబుమ్
కబుర్ సూనిల్ బేగి,సరద్ జా, ‘నంపజతసుమ్’మెనుల. 17గని
జోవయించిసొంతపెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చచెరొనెంజిలి రిసొ,
గడియ జిలి రితి డీసిలెకి, చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ బాద సేడెల్
జలెకు, నెంజిలె వేర మానుస్ల్ జాచి రిసొ జోవయింక అలల్ర్
కెరెల్ జలెకు,జేఁవ్మానుస్ల్బమమ్జా,బేబేగినమకుమ్ముల
దెవుల.

18 “అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్, చి బోదన సూన, కంట
దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె ఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చి బోదన
జేఁవ్ సూనెల్ కి, 19ఈంజయ్లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె
తా, ‘కీసి జా జిమ్ దె’ మెన చింత గలనుల, సొమాస్రుమ్
జంక ఆస జవుల, దసిస్, జా ఆస జవుస్, జా చింత జవుస్,
జోవయించి పెటిట్ పెస తా, జాబోదనక పెలగెలి రితి జయెదె,
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 కిబోదనసూన,నంపజాగెచచ్, †పలితుమ్దెవుల”
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 తింకయ్ మెన 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

* 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”. † 4:20 4:20 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల’ మెలె, దసమానుస్ల్ పబుచి బుదిద్ ఇండుల, చి అనెన్
మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా బెదుల.
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జవుస్ గుటుట్ లుంకడ తవుల. 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
అనెన్య్ మీన దెయిందె. 25 తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె,
గని నెంజిలొసొక జలె, జోవయింక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ
నెంక జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

బీ గజజ్ల్ జా వడిడ్తిచిటాలి
26 యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “ఎకిక్లొ

బుఁయెయ్ బీ గలిల్ రితి అసెస్. జాబీ కీసి జయెదె గే, దేముడుచి
రాజిమ్పూరి జతిస్ తెన్ కి దసిస్. 27జలె, జోమానుస్ జోచి
బటిట్ బీ గల తా, జో అలవాట్ జలి రితి, రోజుక అందరె నిజ,
పెందలె ఉటట్ , మాములుమ్ జితె తయెదె. మదెనె, జా బీ
గజజ్ల్ జా వడుడ్ క దెరెదె. కీసి వడిడ్తయ్ గే జో మానుస్ నేనె.
28 గని జా బీ బుఁయెయ్ తా, దసేస్ జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ క మెలి
రితి జిఁయ గజజ్ల్ జా వడడ్ , తొలితొ మొకక్, పడొత్ ఎనున్లు,
పడొత్ పికిలి పంటొ దెయెదె. 29 జలె, పంటొ పికిలి పొది,
‘లాయితిసమయుమ్జాఅసెస్’మెనచీన,జోమానుస్ బార్
జాలాయెదె”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

సొరుస్ గిడడ్ రూకు జా గెతిస్ చిటాలి
(మతత్ 13:31-32,34-35; లూకా 13:18-19)

30జోఅనెన్ ఇసిమెలన్, “దేముడుచిరాజిమ్కీసిజతయ్
గే తుమ్అరుద్ మ్ కెరంతి రిసొ కిచొచ్టాలిఉచరుమ? 31ఇసి
జయెదె, బుఁయెయ్ ఉంపిలి సొరుస్ గిడడ్క జరుగ్ జతిస్ చి రితి
జయెదె. మెలె, జా గిడడ్ ఈంజ లోకుమ్ చ గిడడ్ల్ ఎతిక్చి
కంట ఇదిలిసి తిలె కి, ఉంపిలె, గజజ్ల్ జా వడిడ్లి మెలె,
32రోస్ తె గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, జామొకక్చ
కొమమ్ల్ వడిడ్లె, జా రూక్ చ కొమమ్ల్ చి నీడతె ఆగాసుమ్ చ
పిటట్ల్జోవయించగూడల్బందచెంగిల్తంకజయెదె”మెన
యేసు బోదన కెరల్న్.

33ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగయ్యేసు పెజల్ క సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరల్న్, జేఁవ్ సూనుక అరుద్ మ్ కెరనుక తెరితి రితి.
34టాలివొనెంతెజోవయింకసికడెత్ నాయ్. గనిపెజల్నెంజిలి
పొది,జోచసొంత సిసుస్ల్ కయ్ అరుద్ మ్ ఎతిక్ సికడెత్ తిలన్.

35జా దీసి సాంజ్ జతికయ్, “సముదుమ్ జీన ఒతత్ల్ తొ
గెచుచ్మ,” మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్. 36 బెర తిల
జనాబ్ క సిసుస్ల్ ముల దా కెర, యేసు అగెగ్ తెంతొ వెస తిలి
దోనితె వెగ కెర, జోవయింతెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెన
దోని జీనవుక దెరల్. అనెన్ సగుమ్ దోనివొ కి జో తిలి దోని తెన్
తిల.

37 జలె, యేసు దోనితె గెతె తతికయ్, వాదు ఒగగ్ర్
కెరికయ్, కెరట్ల్ దోనితె పెటిట్ జా డేఁవిత్ తిలి రిసొ, దోనితె
పాని బెరితె తిలి. 38 ఇసి జతె తిలె కి, యేసు దోనితెచి
పడొత్చిబలల్య్నిజతిలన్. నిజతతికయ్,సిసుస్ల్బమమ్జా,
గురుబాబు, అమ్మొరెల్ తుక బాద నాయ్ గె? మెన కేక్ గల,
జోక ఉటట్య్ ల. 39జోఉటట్ ,వాదుక గోల కెర, “సేంతుమ్జా
తుకెల్తా”మెనసముదుమ్ 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 ఆచారిమ్ జా
లటట్బనుక దెరల్.

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

1యేసుజోచసిసుస్ల్ తెన్ సముదుమ్జీన కెర, ఒతత్ తిలి
*గెరాసేనుల్ చి పాంతుమ్ తె పాఁవిల. 2యేసు దోని తెంతొ
ఉతిత్రిల్ బేగి, బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ మెసెన్లె తెంతొ
బార్ జా, జోక దసుస్ల్ జలొ. 3 జో మానుస్ మెసెన్లె జితె
తిలొ. జోక బూతల్ దెరిల్ రిసొ, గొలుస్ల్ తెన్ కి జోక కో అనెన్
బందుక నెతిరల్. 4 ఒగగ్ర్ దపప్లు జోచ అతొత్ చటొట్ క గొలుస్ల్
తెన్ మానుస్ల్ అగెగ్ బంద తిల, గని కెతిత్ సుటుల్ జవుస్, కెదిద్
డిటుట్ మ్ బంద తిలె కి, అతొత్చ గొలుస్ల్ కుటట్వుక, చటొట్ చ
గొలుస్ల్ గండల్ కెరుక, దసిస్ జతె తిలొ. జోక అనెన్ ముదొద్
కెరుక కో కి నెతిరల్. 5జో రాతి మెదెద్నె మెసెన్లె డొంగలె బుల
బుల, కెదొద్డి తెదొడి ఒరస్, జోక జొయియ్ పతల్ తెన్ పెటన,
బాద కెరంతె తిలన్.

6 జలె, జో దూరి తెంతొ యేసుక దెక, నిగ జా, సెరున్
సేడయేసుక జొకర, 7 “ఓయేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ
దేముడుచొ పుతుత్ సి, తుయి. అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్?
అంక అలల్ర్ నే కెరి రితి దేముడుచి నావ్ తెన్ ఒటుట్ గలను.”
మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలుక దెరొల్ . 8 కిచొచ్క దసిస్ జలొ మెలె,
“ఓ బూతుమ్,ఈంజొమానుస్ తెంతొబార్జాముల దేసు!”
మెనయేసు సంగ తిలొ.

9జలె, యేసు జో బూతుమ్ క అనెన్, “తుచి నావ్ కిచొచ్?”
మెన పుసిలన్, చి జోయేసుక “అంచి నావ్ ‘సయ్ నుయ్మ్’.
ఎతిత్వాట్ జిన్ బూతల్ అసుస్మ్” మెన సంగ, 10 “అమ్ క
ఈంజదేసిమ్తెంతొఉదడగెలునాయ్.” మెనజోబూతుమ్
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.

11జలె,జామెటట్య్వెలిల్ మందఅండులు కతెతిల. 12చి
“ఆదె, జేఁవ్ అండుల్ క అమ్ దెరి రితి సెలవ్ దా, అమ్ క
జోవయింతెతెదవు”మెనయేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్
జా సంగిల. 13 దసిస్ జతికయ్, యేసు సెలవ్ దిలన్. సెలవ్
దెతికయ్, జేఁవ్ బూతల్ బార్ జా జో మానుస్క ముల దా,
జేఁవ్ అండుల్ చి పెటిట్ పెసిల, చి జేఁవ్ పాసి పాసి దొనిన్
వెయిలు బోడియొ అండులు బమమ్ జా, ఒతత్చి గాటిక నిగ
ఉత గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙమొర గెల. 14జేఁవ్ అండుల్ దసిస్
జతికయి, మంద రకితస బమమ్ జా ఉటట్ 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
గలన ఒతత్ వెస తిలిసి దెక, బియఁ గెల. 16 జో చెంగిల్
జలిసి జరుగ్ జలి పొది సొంత దెక తిల మానుస్ల్, జలె, జో
బూతల్దెర వెరిజాతిలొసొకచిజేఁవ్అండుల్ క జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్ పిమమ్ట్ అయ్ లసక జేఁవ్ సాచి సంగిల. 17 ఒతత్చ

‡ 4:24 4:24 ఇనెన్చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘తుమ్అరుద్ మ్ కెరంతికొలిద్ తుమ్ క అనెన్ సికడుక జయెదె. అనెన్య్సికడిందె 25అరుద్ మ్తిలొసొకఅనెన్ సికడుక జయెదె,
గని అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి అరుద్ మ్ జోవయింతె తెంతొ 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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మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి పాంతుమ్ ముల దా ఉటట్ గో”
మెనయేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

18 పడొత్ యేసు, సిసుస్ల్, ఉటట్ గెచుచ్క మెన దోనితె
తతికయ్, బూతల్అగెగ్ దెర తిలొజోమానుస్ 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,తుయిగెరి గెచచ్ తుచసొంతమానుస్ల్ క, †పబు తుక
కనాక్రుమ్ దెక చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి సంగు”
మెన సంగిలన్. 20 జో మానుస్ యేసుక ముల దా ఉటట్
గెచచ్, యేసు జోక ఎదివాటు దయ కెరిల్స్ చి రిసొ దెకపొలి
మెలి జా పాంతుమ్ 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 వెగ గాడు అనెన్ జీన్ తికయ్, జోచి
సుటుట్ నంతఎదివాట్ జిన్జనాబ్బెరఅయ్ ల. జోజాఒడుడ్ తె
ఉత తతికయ్, 22యూదుల్ చి ఒతత్చి సబ గెర్ చి అదికారి
జలొయాయీరుమెలొసొజాకెర,యేసుకదెక కెర,జోచిచటెట్
సెరున్ సేడ, 23 “అంచి నాడి జొరొజ్ సేడ, జియెదె గే, నాయ్
గే, దసిస్ జా అసెస్. తుయి, అమ్ తె జా కెర జాక చడిలెగిన,
జా చెంగిల్ జా అనెన్ జియెదె.” మెన బతిమాలప్ 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
తెంతొలొఁయిగెతిబాదతిలితేర్ బోదఎకిల్జాజనాబ్ తెఅసెస్.
26జా సెమచి రిసొ చెంగిల్ కెరంతి రిసొ, ఎకిక్లొచి పిమమ్ట్
అనెన్కొల్ గురుతె వరస్ తెన్ గెచచ్ గెచచ్,జాకతిలి దనుమ్ఎతిక్
విక కెరవన తిలి. దసిస్ కెర కెర జలెకి, జా బాద తెన్ నే
చెంగిల్ జతె, ఒగగ్ర్ జతె తిలి. 27జలె, యేసుచి రిసొ సూన
తా, “ఆఁవ్ జోచ పాలుమ్ జవుస్ చడిలె చెంగిల్ జయిందె”
మెన ఉచర, 28 యేసుచి సుటుట్ నంత తిలి జనాబ్ చి తెడి
పెస, యేసుచి పడొత్ పాసి పాఁవ కెర, జోచొపాలుమ్ క చడిలి.
29 చడిలి బేగి లొఁయి గెతిసి బందు జలి, చి బాద 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. 31జోచ
సిసుస్ల్జోక, “తుచిఉపిప్రిమానుస్ల్ పెలపెలిజలెకి, ‘అంక
చడిలొసొ కో?’ మెన కిచొచ్క పుసితసి?” మెన సంగిల.
32 జలె, కో చడిలన్ గే జానన్ క మెన, యేసు అనెన్ పసల్
దెకితికయ్, 33జా తేర్ బోద జాక జరుగ్ జలిసి జాన, బియఁ
కెర, అదుద్ ర్ జా, యేసుచి పురెతొ సెరున్ సేడ, జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్ సతిత్మ్ తెన్ జోక సంగిలి. 34యేసు జాక, “ఓ పుతత్రి,
అంచిఉపిప్రితుయినముకుమ్తిలిరిసొతుయిచెంగిల్జా
అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్, చెంగిల్ జా, చెంగిల్ తా”మెన
సంగిలన్.

35జాతేర్ బోదకయేసు దసిస్ సంగితె తిలిపొది, 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. గురుబాబుక జా బాద
పోని”మెనజోక సంగిల.

36 జలె, జేఁవ్ సంగిలిసి సూన నే సూనిల్ రితి జా, యేసు
సబగేర్ చొజోఅదికారిక దెక, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె,
బినాయ్. నంపజా దయిరిమ్తెన్తా”మెనజోక సంగిలన్.

37 ఒతత్ తెంతొ పేతురు, యాకోబు, యాకోబుచొ బావొసి
యోహానుక పిటట్వ, జోచి పటిట్ అనెన్ కో జెంక సెలవ్ నే దా
కెర, 38యేసు, జేఁవ్ తెన్ జో అదికారిచి గెరి పాఁవ కెర, ఒతత్
తిలస ఏడుకుడు జా గోల జతిసి దెకిలన్. 39జో గెరి పెస,
ఒతత్ తిలసక దెక, “తుమ్ గోల జా ఏడత్సు కిచొచ్క? ఈంజ
బోదమొర గెచెచ్ నాయ్ నిజ అసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్.
40 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్, జోక ఆఁసిల. గని యేసు జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క బార్ కెర దా, నాడిచ అయయ్స్అబొబ్స్ 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 !” మెలిఅరుద్ మ్తెన్ ‡“తలీతాకుమి”మెనసంగిలన్.
42 సంగిల్ బేగి, జా నాడి ఉటట్ కెర, ఇండుక దెరిల్. ఒతత్
తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా బలే ఉచరల్. 43 పడొత్ , జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగుక జయె నాయ్మెన జాగర సంగ,
“నాడిక కిచొచ్ జవుస్అనిన్మ్దాస”మెన,జాగేర్ చకయేసు
సంగిలన్.

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

1యేసు ఒతత్ తెంతొ ముల దా కెర, నజరేతు మెలి జోచి
సొంతగఁవివ్ఉటట్ జెతికయ్,జోచసిసుస్ల్జోచిపటిట్ 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?” మెన యేసుచి రిసొ
అనామ్నుమ్జా నంప కెరి నాయ్.

4 జేఁవ్ 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.

5ఒతత్చమానుస్ల్ చిఅనామ్నుమ్ చిరిసొ,జలె,ఒతత్ యేసు
కేన్వెలొల్ కమొకెరుకబెదిలన్నాయ్. ఎకిక్సగుమ్ జిన్జబుబ్
తిల మానుస్ల్ 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.

† 5:19 5:19 ‘పబు’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ, ఎతిక్క వెలొల్ జలొసొ’. జానావ్యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ క కి సంగుల, యేసు దేముడు

పుతుత్ స్ క కి సంగుల. ‡ 5:41 5:41మాములుమ్ పెజల్ లటట్బిల్ అరమయ్బాసతెన్ చి కోడు,ఈంజ. * 6:2 6:2 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 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.
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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. తెదయిలిపొది, బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రితి
జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్. 8 తెదొడి కిచొచ్ ఆడ దిలన్
మెలె, “పయానుమ్ చి రిసొటెకొన్ డండొపిటట్వ,పోడిజలెకు,
సెంచె జలెకు, కెరంటెచి బెలుట్ చి జేబితె డబుబ్ల్ జలెకు దెరన
నాయ్. 9 జోడుల్ గలన, గని దొనిన్ సొకక్ల్ పోన. ఎకిక్
సరి జతయ్” మెన సంగ. 10 అనెన్, “తుమ్ కేనె జలెకు
పాఁవిలె పొది, కేన్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దెవుల గే, జా గాఁవ్
తెంతొ ఉటట్ గెతె ఎదక జయియ్ గెరి బస జా తా. 11 గని,
కేన్టాన్ తె జలెకు తుమ్ క మరియాద కెరినాయ్గే, 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’ మెలి రితి గురుక తుమ్ చ చటొట్ చి
దూడి పంపడ్ గెలన” మెన యేసు సంగిలన్. 12 యేసు
దసిస్ అదికారుమ్ దా బులుక తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్
దొగుల, దొగుల బార్ జా, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్
దుకుమ్జాపాపుమ్ములిత్ బుదిద్ జా”మెనబోదన కెర బులెత్
తిల. 13పడొత్ ,మానుస్ల్ క దెరల్ ఒగగ్ర్ బూతల్ క ఉదడ గెల,చి
ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక బోడి తేల్ సువ దాయేసుచి నావ్
తెన్ జోవయింక చెంగిల్ కెరల్.

హేరోదు రానొయేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి
(మతత్ 14:1-12; లూకా 9:7-9)

14 యేసుచ 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
కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ ఎకిక్లొ రితొ జయెదె. దసొచొ జా
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, హేరోదు యోహానుక జేలి కెరవ, జేల్ తె గల బందవడ
తిలన్. 19 జేల్ తె గల తతికయ్, యోహానుచి ఉపిప్రి
హేరోదియ కుసిస్దుమ్ తా, జోకమారుక ఆస జా అసెస్. గని
నెతె. కిచొచ్క మెలె, 20యోహాను, దేముడుచొ సతిత్మ్ సుదొ,
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 బోదయోహానుక కిచొచ్ కెరుక
నెతిరెల్ కి, ఆకర్ క జోక మొరవుక అవ్ కాసుమ్ అయ్ లి.

హేరోదుచి జెరుమ్న్ పండుగు దీసి జెతికయ్, జోచ మంతివొక,
వెలెల్లమానుస్ల్ క,చి గలిలయపాంతుమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ విందుతె రానొ బుకారొల్ . 22 జా విందు
కెరిల్ పొది, హేరోదియ మెలి జా తేర్ బోదచి దువిసి విందుతె
బుకారల్సచి నెడిమిజా నచిలి. హేరోదు, బుకారల్స, ఎతిక్జిన్
జా నచిలిసి మెనస్ గెల, చి హేరోదు జా నాడిక, “కిచొచ్
ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే అంక సంగు చి జయియ్ దెయిందె”మెనఅనెన్,
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
దెతొయోహానుచి బోడి అంక దే మెన సంగు” మెన దువిస్ క
సంగిలి. 25 సంగిలి బేగి, జా నాడి హేరోదుతె నిగ జా,
“బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుచిబోడిఏక్పలెరుమ్ తెఅంకదే”
మెన సంగిలి.

26నాడి ఇసి సంగితికయ్, జో రానొ బలే దుకుమ్ జలెకి,
జో గలన తిలి ఒటుట్ చి రిసొ, విందుతె బుకారల్సచిమొకెమ్ జాక
సంగిలిసి పిటట్వుక నెస కెర, 27బేగి, “జోచిబోడిఆను”మెన
జమాను ఎకిక్లొక తెదయ్ లన్. జో జమాను గెచచ్, జేల్ తె
యోహానుచి బోడి గండ కెర, 28 పలెల్రుమ్ తె ఆన, జానాడిక
దెతికయ్,జానాడిఅయయ్స్ క నా దిలి. 29జలె,యోహానుచ
సిసుస్ల్ సూన కెర,జాకెర, పీనుమ్నఙనఉకుక్లనా,మెసెన్
రోవిల.

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

14)
30యేసు తెదయ్ ల జోచబారజిన్ 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 జిన్మానుస్ల్జోవయింతెజెంక గెచుచ్క జతెతిలి రిసొ,
అనిన్మ్ కంక కి పుండితి సమయుమ్ దొరుక్ నెంజితికయ్,
యేసుసిసుస్ల్ క “జొమమ్,తుమ్గడియపుండితిరిసొ, కేనెగె,
మానుస్ల్ నెంజిలి టాన్ తె బెద గెచుచ్మ” మెన సంగిలన్.
32 జేఁవ్ బార్ జా దోనితె వెగ, అనెన్ కోయి నెంజిలి టాన్ తె
గెచుచ్క బార్ జల. 33 గని, 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 జోతె జా 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. 37 ఇసి సంగితికయ్, యేసు సిసుస్ల్ క కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “తూమ్ జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్
దాస”. ఇసి యేసు సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక, “జోవయింక
అనిన్మ్ దెంక మెన †దొన్ పుంజొ వెండుల్ చ పోడియొ గెనుక

† 6:37 6:37 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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ఆమ్ గెచుచ్క గే?” మెంతికయ్, 38 యేసు జోవయింక,
“తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొఅసిత్ గే, గెచచ్ దెక” మెలన్, చి జేఁవ్
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” మెన జా
చివవ్ర్ బుఁయెయ్ వెసడల్న్. 40జాకయ్ జేఁవ్ ఎకెక్క్ వరస్ల్ తె
పుంజెక్ జిన్, యాబయ్ జిన్ వెసితికయ్, 41 యేసు జేఁవ్
పాఁచ్ పోడియొ దొనిన్ మొసస్ దెర, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక,
‘ఈంజ తూయి దిలది’ మెన దేముడు జలొ అబొబ్స్ క జొకర
కెర, జేఁవ్ పోడియొ మోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస”
మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా, జేఁవ్ దొనిన్ మొసస్క కి
ఎతిక్జిన్ క వంట దిలన్.

42జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కతికయ్, 43సేంసిల
పోడి గండలు, మొసస్ గండలు బార గంపల్ తె సిసుస్ల్ గుడడ్
బెరయ్ ల. 44జాదీసిపోడియొకయ్ 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,
“తుమ్దోని వెగ అంచి కంట తొలితొగాడు జీన, బేతస్యిదా
గఁవివ్ గెచచ్” మెన సిసుస్ల్ క తెదవ దా, 46 జేఁవ్ పెజల్ తె
సెలవ్నఙనతెదవదా,పారద్న కెరి రిసొయేసుడొంగెవెగిలన్.

47 ఒగగ్ర్ సాంజ్ జతికయ్, సిసుస్ల్ తిలి జా దోని
సముదుమ్ రితి జా గాడుచి మదెనె పాఁవ తతికయ్, 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, “దయిరిమ్ జా. 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
పోడియొకయేసు 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)

53జేఁవ్ దోనితె గాడు జీన గెనేన్సరెతు పాంతుమ్ తెపాఁవ
దోని ఒడుడ్ తె బంద కెర 54దోని 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 కెరయేసు కేనె అసెస్ గే సూనెల్, ఒతత్య్ వయఆన్ తె
తిల. 56జాపాంతుమ్ చపటన్లె గఁవివ్లె బయిలె, కేన్ జలెకు
టాన్ తె జో అయ్ లొ గే, బాద తిలసక కడ ఆన, సంతవీదులె
జలెకు ఎంగడ్వ దా, యేసుచొపాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్
చడుక మెన బతిమాలప్ జా సెలవ్ నఙన్ తె తిల. 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,మోసేతెన్
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, నెంజిలె
నాయ్. దసిస్, గినన్లు, గేడివొ, కంచు సామన్, ఈంజ జా
ఎతిక్ కెఁయఁక దోవుక గే, కీసి దోవుక గే, కిచొచ్ కిచొచ్ అలవాటుల్
రితి కెరుక పూరుగ్ మ్ చ జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్ సికడ
అసిత్. 5జాచిరిసొ,జేఁవ్పరిసయుయ్ల్చిమోసేతెన్దేముడు
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 చొచిఅతిత్ 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
నిదానుమ్కెరసు”మెనజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసుసంగ,
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 సంగితసిమెలె,
తుమ్ చ అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క చెంగిల్ దెక, గవురుమ్ కెర”
మెన, పిమమ్ట్,
“అయయ్స్ క జలెకు, అబొబ్స్ క జలెకు, కో దూసుప 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 ‘జా దీసి తెంతొ, జోమానుస్చి పూచి నాయ్’
తుమ్ సంగిల్ రితి జా, జో అయయ్స్అబొబ్స్ క దెంక తిలి
సాయిమ్జోమానుస్ దెంక తుమ్ ఒపుప్స్ నాయ్. 13తుమ్
దసిస్జా,తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చఅఁవివ్ఉచరల్ అలవాటుల్ పెజల్
కెరు మెన, ‘దేముడు సంగిలి కోడుక అదికారుమ్ నాయ్’
మెన సికడిల్ రితి జా, తుమ్ దేముడుచి కోడు మారుస్ప కెరిల్
రితి కెరసు. అనెన్ దసస్మాయల్ ఒగగ్ర్ కెరసు.” మెన, జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు గోల కెరల్న్.

‡ 6:44 6:44 తేర్ బోదల్బాలబోదల్ కి తిల, గనిమతత్యి 14:21తె రెగిడిల్ రితి, తేర్ బోదల్బాలబోదల్ క ఒతత్ లెకక్ కెరి నాయ్. * 7:1 7:1 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి గుడి తిలి పటున్మ్,జా. † 7:3 7:3 ‘అంచయ్పెజల్ జతు’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసానల్ పెజల్. ‡ 7:4 7:4
నెంజిలె, సంతయ్తెంతొ ఆన్ లిసామన్ దొవిలెకయ్ కవుల.
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మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి
14 తెదొడి యేసు పెజల్ క అనెన్ పాసి బుకారా కెర,

జోవయింక ఇసెస్మెలన్. ఆఁవ్ సంగితికోడు తుమ్ఎతిక్జిన్
ఏక్ కోడు సూన అరుద్ మ్ కెరన. 15 బయిలె తెంతొమానుస్చి
పేట్తెడి కిచొచ్ వసుత్ వ పెసిలె, జయియ్జోమానుస్క గార్ కెరుక
నెతె. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ గార్ జలె, జయియ్ జో
మానుస్క గార్ కెరెదె. 16 §సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె, సరిగా
సూన్ సు!

17జేఁవ్పెజల్ కములదాగెరి గెచచ్ తెడిపెసిలిపొది,జోచ
సిసుస్ల్ ఈంజ టాలిచి రిసొ పుసిల. 18యేసు జోవయింక,
“తూమ్ కి అరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? మానుస్ కయ్ లె,
బయిలె తెంతొ జో మానుస్చి పెటిట్ కిచొచ్ పెస తయెదె గే,
జో మానుస్క గార్ కెరుక నెతె మెన అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్?
19ఈందె, జోచి పేట్ వాట్ గెచచ్, అనెన్ బార్ జయెదె. జోచి
పెటిట్తె పెసె నాయ్! జాకయ్, జోక గార్ కెరె నాయ్” మెన
సంగిలన్. ఇసి మెనయేసు సంగిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
“కిచొచ్క కి కంక గారు మెనుక నెంజె. కిచొచ్ కి కంక జయెదె”
మెన సెలవ్ సంగిల్ రితి జతయ్.

20తెదొడియేసు సిసుస్ల్ క “మానుస్చి పెటిట్తెమొదొల్జా,
కిచొచ్ కిచొచ్ బార్ జయెదె, జయియ్ జోక గార్ కెరెదె. 21మెలె,
గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, లంజెబుదిద్ , చోరు బుదిద్ , అతయ్ కెరి బుదిద్ ,
లంజెకమొ, 22అనెన్మానుస్ల్ 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 ఎతిక్ మానుస్చి పేట్ తెడిమొదొల్ 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. 26జాతేర్ బోదకేనెచిమెలె,జా *సిరియదేసిమ్ 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, 27జో జాక,† “సొంత బోదల్ తొలితొ కతు.
బోదల్ చివంతుఅనిన్మ్గుడడ్ కెర,సూనకూనరుల్ కతి రితిగల
దెంక చెంగిల్నాయ్”మెన సంగిలన్. 28జాజోక, “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, జా నాడి మంచుమ్ తె నిజ
తిలిసి.

తొతొల్ జలొబొయ్ రొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

31ఒతత్ తెంతొయేసు తూరు పాంతుమ్ముల దా సీదోను
పాంతుమ్ వాట్ గెచచ్, దెకపొలి పాంతుమ్ వాట్ కి గెచచ్.
గలిలయపాంతుమ్ చిసముదుమ్రితిగాడుపకక్అనెన్ఉటట్
అయ్ లన్. 32 ఉటట్ జెతికయ్, బొయ్ రొ తిలొ తొతొల్ మానుస్
ఎకిక్లొక మానుస్ల్ యేసుతె కడ ఆన, “ఇనెన్క చడ చెంగిల్
కెరె గే?” మెనయేసుక బతిమాలప్ జాపుసిల.

33జలె, పెజల్ తె తెంతొయేసు జోక ఎకిక్లొక పకక్ కడన,
జో మానుస్చ కంగొడ్ తె ఏక్ ఏక్ ఊంటివొ గల దా తుంక, జో
తొతొల్చి జీబు చడజోచిసొంతలాడు దెరవదా, 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,జోబొయ్ రొచ
కంగొడ్ ఉగిడ్ జలి చి చెంగిల్ జలన్, చి జీబు బులుక దెరికయ్,
సొసుట్ మ్ లటట్బుక దెరల్న్.

36తెదొడి, “కకక్ సంగ నాయ్”మెనఒతత్ తిలమానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్. గని “సంగుక పోన” మెన జో కెతిత్ సుటుల్
సంగిలే కి,జేఁవ్అనెన్ ఒగగ్ర్జా కేన్తెన్సంగితెతిల. 37జరుగ్
జలిస్ చిరిసొఎదివాట్ఆచారిమ్జా,యేసుచిరిసొ “ఈంజొ
కిచొచ్ కెరెల్ కి జెయిమ్జతయ్. బొయ్ రమానుస్ల్ 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)

1జేఁవ్ దీసలెఅనెన్క్ సుటుట్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్యేసుతెబెర
తతికయ్,జోవయింక కతిసి కిచొచ్ నెంజిలి రిసొ,యేసు జోచ
సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా, జోవయింక 2 “పెజల్ అపెప్క తిరతి
ఎదఅంచితెన్అసిత్. జోవయింక కతిసికిచొచ్ కినాయ్చిరిసొ
జోవయించిఉపిప్రి ఆఁవ్ కనాక్రుమ్జాఅసిస్. 3జోవయింక
చువెవ్చి పెటిట్ గెరి తెదయ్ లెగిన, వటెట్ ఏక్ వేల మొకొమ్
గుంజ సేడుల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దూర్ తెంతొ జా
అసిత్.” మెన సంగిలన్. 4 జేఁవ్ 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?” మెనపుసిలన్, 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, “ఈంజేఁవ్ మొసస్ కి
వంటదాస”మెనఆడదెతికయ్,సిసుస్ల్పెజల్ క వంటదిల.
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
§ 7:16 7:16 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 16 నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. * 7:26 7:26 నెంజిలె ‘సురోపెనికయ
పదేసిమ్ చిమానుస్’మెనుల. † 7:27 7:27 దేముడు దెతి వరుమ్ క ‘అనిన్మ్’మెనటాలి కెర
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11యేసు ఇసి ఒతత్ తిలి పొది, 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 చ మానుస్ల్ కిచొచ్క అంచి
రిసొరుజుజ్ దెకయ్ త కమొకఆసజతసు? ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ అనామ్నుమ్ జల ఈంజ
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ క తుమ్ ఉచరిల్ సాచి కామ్ ఎకిక్ కి కెర
దెంక నెంజె.” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగ కెర,
13జోవయింక ముల దా, సిసుస్ల్ తెన్ దోని అనెన్ 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
హేరోదుచిపులయ్ తిపీట్ చిరగుమ్ చిరిసొతుమ్జాగరతెన్
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? 18 తుమ్ 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 జిన్ మానుస్ల్ తిలిస్ తె జేఁవ్ సతుత్ పోడియొ
మోడ వంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిల గండల్ గుడడ్
బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “సతుత్ గంపల్ తె”
మెన జబాబ్ దిల. 21జాకయ్జో జోవయింక “జలె, అపెప్క
కి తుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గే?” మెనయేసు సంగిలన్.

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

దోనితెపాఁవఉతిత్రల్. గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక ఒతత్చమానుస్ల్
సగుమ్ జిన్ యేసుతె కడ ఆన, “దయ కెర, 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”
మెనసంగిలన్. 25జలె,జోమానుస్చఅంకివొతెయేసు అనెన్
చడితికయ్, జో చెంగిల్ దెక, ఎతిక్ సొసుట్ మ్ దెకిలొ. 26 ఇసి
చెంగిల్ జతికయ్,యేసుజోక, “తుయిగఁవివ్ 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)

27ఒతత్ తెంతొయేసు,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 దెతొయోహాను జా తయెదె మెన
సగుమ్ జిన్తుక సంగితతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్తుక ‘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 †“ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒగగ్ర్ సెమల్
సేడ, వెలెల్ల మానుస్ల్ చి అతిత్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి అతిత్, మోసే
తెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్సికడత్సచిఅతిత్,మొరుకఅసెస్. గని
తిరతి గెలె, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్” మెన యేసు జోచ
సిసుస్ల్ క బోదన కెరుక దెరల్న్. 32జో 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,జోచిసొంతపానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక కో
కోర్ పజవులగే,జోచిపానుమ్గెచచ్వానెదె. గనిఅంచి రిసొ,
అంచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, కో జోచి పానుమ్
దెతి రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి పానుమ్
రచిచ్ంచుప జెయెదె. 36మెలె,ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసి ఎతిక్

* 8:29 8:29 ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ తెంతొ “పాపుమ్గెచచ్య్ తొదొరుక్ 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 చిపొరిన్ 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, జా అరుద్ మ్
ఇదిల్ ఆలిస్మ్ కెరనుల. ‡ 8:34 8:34 ‘సిలువ’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసిమారుల మెలె, జోక ‘సిలువ’ మెలిస్ తె అతిత్లె
చటెట్లె మేకుల్ పెట టీఁవడమొరి రితిములుల. జోకజా సిలువతె నే టీఁవడెత్ అగెగ్,యేసుచిసొంత సిలువ జోకమారిస్ తెజో గడియసొంత 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.



మారుక్ 8:37 48 మారుక్ 9:28

కేన్మానుస్ జవుస్కలుగు కెరనజోచిపానుమ్గెచచ్వానెల్గిన,
జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. 37 మెలె,
జో మానుస్చి ఆతమ్ గెచచ్వానెల్గిన, జోచి పానుమ్ దేముడు
తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి రితి కేన్మానుస్ కిచొచ్ దిలె సరిపుచుప
జయెదెగే? 38మెలె, గరచ్ కమొకెరిఈంజపాపుమ్ చిలంజెచి
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 తె గెచచ్ అబొబ్సి
జలొదేముడుచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ చిగవురుమ్తెన్సుదిద్
తిల దూతల్ తెన్ బెద ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతి దీసిక,
జేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అంచ’ మెన ఒపప్న్ తి రితి అమ్ చి తెన్
బెదవనుక అంక లాజు తయెదె.” మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ క
యేసు సంగిలన్.

9
1జోఇసిసంగ, “దేముడుచిరాజిమ్అదికారుమ్తెన్జా

అసెస్మెన,ఇనెన్టీఁవొజాతిలసుదల్ తెసగుమ్ జిన్నేమొరె
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)

2సొవువ్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్,యేసు పేతురుకయాకోబుక,
యోహానుక, అనెన్ కో నెంజిలి డోంక్ తిలిమెటట్య్ కడ నిలన్.
మెటట్య్ వెగితికయ్, జేఁవ్ చి మొకెమ్ యేసుచి రూపుమ్
మారుస్ప జలి. 3 జోచ పాలల్ కీసి జల మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె కేన్ సార్ కేన్ సబుబ్ తెదిద్ చోక్ కెరుక నెతిరిల్ రితి,
ఉజిడ్జాచోక్జల. 4తెదొడి,పూరుగ్ మ్ చదేముడుచి కబురుల్
సంగితమోసేచిఏలీయాదొగులయేసుతెన్లటట్బెత్ 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 బందుక
అమ్ క సెలవ్దే”మెనసంగిలన్. 7సంగితెతతికయ్,తెదొడి
మబుబ్ఏక్ఉతజా,జోవయింకడంకిలన్,అనెన్, “ఈంజొయి
అంచొ పుతుత్ , అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ . ఇనెన్చి కోడు తుమ్
సూన” మెన, మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. ఇసి
జలి బేగి, 8 సిసుస్ల్ 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, తుమ్ అపెప్ ఇనెన్ దెకిలిసి కకక్ కి సంగ నాయ్”
మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్. 10 ఇసి సంగితికయ్, జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ తుకెల్ తా గెల, గని “మొర గెచచ్ అనెన్ జితిస్ చి
రిసొ సంగిల్ కోడుక కిచొచ్ అరుద్ మ్?” మెన ఉచరంతె తిల.
11తెదొడి జోక కిచొచ్ పుసిల మెలె, “రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ చి అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెన మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన
పుసిల. 12 యేసు 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 చితెన్ సంగితిస్ కిచొచ్మెలె,జోఏలీయాతొలితొ
జా తిలన్ మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి. జో జా
తిలొ, అనెన్ జోచి రిసొ రెగిడిల్ 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.
15జలె,జేఁవ్జనాబ్యేసుక దెకిల్బేగి,ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జా,
జోతెనిగజాజొకరల్. 16యేసు, జలె, “జోవయింతెన్ కిచొచ్చి
రిసొ లటట్బత్సు?” మెనపుసిలన్. 17జనాబ్ తె తిలొ ఎకిక్లొ,
“గురుబాబు, గులొల్ కెరి బూతుమ్దెరొల్ అంచొపుతుత్ క తుచితె
కడ ఆనల్య్. 18జా బూతుమ్ జోక కేనె దెరెదె గే, ఒతత్ సేడవ
దెయెదె. సేడయ్ లె, ఈంజొ పొగురుల్ బార్ కెరవన, దంతొ
చపల్,మోరచ్సేడుక. ‘జాబూతుమ్ కఉదడదాస’మెనతుచ
సిసుస్ల్ క బతిమాలప్ జా సంగిలే కి, జేఁవ్ నెతిరల్.” మెన జో
నాడుచొ అబొబ్సి సంగిలన్.

19తెదొడి యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “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, 20 నాడుక
యేసుతెఆనల్. ఆన్ తికయ్,జాబూతుమ్యేసుక దెకిలిబేగి,
జో నాడుక పొరుల్ కెరవ గెలిత్కయ్, నాడు బుఁయెయ్ సేడ ఎంగడ్
ఎంగడ్ జా పొగురుల్ కెరవన,పొరుల్ ప జతె తిలన్. 21దసిస్ జతె
తతికయ్, “ఇనెన్క కెతిత్ దీసల్ తెంతొ ఈంజ బాద అసెస్?”
మెనయేసు 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
కిచొచ్జలెకు కెరుకతెరెల్గిన,అమ్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తిఁయ
అమ్ క తోడ్ కెరు!” మెన సంగ జొకరికయ్, 23 తెదొడి
యేసు జోక, “ ‘తుయి తెరెల్గిన’ మెంతసి అంక, కిచొచ్క? కో
అంక నంపజలొసొక, జోక ఎతిక్ జెయిమ్ జయెదె!” మెన
సంగిలన్. 24 బేగి నాడుచొ అబొబ్సి, “ఆఁవ్ నంపజతసి.
అంచి నముకుమ్ తొకిక్ చి జలె, ఒగగ్ర్ జతి రితి అంక తోడు
తా!” మెన ఏడ కేక్ గలన్.

25 తెదొడి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఎకిక్తె బెద పాసి నిగ జెతతి
మెనయేసు దెక కెర, “ఓ గులొల్ కెరి బొయ్ రొ కెరి బూతుమ్.
తుయిఇనెన్కములదా, కెఁయయ్ఁక కి ఇనెన్క అనెన్ దెరు నాయ్
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
యేసునాడుకఆతుదెరఉటట్య్ తికయ్,జోచెంగిల్జాటీఁవొ
జలన్.

28 జలె, యేసు గెరి గెచచ్ తెడి పెసితికయ్, జోచ
సిసుస్ల్, “ఆమ్ కిచొచ్క జా బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరల్మ్?”

* 9:12 9:12మతత్యి 17:13తె దెకిలె, ‘ఏలీయారితొసొ’మెనబాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచి రిసొ సంగిలన్మెన రుజుజ్ జతయ్.
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మెన కో వేర మానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి యేసుక పుసిల.
29 పుసితికయ్, జో †“పారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచి ఉదడుక
జయెదె, నెంజిలె నాయ్”మెన సంగిలన్.

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

30 యేసు, సిసుస్ల్, ఒతత్ తెంతొ బార్ జా గలిలయ
పాంతుమ్వాట్గెల. ‘ఆమ్ఇనెన్ తిలిసిపెజల్నేన్ 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 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
ఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొకిచొచ్చిరిసొవాదెనజతెతిలదు?” మెన
పుసిలన్. 34జేఁవ్ తుకెల్ తిల. కిచొచ్క మెలె, “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
కో అంచినావ్ తెన్మరియాద కెరుల గే అంకయ్మరియాద
కెరిల్ రితి జవుల. అనెన్, అంకయ్ కో మరియాద కెర తవుల
గే, ఎకిక్ అంకయ్ నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొకయ్
మరియాద కెరిల్ రితి జవుల”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

38 తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన
సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జోఅమ్ చిపటిట్ జెతొసొనెంజెచి
రిసొ జోక అడుడ్ కెరల్మ్” మెన సంగిలన్. 39 జలె యేసు,
“జోక అడుడ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో జలెకు అంచి నావ్
తెన్ ఏక్ వెలిల్ కామ్ కెరెదె గే, జా జరుగ్ జలి తెంతొ అంచి
రిసొ విరోదుమ్ లటట్బుక నెతె. 40 అమ్ చి కామ్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ నెంజిలొసొఅమ్ చి పచెచ్న జెతొసొ జయెదె.

41 “ఆఁవ్ కీసుత్ జలొసొ తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ, కో జలెకు
తుమ్ క బుకెక్క్ పాని జలెకు దెయెదె గే, జో దసిస్ కెరిల్ రిసొ
కచితుమ్జోకబవుమానుమ్పిటెట్ నాయ్,మెనతుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి.

42 “గని అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్ రిత జలసతె
ఎకిక్లొక కి, కో §పాపుమ్ కెరవుల గే, జోక జెతికయ్ సిచచ్చి
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,
గలి జతి కంట, పాపుమ్ కెరయ్ తొ ఆతు 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 రితి తా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట, పాపుమ్
కెరయ్ తిచాటు జలెకు నెంజిలి రితిజా పరలోకుమ్ తె బెదుక
చెంగిలి. 46-47 §తుమ్ తె ఎకిక్లొచి అంకి జలెకు జోక *
పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,జాఅంకి కడ వెంట గెలి రితి జవుస్.
కిచొచ్కమెలె,దొనిన్అంకివొతెన్తిలిరితితావెలిల్ ఆగిగొయ్ తె
గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ జలి రితి జా దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 48 వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె కిఁవొవ్ మొరి
నాయ్, చిజా ఆగి విజెనాయ్.

49 “ ‘సుదిద్ జవుస్’ మెన బలి దెతి ఎతిక్తె లోన్ దెరవుక
అసెస్. దసిస్, లోన్ క, ఆగిక మెలి రితి, ఎతిక్ మానుస్క సుదిద్
నిదానుమ్ కెరుక అసెస్.

50 “లోన్ చెంగిలిచి. గని జా లోన్ చి కారు గెచచ్ చపప్య్
జలెగిన,జాఅనెన్క్ సుటుట్ కీసి కెరకారు కెరుక జయెదె! నెంజె.
తూమ్, జలె, తుమ్ చి పెటిట్ లోన్ దెరిల్ రితి జా, చి ఎకిక్లొ
తెన్ఎకిక్లొసేంతుమ్తెన్తా”మెనసిసుస్ల్ కయేసుబోదన
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 జనాబ్అనెన్జోతెబెర
జెతికయ్, జో అలవాట్ జలి రితి జోవయింక బోదన కెరుక
దెరల్న్.

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

2జాపొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్జోక పరిచచ్ కెర తెరెల్
నింద కెరుక మెన, జోతె జా కెర, “మునుస్బోద జోచి తేరిస్క
ములుక నాయిమ్ గె?” మెన పుసిల. 3 యేసు “మోసే
పూరుగ్ మ్ చొ తుమ్ క కిచొచ్ ఆడ దిలన్?” మెన పుసిలన్.
4ఈంజొ ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ “ముల దెతి కాగుమ్ రెగడ్
దిలెగిన ముల దెంక జయెదె మెన మోసే పూరుగ్ 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 లిమొదొల్పొది తెంతొ ‘మునుస్బోద తేర్ బోద’ మెన
దేముడు దొనిన్ రగల్ జరుగ్ కెరొల్ ”
మెన, అనెన్

† 9:29 9:29 ఈంజ మతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె “చువెవ్ తా పారద్న కెరెల్కయ్…” మెన రెగడ్ అసెస్. ‡ 9:37 9:37 నెంజిలె “జో అంక

నంపజలి రిసొఇసబాలబోదల్ తెఎకిక్లొక జలెకు కోమరియాద కెరెదె గే,అంకయ్మరియాదకెరిల్ రితి జయెదె.” § 9:42 9:42 నెంజిలె ‘జోవయించినముకుమ్

పిటట్వుల గే…’ * 9:43 9:43పాపుమ్…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. † 9:44-45 9:44-45 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతి నాయ్. 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 రిసొచిఅరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ఈంజతొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 9:46-47 9:46-47 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్

పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతి నాయ్. 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.



మారుక్ 10:7 50 మారుక్ 10:37

7 “జాకయ్ మునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా జోచి
తేరిస్తెన్బెదతంకఅసెస్. 8అనెన్జేఁవ్దొగులఎకిక్
ఆఁగ్ జాఁ తవుల

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

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

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

13ఒతత్ తిలి పొది, ‘అమ్ చ బోదల్ క చడ చెంగిల్ జవుస్’
మెన,సగుమ్ జిన్జోవయింకయేసుచిపాసికడఆన్ 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 రాజిమ్
ఇస బాలబోదల్ జల సుదల్ చియి. 15 తుమ్ 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
నేజలెగిన,కోకిఒతత్ బెదుకజయెనాయ్”మెనసంగ 16జేఁవ్
బోదల్ కఉకుక్ల దెర,జోవయింకఎకెక్కల్కబోడిచడ, ‘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 నిగజా,యేసుచిపురెతొ సెరున్ సేడజొకర, “చెంగిల్
తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక
జితి వాట, అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్
జయెదె?” మెనపుసిలన్. 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. 21 యేసు 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,జోఉబెడొక ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ, 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 దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక కెదిద్ కసుట్ మ్! 25 ఇసొసొమాస్రి 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”మెనసంగుక దెరల్న్. 29జలెయేసు
జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి 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,
30అపెప్ ఈంజలోకుమ్ తె కి,జోవయింక గెరలు,అనొన్బావొ,
బయిబేని, అయయ్సిఁసి, బోదల్, బుఁయి, దసచ ఎతిక్
జోవయింక దొరుక్ జయెదె. అనెన్, జెతి కాలుమ్ తె, కెఁయఁక
తెఁయఁక పరలోకుమ్ తెజితివాటజోవయింకదొరుక్ జయెదె.
31 గని తుమ్ జాగర ఉచరన. అపెప్ అగెగ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్
పడొత్ జవుల. అపెప్ పడొత్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్ జవుల” మెన
యేసు సంగిలన్.

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

32యేసు, సిసుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతి రిసొ
వటెట్ గెతెతతికయ్,యేసుదయిరిమ్తెన్జోవయించిఅగెగ్తొ
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 రిసొ జోవయింక
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
ఆగన్ల్ సికడత్సతె దెర దెవుల, చి జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ అంక
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 జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెనయేసు సిసుస్ల్ క అనెన్
సంగిలన్.

దొగుల సిసుస్ల్ వెలొల్ జంక కోర్ ప జలిసి
(మతత్ 20:20-28)

35తెదొడియాకోబు,యోహానుమెలజెబెదయిమెలొసొచ
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

* 10:24 10:24 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ…సుదల్ చి కొడొ తతినాయ్. † 10:29 10:29 అపప్బేనిక
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పొదిక అమ్ దొగుల, తుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, తుచి డెబి
పకక్ ఎకిక్లొ వెసితి రితి అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిల.
38యేసు జలె,జోవయింక, “తుమ్ కిచొచ్పుసితసు గే తుమ్
నేనుస్. 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, యేసు
జోవయింక, “ఆఁవ్ పితి గినన్ దుకుమ్ తుమ్ పిసెత్. ఆఁవ్
సెమల్ సేడిత్ బాపిత్సుమ్ తూమ్ కి నఙన్ తె, 40 గని అంచి
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, అంచి డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెసుక మెన
సెలవ్ దెంక అంచి అతిత్ నాయ్. పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ
దేముడు అబొబ్ కకక్ కకక్ సెలవ్ దా తయెదె గే, జెఁవివ్ ఒతత్
వెసుల.” మెన జబాబ్ దిలన్. 41జలె, యాకోబుయోహాను
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జంక ఉచరిల్సిచి రిసొ సేంసిల దెసుస్జిన్
సిసుస్ల్ సూన కెర,జోవయించి ఉపిప్రి కోపుమ్ జంక దెరల్.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి
42 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా

కెర, “యూదుల్ నెంజిల వేర అదికారుల్ అనెన్ జోవయించి
తెడితిలవెలెల్లమానుస్ల్సొంత గవురుమ్ఉచరన,పెజల్ క
జాడుల్ వయడిల్ రితి జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి మెన
తుమ్జానుస్. 43 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయెనాయ్.
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,
ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిమానుస్ల్ చిఅతిత్ సేవ
కెరవనక్ జెయియ్ నాయ్, గనిమానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్
అయ్ లయ్. మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ అనెన్ గెనన్ తి రిసొయిమొర అంచి పానుమ్
దెంక అసెస్చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్” మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

46 ఒతత్ తెంతొ యేసు సిసుస్ల్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్ యెరికో
పటున్మ్ తె జా కెర, సిసుస్ల్ తెన్ కి, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
తెన్ కి ఒతత్ తెంతొ బార్ జతె తతికయ్, 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.

48 జలె, 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!” మెన అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలొ. 49 ఇసి
జతికయ్, యేసు టీఁవొ జా కెర, “జోక ఇతత్ల్ తొ బుకారా”
మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్. జేఁవ్, జలె, “అలెల్, దయిరిమ్
జా 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
తుయి కోర్ ప జతసి?” మెన పుసితికయ్, జో గుడిడ్ మానుస్,
“గురుబాబు. ఆఁవ్దెకిత్ రితి కెరు.” మెనసంగిలొ. 52జలె,
యేసు జోక “గో, అంచి ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్ తుక
చెంగిల్ కెర అసెస్.” మెన సంగిలన్. బేగి, జో మానుస్చ
అంకివొ డీసిల, చిజోయేసుచి పటిట్ వటెట్ గెలొ.

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
గాఁవిలెచిపాసిచి *ఒలీవమెటట్య్పాఁవిలిపొది,యేసుజోచ
సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా, 2 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్
గెచచ్ పెస, చి బేగి బంద తిలి గాడెద్ పిలల్ ఏక్ డీసెదె. జాచి
ఉపిప్రి కేన్మానుస్ కెఁయఁ కి వెసుక నేతయ్. జాకయిప కెర
ఉదడఆన. 3కొనొస్జలెకు తుమ్ కిచొచ్క దసిస్ కెరసు?” మెన
సంగిలెగిన, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్. కామ్ జలి బేగి
ఇతత్ల్ తొఅనెన్ బే బేగి తెదయెదె,మెనసంగ”మెనసిసుస్ల్ క
యేసు సంగ, తెదయ్ లన్.

4 జలె, జో సంగిలిస్ తె జేఁవ్ గెతికయ్, ఏక్ వీదె ఏక్
గుముమ్మెబందతిలిఏక్గాడెద్ పిలల్ జోవయింకడీసిలి. 5జేఁవ్
జాక యిపితె తతికయ్, జా వీదె టీఁవొ జా తిల మానుస్ల్,
“తుమ్ కిచొచ్కజాగాడెద్ పిలల్కయిపితసు?” మెనజోవయింక
పుసిల. 6 జేఁవ్ పుసితికయ్, యేసు సంగిలి రితి సిసుస్ల్
సంగిల. జేఁవ్ మానుస్ల్, “దసిస్ జలె, దెర గెచచ్!” మెన
సెలవ్ దిల.

7సిసుస్ల్జాగాడెద్ పిలల్కయేసుతెఉదడఆన,జోవయించ
దుపప్టుల్ గట గాడెద్చి ఉపిప్రి గలిల, చియేసు వెగ వెసిలన్.
8పిమమ్ట్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్జోవయించ దుపప్టుల్ గట వటె
వటె అంతిరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్ వాట్ సొడిచ బటిట్లె తిల
చెటెల్ కండిల రొడడ్ల్ మటట్ల్ ఆన, వటెట్ అంతిరల్. 9దసిస్ అంత
అంత, పురెతొ గెతస పడొత్ గెతస “జొఒర, జొఒర!” మెలి
అరుద్ మ్ తెన్ “ఓసనన్, ఓసనన్!” మెన, “దేముడు పబుచి
నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్! 10అమ్ చొదావీదు పూరుగ్ మ్ చొ
తెన్మొదొల్ జలి †రాజిమ్ముకిక్మ్ జా అనెన్ బార్ జతిస్ క
జొఒర! ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ చి టాన్ తె తిలొసొక ఓసనన్!”
మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

11జలె,యేసుయెరూసలేమ్ తెపాఁవ, దేముడుచి గుడితె
గెచచ్, పెస, సుటుట్ నంత అంకి 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.

* 11:1 11:1 ‘ఒలీవచెటెల్’మెలె,జాదేసిమ్ కముకిక్మ్జలిఏక్ రగుమ్పండుల్ . దసేస్ కంక జయెదె, నెంజిలెతేల్పేడుక జయెదె. జేఁవ్ రూకుల్ కఈంజమెటట్కనావ్
తిఁయఅసిత్. † 11:10 11:10యేసుచిరాజిమ్ క ‘ఈంజలోకుమ్ చి రగుమ్ చి’మెనపెజల్ఉచర తిల. ఈంజలోకుమ్ చజోవయించబాదల్తెంతొ,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 తె దెరుల. రూకుమాములుమ్ చెంగిల్ చి జలె, అకడ్ల్ దెరిల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.



మారుక్ 11:13 52 మారుక్ 12:7

13జలె అకడ్ల్ 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 తసచబలల్ల్,అరిప్తుమ్దెతపారవ్ పిటట్ల్ వికితసచ
బలల్ల్ సేడవ దా, 16 కో కి, కిచొచ్ కి దేవులుమ్ వాటు వయ
నెంక కి ఒపెప్ నాయ్. 17దసిస్ కెర తా,
“ ‘దేసిమ్ లుఎతిక్చమానుస్ల్అంచితెజెతిరితి,అంచిగేరు

పారద్న కెరి గేరు జా, దసేస్ తవుస్.’
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. తూమ్ జలె,జాకచోరుల్
జితొ గేరు జతి రితి ఈంజొ దేముడుచి గుడిక మారుస్ప కెర
అసుస్స్” మెన సంగిలన్. 18 వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సూన కెర, పిమమ్ట్ జొయియ్ కెరి
బోదనక సరద్ తెన్ సూన పెజల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జతతి
మెనదెక,జోయేసువెలొల్ జయెదెమెనబియఁ 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
తెంతొ మొదొల్ 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 సంగిలన్మెలె, “దేముడుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్
తియన. 23 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
ఈంజమెటట్క జవుస్ దెక, ‘ఓమెటట్ ,ఉటిక్ జా సముదుమ్ తె
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
కచితుమ్సంగితసి. 24జాకయ్తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసి
మెలె, పారద్న కెరె పొది తుమ్ కిచొచ్ సంగిలే కి, ‘జా అమ్ 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 జవుస్ అలల్ర్
కెర తిలెగిన, అలల్ర్ కెరొల్సొక, జో అలల్ర్ సేడొల్సొ చెమించుప
కెరుక అసెస్. తుమ్ దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరెల్,
పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క
చెమించుప కెరెదె. 26*తుమ్అనెన్కొల్ మానుస్ల్ కచెమించుప
నే కెరెల్గిన, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ జలొ దేముడు
తుమ్ క చెమించుప కెరె నాయ్”మెనయేసు 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 కమొ కెరుక, తుయిబోదన కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్
అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక
పుసిల. 29 జాకయ్ యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ క
ఏక్ కోడ్ పుసిందె. తుమ్ చెంగిల్ జబాబ్ సంగిలె, ఆఁవ్ కిచొచ్
అదికారుమ్ క ఇసి కెరసిగే,ఆఁవ్ కితుమ్ క సంగిందె. 30జలె,
యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె 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, ఇసి మెంతె
తిల, “ ‘పరలోకుమ్ తెంతొ చి’మెనఅమ్సంగిలెగిన, దసిస్
జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?” మెన అమ్ క
సంగెదె. 32 “ ‘మానుస్ తెంతొ చి’ మెన సంగుక నెంజె”
మెన ఉచరల్స. కిచొచ్క మెలె, ‘యోహాను నిజుమి దేముడుచి
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,
యేసుజోవయింక “దసిస్ జలె, కేన్అదికారుమ్ క ఆఁవ్అంచ
కమొ కెరసి గే, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్”మెన సంగముదొద్
కెరల్న్.

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

1తెదొడియేసు వెలెల్లమానుస్ల్ క దసిస్ సంగ,జోవయింక
టాలివొ సంగ అనెన్ బోదన కెరుక దెరల్న్. తెదొడి కిచొచ్ టాలి
ఏక్ సంగిలన్ మెలె, ఇసి జతయ్; “ఏక్ మానుస్ దాచ తోట
రోవడ కెర,జాచిసుటుట్ నంత కోట గలవడ కెర,దాచరసుస్మ్
కడ గనన్ వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర, తోట రకితిమాటు 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
ఎజొమాని తెదయ్ లన్. జో ఒతత్ పాఁవితికయ్, 3 గుతత్ నఙిల
జేఁవ్ రకితమానుస్ల్ జో గొతిత్ సుదొక దెర, పెట, కిచొచ్ నే దెతె
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,జోఎజొమానికఅనెన్కొల్ తిలన్,కొనొస్మెలె,సొంత
పేమ తిలొ పుతుత్ సి. ‘అంచొ పుతుత్ క మరియాద దెకుల,
కిచొచ్గె’ మెన, ఆకర్ క జోకయ్ తెదయ్ లన్. 7 గని జేఁవ్

§ 11:15 11:15 అరిప్తుమ్ దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె,జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక,జోవయించి డబుబ్ల్
పలట్వన, దేముడుచి గుడితెకామ్ క జెతికయ్రగుమ్డబుబ్ల్ కయ్పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలెదేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెంక. డబుబ్ల్ పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిల్ చి
ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల. * 11:26 11:26 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 26 నంబర్ కోడు తయెనాయ్.
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గుతత్ నఙిలస ‘ఇనెన్కయ్అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు జయెదె.
అలెల్, ఇనెన్కమారుమ,చిఇనెన్క కలుగు జతివాటఅమ్ కయ్
దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్ లటట్బనల్. 8 జేఁవ్
ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దెర కెర,మార కెర, పీనుమ్జాదాచ
తోట తెంతొ బార్ కెర వెంట గెల. 9 జలె, దసిస్ కెరిల్ రిసొ,
జా తోటచొ ఎజొమాని కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జో జా కెర, జేఁవ్
గుతత్ నఙిలసకనాసెనుమ్ కెర,జాతోటవేరమానుస్ల్ క గుతత్
దెయెదె.

10 “అలెల్, ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క సంగితిస్ చి రిసొ,
దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్ నాయ్
గె?
‘కామ్ క నెంజె’మెనఉచర, గేర్బందిలసపిటయ్ లపతుత్ రు,

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

మెన జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
12 “అమ్ చి రిసొయి యేసు సంగితయ్” మెన వెలెల్ల

మానుస్ల్ చినన కోపుమ్ జా, జోక దెరుక ఉచరల్, గని పెజల్
కోపుమ్ జా అలల్ర్ కెరుల మెన, జోవయింక బియఁ కెర, జోక
ముల దా ఉటట్ గెల.

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
దెంక నాయిమ్గే,నాయ్గె? అమ్జాసిసుత్ దెంక గే పోని గే?
సంగు” మెనయేసుక సంగిల. 15 ఇసి సంగితికయ్, యేసు
జోవయించి ఉపమెనుస్ జాన, “అంక కిచొచ్క పరిచచ్ కెరసు?
డబుబ్ల్ కాసు ఏక్ అంచితె ఆన దెకవ” మెన సంగితికయ్,
ఆనల్. 16జేఁవ్జో తెన్జాకాసు ఆన్ లిపొది,జాకాసు దెకవ,
“ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక
పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక, “ సర్ రానొచి” మెన సంగిల.
17 యేసు 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, జోచొ బావొసి
అనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన, అనొన్స్ చినావ్ తెన్ బోదల్పాయిక
అసెస్’మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొఅమ్యూదుల్ చి రిసొ రెగిడొల్
గెద? 20 జలె సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. జోవయింతె తొలుస్ర్

తెరిన్ ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్. 21 ఒతత్ తెంతొ, జో
మానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ జా తేర్ బోదక ఆనన, జో కి బోదల్
నెంతెమొర గెలన్. జోచి పటిట్ 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 కిమొర 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 తిలిసి అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్,
చి జో కెరయ్ త కమొ దెకిలెకి, జోచి సెకి అదికారుమ్ చినుస్
నాయ్. 25మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె పెండిల్వొ నే
జతె, పరలోకుమ్ తె మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల.
26పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’మెనఉచర, తుమ్
అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్. గని జా సుటుట్ , పూరుగ్ మ్, రూకు
తెడి జా ఆగి లగితె తిలిస్ చి రిసొ రెగిడిల్స్ తె
ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి,
మెన దేముడుచి కోడు మోసే రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె సదు కెరుస్
నాయ్ గె? 27 జలె, జేఁవ్ మొరల్ 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, రితిమొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్ జో
దేముడు. తుమ్ఎదివాట్పొరపాట్జాఅసుస్స్”మెనజేఁవ్
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 దెతయ్మెన దెక, 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 ఎకిక్లొయిఅదికారుమ్ 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’
మెనఅనెన్క్ఆగన్ కిముకిక్మ్అసెస్. ఈంజేఁవ్దొనిన్ఆగన్ల్ చి
కంట కేన్ ఆగన్ కి జీనె నాయ్”మెనజోకయేసు సంగిలన్.

32 జలె, జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
యేసుక “నిజుమి, గురుబాబు. ‘జో ఎకిక్లొయి’ మెన,
‘అదికారుమ్తిలొదేముడు అనెన్ కోయినాయ్’మెనతుయి
సతిత్మ్ సంగిలది. 33అనెన్, ‘ఒండి పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి
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బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి ఎతిక్ సెకి తెన్ జోక పేమ కెరుక’ మెన,
అనెన్ ‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసుమ్ గే, పకక్య్ చక
తెదిద్ పేమ కెరె తంకముకిక్మ్’మెనతుయిఅనెన్మానుస్ల్ క
సంగిలిసి సతిత్మ్. బలి గట ఎతిక్చి కంట ఈంజేఁవ్ దొనిన్
ఆగన్ల్ రితి కెరుక విలువ” మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్సికడొత్సొఒపప్నయేసుకజబాబ్దిలన్. 34 ‘ఇసిసంగ
బుదిద్ తెన్ జబాబ్ దిలొ’ మెనయేసు దెక, జోక “దేముడుచి
రాజిమ్ క తుయి దూరి నాయ్” మెన సంగిలన్. జలె, యేసు
బలేబుదిద్ తెన్పసన్ల్ఎతిక్కబులవసంగితికయ్,మోసేతెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొక,జోజాకోడు సంగిలి తెంతొ,
కో కి కేన్ కోడుక కియేసుక 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 కెరొసొజలొకీసుత్ దావీదురానొచిసెకుమ్ తెజెరమ్
జోక పుతుత్ సి జయెదె మెనమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కీసి సంగుక జతయ్? 36మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ దావీదుచి పెటిట్ సికయ్ తికయ్
తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరి ఎద,

అంచి ఉజెతొ పకక్య్ తుయి వెస తా, 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 చిఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్సరద్ తెన్జోచకొడొ
సూన్ తె తిల.

38యేసు అనెన్ బోదన కెరె తిలిపొది ఇసిమెలన్. “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 తెముకిక్మ్ చటానుల్ తెవెసుకకోర్ పజతతి. 40జేఁవ్
మోసిమ్ లు కెర రండెల్ మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి, అనెన్
ఉపమెనుస్క దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్, జోవయించి
పాపుమ్ ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల” మెన జేఁవ్ చి రిసొ
యేసు 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 చి మొకెమ్ వెసిలన్. ఒతత్
వెస, బెర అయ్ ల మానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్ గల దెతిసి దెకితె
తిలొ.
జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ సొమాస్రుల్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ జేఁవ్ పెటెట్ల్ తె

గలెత్ తతికయ్, 42ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్ జా కెర,
దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్ పెటెతె గలిలి. 43 గలిత్కయ్,యేసు
జోచ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, “ ‘ఈందె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్
ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి
రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్’ మెన కచితుమ్ సంగితసి.
44 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్ తెంతొ
సేఁసిలిసిజాదాఅసిత్. ఇనెన్క, కిచొచ్ నెంజిలె కి, 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!” మెనదెకయ్ లన్. 2దసిస్మెనదెకయ్ 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 జిన్మానుస్ల్ కీసుత్ చి నావ్ తెన్ జా అసిస్, మెన
సంగుక జలెకు, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’మెనసంగుక 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 నెంతెతా. ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక
అసెస్. గని ఈంజ ఉగుమ్ ఒగగ్ర్ బే బేగిపూరి జయెనాయ్.
8అనెన్, 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 ఎకిక్ మొదొల్
జవుల.

9 “తుమ్ మాతుమ్, జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా
పొదిక మానుస్ల్ తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ దెవుల.
అమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరలె తుమ్ క పెట గెలుల. జేఁవ్
దసిస్ విరోదుమ్ కెరెల్, అంచి నావ్ చి రిసొ, అంచి రిసొ సాచి
సంగితి రిసొ, అదికారుల్ చిమొకెమ్ రానల్ చిమొకెమ్ తుమ్ టీఁవొ
జసెత్. 10 గని తొలితొ, ఉగుమ్ నేమారుస్ప జతె, అగెగ్, ఒండి
లోకుమ్ చ కేన్ దేసిమ్ చపెజల్ క కి సుబుమ్ కబుర్ సూనపుక
అసెస్. సూనయ్ లెకయ్,ఈంజఉగుమ్ చిఆకర్ దీసిజెయెదె.

11 “జలె, తుమ్ కమానుస్ల్ నేరిమ్ వయడ అదికారుల్ 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 “జా పొదిక అనెన్ కిచొచ్ బాద తయెదె మెలె, అనొన్స్ క
బావొసి జలెకు, పుతుత్ స్ క అబొబ్సి జలెకు, మొరి సిచచ్తె
సొరప్ దెవుల. అనెన్, అయయ్స్అబొబ్స్ క పుతత్రుల్ 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.
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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 తుమ్దెకిలె,ఈంజయూదయపదేసిమ్ తెచమానుస్ల్
చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు! 15 జా పొదిక కేన్ మిదెద్చి
ఉపిప్రి కో తవుల గే, ఉత కెర, జోచి గెరి తెంతొ కిచొచ్
జలెకు వసుత్ వ వెంట నెంక జవుస్ గెరి పెసుక జయె నాయ్.
16 వెడయ్ గట కో తవుల గే, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచ పాలల్
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
తుమ్పారద్న కెర. 19 కిచొచ్కమెలె,లోకుమ్జెరమ్య్ 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. 20 జాచి 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 సెమల్తొకిక్ దీసల్ తతుత్ ’మెనపబు సెలవ్దాఅసెస్.
21 అనెన్ తెదొడ్ క, ‘ఈందె కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ !’ మెన కో
జలెకు తుమ్ క సంగిలె, జా నంప కెర నాయ్. 22 కిచొచ్క
మెలె,అబదుద్ మ్ చజాకెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’మెననజలెకు, ‘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 జతె అగెగ్య్ 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, ఆఁవ్ మానుస్
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 చిఏక్ పకక్ తెంతొ,అనెన్క్ పకక్ ఎద,
కేన్ దేసిమ్ చక నే పిటెత్, రచచ్నక ఆఁవ్ నిసానల్ మానుస్ల్ క
ఆనవ, ఎకిక్తె కుడవనిందె.

అంజూరుమ్ రూకుక టాలి
28 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి 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
నాసెనుమ్జా గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

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
జలొఅబొబ్తెగెతిసి,ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్జెతిసికీసిమెలె,
పయానుమ్ గెతొ మానుస్ కెరిస్ చి రితి జయెదె. జోమానుస్
గెచుచ్కబార్జతిపొది,జోక కలుగు జతిసిజోచగొతిత్ సుదల్ క
రకితి రితి జోవయింక అదికారుమ్ దా, జోవయింక ఎకిక్లొక
కమొ దా, గుముమ్మ్ రకితొసొ ఎకిక్లొక రకవ, 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
గే, సొకుక్క జెయిందె గే, కుకుడొ వాంసెనె జెయిందె గే,
పెందలె జెయిందె గే, కెదొద్డ్ క జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్.
36తెలివి 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)

1దొరతి గెలి పిమమ్ట్ *పసాక్ పండుగు, జలె నేపులయ్ ల
పోడియొకతిపండుగు,నేజెతెఅగెగ్,వెలెల్లపూజరుల్ చిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కుట ఉచర ఉచర, “కీసి
కెర జలెకు గుటుట్ తెన్యేసుక అపెప్యిదెరమారుమ”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
దెరనజా,జాబుడిడ్ పుటట్వ కెరయేసుచిబోడిఉపిప్రి సువిలి.
4ఒతత్ తిలస సగుమ్ జిన్ కోపుమ్జా “ఈంజ తేల్ ఇసిపాడ్
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. 7బీద
సుదల్ కెఁయఁక కి తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ తుమ్ క
కెఁయఁక ఇసుట్ మ్ అయ్ లె,జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె.
గని ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె

* 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.
* 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’మెన ఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చతొలుస్ర్ బోదల్ నే
మొరి రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి,పూరుగ్ మ్ చిజారాతి కేన్ గెరియూదుల్ తిల గే,జా గెర్ చదార్ బందల్ తె అరిప్తుమ్ జలొ ఏక్మెండపిలల్చి
లొఁయి దెరవుల, చి దూత దెకిలె,జా గెర్ చొతొలుస్ర్ బోదకమారెనాయ్.
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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)

10 యేసుచ 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 కెఁయఁకదెరదెంక గే,యూదా
వాట్ చజితె తిలొ.

12 నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగ్ చి మొదొల్ కెరి
దీసి, మెలె, ‘పసాక్’ మెన మెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దా †జోచి
లొఁయి సుఁవితి దీసి, సిసుస్ల్ యేసుక “తుయి పసాక్
అనిన్మ్ కెరి రిసొఅమ్ కేన్టాన్తెయార్ కెరుక?” మెనజోక
పుసిల. 13 జో సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి బుకారా, “తుమ్
‡పటున్మ్ తె గెచచ్, చి పటున్మ్ తెడి పెసిలదు మెలె, పాని
వయితొసొఎకిక్లొతుమ్ క దసుస్ల్ జయెదె. జోచిపటిట్ గెచచ్,
14చి కేన్ గెరిజోపెసెదె గే,జాగేర్ చొఎజొమానికతుమ్ కిచొచ్
మెన మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పసాక్ అనిన్మ్ కతి
గది కేన్?’ మెన అమ్ చొ గురుబాబు పుసితయ్మెన సంగ,
చి 15తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క దెకయెదె.
ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తెయార్ కెర తా” మెన
యేసు సంగిలన్. 16జేఁవ్ సిసుస్ల్బార్జాపటున్మ్ తె గెచచ్,
జో సంగిలి రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్ మెన దెక, జా పసాక్
అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెరల్.

17సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్
జా గదితెజా కెర, 18జేఁవ్ వెసఅనిన్మ్ కెరె తతికయ్,యేసు
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, 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
తపెప్లయ్ పోడి 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, జో మానుస్
జతి సిచచ్చి రిసొ జో నే జెరమ్ తిలె జోక చెంగిల్ తతిత్!” మెన
సంగిలన్.

22 యేసు, సిసుస్ల్ జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు
పోడియొ దెరన “దయ కెరల్ది” మెలి రితి §దేముడు
అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జా పోడియొమోడ, సిసుస్ల్ క
వంట దా, జోవయింక “తుమ్ ఈంజ కడన కా. అంచి
ఆఁగ్ క ఈంజ గురు జయెదె” మెన కెర, 23 ఏక్ గినన్చి దాచ
రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క
దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జా గలస్ చి దాచ రసుస్మ్ వరస్

తెన్ పిల. 24 తెదొడి యేసు “ఈంజ రసుస్మ్ కిచొచ్చి గురు
మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అంచి
లొఁయి సూఁయి జంక అసెస్ మెన అంచి నొవి పమానుమ్.
25 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె, అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ నొవర్ పితె ఎద, ఇసి దాచ
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.
28గనిఆఁవ్అనెన్ జీవ్జాఉటిల్ పిమమ్ట్ క,తుమ్ చి కంటఅగెగ్
గలిలయపాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె”మెన పమానుమ్ కెరల్న్.

29యేసు ఇసి సంగితికయ్, పేతురు జోక “ఎతిక్జిన్ తుక
ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక ములి నాయ్”మెన సంగిలన్. 30జలె
యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి
మెలె,ఆజిరాతిక, కుకుడొతివెవ్రి నేవాఁసితెఅగెగ్, ‘జోకనేని’
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 ఇదిల్ దూరి
గెచచ్తా, దుకుమ్జామెనుస్తె ఒగగ్ర్బాదసేడుక 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”మెనపారద్న కెర, 37జేఁవ్
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 తుయి పాపుమ్ నే
కెరి రితి జాగర తెన్ తా, పారద్న కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్
అసెస్’ మెన ఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి నాయ్,” మెన పేతురుక
యేసు సంగిలన్. 39 అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్
కెర,తొలితొపారద్న కెరల్ కొడొ, అనెన్క్ సుటుట్ పారద్న కెరొల్ .

40దసిస్ పారద్న కెర, అనెన్ బుల జా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ గూన్ క
నెత కెర నిజ అసిత్ మెన దెకిలన్. దెకితికయ్, జేఁవ్ లాజ్ జా,
జోక కిచొచ్ సంగుక గే నేన గెల.

† 14:12 14:12యేసు కి ఈంజ పసాక్ పండుగు పొదిమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ త అరిప్తుమ్జాజోవయించిలొఁయి సుఁవ దెయెదె. ‡ 14:13 14:13

మెలెయెరూసలేమ్ పటున్మ్. § 14:22 14:22 ‘దేముడు అబొబ్సి’మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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41అనెన్క్ సుటుట్ కి యేసు దసిస్ గెచచ్ అనెన్ జా, మొతుత్ మ్
తివెవ్రి జేఁవ్ నిజిలిసి దెక, “అపెప్కయ్ సెలవ్ కడన నే రకితె
నిజఅసుస్స్ గే? సాలు. ఈందె సమయుమ్జాగెలి గే. ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పాపుమ్ కెరసచి అతిత్ దెరున్
సేడిందె. 42జొమమ్, గెచుచ్మ! ఓదె, అంక దెర దెతొసొ పాసి
జాఅసెస్”మెనజోవయింక సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
43యేసు దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్,జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ తె

అగెగ్ బెద తిలొ యూదా పాఁవ అయ్ లొ. వెలెల్ల పూజరుల్ ,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తెదయ్ ల జనాబ్ కి, కతుత్ లు డండల్ దెరన,
యూదాతెన్ అయ్ ల.

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

47 జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలొ ఎకిక్లొ కతిత్ కడన, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట జోచొ కంగొడ్ కండ గెలన్.
48తెదొడి జోక దెరల్సక యేసు, “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, జాపొది అంక దెరుస్ నాయ్. జలె, దేముడుచి
కొడొతె రెగిడిల్సి ఎతిక్ జరుగ్ జవుస్!” మెనసంగిలన్. 50జలె,
సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా,జోకముల దా ఉటట్ నిగిల.

51జలె, పటిట్ బందన తిలొ ఏక్ ఉబెడొయేసుచి పటిట్ గెతె
తిలన్యేసుక కడ నెతమానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్జోఉబెడొక
దెరల్. 52గని,జోజాపటిట్ సేడవదాడుమ్ డొయ్ఉటట్ నిగిలన్.

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 రిసొజమానుల్
తెన్ వెస తిలొ.

55 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లొ సబ కెరస ఎతిక్జిన్
యేసుకమార గెలుకమెనజోక నేరిమ్వయడిత్ సాచిక చజితె
తిల, గని సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్. 56 మెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి ఉపిప్రి అబదుద్ మ్ సాచి సంగిలే కి కచి, కచి
సాచి ఎకిక్ రితి జయె నాయ్. 57-58 తెదొడి, సగుమ్ జిన్
టీఁవొజా, “మానుస్బందిలిఈంజదేముడుచిగుడిసేడవకెర
తిరత్ కయ్మానుస్ నేబందిలిఏక్దేముడుచి గుడిబందిందె,
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?” మెన పుసిలన్. 61 గని యేసు తుకెల్ తా,
కిచొచ్ జబాబ్ కి సంగె నాయ్. యేసు తుకెల్ తతికయ్, ఎతిక్క

వెలొల్ పూజరిజోక అనెన్ “పరలోకుమ్తిలొఅమ్ చొదేముడు
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
జెరుమ్న్అయ్ లొసొవెసతతిసి కి,ఆగాసుమ్ చమబుబ్ల్తెన్
ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్ దెకితె”
మెన సంగిలన్.

63ఇసి సంగితికయ్,జోఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కోపుమ్జా,
జో గలనిల్ దిగిల్ సొకక్ చిరన గెల కెర, “అనెన్ సాచి సంగితస
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.
65 తెదొడి జోవయింతె సగుమ్ జిన్ యేసుక తుంకుర్ క దెర,
నిసాక్రుమ్ కెరల్. అనెన్, జోచిమొకెమ్ పాలుమ్ డంక దా జోక
పెట, “తుక కో పెటల్ గే, తుయ్ కీసుత్ గే సంగు!” మెన కొంకడల్.
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
గుముమ్మెఉటట్ గెలన్. 69గనిజాగొతిమానుస్ జోక ఒతత్ అనెన్
దెక, “ఈంజొ కి జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ” మెన ఒతత్ టీఁవొ
జల సుదల్ క సంగితికయ్, 70పేతురు అనెన్, “ఆఁవ్ నెంజి”
మెనసంగిలన్. అనెన్ గడియగెతికయ్,ఒతత్ తిలసపేతురుక
దెక, “తుయి, నిజుమి జోతె తిలొసొ. తుయి కి గలిలయ
పాంతుమ్ తెచొ మానుస్ గెద?” మెన సంగిల. 71జాకయ్
పేతురు, “తుమ్ సంగిలొమానుస్క ఆఁవ్ నేని” మెనసాపెన
గల కెరన ఒటుట్ గలనుక దెరికయ్, 72బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.
జలె ఇనెన్తెన్ దొవెవ్ర్ జలి, చి “కుకుడొ తివెవ్రి నే వాఁసితె
అగెగ్, తుయి అంక ‘నేని’ మెన తివెవ్రి సంగితె” మెనయేసు
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)
1 రాత్ పయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ , వెలెల్ల మానుస్ల్,

మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స,వెలిల్ సబ కెరసుదల్
ఎతిక్జిన్ బెద వెస,యేసుక కిచొచ్ కెరుక గే ఉచర,జోక బంద
కడన, *అదికారి జలొ పిలాతు మెలొసొతెసొరప్ దిల.

2 పిలాతు యేసుక దెక, “తుయి గే యూదుల్ చొ రానొ?”
మెనపుసిలన్,చియేసు “తుయిసంగిలి రితి”మెనజబాబ్
దిలన్.

* 14:53 14:53 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెలె, వెలెల్ల పూజరుల్ మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్లొ ముకిక్మ్ చొపూజరి జయెదె. తెదొడి కయప మెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా

తిలొ. * 15:1 15:1 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్జా దేసిమ్ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్,జారోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్ తెనిన్ పిలాతు అదికారి
జా అసెస్.
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3 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ యేసుక ఒగగ్ర్ నేరిమ్ లు
వయడిత్కయ్, 4 పిలాతు మెలొ జో అదికారి జోక అనెన్,
“తుయిజోవయింక కిచొచ్ జబాబ్దెసినాయ్గే? ఈందె,తుక
కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే సూను”, మెన సంగిలన్. 5 గని
యేసుఅనెన్ కిచొచ్ జబాబ్దిలొనాయ్,చిరిసొపిలాతు 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 జేల్ తె తిల.
జోవయింతె బరబబ్ మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. 8 జలె, ఒతత్ తిల
జనాబ్పిలాతుచిపాసిబెరజాకెర, “తుయిఈంజపండుగ్ క
అలవాట్ జలి రితి అమ్ క కెరు!” మెన బలవంతుమ్ కెరల్.
9జాకయ్జో పిలాతు జోవయింక “తుమ్యూదుల్ 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.

11 గని, “ ‘యేసుక పోని. బరబబ్క ములు!’ మెన సంగ”
మెన వెలెల్లపూజరుల్ జేఁవ్ బెర తిల జనాబ్ క సికయ్ తె తిల.

12 తెదొడి పిలాతు జేఁవ్ క అనెన్, “దసిస్ జలె, తుమ్
యూదుల్ చొ రానొ మెలొసొక ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
పుసిలన్, 13చి జేఁవ్ జనాబ్ “జోక సిలువతె గలమొరి సిచచ్
కెరు!” మెన ఒరిస్ల. 14జేఁవ్ ఇసి జతికయ్, పిలాతు అనెన్,
“కిచొచ్క? కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన పుసిలన్. గని
జేఁవ్, అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ విసుస్మ్ తెన్ “సిలువతె గలమొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల. 15జాకయ్ పిలాతు,
పెజల్ కముదొద్ కెరుకమెన, జేఁవ్ సంగిలొబరబబ్కముల కెర,
యేసుకకొరడ్ల్ తెన్పెటవడ, ‘జోకసిలువతె గలుత్ ,జలె’మెన
సొరప్ 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
డండొ తెన్ జోక బోడి పెట, జోక తుంక కెర, సెరున్ సేడ జొకర
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 రూపుమెల దొగులక అబొబ్సి జయెదె. 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”మెనదిలెకి, పియెనాయ్.
24తెదొడ్ జోక ఏక్ §సిలువతె గల టీఁవడ సిలువక బుఁయెయ్
రోవ కెర, “జోచపాలల్ వంటనుమ”మెనచీటి 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

బోడి దునొన్వ, “దేవులుమ్ సేడవ తిరత్ క అనెన్ బందితొసొ,
తుయి. 30 జలె, తుక తూయి రచిచ్ంచుప కెరన, జా సిలువ
తెంతొ ఉతు!” మెనజోక కొంకడ దూసుప కెరల్.

31దసిస్, వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స తెన్ బెద జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఆఁస, ఆఁస
“ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గని జోక జొయియ్
రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. 32ఆమ్దెకనంప 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)
33 బార 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
అరమయ్బాసతెన్ “అంచొదేముడుపబు,అంచొదేముడు
పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దా అసిస్సి?” మెన గటిట్ఙ
ఒరస్ దిలన్. 35జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ జా
కోడు సూన కెర, “ఆదె, ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్,
కిచొచ్గె” మెల. 36జోవయింతె ఎకిక్లొ నిగ గెచచ్, బూంజు
రితి తిలి ఏక్ వసుత్ వ వెంట, అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె బుడడ్వ
కెర,ఏక్ రివవ్తెబంద,చాంపకెర,జోక “పి”మెనదా, “అలెల్,
ఇనెన్క సిలువ తెంతొ ఉతవుక మెన ఏలీయా తోడ్ జా ఉత
జెయెదె గే, నాయ్ గే దెకుమ!” మెన కొంకడల్న్. 37 జలె,
యేసు గటిట్ఙ కేక్ గల దా,పానుమ్ముల దిలన్.

38మొర గెలి గడియయ్, దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి
‡తెర,ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద చిరిజాదొనిన్ గండల్జా గెలి.

† 15:9 15:9యేసుక ‘యూదుల్ చొరానొ’మెన సంగిలె, వెలెల్లపూజరుల్ కోపుమ్ జవులమెనజోవయింక 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, జోచ అతొత్ 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. * 15:26 15:26 రోమ్ దేసిమ్ చి నావ్ 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.
‡ 15:38 15:38 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర,ఈంజ.



మారుక్ 15:39 59 మారుక్ 16:20

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.

40యేసుమొరిల్ పొది, సగుమ్ జిన్తేర్ బోదల్దూరితెంతొ
దెకితె తిల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కొనస్ మెలె, మగద్లేనే
పటున్మ్ చి మరియ మెలి ఎకిల్, దకిలొ జలొయాకోబు అనెన్
యోసే మెల ఉబెడల్ చి §మరియ మెలి అయయ్సి, పడొత్
సలోమేమెలిఎకిల్తిల. 41యేసుతిలిపాంతుమ్ తెబులెత్ తిలి
పొది,ఈంజేఁవ్ తీగల్ జోవయించి పటిట్ గెచచ్ సవెచన కెరె తిల.
యేసు యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లి పొది అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
తేర్ బోదల్కిజాతిల. జోమొరిల్పొది,జేఁవ్ కిసిలువతిలిస్ తె
రకితె తిల.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మతత్ 27:57-61; లూకా 23:50-56; యోహా

19:38-42)
42యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి జయెదె, జలె

జా దీసి సెలవ్ కడనిల్ దీస్ క అగెగ్చి దీసి. 43 జలె సాంజ్
జలిపొది,యూదుల్ చివెలిల్ సబతె బెదితొ ‘చెంగిలొమానుస్’
మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తొ, అరిమతయ్ గఁవివ్చొ యోసేపు,
దయిరిమ్ కెరన, పిలాతుతె గెచచ్, “యేసుచి పీనుమ్ జోక
దా”మెనవెంట గెలిత్ రిసొ నఙిలొ. జోయోసేపు, ‘దేముడుచి
రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప 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 బేగిమొర గెచచ్ అసెస్ గే?” మెనపుసిలన్.
45 “నిజుమి మొర గెచచ్ అసెస్” మెన జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ చి అతిత్ సూన,యోసేపుపీనుమ్వెంట గెలుక
మెన పిలాతు సెలవ్ దిలన్. 46జాకయ్, జో విలువచి బటట్
ఆన,యేసుచిపీనుమ్సిలువతెంతొఉతవదా,జోపాలుమ్
పంగవ దా, రంగిన్ పతుత్ ర్ డొలిమ్ కెరయ్ లి బొరొచి మెసుస్న్ తె
ఎంగడ్వ దా, జా బొరొచి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు ఒసక్వ
కెర డంకిలన్. 47 కేనె ఎంగడ్వ దా వెంట గల గే, మగద్లేనే
పటున్మ్ చి మరియ మెలిసి కి, యోసేమెలొసొచి *మరియ
మెలి 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
జలి సమయుమిజామెసెన్ పాఁవ, 3 “మెసెన్ డంపిలొ పతుత్ ర్
అమ్ చి రిసొ కో ఒసక్వ దెవుల గె?” మెన ఎకిల్ తెన్ ఎకిల్
†లటట్బెత్ తిల. 4ఇసి లటట్బ లటట్బ,ఉపిప్రి దెక, 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. 6జేఁవ్ ఇసి జతికయ్,జోదేముడుచి దూతజోవయింక

“పంబ జా నాయ్. సిలువతె గల మొర తిలొ నజరేతు
గఁవివ్చొ యేసుక తుమ్ చజితసు. జో జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్.
జో ఇనెన్ నాయ్. ఈందె జోక ఎంగడ్వ తిలి టాన్ క అంకి గల.”
7అనెన్, 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 బోదల్బమమ్ తెన్మెసెన్ తెంతొబార్జా, సిసుస్ల్ క
జా కబుర్ సంగుకఉటట్ నిగ గెల. గటిట్ఙఆచారిమ్జా,అదుద్ ర్
జా గెచచ్ తిల, చి బియఁ 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 క యేసు ఉదడ గెల తిలన్. జా తేర్ బోద
ఈంజయి. 10జలె, యేసు జాక డీసిత్కయ్, జాజో తెన్ బులెత్
తిల సిసుస్ల్ జివివ్ అసెస్మెన నేన కెర దుకుమ్జాఏడెత్ అసిత్,
మెన జా జాన కెర, జామానుస్ జోవయింతె గెచచ్ కెర, “జీవ్
జాఅసెస్. ఆఁవ్సొంతదెకఅసిస్”మెనసాచిసంగిలి. 11గని
జో జీవ్ జలిసిజా దెకిలిసి సూనెల్ కి, తెదొడి నంప కెరి నాయ్.

12ఒతత్ తెంతొ, బయిలుచి వటెట్ దొగుల సిసుస్ల్ ఇండ గెతె
తతికయ్, యేసు, జోచి పోలిక ఇదిల్ వేర మారుస్ప జా తా,
జోవయింకడీసిలన్. 13తెదొడిజేఁవ్దొగులఅనెన్ 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)
14జాచిపిమమ్ట్,ఎగరజిన్సిసుస్ల్అనిన్మ్కంకవెసతిలి

పొది, యేసు జోవయింక డీసిలన్, చి గోల కెరల్న్. జో జీవ్
జలి పిమమ్ట్ జోక దెక తిలస, జోక సాచి సంగ తిలె కి, జేఁవ్
రాడ్జీవ్తెన్తిలి రితిఅనామ్నుమ్జానంపనే కెరిల్ రిసొగోల
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 తయెదె మెలె, అంచి నావ్ తెన్ బూతల్ క
ఉదడ గెలుల, జేఁవ్ అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుల,
18 అయివొక ఉకల్ దెరెల్ జవుస్, మొరిసి పిలెల్ జవుస్,
జోవయింక పమాదుమ్ జయె నాయ్. అనెన్, జొరొజ్ జబుబ్ల్
తెన్ తిల మానుస్ల్ క అంచి నావ్ తెన్ బోడి చడిలె, చెంగిల్
జవుల.”

19పబు జలొయేసు, జలె, సిసుస్ల్ తెన్ లటట్బ బోదన కెర
కేడయ్ లి ఇదిల్ పడొత్ , జోవయించిమొకెమ్ ఆగాసుమ్ తె వెగ,
పరలోకుమ్ తె దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్య్ వెసిలన్.

20 అనెన్, జో సంగిలి రితి, సిసుస్ల్ కేనె ఒతత్ గెచచ్ బోదన
కెరె తతికయ్, పబు జోవయింక తోడ్ తా జేఁవ్ సిసుస్ల్ చి

§ 15:40 15:40 ఈంజ మరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 15:47 15:47 ఈంజ మరియయేసుచి 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



మారుక్ 16:20 60 మారుక్ 16:20

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 కొడొముల, ఆకర్ చి కోడు కొటు జవుస్మెలి 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 రిసొయేసు 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 కబుర్ దా అసిత్, చియేసు తెన్ జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
మతెత్లితెచ బెదవ ఒగగ్ర్ జిన్ రెగడ్ అసిత్. 3-4 జలె, ఓ వెలొల్
దెయొపిలా,ఈంజఎతిక్సూనఆఁవ్సరిగాపరిచచ్ కెరఅసిస్,
చి తుక ‘జో సూనిల్స్ చి రిసొ సతిత్మ్ చినుస్’ 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. 6 జేఁవ్ దొగుతెర దేముడుచి కోడు తెన్ సతిత్మ్
ఇండితె తిల. నే పిటట్య్ తె నెంతె దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎతిక్
తెన్ నాయిమ్ ఇండితె తిల. 7 గని ఎలీసబెతు గొడుడ్ జా
తిలి రిసొ జోవయింక బోదల్ నాయ్. జేఁవ్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్
వయసుచమంతొమంతిరి జా తిల.

8జెకరాయ్ తిలి తెగచపూజరుల్ దేముడుచి గుడితె సేవ కెరి
కాలుమ్ జా తిలి, చి జెకరాయ్ దేముడుచి జా సేవ కెరె తిలి
పొది, 9 దేముడుచ పూజరుల్ తె కీసి కెరతి గే, దసిస్ జొయియ్
జో పబు జలొ దేముడుచి గుడితెచి దూపుమ్ డయుక మెన
చీటుల్ గల్ క జోచి నావ్ ‡సేడిల్. 10 దూపుమ్ డయిలి పొది
పెజల్ ఒండిజీన్ దేముడుచి గుడిచి కోటచి తెడి బయిలె
పారద్న కెరె తిల.

11 తెదొడి 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,తుయిబినాయ్. తుయికెరిల్ పారద్న దేముడు
సూన అసెస్. చి తేరిద్ ఎలీసబెతు తుక పుతుత్ పాయ దెయెదె.
జోక ‘యోహాను’మెననావ్ తిసెత్.
14 జో బోద జెరిమ్లె తుయి సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. అనెన్

ఒగగ్ర్ జిన్ కి జా సరద్ జవుల.

15పడొత్ , పబుచి కామ్ కెరసతె జోక ‘వెలొల్ ’మెన పబు 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.
కిచొచ్క మెలె, పబుచి సేవ జేఁవ్ కెరి రితిమానుస్ల్ క తెయార్

కెరి రిసొయి”
మెన దూత జెకరాయ్క సంగిలన్.

18గని, “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. తుక ఈంజ కోడు ఆఁవ్ సంగుక మెన, తుక
ఈంజ సరద్చి కబుర్ ఆనుక మెన, దేముడు అంక తెదయ్ లొ.
20 ఈందె, సూను, ఆఁవ్ సంగిల కొడొ తుయి నంప కెరల్ది
నాయ్చిరిసొ,జాఎతిక్జరుగ్ జతిఎదతుయిగులొల్ జాతసెత్.
జేఁవ్ కొడొ కచితుమ్ దేముడు దిలి కాలుమ్ కయ్ ఎతిక్ జరుగ్
జయెదె”మెన దూత జబాబ్ దిలన్.

21 జలె, మదెనె, జెకరాయ్ అనెన్ బార్ జతిస్ క పెజల్ రకితె
తిల. దేవులుమ్ తె జో ఆలిస్మ్తా గెలి రిసొ ఆచారిమ్ జల.
22 జలె, జో బార్ జలె, జోవయింతెన్ లటట్బుక నెతిరిల్ రిసొ,
‘దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ జవుస్ డీసన్ సేడిల్స్ దెకిలన్’మెన
చినిల, అనెన్, గులొల్ జా తా అతొత్ తెన్ జోవయింక సయ్ నల్
కెరల్న్. 23అనెన్,జోచి సేవచ దీసల్ బెర జోచి సేవ కెర §కేడవ
కెర, గెరి ఉటట్ గెలన్.

24 సగుమ్ 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

* 1:1 1:1 జోచ బారజిన్ 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, చియేసు
అయ్ లిసి, బులిలిసి, మొరిల్సి, అనెన్ జిలిసి చి పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలిసి తెన్ జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జలి. ‡ 1:5 1:5నెంజిలె ‘ఒండి యూదయ దేసిమి’
మెనుక జయెదె, రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్తెన్జోహేరోదు ఏలుప కెరె తిలన్. 4:44చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 1:5 1:5 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుక

ఈంజ లోకుమ్ తె ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె. కేనె మెలె; యెరూసలేమ్ తె, యూదుల్ చి వెలిల్ పటున్మ్ తె. యెరూసలేమ్యూదయ పదేసిమి తిలి. * 1:5
1:5పూరుగ్ మ్ జా అలవాట్ దిలి తెంతొ, యూదుల్ చపూజరుల్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ తిల. జోవయింతె ఏక్ జటుట్ చొ వెలొల్ మానుస్ అబీయా. † 1:5 1:5 అహరోను
మోసేపూరుగ్ మ్ చొ అనొన్సి. ‡ 1:9 1:9 కేన్పూజరిచి జీవితుమ్ తె ఎకిక్ సుటుట్ చి సేవతె జోజా దూపుమ్ డయుక జయెదె. జేఁక జా సమయుమ్ జెకరాయ్క ఒగగ్ర్

ముకిక్మ్ చి. § 1:23 1:23 సతత్రెక్ చి సేవ, బెరె, కెర తయెదె.
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దిలొ. అంచి అవమానుమ్ కడ గెలొ.” మెన ఎలీసబెతు సరద్
తెన్ తిలి.

యేసుచి జెరుమ్న్ రిసొ దూతమరియక సంగిలిసి
26ఎలీసబెతు అంగిజాసొవువ్జొనొన్ జతికయ్, దేముడు

జో గబియేలు మెలొ దూతక గలిలయపాంతుమ్ చి నజరేతు
మెలి గఁవివ్ కబుర్ తెదయ్ లన్. 27యూదుల్ చొ *దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ యోసేపు మెలొ ఎకిక్లొక పెండిల్
కెరుక మెన అయయ్సిఁసి సంగ తిలి విడిడ్ బోదతె తెదయ్ లన్.
జావిడిడ్ బోదచినావ్మరియ.

28జలె,జోదూతజాతెజాకెర, “ఓమరియ,తుకజొఒర,
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 సేడ కిచొచ్ కెరుక
గే నేన కెర, “ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన ఉచరన
బియఁ గెలి. 30 “మరియ, తుయి బి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుక దయ దెక అసెస్.
31ఈందె, సూను, తుయి అంగి జసెత్. పుతుత్ పాయితె, చి
జోబోదక ‘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, మరియ జోక, “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. 37 జలె, *కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జో జరుగ్
కెరుక నెతె’ మెన అమ్ చొ దేముడుచి రిసొ సంగుక నెంజె,
గెద. జో ఎతిక్ తెరె” మెన దూత సంగిలన్. సంగితికయ్,
38మరియ, “ఆఁవ్, పబుచి సేవ కెరొ సుది, తుయి సంగిలిసి
అంక జరుగ్ జవుస్” మెన సంగిలి చి దూత జాచి తెంతొబార్
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. 40 జెకరాయ్చి గెరి గెచచ్
ఎలీసబెతుక దసుస్ల్ జా జొకరల్న్. 41మరియ జొకరిల్ కోడు
ఎలీసబెతుసూనిల్ బేగి,జాచిపెటిట్ తిలొబోదడేఁవిలన్. తెదొడి
జాచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ బెరికయ్, 42 జా
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.
47అంచొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొదేముడుజరుగ్ కెరిల్స్ చిరిసొ
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,

* 1:27 1:27పూరుగ్ మ్పొది జేఁవ్యూదుల్ క దావీదు ముకిక్మ్ చొరానొజాతిలన్. † 1:32 1:32యూదుల్ క ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ సొంత రానల్ తిల, చి జేఁవ్
రానల్ తెదావీదు ముకిక్మ్ చొ జలొ. “తుచి సెకుమ్ తె దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జెరమ్యిందె”మెనజోదావీదుక 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 చి
రాజిమ్ చిఅరుద్ మ్ఇనెన్ముకిక్మ్తయెదె. ఆకర్ కయ్,దేముడుఈంజలోకుమ్ కమారుస్ప కెరిపడొత్ కయ్,జోచిరాజిమ్డీసెదె. ‡ 1:33 1:33యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొ
కియేసు జెరిమ్లి వంసుమ్ చొజయెదెజోక ‘ఇసాయేలు’మెనఅనెన్క్నావ్తయెదె,చిజోచిసెకుమ్ చక ‘ఇసాయేలులు’మెన కియూదుల్ సంగుల. § 1:36 1:36

అపప్సి 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’ † 1:51
1:51 51-53ఈంజేఁవ్ కొడొముకిక్మ్ క జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచ కొడొ జవుల, గనిజా ఎతిక్క ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’మెలిఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచి
సెకిక దిలి దయిరిమ్ కయ్జా ఎతిక్క అపెప్ కి జరుగ్ జలి రితి సంగితయ్.
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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. 56మరియ ఎలీసబెతు

తెన్ తినిన్ జొనొన్ తా కెర గెరి అనెన్ ఉటట్ గెలి.
57 జలె, ఎలీసబెతుచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి

మునుస్బోద జెరిమ్లన్. 58జెరిమ్తికయ్, దేముడుజాచిఉపిప్రి
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.

59జలె,బోదజెరమ్అటుట్ పొదుల్జతికయ్,యూదుడు కెరి
సునన్తి జో బోదక కెరుక చి, జోక నావ్ తింక మెన ఎతిక్జిన్
బెద అయ్ ల. ‘జెకరాయ్’మెనఅబొబ్స్ చినావ్జోబోదక తిల.
60గనిఅయయ్సి కిచొచ్మెలిమెలె, “పోన. జోక ‡ ‘యోహాను’
మెననావ్ తింక అసెస్”మెలన్. 61దసిస్ 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, “జోచినావ్యోహాను”మెనజాబలల్య్ రెగడ్
దెతికయ్,జేఁవ్ఎతిక్జిన్ఆచారిమ్జల. 64జానావ్జెకరాయ్
రెగడ్ దెకయ్ లిబేగి,జోకచోండిపుటిల్ చి జీబు బులిలి, లటట్బుక
దెర తొలితొ దేముడుచి గవురుమ్ సంగిలన్.

65జలె,జాజరుగ్ జలిసిఎతిక్చిరిసొజాపలెల్ల్ చమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ బియిఁ గెల, చి జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి రిసొ, జా
యూదయ పదేసిమ్ చి డొంగుర్ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ గాఁవొవ్
ఎతిక్తె లటట్బెత్ తిల. 66 అనెన్, 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.

67 జలె, 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;
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,
జేఁవ్పూరుగ్ ల్ తెఅమ్ చొఅబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొకఒటుట్ గలన
దేముడు సంగిలి నిజుమ్ కోడు
నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరుకయ్మెన
జో ఒపప్న అసెస్, జరుగ్ కెరెదె!
74-75పమానుమ్జరుగ్ కెరిస్ తెఅమ్ కజో కిచొచ్ గురు దెతయ్

మెలె.
అమ్ క విరోదుమ్ సుదల్ జలసచి అతిత్ తెంతొ అమ్

ములవుక జలె,
బయిమ్నెంతెపూరిజోచయ్జాజోదెతి సుదిద్ సతిత్మ్ ఇండ
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 తె వెసిల,మొరున్చి నీడతె వెసిల రితమానుస్ల్ క
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతి రిసొయి.
జో దెతి రచచ్నచి సేంతుమ్వాటు అమ్ ఇండితి రితి

‡ 1:60 1:60యోహాను మెలి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు దయ కెరొసొ జయెదె’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. § 1:68
1:68 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ డబుబ్ల్ గట దెంక నాయ్, గని కేన్ జవుస్మానుస్ 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 ఆసజానంప తెన్అసిత్. ‘కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’మెనఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు నిజుమిపూరుగ్ మ్ తెంతొ పమానుమ్సంగ
తిలొ, గని ‘జా రచచ్న ముకిక్మ్ క అమ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ చి రచచ్న’మెన అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. ఆకర్ కయ్, ఉగుమ్జోమారుస్ప కెరి పొదికయ్, గరిచ్ ఎతిక్
బాదల్ ఎతిక్పూరి గెచచ్వ గెల కెర,నొవిఆగాసుమ్నొవిబూలోకుమ్జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుమారుస్ప కెరెదె. జలె,పాపుమ్గెచచ్య్ తి రిసొ,ఆకర్ క
గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలిసి కిచొచ్ మెలె,యేసు అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్ చి జో సువడిల్ లొఁయి. జోఅనెన్ గెనంతిసి,
జలె,ఈంజ ఎతిక్క టాలి జయెదె.
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అమ్ క వాటు దెకయ్ తి రిసొయి
అమ్ చొ దేముడు ఈంజ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి దెకయెదె.”
మెన జెకరాయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ చోండి పుటట్వ
సంగిలన్.

80 జలె, జో బోద యోహాను 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)

1 జేఁవ్ పొదులె, ఔగుసుత్ మెలొ * సర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్
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. 5 తేరిస్ జతి మరియ తెన్ పెజల్ లెకక్తె
ఒతత్ జోవయించ నవొవ్ రెగడ్వనుక మెన గెల. జా జలె, అంగి
జా తిలి.

6జలె, జేఁవ్ ఒతత్ తిలిపొదిజాచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి,చి
7తొలుస్ర్మునుస్బోద లడెస్ జలన్. జోకపాలల్ గుడియవ,
జేఁవ్ తిలి సొముమ్ల్ సాడె తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె
పెటెతె నిజవ తిల. ఒతత్య్ కిచొచ్క మెలె, జా గఁవివ్ జేఁవ్
తంక, కేనె టాన్ విడినాయ్.

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 చిఉజిడిజోవయించిసుటుట్ 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. 11ఆజి
దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిగఁవివ్తుమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజెరమ్
అసెస్. కొనొస్ మెలె, †కీసుత్ జలొ పబుయి. 12 జోక తుమ్
చినితిరిసొతుమ్ క కిచొచ్ గురు దెతసిమెలె,జోబోదకపాలల్
గుడియవ తా జోక ఏక్ సొముమ్ల్ సాడె తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్
పితి దోనెతె నిజవ తవుల” మెన దూత కబుర్ సంగిలన్.
13 సంగిలి బేగి, పరలోకుమ్ తెంతొ ఒగగ్ర్ జిన్ దూతల్ ఉత
జా కిచొచ్ మెన దేముడుచి గవురుమ్ గాయిలమెలె,
14 “పరలోకుమ్ తె దేముడుక జొఒర!
చి బూలోకుమ్ తెజో దయదెకితమానుస్ల్ తె

జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెరుస్!”
మెన గనుమ్ గాయిల.

15జలె, దూతల్జా గనుమ్గాయఉటట్ గెల. చిమెండల్
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 పితిదోనెతె
నిజ తిలొబోదక చజ దెకిల.

17 జా రుజుజ్ దెకిల్ రిసొ, జో బోదచి రిసొ దూత జేఁవ్ క
జానయ్ లి కోడు ఎతిక్ కకక్ కకక్, 18 జేఁవ్ గొవుడుల్ సంగిలిసి
సూనల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా గెల.

19మరియ మాతుమ్ 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
21బోదజెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్,జోకయూదుడు కెరి

సునన్తి కెర దిల,చిజోక ‡‘యేసు’మెననావ్తిల. అయయ్సి
అంగి నే జతె అగెగ్ ‘యేసు’ మెన నావ్ తితుత్ మెన దూతచి
అతిత్ దేముడు ఈంజ నావ్దా తిలన్.

యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ నిలిసి
22మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ 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”
మెనరెగిడిల్ కోడు. 24జలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి,
“పూజరిచి అతిత్ దొనిన్ పనొక్ పిటట్ల్ జలెకు, దొనిన్ పారవ్ పిటట్

పిలల్ల్ జలెకు దెంక”
మెన రెగిడిల్సి జరుగ్ కెరుక మెన, అయయ్స్ క సుదిద్ కెరి రుజుజ్ క
దసచ దెంక జేఁవ్ దేముడుచి గుడితె గెల.

25జలె, జా కాలుమ్యెరూసలేమ్ తె ఏక్మానుస్ 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“దేముడుచొకీసుత్ క తుయిదెకిలెకయ్మొరగెతె”మెనజో
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్జోసుమెయోనుక సూనవతిలన్.

27జలె, ‘కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజాఁఅసెస్’మెనజోజానిల్
రితి,జయియ్దీసిజోసుమెయోనుదేముడుచిగుడితెగెతిరితి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నెతికయ్, ఒతత్ గెలన్.

* 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.
† 2:11 2:11 ‘కీసుత్ ’మెలె ‘తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 2:21 2:21జానావ్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్మెలె. యెహోవరచిచ్ంచుప కెరొసొజాఅసెస్. ‘యెహోవ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచినావ్. § 2:22 2:22బోదజెరమ్ దొనిన్ విసొపొదుల్ జలె

జా సుదిద్ కామ్ క దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల. * 2:23 2:23 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 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. † 2:23 2:23తొలుస్ర్ పుతుత్ క ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్అనెన్ గెననుక’మెనయ్,బోదచ అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడితె
ఇదిల్ డబుబ్ల్ దెవుల.
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‘తొలుస్ర్ బోద’ మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి యేసుచి రిసొ కెరుక మెనయ్,
జోక అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెడి పాయ ఆన్ తికయ్,
28జో సుమెయోను జోక దెర పాయ దేముడుచి 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
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 ఆచారిమ్ జా గెల. 34 తెదొడి “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
36జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితి ‘అనాన్’మెలిమంతిరి

దేముడుచి గుడితె తిలి. జా ఆసేరు పూరుగ్ మ్ చొచి తెగచి
మానుస్. పనూయేలు మెలొసొచి దువిసి జయెదె. జా
ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచి మంతిరి. జా బాల 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. 38 తెదొడి జయియ్ గడియయ్మరియయింసితె జా
కెర, యేసుచి రిసొ దేముడుక “ఇనెన్క తెదవ తుయి దయ
కెరల్ది”మెనపారద్న కెరల్న్. అనెన్ తెదొడి *‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ

కెఁయఁక జా కెర యెరూసలేమ్ క విడద్ల్ కెరెదె’ మెన రకిత
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క “ఈంజొయి జో” మెన యేసుచి రిసొ
సంగిలి.

39మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ 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. 40జో బోద
వడడ్ డిటుట్ మ్ జలొ, ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ, దేముడుచి దయ
జోచిఉపీప్ర్ తిలి.

యేసుయెరూసలేమ్ తె పండుగ్ క గెలిసి
41 యేసుచ 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, చిజోక చజన చజనయెరూసలేమ్ తె అనెన్ 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. 47 ఒతత్ 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,
అయయ్సిఁసిజోకదెక,జేఁవ్ కిబలేఆచారిమ్జల,చిఅయయ్సి
జోక కిచొచ్ పుసిలి మెలె “కిచొచ్క, పుతత్, అమ్ క ఇసి అలల్ర్
కెరల్ది? ఈందె,అబొబ్దిఆఁవ్ గొపప్ దుకుమ్సేడఒండిచజితె
తిలమ్” మెన సంగిలన్. 49యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “అంచి రిసొ కిచొచ్క చజుక? ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్చి గెరి
తంక మెన తుమ్ నేనుస్ గె?” మెలన్. 50 జలె, జో సంగిలి
కోడు జేఁవ్ క అరుద్ మ్ జయెనాయ్.

51 జలె, జోవయింతెన్ యేసు 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 రిసొ జాచి
పెటిట్ ఉచరె తిలి.

52 జలె, 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)

‡ 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అనెన్ సొసుట్ మ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33యోసేపు నిజుమి అబొబ్సి నెంజ. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత

అబొబ్సి జయెదె, గనిమరియయోసేపుక పెండిల్ జా అసెస్ చి దసిస్మెన్ తయ్. * 2:38 2:38యూదుల్మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చబాదల్తెంతొచి రచచ్నక
రకితె తిలె, చి ఆకర్ క జయి ఎతిక్ కిమారుస్ప జయెదె, గని అపెప్చి మటుట్ కచి రచచ్నక ‘ఆతమ్యి రగుమ్’మెన నేన కెర, యేసుక ‘ఈంజ లోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ ఏలుప
కెరెనాయ్’మెన,జోవయింక ‘జొయియ్దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనజోవయింతెఒగగ్ర్ జిన్చినితినాయ్. ‘యెరూసలేమ్’మెలె, ఇనెన్యూదుల్ 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) దేసిమిగొతిమానుస్ల్జా విడద్ల్ జాజాదేసిమ్తెంతొబార్జాసొంత దేసిమి
అయ్ లిసి ఏద కెరి పండుగు. ‡ 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిరతి గెతికయ్, డీసిలన్’. ఇసి మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి: జేఁవ్ అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెంతొబార్
జా పయానుమ్ గెలిసి ఏక్ దీసి దెరిల్, దేముడుచి గుడితె జేఁవ్ అనెన్ గెచుచ్క చి అనెన్క్ దీసిచి పయానుమ్ తెన్ దొరతి జలి, చి అనెన్క్ దీసి డీసిలన్.
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1తిబెరియమెలొ సర్రానొపనర వెరుస్ల్ రోమ్పటున్మ్
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 తకోనీతి
మెల పాంతుమ్ లుతె అదికారి జా తా, లుసానియ అబిలేనే
పాంతుమ్ తె అదికారి జాతా, 2అనాన్ మెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిజాతా, దూజాంవొస్జలొ కయపతెదొడిఎతిక్క వెలొల్
పూజరిజాతిలిపొది, జెకరాయ్చొపుతుత్ సియోహాను 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 చి పాపుమ్ చెమించుప కెరి గురుక
తుమ్ బాపిత్సుమ్ నఙన” మెనయోరాద్ ను గాడు పాసి ఒండి
బుల బుల సాటప్ కెరె తిలన్. 4 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
యెసయాచకోడు రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగిడిల్ రితి;
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి జా, అంచి అవాడ్ రితొజా,
పబు జెతికయ్ వాటు 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 కెరిసిచచ్పిటట్వనుకఉచరుకమెనతుమ్ క సికడొల్సొ
కొనొస్? 8 తుమ్ కెరె పాపల్ ముల దా, చెంగిల్ బుదిద్ ఇండ,
ఆతమ్పలితుమ్దెర. పడొత్ , ‘అబాహామ్అమ్ 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. 9ఈందె, అపెప్
పబు కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది కండుక, కురడి
దెర టీఁవ అసెస్, జలె, చెంగిల్ పలితుమ్ నే దెరొ ఎతిక్
రూకుక కండ కెరఆగితెగలుల,”మెనయోహానుజాగరబుదిద్
సంగిలన్.

10జో ఇసి సంగితికయ్, “దసిస్ జలె, అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే
అమ్ క సంగు” మెన జనాబ్పుసిల, 11జోజోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “కకక్ దొనిన్ సొకక్ల్ తవుల గే, ఎదగ్రె
సొకక్ నెంజిలొసొక ఏక్ దెంక. కకక్ అనిన్మ్తిలె,జోఅనిన్మ్
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 రితి
జయెదె. జా పోన, గని తుమ్ చి నాయిమ్ తెన్ చి జీతుమ్
నఙన, ‘సాలు’ మెన సరద్ తెన్ జియ,” 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
అదికారుమ్తిలొసొజెతయ్. జోచచటొట్ తెచజోడుల్ చవాలివొ
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 కెరజోకకామ్ క జెతిపంటొగుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవ,
కో విజవుక నెతిరిల్ ఆగితె పోటు గల డయ గెలెదె,” మెన
యోహాను సంగిలన్. 18 ఒగగ్ర్ దస దయిరిమ్ కొడొ సంగిత
జాగర సంగిత కొడొతెన్పెజల్ క దేముడు దెతి రచచ్నచి రిసొ
యోహాను సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్న్.

19 గలిలయ పాంతుమ్ చొ అదికారి జలొ హేరోదు, జలె,
బావొస్ చితేరిస్హేరోదియకఆననతిలన్,చిఅనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్
గరచ్ కమొఒగగ్ర్ కెరె తిలన్. జాచిరిసొయోహానుజోవయింక
గోల కెరె తిలన్, చి రిసొ 20 అనెన్క్ పాపుమ్ కి కెరల్న్. కిచొచ్
మెలె,యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గలిలన్.

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, పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్ అయ్ లి.

యేసుచి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి
23యేసు సేవమొదొల్ కెరిల్ పొది,జోచివయసుపాసిపాసి

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,
యోశేకుయోదాచొపుతుత్ సి, 27యోదాయోహనన్చొపుతుత్ సి,
యోహనన్ రేసాచొపుతుత్ సి, రేసా జెరుబాబ్బెలుచొ పుతుత్ సి,
జెరుబాబ్బెలు సయలీత్యేలుచొ పుతుత్ సి, సయలీత్యేలు

నేరిచొ

* 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, ఆగిచి బాపిత్సుమ్మానుస్చి ఆతమ్క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సుబుమ్ కెరిస్ క టాలి గురు జయెదె. ‡ 3:23
3:23 గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ ఆతమ్కయ్మరియయేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38.
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పుతుత్ సి, 28నేరి మెలీక్చొపుతుత్ సి,మెలీక్ అదిద్చొ పుతుత్ సి,
అదిద్ కోసాముచొపుతుత్ సి, కోసాము ఎలమ్దాముచొపుతుత్ సి,
ఎలమ్దాము ఏరుచొపుతుత్ సి, 29ఏరుయెహోసువచొపుతుత్ సి,
యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుతుత్ సి, ఎలీయెజెరు

యోరీముచొ
పుతుత్ సి, యోరీము మతత్తుచొ పుతుత్ సి, మతత్తు లేవీచొ

పుతుత్ సి,
30లేవీ సిమోయ్నుచొపుతుత్ సి, సిమోయ్నుయూదాచొపుతుత్ 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,
మెతూసెలహనోకుచొ పుతుత్ సి,హనోకుయెరెదుచొ పుతుత్ సి,
యెరెదు మహలలేలుచొపుతుత్ 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,
జో యోరాద్ ను గాడు పకక్ ముల దా, జా ఆతమ్ జోక పెలవ
నెతికయ్, ఒతత్ల్ తొచి బయిలు దేసిమి గెచచ్, ఒతత్ బులెత్

తిలన్. 2 జా డొంగుర్ దేసిమి దొనిన్ విసొస్ దీసల్ తిలన్ క
సయ్ తాన్జోకపాపుమ్ కెరవుకమెన ఉచర,జాదొనిన్ విసొ
దీసల్ అలల్ర్ కెరె తిలన్. జేఁవ్ దొనిన్ విసొపొదుల్ గెతికయ్,
యేసుక చూ కెరిల్.

3 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుతె జా కెర జోక, “తుయి
దేముడుచొపుతుత్ సి జలె,ఈంజొపతుత్ రు పోడియొజతి రితి
సంగు”మెలన్. 4యేసు జోక ఇసి సంగిలన్,
“*మాములుమ్ పోడిచి సెకి తెన్ మానుస్ల్ జితి నాయ్.

†‡దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”
మెలన్.

5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక ఒగగ్ర్ డోంకుతె కడ నా కెర,
ఎకిక్ నిముస్మ్ కయ్ జోక ఒండి లోకుమ్ చ రాజిమ్ 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. 8 దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్ తుమ్ జొకర. జో

ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్.
మెన §దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”

9తెదొడి సయ్ తాన్యేసుకయెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కడ
నా కెర, దేముడుచి గుడిచి వెనొగ్ పుచిఉపిప్రిజోక టీఁవడ 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” మెన యేసు జబాబ్
దిలన్.

13జలె, సయ్ తాన్ జేఁవ్ అలల్ర్ కెర, పరిచచ్ కెర కొడొ సంగ
కేడవ కెర, ‘అనెన్ కెఁయఁక గేఅవ్ కాసుమ్అయ్ 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
పెలవనెతికయ్యేసుజోవడిడ్లి గలిలయపాంతుమ్ తెఅనెన్
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.

§ 3:33 3:33 నెంజిలె, అరాముచి కోడు సగుమ్ పుసత్కల్ తె తయె నాయ్. * 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.
§ 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 4:16
యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. సెలవ్ కడనిల్ 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’మెననావ్ తయెదె. జా దీసి
‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు 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.
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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, జా సబగేర్ చొ సేవ కెరొస్ క అనెన్ దా కెర, అనెన్ వెసిలన్.
జా సబగేరి తిలస ఎతిక్జిన్ జోక చెంగిల్ దెకితె తిల.

21 తెదొడి జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతెచ ఆఁవ్ అపెప్
తుమ్ క సూనయ్ ల కొడొ ఆజి ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెర అసిత్”
మెనసంగిలన్. 22తెదొడి, “చెంగిలొమానుస్,ఈంజొసంగిల
కొడొనిజుమిసతిత్మ్ చ”మెనజేఁవ్ఆచారిమ్సంగతా, “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 దేసిమి దస కమొ కెరు మెన అంక సంగితె, కిచొచ్గె?”
24 అనెన్, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
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 అమ్యూదుల్మొతుత్ 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
కాలుమ్అమ్ చ †ఇసాయేలుల్ తెవెలిల్ రోగుమ్ దెరల్మానుస్ల్

ఒగగ్ర్ జిన్ తిల. జలె, జోవయింతె కో కి చెంగిల్ జతి
నాయ్. గని సిరియ దేసిమ్ చొ అమ్ చొయూదుడు నెంజిలొ
‡నయమానుయి చెంగిల్ జలొ; యేసు సంగిలన్. 28 జలె,
యూదుల్ క నాయ్, గని వేర దేసిమ్ చక దేముడు చెంగిల్
కెరయ్ లిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి సూన కెర,జాసబ గెరితె
తిల యూదుల్ ఎతిక్జిన్ క ఒగగ్ర్ కోపుమ్ అయ్ లి. 29 జేఁవ్
ఉటట్ జా, యేసుక పటున్మ్ తెంతొ ఉదడ కెర, జోవయించి
పటున్మ్ టీఁవిలి మెటట్చి కొసా ఎద ఉదడల్; ‘ఒతత్ తెంతొ గలి
జవుస్’ మెన సేడయ్ తి రిసొ, 30 గని యేసు పమాదుమ్ నే
జతె జోవయించి నెడిమి తెంతొ బార్ జా జో గెచుచ్క ఉచరిల్
వాట్ క గెలన్.

కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి సబగేరితయేసు
(మారుక్ 1:21-28)

31 తెదొడి జా గలిలయ పాంతుమ్ చి కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తెయేసుఉటట్ గెచచ్,సెలవ్ కడనిల్ దీసిమెన, సబగేరి
గెచచ్ జా పటున్మ్ చ యూదుల్ క బోదన కెరల్న్. 32 దేముడు
దిలిఅదికారుమ్కొలిద్ బోదన కెరె తతికయ్, జనాబ్ఆచారిమ్
జల.

33జలె, 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
ఆఁవ్జాని. తుయిదేముడుచి §సుదిద్ తిలొసొతుయి,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 జో
మానుస్క సేడవ దా, జోక పమాదుమ్ నే కెరె జోతె తెంతొ
బార్ జలన్. 36జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ,
“ఇనెన్చి కోడు కిచొచ్ అదికారుమ్ చి? బూతల్ క గో! మెనఆడ
దెతయ్,చిజేఁవ్బార్జాగెతతి”మెనఆచారిమ్జాసంగిల.
37జా దీసి తెంతొ ఒండి పాంతుమ్ తె జో కెరల్ కమొచి రిసొ
జాన్ ల.

పేతురుచి అతత్స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:14-17;మారుక్ 1:29-34)

38 జలె, యేసు ఉటట్ సబ గెరి తెంతొ బార్ జా సీమోనుచి
గెరి గెలన్. జలె, సీమోనుచి అతత్స్ క జొరొజ్ తా ఆఁగ్ ఒగగ్ర్
తాత్ తతికయ్, జాక “చెంగిల్ కెరు” మెన జేఁవ్ బతిమాలప్
జాసంగిల,చి 39యేసుజాచిపాసిటీఁవజొరోజ్ కగోలకెరికయ్,
జొరొజ్ చటుక్న గెలి, చి బేగి జా ఉటట్ కెర, జేఁవ్ క సవెచన కెరిల్.

40జా సంజె పొదుద్ గెతె తతికయ్, కచ మానుస్ల్ క కిచొచ్
కిచొచ్ జొరొజ్ల్ తిల గే, యేసుతె జోవయింక కడ ఆనల్, చి
జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్క చడ, చెంగిల్ కెరల్న్. 41 అనెన్,
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 దెయె నాయ్.
కిచొచ్క మెలె,జోక *‘కీసుత్ యి’మెన జేఁవ్ జానిల్ రిసొ.

యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ములిలిసి
(మారుక్ 1:35-39)

§ 4:23 4:23 కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ కి జోవయించి దేసిమ్ చి పటున్మ్, దసిస్ లటట్బ్ తతి. * 4:26 4:26జా రండెల్మానుస్క కతిసి నెంజితికయ్, ఏలీయా
పారద్న కెరొల్ , చి సరిపుచుప జతిసి ఒతత్ తెంతొ జేఁక దొరుక్ జతె తిలి, చి పుతుత్ సి మొరికయ్, ఏలీయాపారద్న కెరికయ్, జిలన్. 1 రానల్ పుసత్కుమ్ 17 అదయ్యిమ్.
† 4:27 4:27మెలె ‘యూదుల్ తె’. ‡ 4:27 4:27రానల్దొనిన్చిపుసత్కుమ్ 5అదయ్యిమ్. § 4:34 4:34 దేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ
* 4:41 4:41 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ.
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42 రాత్ పాయితికయ్, యేసు బార్ జా కోయి నెంజిలి
టాన్ తె గెలన్, గని పెజల్ జోక చజన జోతె అయ్ ల, చి
“అమ్ కములదాగోనాయ్”మెనజోఉటట్ గెచుచ్కఅడుడ్ కెరక్
దెకిల. 43 జో జోవయింక, “దేముడుచి †రాజిమ్ చి రిసొచి
‡సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ అనెన్ తిల పటాన్ల్ తె కి సూనపుక
అసెస్. ఈంజయ్ కామ్ కయ్ దేముడు అంక తెదవ అసెస్.”
మెన జబాబ్ దిలన్. 44 జలె, §యూదయ దేసిమ్ చ సబ
గెరలె బుల బులయేసు బోదన కెరె తిలన్.

5
యేసు పెజల్ క బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:18-22;మారుక్ 1:16-20)

1జలెఏక్దీసికిచొచ్జలిమెలె,యేసు *గెనేన్సరెతుమెంతి
గాడు పాసి టీఁవ తతికయ్, దేముడు దిలి †కోడు సూనుక
జోవయింకఇసుట్ మ్అయ్ లిరిసొ,పెజల్బెరజాజోచిఉపిప్రి
డంకి జల. 2 జలె, గాడు సొడి దొనిన్ దోనివొ తిలిసి యేసు
దెకిలన్. జాలరుల్ జోవయించ జేఁవ్ దోనివొ తెంతొ ఉతజాఁత
జోవయించవలల్దోవితెతిల. 3జేఁవ్దోనివొతెఏక్సీమోను
మెలొసొచి,జోసీమోనుచిదోనితెయేసువెగ కెర,జోక “ఒడుడ్
తెంతొ దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు” మెన సంగిలన్, చి పెలవ
దెతికయ్, యేసు వెస కెర, దోని తెంతొ పెజల్ క బోదన కెరుక
మొదొల్ కెరల్న్.

సీమోనీంసి ఒగగ్ర్మొసస్ దెరి రితియేసు కెరిల్ వెలిల్ కామ్
4 యేసు బోదన కెర కేడయ్ లి పడొత్ , “దీగు తిలిస్ తె

తుమ్ చవలల్గలచిమొసస్దెరె”మెనసీమోనుకసంగిలన్.
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, చి జేఁవ్ దొనిన్ దోనివొ
బెరు బెరయ్ ల, చి దోనివొ బుడుడ్ క దెరల్.

8జరుగ్ జలిసి జో సీమోను పేతురు దెక కెర, యేసుచి చటెట్
సెరున్ సేడ, “పబువ,అంకములదాఉటట్ గో, ఆఁవ్పాపుమ్
సుదొ” మెన సంగిలన్. 9 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దెరల్ మొసస్చి
కొటెట్ ఎదివాట్ మెన దెక కెర, జో కి, జో తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్
కి ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జల. 10దసిస్ సీమోనుమొసస్ దెర జటుట్ చ
జెబెదయిచ పుతత్రుల్ యాకోబు చి యోహాను కి, జో తెన్
ఆచారిమ్ జల. యేసు, జలె, “తుమ్ బియఁ నాయ్. అపెప్
తెంతొ,మానుస్ల్ అంక నంపజతి రితిజోవయింక కడ ఆన్ త
జాలరుల్ తుమ్ జసెత్” మెన సీమోనుక సంగిలన్, 11 జలె,

దోనివొ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆన కెర, ఎతిక్ ముల దా, యేసుచ
సిసుస్ల్ జంక జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

వెలిల్ రోగుమ్ తిలొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:1-4;మారుక్ 1:40-45)

12యేసు ఏక్ గఁవివ్ తిలి పొది, వెలిల్ రోగుమ్ బెరు తిలొ
ఎకిక్లొఒతత్ అయ్ లొ,అనెన్,యేసుక దెక సెరున్ సేడ, “పబు,
తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ‡తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక
తెరిస్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 13దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు ఆతు చంపొ కెర జోక చడ, “తుయి చెంగిల్ జంక,
అంక ఇసుట్ మి. తుచి వెలిల్ రోగుమ్ గెచచ్ సుదిద్ జా” మెన
సంగిలన్,చిబేగిజోచివెలిల్ రోగుమ్గెలి. 14యేసుజోక కిచొచ్
ఆడదిలన్మెలె, “కకక్ సంగునాయ్, గనిదేముడుచిగుడితె
గెచచ్,ఒతత్ సేవ కెరొపూజరితెగెచచ్,తుచిఆఁగ్ చెంగిల్జలిసి
జోక దెకవ,మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి రితి,తుయిచెంగిల్ సుదిద్
జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, ఒతత్ కానుక దేసు.”

15 “కకక్ సంగు నాయ్” మెన జో మానుస్క యేసు సంగ
తిలె కి, అగెగ్చి కంట అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుచి రిసొ
§సూనల్, చి ఒగగ్ర్ జిన్ “యేసుచి బోదన సూనుమ్ దె” మెన,
“అమ్ చజొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె”మెనబెరజెతెతిల. 16గనిఎకెక్క్
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
చి మోసే 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, వాతుమ్ జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ ఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్ ఎకిక్లొక అనెన్మానుస్ల్ అంతురొన్ తెన్ వయ ఆన,
యేసుతె ఆన కెర జోచి చటెట్ తిఁయ దెంక మెన వాట్ చజిల.
19గనిజనాబ్ఒగగ్ర్ జిన్బెరతిలిరిసొయేసుతిలిగెరిపెసుక
వాట్ నాయ్ మెన, ఒరెన్ వెగ కెర, జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్
ఒరెన్చివెలిల్ బొరొకెర,జాబొరొవాట్పెజల్ చినెడిమియేసుచి
పురెతొక జోమానుస్క అంతురొన్ తెన్ ఉతవ దిల.

20 జలె, జేఁవ్ కడ ఆనల్ మానుస్ల్ చి జో ఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్చినముకుమ్యేసుదెక కెర, “నేసత్ము,తుచిపాపల్
చెమించుప జా అసిత్” మెన జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క
సంగిలన్. 21జోదసిస్ సంగితికయ్,మోసేతెన్దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ బమమ్ జా, “ఈంజొమానుస్
కొనొస్? ఇసి లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్ కెరయ్.

† 4:43 4:43 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుచి రాజిమ్’మెలె, ‘పరలోకుమ్’ ఏక్ అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్మెలె,జోపరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జోఏలుప
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 తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచిమెలె,జోచిరాజిమ్పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్,మతత్యి
12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్జో

దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్. § 4:44 4:44 ఇనెన్ ‘యూదయదేసిమ్’మెలె,యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్. మెలెయూదయపదేసిమ్ కి, సమరయపదేసిమ్
కి, గలిలయ పాంతుమ్ కి మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి. జామొతుత్ మ్ బెదయ్ లిస్ కయ్ ‘యూదయ దేసిమ్’ మెన ఇనెన్ సంగితయ్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. మతత్యి
4:23-25 దెక, చి మారుక్ 1:39, 3:7-10 * 5:1 5:1 ఈంజ గాడుక మతత్యి చి మారుక్ రెగిడిల్స్ తె ‘గలిలయ పాంతుమ్ చి గాడు’ మెంతతి. † 5:1
5:1 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’;మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’;మతత్యి 4:7. ‡ 5:12 5:12జా దేసిమి వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, సుదిద్ జలన్
మెన తెదొడ్ చయూదుల్ 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 దయచి రిసొ వెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘అనెన్ సుదిద్ జలొ’ మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల. 17:14చి ఎటొట్ 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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దేముడుక పిటట్వ కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిరి!”
మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

22 జలె, జేఁవ్ అనామ్నుమ్ జా లటట్బంతె తిలిసి యేసు
పూరి జాన కెర, జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క దసిస్ అనామ్నుమ్ తియంతసు?
23 ‘తుచిపాపల్చెమించుపజాఅసిత్’మెనుకసులుల్ గే, ‘ఉటట్
ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే తుమ్ ఉచర. 24 జలె, †మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్అంక,ఈంజయిలోకుమ్ తె కి పాపల్
చెమించుప కెరి అదికారుమ్ అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయిందె,
మెన జేఁవ్ క సంగ కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జోమానుస్క అనెన్ దెక
కెర, అలెల్, తుయిఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో
మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!” మెనయేసు సంగిలన్. 25బేగి
జో మానుస్, జో ఎంగడ్ తిలిసి ఉకుక్ల వయన, దేముడుచి
గవురుమ్ సంగ, సంగ గెరి ఉటట్ గెలన్. 26 దసిస్ జరుగ్
జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క దెరిల్, చి “ఆజి
బలే ఆచారిమ్ చి కామ్ దెకిలమ్”మెన దేముడుక గవురుమ్
కెరల్, చిజోచి 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
నఙితిటాన్ తెవెసతిలన్,చి “అంచిపటిట్ జాఅంచొసిసుస్డు
తుయి జా” మెన యేసు జోక బుకారల్న్. 28 బుకారికయ్,
సుంకరొ జలొ జో లేవీ, ఉటట్ జోచి కామ్ ఎతిక్ ముల దా,
యేసుచి పటిట్ ఉటట్ గెలన్.

29లేవీయేసుక గెరి కడ ఆన కెర,జోక వెలిల్ విందు దిలన్.
సిసుత్ నఙితస చి వేర మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింతెన్
అనిన్మ్ కంక వెసిల. 30జలె, పరిసయుయ్ల్ చిజోవయింతెన్
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 సురుమ్
నాయ్. 32 జలె, ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ అమ్’ మెన చినంతసక
‘జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొదుకుమ్జాముల దెతు’,మెన
జోవయింకయ్ బుకారుక మెన అయ్ లయ్ గని ‘పాపుమ్
కెరొల్సొ నెంజుమ్, అమ్ క పునిన్మ్’ మెన ఉచరంతసక
బుకారుక నాయ్”మెనజోవయింకయేసు 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
జోవయింకఇసిసంగిలన్. “కేన్పెండిల్తె,జోవయించినెడిమి
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 జోచమానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల”మెలన్.

36 యేసు 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,చిజాగండపొరిన్పాలుమ్తెన్బెదెనాయ్. 37పడొత్
జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి కాయ తెన్ కో సువితి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా కాయ పొరిన్ జలి రిసొ దసిస్తె
నొవిదాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన,జాకాయపులుక నెతెచి రిసొ
జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె పొది జా కాయ పుటెట్దె. పుటిట్లె,
జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి పాడ్ జా గెచెచ్దె.
38నొవిదాచరసుస్మ్నొవికాయల్ తెసువుకఅసెస్. 39అనెన్,
తొలితొపొరిన్ దాచ రసుస్మ్ పియతిలె,నొవిదాచ రసుస్మ్ క
కోర్ ప జతి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘నొవిచి కంట పోరిన్చి
చెంగిలి’మెనుల”మెనయేసు టాలి సంగ బోదన కెరల్న్.

6
విసాంతిదీసిసిసుస్ల్ కెరిల్స్ చిరిసొపండితుల్గోలకెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8;మారుక్ 2:23-28)

1ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, *యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ పంటొ
పికిలి బుఁయి వాట్ గెతె తా, వాట్ సొడి తిల ఎనున్లు దొనిన్
జోవయించసిసుస్ల్కోడఅతొత్ తెన్ రెగడ్ చొపప్ జేడవ కతెతిల.
2 జలె, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ పాసి తాయేసుచ సిసుస్ల్
కెరిల్సి దెక కెర, “జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి ‘కామ్ కెరిల్ రితి జతయ్’
మెన, ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి
తుమ్ కిచొచ్క కెరసు?” మెన జోవయింక గోల కెరల్. 3 జలె
యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పూరుగ్ మ్ తిలొ
దావీదు రానొ, జోక, చి జో తెన్ తిలసక కి చూ కెరికయ్,
జాచి రిసొ కిచొచ్ కెరల్ గే, కెఁయ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె,దావీదు దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్
తిల పూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ వెంటన,
జేఁవ్ పోడియొపూజరుల్ యి కంక జయెదె గని అనెన్ కో కంక
జయెనాయ్మెనజానెల్ కి, జేఁవ్పోడియొవంటదా,దావీదు
కి జో తెన్ తిలస కి నాయిమ్ నెంతె కి కయ్ ల.” మెలన్.

† 5:24 5:24 ‘మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ. పూరుగ్ మ్పొది కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక జో సంగ తిలొ, చి సగుమ్ తె జయిటాలికజోవయింక ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనపూరుగ్ 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, అనెన్ యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సేవ కెరె తిల, పడొత్ సిసుట్ చి డబుబ్ల్
నఙితి పొది, నాయిమ్ చి కంట అనెన్ నఙితె తిల. తెదొడ్ చ యూదుల్ ‘అమ్ క నీతి, చి వేర జాతివొక నాయ్’ మెనుల. రోమ్ దేసిమ్ చమానుస్ల్ యూదుల్ నెంజితి,
చి సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ యూదుల్ నెంజిలసచి సేవ కెరె తిల. జాకయ్యూదుల్ జోవయింక నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. * 5:30 5:30 ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన
కిచొచ్క సంగిల మెలె, జేఁవ్ పండితుల్ సికడిత్ నీతి నే కెరంతసక దసిస్ నిసాక్రుమ్ దెకుల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ నిజుమి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ‘పాపుమ్’
మెంత కమొక అలవాట్ జా తవుల, గని సగుమ్ జిన్ ఎకిక్ పండితుల్ చి కోడు పిటట్య్ తతి. † 5:35 5:35 ‘పెండిల్ఉబేడొ’ మెన జోవయించి రిసొ జొయియ్ టాలి

సంగితయ్. జోవయింక పడొత్ క విరోదుమ్ సుదల్ దెరమారుల, గెద. * 6:1 6:1యూదుల్ 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. 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.
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5తెదొడిజోవయింకఅనెన్, “సెలవ్కడనిల్ దీసిచిఉపిప్రి †ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక అదికారుమ్ 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
ఉజిల్ ఆతు లంబ గెలొమానుస్ ఎకిక్లొ తిలొ. 7జలె,మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ యేసుక
చెంగిల్ దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు
జో మానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే నాయ్ గె” మెన దెకుక మెన,
రకితె అసిత్. “జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్
కెరిల్ రితి జయెదె,చియేసుక నేరిమ్వయడుక జయెదె”మెన
ఉచర అసిత్. 8 గని జేఁవ్ చి మెనుస్తె ఉచరిల్సి యేసుక ఎరెక్,
చి ఆతు లంబ గెలొ జోమానుస్క కిచొచ్ మెలొ మెలె, “ఇతత్ల్
జా ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నెడిమి టీఁవ.” 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,
“తుచొ ఆతు చంపొ కెరు”మెన సంగిలన్, చియేసు సంగిల్
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)

12 జలె, కిచొచ్ జలి మెలె, జేఁవ్ పొదులె ఏక్ దీసి, పారద్న
కెరుక మెనయేసు బార్ జా డొంగె గెలన్. జో ఒండి సరారాతి
ఒతత్ పారద్న కెరె తిలొ. 13 జలె, రాత్ పాయితికయ్, యేసు
జోవయించ సిసుస్ల్ క బుకారా కెర, జోవయింతె బారజిన్ క
నిసాన, ఈంజేఁవ్ బారజిన్ క ‘§బారికుల్’ మెన నావ్ తిలన్.
14 జేఁవ్ కో కో మెలె, ఎకిక్లొ సీమోను మెలొసొ. జోక
‘పేతురు’ మెన యేసు అనెన్క్ నావ్ తిలన్. పడొత్ పేతురుచొ
బావొసి అందెయ. ఒతత్ తెంతొయాకోబు చియోహాను. ఒతత్
తెంతొ పిలిప్ చి బరొలొమయి. 15పడొత్ *మతత్యి చితోమా.
ఒతత్ తెంతొ అలప్యిచొ పుతుత్ సి యాకోబు, పడొత్ †సొంత
దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిలొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ ,
16యాకోబుచొ పుతుత్ సి యూదా, పడొత్ ఇసక్రియోతు మెలి
గఁవివ్చొయూదామెలొసొ. ఈంజొయూదాపడొత్ యేసుకదెర
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 జోచి బోద సూనుక
చి “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె” మెన జా తిల. 18 యేసు
బూతల్ ఉదడ, బూతల్ దెరల్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరొల్ .
19 పెజల్ ఎతిక్ యేసుక చడుక మెన అతొత్ చంపొ కెరె తిల.
కిచొచ్క మెలె, జోక చడిలె, జోతె తెంతొ సెకి జెయెదె, చి జా
సెకిచి రిసొ చెంగిల్ జవుల. జోక చడల్స ఎతిక్జిన్ దసిస్
చెంగిల్ జల.

కీస బుదుద్ ల్ చమానుస్ల్ క చెంగిల్ తయెదె
20యేసు జోచ సిసుస్ల్ జల మానుస్ల్ 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 , *ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్
నంప కెరిల్ రిసొ మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ దెకిలె, తుమ్ క
అమ్ చి తెన్ బెదుత్ నాయ్ మెన సంగిలె, తుమ్ క దూసుప
కెరెల్, పడొత్ జోవయింక నంపజా గార్ జల, చి జోవయించి
నావ్ కి సంగుక నెంజె,మెన తుమ్ చి రిసొమానుస్ల్ సంగిలె,
తుమ్ క చెంగిలి. 23 దసిస్ 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.
25అబబ్వోమమ్,తుమ్అపెప్ఈంజలోకుమ్ తెపెటిట్ 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,

‡ 6:11 6:11 నెంజిలె ‘మారుమ’. మారుక్ 3:6, చిమతత్యి 12:14 దెక. § 6:13 6:13 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ తెదయ్ లస’. గీకు మెలి ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్
బాస తెన్ ‘తెదయ్ లస’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. * 6:15 6:15జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేవి’ గెద. 5:27 దెక. † 6:15 6:15 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్
తెదొడిజోవయింక ఏలుప కెరె తిలన్, గెద. ‡ 6:17 6:17 ఇనెన్ ‘ఒండియూదయదేసిమ్’మెలె, ఏక్ వేలయూదుల్ చిఒండి దేసిమ్ క సంగితయ్. మెలె, గలిలయ
పాంతుమ్, సమరయ పదేసిమ్, చియూదయ పదేసిమ్మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి. § 6:20 6:20 లూకా 22:29, 30 దెక. * 6:22 6:22 5:24చి ఎటొట్ చి
కోడు దెక.
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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,జోచిపకక్ 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”మెనజోచి
సామన్ అనెన్ నఙనుస్ నాయ్. 31 మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి
కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే, తూమ్ కిజోవయింక 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
వేర మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, జయి తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్?
పాపుమ్ సుదల్ కి దసిస్ కెరుల, గెద. 34 తుమ్ క పూరి
అనెన్ దెంక సెకి తిలసకయ్ తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ తోడు దిలె,
అనెన్మానుస్ల్ క నాయ్మెలె, జయితుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్?
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 దేముడు మానుస్ల్ క
కీసి కెదిద్ కనాక్రుమ్ దెకితయ్ గే, తుమ్ కి అనెన్ మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెక.

మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిచి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 7:1-5)

37 “అనెన్ మానుస్ల్ క కుసిస్దుమ్ చ తీరుప్ల్ తుమ్ ఉచర
నాయ్, చి దేముడు తుమ్ కయ్తీరుప్ 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.
తూమ్అనెన్మానుస్ల్ క కీసిమీన తసెత్ గే, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు తుమ్ కయ్దసిస్మీన దెయెదె.” మెనయేసు
ఒతత్ బెర తిలసక సంగిలన్.

39తెదొడియేసు ఈంజ టాలి సంగిలొ. కిచొచ్ మెలె, “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 లెకపూరి సికిలొ సిసుస్డు,జోచొ గురుచొ రితొజా
తయెదె.

41 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి అంకితె 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 కడిందెమెనతుచొబావొకతుయికీసిసంగుక జయెదె!
తుయి ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత అంకితెచి చిలప్
కడను, చి తెదొడ్ కయ్ తుచొ బావొచి 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 దెరనాయ్. 44రూకుక 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 మానుస్ జోవయించి
పెటిట్చిచెంగిల్బుదిద్ బెరుచి కెదిద్ చెంగిల్బుదిద్చకొడొలటట్బెదె.
గరొచ్మానుస్, జలె,జోచిపెటిట్చి విసుస్మ్ చి బెరుచి గరచ్ కొడొ
లటట్బెదె. జోచి పెటిట్ కేన్ రగుమ్ చి బెరు జా తిలె, జయియ్
జోవయించి చోండి లటట్బెదె.

చెంగిల్ పునాదితె బందిలొ గేరుక టాలి
(మతత్ 7:24-27)

46 “ ‘పబు, పబు’ మెన అంక కిచొచ్క సంగితసు? అంక
దసిస్ సంగితసు, గని అంచి కోడు రితి ఇండుస్ నాయ్. 47కో
అంచితె ‡జా కెర అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల
గే కీస జవుల గే ఏక్ టాలితె సంగిందె. 48దసొమానుస్ కీసొ
జయెదె మెలె, గేరు బందిలొ ఏక్ మానుస్ దీగుక గొయి కూన
కెర, రెంగిన్చి ఉపిప్రి పునాది గల కెర జా పునాదిచి ఉపిప్రి
గేరు బందిలొ. జలె,పానిగటిట్ఙ పెట,బూరుమ్జాజోగేరుచ
కుడిడ్లె జా బూరుమ్ కెరట్ల్ జా గటిట్ఙ లయితె తిలె కి,జా గేరు
చెంగిల్డిటుట్ మ్ చిపునాదితెతిలిరిసొ,ఎదిలి కి కదుల్ జయె
నాయ్. 49 గని అంచి కోడు సూనెల్ కి కో కెరి నాయ్ గే కీసి
జవులమెలె,జోమానుస్ పునాది నే కెరె, రితిమతిత్చి ఉపిప్రి
గేరు బందిలొ, చి పాని పెట బూరుమ్ జా అయ్ లె, గేరుచి
కుడిడ్ బూరుమ్ కెరట్ల్ జా అయ్ లి బేగి జా గేరు సేడిల్, చి జా
గేరుపూరినాసెనుమ్జా గెలి”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

† 6:44 6:44 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల ‡ 6:47 6:47మెలె, ‘కో అంక నంప కెర….’ * 7: 7:1పుంజెక్ జీన్ చి ఉపిప్ర్ అదికారిజా
తిలొసొ
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7
*పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:5-13;యోహా 4:43-54)

1ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ పెజల్ సూన్ తి రితి సంగ కేడయ్ లి
పడొత్ ,యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ గెచచ్ పెసిలన్.

2 జలె, ఒతత్ రోమ్ దేసిమ్ చి పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
ఎకిక్లొ తిలొ. జోక ఒగగ్ర్ పేమ తిలొ గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొ
తిలన్. జో గొతిత్ సుదొ గటిట్ఙ జొరొజ్ సేడ మొరి రితి జా
తిలన్. 3 జలె, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యేసుచి
రిసొసూన కెర,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ తెసగుమ్ జిన్ క
యేసుతెతెదయ్ లన్;యేసుక “జెవుస్చిఅంచొగొతిత్ సుదొక
చెంగిల్ కెరుస్”మెనయ్జోవయించిఅతిత్ కబుర్ తెదయ్ లన్.
4-5 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ కెర, “జో
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక తుయి చెంగిల్
కెరుక జో తగుప జలొసొ. కిచొచ్క మెలె, అమ్ యూదుల్ చ
పెజల్ క జో పేమయ్ అసెస్, 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
రిసొతుయిఅనెన్అలల్ర్ సేడునాయ్. తుయిఅంచి గెరిజెంక
మెలె, ఆఁవ్ తగుప జలొసొ నెంజి. 7అంక విలువ నాయ్ చి
రిసొ తుచితె సొంత జా దసుస్ల్ జంక నిసాని నాయ్. గని
ఒతత్ తెంతొ కి తుయి సెలవ్ కోడు సంగిలె, అంచొ గొతిత్ సుదొ
చెంగిల్జయెదె. 8ఆఁవ్ కీసిజానిమెలె,అఁవ్కిఅదికారుమ్ క
బితొసొ,అంచితెడిజమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్ఎకిక్లొక ‘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, జో పుంజెక్ 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 దెకిల మెలె, జో గొతిత్ 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 పెజల్ జోవయింతెన్ గెల.
12జా పటున్మ్ చి కోటచి గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలె, ఈందె,
ఒతత్ మానుస్ల్ ఏక్ పీనుమ్జాగుముమ్మ్వాట్బయిలెవయ
నెతె తిల. జా పీనుమ్ కచి మెలె, రండెల్ మానుస్ ఎకిక్లొచి
ఎకిక్లొ పుతుత్ సి. జా పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జా
రండెలి తెన్ ఒతత్ తిల.

13 జలె, పబు జా రండెలిక దెక జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్
జలొ, చి “ఏడు నాయ్, అమమ్”మెన సంగ కెర, 14పీనుమ్ క
పాసిజా, పీనుమ్ వయిలి కటిక్ చడిలన్, చి ఒతత్ జేఁవ్ వయ
నెతె తిలస టీఁవిల. తెదొడి “నాడు, ఉటుట్ మెన తుక ఆఁవ్
సంగితసి” మెన సంగిలన్. 15 జలె, జోమొరొల్ †ఉబెడొ జీవ్
జా వెస కెర లటట్బుక మొదొల్ కెరల్న్, చి యేసు అయయ్స్ క
బుకారా కెర, “ఈందె, తుచొ పుతుత్ ది” మెన జోక జాచి అతిత్
అనెన్ దిలొ.

16ఇసి జరుగ్ జతికయ్, ఒతత్ తిల జనాబ్ఎతిక్జిన్బియఁ,
యేసుచి రిసొ “అమ్ చి నెడిమి దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ
గొపప్ కమొ కెరొసొ బార్ జా అసెస్. వెలొల్ చొ, ఈంజొ” మెన,
అనెన్ “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ తె ఉత జా
అసెస్” మెన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె 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)
18 జలె, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ జోతె

గెచచ్,యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొజోక 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 §దెతొయోహాను
అమ్ క తుచితె తెదవ అసెస్.” మెనజా కబుర్ సంగిల.

21 జలె, జయియ్ గడియయ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ బాదల్
తిలసకచిబూతల్దెరల్సకయేసు చెంగిల్ కెరల్న్,చిఒగగ్ర్ జిన్
గుడిడ్ జలసక చెంగిల్ కెరల్న్. 22 తెదొడి యేసు జేఁవ్ కబుర్
అయ్ లసక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్యోహానుతె
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 రల్ జా తిల
మానుస్ల్ సూన్ తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి, చి సుబుమ్
కబుర్ బీద మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సూనయ్ తసి. 23 జలె, కో
జలెకు అంచి రిసొ అనామ్నుమ్ నెంతె తవుల గే, జోవయింక
చెంగిలి.” మెనయేసుయోహానుచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యోహానుచి రిసొ పెజల్ కయేసు సంగిలిసి
24 యోహాను కబుర్ తెదవ తిలస ఉటట్ గెలి బేగి, జో

యోహానుచి రిసొ ఒతత్ తిల పెజల్ కయేసు ఇసిమెన 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 సంగితొఎకిక్లొక దెకుక గెలదు గె?
నిజుమి, గని జో పబుచ మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి

† 7:15 7:15 జోవయించి వయసు విసెస్క్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్ క తకు నాయ్, దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ క ఒగగ్ర్ నాయ్ బెరె. ‡ 7:17 7:17 నెంజిలె ‘ఒండి యూదయ

దేసిమి’. § 7:20 7:20 గని జామదెనెయోహాను జేల్ తె తిలన్. మతత్యి 11:2 దెక.
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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
మెన రెగిడిల్ కోడు అసెస్. జా కోడుతె ‘అంచి కబుర్
సంగితొసొ’ మెన ఈంజయోహానుచి రిసొయి రెగిడ్ జా అసెస్.
28తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తేర్ బోదల్ కజెరిమ్లసతె,
యోహానుచి కంట వెలొల్ చొ కోయి నాయ్. జలెకి, దేముడుచి
రాజిమ్ తె కో ఎతిక్చి కంట దాక్ జవుల గే, జోయోహానుచి
కంట వెలొల్ జవుల”మెనయేసు 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 చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
సికడత్స జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙిత్ నాయ్. యోహానుచి
అతిత్ బాపిత్సుమ్జేఁవ్నఙుక నెసిలిస్తెన్జోవయించిరిసొచి
దేముడుచి *ఇసుట్ మ్ జేఁవ్ నెసిలిస్ చి రుజుజ్ దెకవ తిల. అపెప్
కియేసుచి కోడు నెసిల.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
31 యేసు అనెన్, “ఈంజ ఉగుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్క

కిచొచ్ టాలి సంగుక జయెదె? జేఁవ్ కీసి జతతి? 32 వీదులె
వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత జతతి. జేఁవ్ బోదల్ ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి
ఎకిక్లొ అనామ్నుమ్జా,
తుమ్ క ‘నచుచ్త్’మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్స్ నాయ్.
అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్”
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చి యోహాను
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
రిసొతుమ్ కిచొచ్మెంతసుమెలె, “ ‘ఆదె, కయ్ రొమతావ్లొ
ఈంజొ. సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ తెన్ పాపుమ్ సుదల్ తెన్
బెదితొసొ’ మెన, అంచి రిసొ సంగితసు. 35 ‡గని కచి
కచి పెటిట్ దేముడుచి బుదిద్ తిలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చ కమొచి
పలితుమ్ తె రుజుజ్ జయెదె”మెనయేసు 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. 38యేసుచి పడొత్ జోచ చటొట్ క పాసి టీఁవ వంపొ
జా ఏడుక దెరిల్, చి జాచి ఆఁసునొ సువి జతికయ్ యేసుచ
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 నిజుమిఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొజలె,జోకచడితితేర్ బోద
కొనిస్ జయెదె, కీసిచి జయెదె గే జాన్ తొ. ఇనెన్క ‘పాపుమ్
సుది’ మెన జాన్ తొ.” 40 జలె, జో ఉచరిల్సి జాన కెర,
యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ సీమోను, తుక
ఏక్ కోడు సంగిందె” మెన సంగిలన్, చి “కిచొచ్, గురుబాబు?
సంగు”మెనసీమోను సంగిలన్. 41సంగితికయ్,యేసుఏక్
టాలి సంగిలన్. “ఏక్ సావుకారితె దొగుల రునుమ్ జా తిల.
జేఁవ్ దొగులతె ఎకిక్లొ పాఁచ్ పుంజొ *పొదుల్ చి కూలిచి
ఎదిలి డబుబ్ల్ క బాకి జా అసెస్, అనెన్కొల్ యాబయ్పొదుల్ చి
కూలిచిఎదిలికబాకిజాఅసెస్. 42జేఁవ్జోవయించి రునుమ్
కుటట్వుక నెతిరిల్ రిసొ,సావుకరి దొగులచి రునుమ్ కిములదా
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
“తుయి సరిగా ఉచరల్ది” మెనయేసు జోక సంగ కెర, 44జా
తేర్ బోదచిపకక్ పసులసీమోనుకఅనెన్ ఇసిమెలన్: “ఈంజ
తేర్ బోదక దెకితసి గె? జలె, ఆఁవ్ తుచి గెరి అయ్ లయ్,
గని ఆఁవ్ చటొట్ దొవన్ తి రిసొ తూయి పాని 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
గాఁసదాఅసెస్. 47జాచిరిసొతుకఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,
ఇనెన్చపాపల్ ఒగగ్ర్ జా తిలె కి, చెమించుప జా అసిత్. ఈంజ
చెమించుప జలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె, ఇనెన్చి ఒగగ్ర్ పేమయ్
జా రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. గని కకక్ తొకిక్ పాపుమ్ చెమించుప
జాతయెదెగే,జోచిపెటిట్ తొకిక్ పేమతయెదె”మెనయేసుజో
పరిసయుయ్డుక సంగ కెర, 48జా తేర్ బోదక, “తుచ పాపల్
చెమించుప జా అసిత్” మెలన్. 49 జో దసిస్ మెంతికయ్,
జోవయింతెన్అనిన్మ్ కెరె తిలసజోవయించిపేట్తెడి కిచొచ్
మెలమెలె, “ఈంజొపాపల్ చెమించుప కెరయ్జలె,ఈంజొ
కొనొస్?” మెన పేట్ తెడి ఉచరనల్.

50జలె, “తుయిఅంచిఉపిప్రితుచినముకుమ్తిలిరిసొ
రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గో.” మెనయేసు జా
తేర్ బోదక సంగిలన్.

8
యేసు తెన్ బుల సగుమ్ జిన్ కెరె సావెచన

* 7:30 7:30మెలె, “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెతయ్ చి రిసొ తుమ్ కెరపాపల్ క దుకుమ్జా ఒపప్నములదా బుదిద్ జా, చిజా గురుక బాపిత్సుమ్ నఙన”మెనయ్
యోహానుబోదన కెర కెరబాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. పరిసయుయ్ల్ గట దసిస్ దాక్ కెరన బుదిద్ జంక నెసిల. ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొక
నంప కెరుక నెసిల. † 7:34 7:34దేముడుచికొడొతెఅనెన్పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెనసంగిలె, ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడు సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొమెలి అరుద్ మ్ తయెదె. దానియేలు 7:13 దెక. ‡ 7:35 7:35 నెంజిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బుదిద్ కచి

కచి పెటిట్ తిలె,జాబుదిద్ అనెన్మానుస్ల్ తె దెకిలె,జాకజోదిలి బుదిద్ మెన ఒపప్నుల. మతత్యి 11:19చి కోడు దెక. § 7:37 7:37 పిరీమ్ చి చెంగిల్వాసెన తేలు,
జా. * 7:41 7:41 ఎకిక్ దేనారము ఎకిక్ పొదుల్ చి కూలి



లూకా 8:1 75 లూకా 8:23

1ఈంజ 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 కెరతిలన్, సగుమ్ జిన్తేర్ బోదల్ క బూతల్దెరికయ్
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 చి మరియ,
జాక దెరల్ సతుత్ బూతల్ క యేసు ఉదడ తిలన్. 3అనెన్ కొనస్
మెలె, హేరోదు రానొచి గేర్ క దెకితొ కూజా మెలొసొచి తేరిస్
యోహనన్, పడొత్ సూసనన్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్,జోవయింక తిలి
సొంత డబుబ్ల్ కయేసుక 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. 6 అనెన్ సగుమ్ బీ పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్
చి, తెడిసాల్ వ నాయ్చి రిసొ గజజ్ల్ జలెకి, డడడ్ మొర గెల.
7అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తె సేడల్ చి, కంట దుబుబ్ల్
తెన్ వడిడ్తికయ్, కంట మొకక్ల్ ఈంజేఁవ్ మొకక్ల్ క పెల
గెలిత్కయ్, ఈంజేఁవ్ మొకక్ల్ పలితుమ్ దెరి నాయ్. 8అనెన్
సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడల్న్ చి, వడడ్ పంటొ పికిలె,
పుంజెక్ వంతుల్ పలితుమ్ దిలి” మెన సంగ యేసు 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
జానుస్ప మెన, అంచ సిసుస్ల్ జతి తుమ్ క సెలవ్ దా అసెస్,
గని వేరమానుస్ల్ చి రిసొయిటాలివొ తెన్ సంగితసి. కిచొచ్క
మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె ‡రెగిడిల్ రితి.
తుమ్ దెకుతసు, గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,
ఆఁవ్ సంగితిబోదన 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.

13పతుత్ రు బుఁయెయ్సేడిల్ బీ జలె,సగుమ్ జిన్సుబుమ్ 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. 14 జలె,
కంట దుబుబ్ల్ తె సేడిల్ బీ కిచొచ్ మెలె, సగుమ్ జిన్ సూన్ తతి
గని, జేఁవ్ జోవయించి వటెట్ గెతె తా, ఈంజ లోకుమ్ చి
జీవితుమ్ చ బాదల్, సొమాస్రుమ్, సుకుక్మ్ జోవయింక
పెలిల్తయ్చి,జోవయించిపంటొపికెనాయ్. 15జలె,చెంగిల్
బుఁయెయ్ ఉంపిలిస్ కిచొచ్ మెలె, సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్
చెంగిల్ నిదానుమ్ పేట్ తెన్ సూన, దెరన, జా కోడ్ రితి
నిదానుమ్ ఇండ బాదల్ ఓరుస్ప జా ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల.

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, జా ఉజిడి కామ్ క
జెవుస్’ మెనయ్. 17 లుంకాడ తిలిసి ఎతిక్ పడొత్ క డీసెదె,
అపెప్ గుటుట్ తిలిసి ఎతిక్ జాన్ తి రితిజాబార్ జయెదె.

18“జలె,తుమ్కీసిసూన్ తెగేజాగరదెకన. కిచొచ్కమెలె,
తిలొసొక‡ అనెన్ దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొ జలె, ‘అంక
అసెస్’మెనజోఉచరంతిసి కిజోతెతెంతొ 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, గని యేసు తిలి గదితె ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర
తిలి రిసొ, జోతె పాఁవుక నెతిరల్. 20 జలె, “తుచి అయయ్ది,
తుచ బావుడిద్వొ తుక దెకుక మెన జా కెర, వీదె టీఁవ అసిత్”
మెనకో గేయేసుక సంగిలన్. 21గనిజోజోవయింక, “అంచి
అయయ్, అంచ బావుడుల్ కో జవుల మెలె, 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 తొ గెచుచ్మ, జొమమ్” మెన సంగిలన్,
చి జీనుక దెరల్. 23 జలె, నెడిమి గడెడ్ పాఁవిలె యేసు నిజ
గెలన్. తెదొడి వాదు పాని గటిట్ఙ కెర, జేఁవ్ తిలి పకక్ ఉడడ్
అయ్ లి చి, కెరట్ల్ క దోనితె ఒగగ్ర్ పాని బెరికయ్, పమాదుమ్

* 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
రాజిమ్పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్,మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి
కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్ జో 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, కిచొచ్కజోవయింక రితి సంగుక?”
మెలిరితిసంగితయ్. * 8:11 8:11నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’;మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచిబోదన’;మతత్యి 4:17. † 8:12 8:12మెలె, సయ్ తాన్
తెంతొ, పాపుమ్ తెంతొ. ‡ 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 కిజోతె 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’.
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జతి. 24జేఁవ్,యేసుక పాసిజా “*పబు, పబు, అమ్మొర
గెచుచ్మ్ దే!” మెన సిసుస్ల్ కేక్ గల ఉటట్య్ తికయ్,జోఉటట్
వాదుక చి కెరట్ల్ క గోల కెరల్న్, చి వాదు ముల దిల, చి ఎతిక్
అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.

25తెదొడియేసుజోవయింక, “తుమ్ చినముకుమ్ కేతె?”
మెలన్, చి బియఁ గెచచ్, ఆచారిమ్ జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొ కొనొస్ జయెదె, చి వాదుక పానిక
ఆడల్ దిలె ఇనెన్చి కోడుక లొంగుప జా 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. 27యేసుదోనితెంతొఉత కెర ఒడుడ్ తె టీఁవితికయ్,
జాగఁవివ్చొ ఎకిక్లొజోవయింక దసుస్ల్ జలన్. జోమానుస్క
బూతల్ దెర తిల. ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి జో కిచొచ్ పాలల్ గలనె
నాయ్, చి కేనె జితె తిలన్మెలె, గెరినాయ్, గనిమెసుస్న్ తె.
28-29జో బూతుమ్ జోమానుస్క ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెర తిలన్, చి
అగెగ్ గఁవివ్చ జోక చటెట్లె అతిత్లె గొలుస్ల్ బంద రకితె తిల,
గని జేఁవ్ గొలుస్ల్ కుటట్వనెదె, చిజో బూతుమ్జోక బయిలు
టాన్ తె పెలవ నెయెదె. జలె, బూతుమ్ దెరొల్ జో మానుస్
అపెప్యేసుక దెక కెర, కేక్ గలజోచిచటెట్ సెరున్ సేడల్న్,చి “ఓ
బూతుమ్,ఈంజొమానుస్చితెంతొబార్జాతుయిఉటట్ గో!”
మెన యేసు ఆడ దిలన్. జో మానుస్ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన,
“ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి
తుయి, అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అంచి ఉపిప్రి దయ
తిఁయఅంక 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.” మెన
యేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్జాసంగితికయ్,జోసెలవ్
దిలన్. 33తెదొడిజోమానుస్చితెంతొబూతల్బార్జాముల
దా, అండుల్ తెన్ పెసిల, చి జా అండుల్ మంద మొతుత్ మ్
ఒతత్చి గాటిక నిగ ఉత గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙమొర గెల.

34 జా అండుల్ మంద రకితస జరుగ్ జలిసి దెక 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
కిచొచ్ దెకిలమెలె, బూతల్ముల దిలొమానుస్యేసుచి చటెట్
వెస అసెస్. పాలల్ గలన తా అపెప్ వెరి నెంతెమాములుమ్
చెంగిల్ బుదిద్ తెన్ అసెస్,మెనదెక కెర, బియఁ గెల. 36అనెన్,
జరుగ్ జలి పొది దెక తిలమానుస్ల్, జలె, బూతల్ దెర తిలొ
మానుస్క యేసు కీసి చెంగిల్ కెరొల్ గే జేఁవ్ పడొత్ అయ్ లసక
సంగిల.

37తెదొడిజేఁవ్ గెరాసీనుల్ చిపాంతుమ్ఎతిక్చమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి దేసిమ్ తుయి ముల దా ఉటట్ గో” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల. కిచొచ్క మెలె, జోవయింక
ఒగగ్ర్ బయిమ్ దెర తిలి. జాకయ్ యేసు 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” మెన
యేసు తెదవ దిలన్ చి, జో ఉటట్ గెచచ్, యేసు జోక ఎదివాట్
దయ కెరిల్స్ చి రిసొజా ఒండి పటున్మ్ తె సూనయ్ లన్.

యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి
40యేసు గాడు అనెన్ జీన గటుట్ తె పాఁవితికయ్,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
బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 42 కిచొచ్క మెలె,జాకబార వెరుస్ల్
వయసుచిఎకిక్ దువిసి,మొరెదెగేజియెదెగే,దసిస్జాఁతిలి.
జలె,యేసుజోఅదికారితెన్గెల,చివటెట్ ఒగగ్ర్ జిన్పెజల్

జోచి సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 43 జలె, బార
వెరుస్ల్ తెంతొలొఁయి గెతిబాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ ఒతత్ తిలి.
కో కి జాచి బాద గెచచ్వుక నెత గెచచ్ తిల. 44 జా, జలె,
యేసుచి పడొత్ జాపాసిజా,జోచిపాలుమ్ చి కొంగు చడిలి చి,
బేగిజాలొఁయి గెతిసి బందు జా గెలి. 45దసిస్ జతికయ్, “కో
అంక చడిలన్?” మెనయేసు పుసిలన్ చి, పేతురు యేసుక
“గురుబాబు, జనాబ్ ఎతిక్ తుచి సుటుట్ నంత బెర పెలపులి
జతతిచి లయడ్జతతి, గెద”మెలన్, 46 “గని అంక చడుక
మెన, కో గే అంక చడిలన్. అంచి తెంతొ ఆతమ్సెకి బార్ జా
గెచచ్ అసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్.

47 జలె, జా కెరిల్సి గుటుట్ తయె నాయ్, మెన జా 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 చి మొకెమ్ ఒపప్నల్న్.
48ఒపప్న్ తికయ్, యేసు జాక, “పుతత్, అంచి ఉపిప్రి తుయి
నముకుమ్తిలిరిసొ,తుయి §చెంగిల్జాఅసిస్సి. సేంతుమ్
తెన్ గో”మెలన్.

49జాతేర్ బోదకయేసు దసిస్ సంగితె తిలిపొది, 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”
మెనసంగిల. 50యేసుఈంజకోడుసూన, “జేఁవ్సంగిలిస్ క
కాతర్ నే కెరె, తుయి బినాయ్. నంపజా దయిరిమ్ తెన్తా
చి, తుచి నాడి చెంగిల్ జయెదె.” మెలన్.

51జలె, యాయీరుచి గెరి పాఁవిలె, పేతురుకయోహానుక
చి యాకోబుక, చి నాడిచి అయయ్స్అబొబ్స్ క పిటట్వ, అనెన్
కోయిజో తెన్జానాడి తిలిస్ తె గెచుచ్క యేసు ఒపెప్ నాయ్.
52నాడిమొర గెలి రిసొ ఎతిక్జిన్ ఏడుకుడు జతె తిల, గని
“తుమ్ ఏడ నాయ్. ఈంజ మొర గెచెచ్ నాయ్. జా నిజ
అసెస్.” మెన సంగిలన్. 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.

56జానాడిచఅయయ్సిఁసి బలే ఆచారిమ్జల, గని “జరుగ్
జలిసి కకక్ సంగ నాయ్”మెనయేసు ఆడ దిలన్.

† 8:30 8:30 నెంజిలె, ‘జమానుల్ చ ఎతల్య్ జిన్’. ‡ 8:31 8:31 డీసయ్ లిసి 9:1, 20:3 దెక. ఆగి గొయితెన్ బెదితిమాటు నెంజిలి గొయి,జా. § 8:48
8:48 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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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. 3తెదయ్ తెపొది ఇసి మెలన్: “పయానుమ్ చి
రిసొ కిచొచ్ దెరన గెచచ్ నాయ్. టెకొన్ డండొ జలెకు, సెంచె
జలెకు,అనిన్మ్జలెకు,డబుబ్ల్జలెకు,దొనిన్సొకక్ల్జలెకు
దెరన గెచచ్ నాయ్. 4 పడొత్ కేన్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దెవుల
గే, తుమ్ జా గాఁవ్ జవుస్ ములెత్ ఎదక, జయియ్ గెరి బస జా
తా. 5అనెన్, కేన్ పటున్మ్ తె జవుస్ తుమ్ క †మరియాద కెరి
నాయ్ గే, జా పటున్మ్ తెంతొ బార్ జతె పొది ‘జేఁవ్ దసిస్
జలి రిసొ దేముడుచ ‡నెంజితి’మెన గురుక తుమ్ చ చటొట్ చి
దూడి పంపడ్న గెల” మెన యేసు సంగిలన్. 6 తెదొడి జేఁవ్
బారజిన్సిసుస్ల్బార్జాగాఁవొవ్ ఎతిక్తెబుల బుల,చి రిసొ
బోదన కెరె తా,మానుస్ల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్య్ తె తిల.

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
“యోహానుమొరతాఅనెన్ జీవ్జాఅసెస్”మెన సగుమ్ జిన్
సంగితె తిల, 8 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్ దేముడుచ
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.
9జా ఎతిక్ 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)
10యేసుచ బారజిన్ †బారికుల్, జలె, జేఁవ్ బులుక మెన

జో తెదయ్ లిస్ తెంతొ అనెన్ 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 రిసొ పెజల్ జనాబ్ సూన కెర,జోచి పటిట్ గెల. జోతె

పాఁవితికయ్, జో జోవయింక పాసి కెరనల్న్ చి, దేముడుచి
‡రాజిమ్ చి రిసొజోవయింక బోదన కెర, జోవయింతె జొరొజ్ల్,
బాదల్ తిలసక చెంగిల్ కెరల్న్.

12జలె,పొదుద్ గెచుచ్క దెరిల్ చి,యేసుచబారజిన్ §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 జయె
నాయ్” మెల, 13 గని జో జోవయింక, “తుమి జోవయింక
కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్,
జేఁవ్ “అమ్ చితె ఎకిక్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్
అసిత్. నెంజిలె, అమ్ గెచచ్ ఈంజేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్
గెన ఆనుక గె?” మెల. 14జా జనాబ్ తెచ మునుస్బోదల్
కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, పాఁచ్ వెయిల్ జిన్. గని యేసు
సిసుస్ల్ క “యాబయ్ జిన్ క ఏక్ దవుని, యాబయ్ జిన్ క
అనెన్క్ దవుని, దసిస్ దవుని దవునివొ తెన్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
వెసడ” మెన సంగిలన్. 15జేఁవ్ దసిస్ కెర పెజల్ ఎతిక్జిన్ క
వెసడల్. 16 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్
మొసస్ దెర, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, ‘ఈంజ తూయి దిలది’
మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జేఁవ్ పోడియొ
మోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దిలన్. 17 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల చి,
సేంసిలపోడియొగండల్మొసస్ గండల్బార గంపల్ తెబెరు
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. 19పుసితికయ్, “బాపిత్సుమ్దెతెతిలొయోహాను”
మెన సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్ తుక
“దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొఏలీయాజాఁతయెదె”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.
21గని “జాకోడుఅనెన్ కకక్ కి సంగనాయ్”మెనజోవయింక
యేసు కచితుమ్ తెన్ ఆడ దిలన్. 22 అనెన్ జో, “ఆఁవ్
*మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక అసెస్.
†వెలెల్ల సుదల్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి, మోసేతెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స అంక ‘జివుస్నాయ్’మెనుక అసెస్ చి, ఆఁవ్
మొరుకఅసెస్. గనితిరత్ కఆఁవ్అనెన్జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”
మెనయేసు సంగిలన్.

దేముడుచి రాజిమ్
(మతత్ 16:21-28;మారుక్ 8:30–9:1)

* 9:2 9:2మతత్యి 10:7. యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జా రాజిమ్పాఁవ జా అసెస్ మెనుక జయెదె. ఈంజ మదెనె డీసె నాయ్, గని జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి
పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి అపెప్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె జోవయించి ఆతమ్సెకి కామ్ కెరయ్. ఉగుమ్మారుస్ప జలె, జోవయించి రాజిమ్పూరి డీసెదె. † 9:5 9:5

నెంజిలె ‘బెదవంతి నాయ్’. ‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్ జోవయించి ఉపిప్రి అసెస్’ § 9:8 9:8 ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొమొరె నాయ్, గని
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దసేస్ పరలోకుమ్ తె కడ నిలన్. రానల్ దొనిన్చిపుసత్కుమ్ 2:11. * 9:9 9:9మతత్యి 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 వెలెల్లమానుస్ల్, వెలెల్లపూజరుల్ చి
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సమొతుత్ ముయూదుల్ చి వెలిల్ సబ వెసితస జవుల. వెలెల్లమానుస్ల్ తె పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు కి తవుల.
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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.
25మెలె, 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 రిసొ లాజ్ జా
సతిత్మ్ నే ఒపప్నుల గే, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
పరలోకుమ్ గెచచ్ అంచి అనెన్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
దూతల్ చి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తెన్ ఈంజ
లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి దీసిక, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అంచ’
మెనఒపప్న్ తిరితిఅంచితెన్బెదవనుకఅంకలాజ్తయెదె.
27 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఇనెన్
టీఁవ తిలస సగుమ్ జిన్ నే మొరె అగెగ్ దేముడుచి §రాజిమ్
దెకుల”మెనయేసు 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
గెచచ్ వెగిల. 29యేసు పారద్న కెరె తతికయ్,జోచి *మొకొమ్
మారుస్ప జలన్ చి, జోచ పాలల్ చొకిక్ల జా దగదగాలన్
మెరుస్ప జల. 30 అనెన్, 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
తిల మెలె, దేముడుచి కోడు 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 చి ఉజిడి జలిసి చి, జో తెన్ జేఁవ్ దొగుల
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. 34జలె,జోఇసి సంగితె తతికయ్,మబుబ్ ఏక్ ఉతజా
జోవయింకడంకిలన్చి,డంకి జతికయ్,సిసుస్ల్బియఁ 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. 38 ఈందె, జేఁవ్
జనాబ్ తెచొ మానుస్ కేక్ గలొ. “గురుబాబు, అంక ఎకిక్లొ
పుతుత్ . జోక దెకు, మెన తుక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి!
39ఈందె,ఏక్బూతుమ్జోకదెరుకఅలవాట్అసెస్చి, 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 జోమానుస్ 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. గనియేసు జో బూతుమ్ క
గోల కెరల్న్ చి, జో నాడుక 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,యేసుజోచబారజిన్ సిసుస్ల్ క, 44 “ఆఁవ్
అపెప్ సంగితిసి తుమ్ చెంగిల్ సూన. మెలె, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్మానుస్ల్ చి
అతిత్ సొరప్ కెరదెంకఅసెస్”మెనసంగిలన్. 45గనిజాకోడుచి
అరుద్ మ్జోవయింకజయెనాయ్. జేఁవ్జాఅరుద్ మ్నే కెరంతి
రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ 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. 47 గని జోవయించి పెటిట్
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
కో దాకు కెరనెదె గే, జొయియ్ వెలొల్ జయెదె” మెన జోవయింక
సంగిలన్.

‡ 9:23 9:23 ‘సిలువ’మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె,యేసుక విరోదుమ్సుదల్ కీసిమారులమెలె,జోవయింక ‘సిలువ’మెలిస్ తెఅతిత్లె చటెట్లెమేకుల్ పెటటీఁవడ
మొరి రితి ములుల. జోవయింక జా సిలువతె నే టీఁవడెత్ అగెగ్, వటెట్ గెతె తిలి పొది, జోవయించి సొంత సిలువ జోవయింక మారిస్ తె యేసు గడియ సొంత 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. § 9:27 9:27మతత్యి 16:28, చిమారుక్ 9:21 దెక. * 9:29 9:29మతత్యి 17:2. † 9:31 9:31ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ చ
పాపల్ వయన గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 9:31 9:31మొరెల్, అనెన్ జీవ్జా, పరలోకుమ్ తె కి ఉటట్ గెచెచ్దె. § 9:35 9:35 నెంజిలె,ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ తొలితొచ
సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘ఆఁవ్ పేమ తిలొసొ’మెన రెగడ్ అసెస్. * 9:48 9:48మారుక్ 9:37 దెక.
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బూతల్ క ఉదడొల్ ఎకిక్లొచి రిసొ సిసుస్ల్ ఆచారిమ్
జలిసి

(మారుక్ 9:38-40)
49 తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన

సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి తెన్ తుచి పటిట్
గెతొసొనెంజెచిరిసొజోకఆటంకుమ్కెరల్మ్”మెనసంగిలన్.
50 గని యేసు జోవయింక, “జోక ఆటంకుమ్ కెర నాయ్.
కిచొచ్కమెలె,కోతుమ్ చికామ్ చిఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరెనాయ్
గే, తుమ్ చి పచెచ్న జతొసొ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

సమరయ పదేసిమ్ చి ఏక్ గఁవివ్చ మానుస్ల్ యేసుక
టాన్ నే దిలిసి

51 ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు మొరి
పరలోకుమ్ తెఅనెన్ గెతి సమయుమ్పాసిజాఅయ్ లిపొది,
‘యెరూసలేమ్ తె అపెప్ ఉటట్ గెచుచ్క అసెస్’ మెన జాన కెర
బార్జలన్,అనెన్ వటెట్ గెతెతా, 52 ‘అంకటాన్తెయార్ కెరు’
మెన, సగుమ్ జిన్ క యేసు పురె కబుర్ తెదయ్ లన్. దసిస్
మెన జేఁవ్ గెచచ్, సమరయసుదల్ చి ఏక్ గఁవివ్ గెల. 53గని
జా గఁవివ్చ పెజల్యేసుక టాన్ దెంక నెసిల. కిచొచ్క మెలె,†
యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క జోచి ఉదెద్సుమ్. 54 ‘జా గఁవివ్చ
దసిస్ బుదిద్ తెన్ అసిత్’ మెన యేసుచ సిసుస్ల్ యాకోబు చి
యోహాను దెక కెర, కిచొచ్ మెల మెలె, “పబువ, ఇనెన్క డయ
గెలి రితి ఆగాసుమ్ తెంతొ ఆగి ఆనవుమ గె?” మెనపుసిల.
55 గని యేసు పసుల జోవయింక ‡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)
57యేసు సిసుస్లీఁసి తెన్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్మానుస్

యేసుతె జాఁ కెర, “తుయి కేనె గెలె కి, అఁవ్ కి తుచి తెన్
బెద జెయిందె” మెన యేసుక సంగిలన్ చి, 58యేసు జోక,
“నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ క గూడలు, గని ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక బోడి వంపొ కెరి టాన్
నాయ్” మెన జబాబ్ దిలన్. 59అనెన్కొల్ క, “అంచి పటిట్ జె”
మెలన్, గని “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్ గెచచ్ కెర,
అంచొ అబొబ్మొర గెతె ఎదక జోక పోస కెర, జోమొరెల్ జోక
రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె”మెన సంగిలన్. 60యేసు
జోక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె కి, “మొరల్స జోవయించ సొంత
మొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తుయి కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
‘దేముడుచి రాజిమ్పాఁవ జా అసెస్’మెన, తుయి గెచచ్,జా
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరు” మెన ఆడ
దిలన్.

61 ఒతత్ 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 కేఁసుక మొదొల్ 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, జేఁవ్ దొగుల దొగుల బార్ జా, జో గెచుచ్క తిలి ఎతిక్
పటున్మ్, ఎతిక్ టాన్ తె జేఁవ్ పురె గెచుచ్క మెన జోవయింక
తెదయ్ లన్. 2 తెదయ్ లి పొది జోవయింక, “గటిట్ఙ పంటొ
పిక †లాయితికాలుమ్జా అసెస్‡. పంటొ బలేగ ఒగగ్ర్ అసెస్,
గని పికిల్ పంటొ లాయ ఆన్ తి రిసొ దసిస్ ఆన్ త మానుస్ల్
తొకిక్జిన్ అసిత్. జాకయ్, ఈంజ పంటొ లాయితసక బార్
కెర తెదవు” మెన ఈంజ పంటొ పికడొత్ ఎజొమానిక తుమ్
పారద్న కెర. 3అలెల్, బార్ జా గెచచ్. ఈందె, నకక్ల్ చి నెడిమి
మెండ పిలల్ల్ క తెదయ్ లి రితి తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.
4 డబుబ్ల్ సెంచె జవుస్, జోడుల్ జవుస్ దెరన గెచచ్ నాయ్,
అనెన్ వటెట్ సమయుమ్పాడ్ కెరి రితి కచితెన్లటట్బానాయ్.
5 అనెన్, కేన్ గెరి తుమ్ గెతె గే బేగి, “ఈంజ గేరుచి ఉపిప్రి
దేముడుచి సేంతుమ్ తవుస్!” మెన తుమ్ సంగ. 6 జా
గెరితె సేంతుమ్ చొ మానుస్ 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 చతుమ్ కటాన్
దిలె జయియ్ గెరితా, వేరచితె ఉటట్ గెచచ్ నాయ్. అనెన్, తుమ్
ఒతత్ తిలె పొది, జేఁవ్ దెతిసి కతె పితె తాజా గెరి తా, కిచొచ్క
మెలె కామ్ కెరొసొజోచి జీతుమ్ నఙనుక నాయిమ్. గేర్ గేర్
బుల నాయ్.

8తుమ్ కేన్పటున్మ్గెలె కి,జేఁవ్తుమ్ కమరియాదకెర,
జేఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ దిలెకి జా కా. 9 అనెన్, జా పటున్మ్ చ
జొరొజ్ల్ జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర చి, “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 చచటెట్లె లంబిలితుమ్ చిపటున్మ్ చిదూడి
కి తుమ్ చి బుదిద్చి ఉపిప్రి సాచి తతి రితి పంపడ్ దా ఉటట్
గెతసుమ్. గని కిచొచ్ కోడు తుమ్ ఉచరన మెలె, దేముడుచి
రాజిమ్ పాసి జా అసెస్ మెన తుమ్ సాచి సంగ. 12 తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసి అయ్ లె, సొదొమ మెలి పూరుగ్ మ్ కుడెత్
§నాసెనుమ్జలిపటున్మ్ చిగతిత్చి కంట,తుమ్ కమరియాద
నే కెరిల్ కేన్ పటున్మ్ చచి ఉపిప్ర్ ఒగగ్ర్ సిచచ్ జయెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.

తినిన్ పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 11:20-24)

† 9:53 9:53యెరూసలేమ్ తెయేసు గెలె కిచొచ్క జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతిమెలె, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుక మెలె, ఎకిక్ అమ్ చి
యెరూసలేమ్ చి దేముడుచి గుడితె సతిత్మ్ బకి కెరుక జయెదె” మెన యూదుల్ సంగితతి, అనెన్ సమరయ సుదల్ క నిసాక్రుమ్ ఉచరతి, చి రిసొ జా కోపుమ్ క
యెరూసలేమ్ తె గెతసక మరియాద దెతినాయ్. ‡ 9:55 9:55ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ఇసి అసెస్: గోల కెర, తుమ్ చి బుదిద్ కేనె తెంతొ చి
గే నేనుస్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిచొచ్క అయ్ లయ్మెలె,మానుస్ల్ చ జీవితుమ్ కపాడ్ కెరుక నాయ్, గనిజోవయింక 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 కాలుమ్ జా అసెస్. § 10:12 10:12సొదొమ పటున్మ్పూరుగ్ మ్ కీసి నాసెనుమ్ జలి మెలె,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగి సువ దిలన్. ఆదికాండుమ్ 13:12, చి 18:20-19:29.



లూకా 10:13 80 లూకా 10:32

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,సార్గాంసన వెస
తా జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ క దుకుమ్ జలిస్ చి రుజుజ్ ల్
దెకయ్ త. 14గనిపూరుగ్ మ్జేఁవ్తూరు పటున్మ్ చ కిసీదోను
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. 15 పడొత్ తూమ్,
కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్, 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
జోవయించికామ్ కెర కేడవన, సరద్సంతోసుమ్ తెన్యేసుతె
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. 18యేసు జోవయింక, “సయ్ తాన్
పరలోకుమ్ తెంతొ, జోచి టాన్ తెంతొ బిజిలిమొలిక్లి 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 అదికారుమ్తుమ్ కదాఅసిస్. 20గని
ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్చి రిసొ సరద్సంతోసుమ్ తంక మెలె,
బూతల్ గట తుమ్ క బియఁ ఉటట్ గెతిస్ చి రిసొ నాయ్, గని
‘ఇనెన్ జెవుల’ మెన తుమ్ చ నవొవ్ పరలోకుమ్ తె రెగిడిల్స్ చి
రిసొయితుమ్ 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 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, మెన అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. తుచి దయతె ఇసి
కెరల్ది, గెద”మెనపారద్న కెరల్న్.

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,
చి అనెన్ కకక్ జోవయింక దెకయిందె గే, జెఁవివ్ జాన్ తి”మెన
సంగిలన్.

23తెదొడియేసు జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ తిలి పకక్ పసుల
ఎకిక్ జోవయింకయ్, “తుమ్ దెకితిసి దెకిత మానుస్ల్ క
చెంగిలి! 24తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చక
చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస ఒగగ్ర్ జిన్, రానల్ ఒగగ్ర్ జిన్
తుమ్దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, దెకుక నెతిరల్. తూమ్
సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, సూనుక నెతిరల్. జా
అవ్ కాసుమ్ జోవయింక దొరుక్ జయె నాయ్” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేమబుదిద్ తిలొ సమరయ సుదొచి రిసొ సంగిలిటాలి
25ఏక్సుటుట్ యూదుల్ చిమోసేతెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్

సికడొత్సొ ఎకిక్లొ టీఁవ కెర,యేసుక పరిచచ్ కెరుక ఉచర ఇసి
పుసిలన్. “గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ బెద
కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట్ అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్
కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్. 26జోదసిస్పుసితికయ్,
యేసు జోక, “మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
§ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ మెన రెగడ్ అసెస్? ఒతత్ కిచొచ్ సంగితయ్?”
మెనపుసిలన్. 27జోయేసుక 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 నిదానుమ్ఎకిక్ 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.
28 జో దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, యేసు జోక “తుయి సరిగా
జబాబ్ దిలది. తుయి సంగిల్ రితి కెరె తిలె, పరలోకుమ్ తె
తుయిబెద కెఁయఁకతెఁయఁక జితివాటతుకదొరుక్ 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
యెరికో పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన వటెట్ గెతె తిలన్, చి చోరుల్ చి
అతిత్ దెరున్ సేడల్న్ క, జేఁవ్ జోచ పాలల్ కడ కెర జోక పెట గెల
కెర, జోక ఇదిలిదిల్ జీవ్ తతె, జోమొరి రితి ముల దా ఉటట్
గెల.

31 “జలె, కీసి గే పూజరి ఎకిక్లొ జయి వాట్ అయ్ లన్,
అనెన్, జో మానుస్క దెక పాసి నే గెతె వాట్ చి ఒతత్ల్ తొ
పకక్ ఉటట్ గెలన్. 32 దసిస్, దేముడుచి గుడితెచి సేవ కెరొ

* 10:15 10:15 నెంజిలె ‘ఉపిప్ర్ గెచచ్ గవురుమ్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, ఎటొట్ గెచచ్ నిసాక్రుమ్-జసెత్’ మెలి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ ‘ఆమ్యూదుల్ జమ్ దెచి రిసొ ఆమ్చెంగిల్ 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’. § 10:26 10:26 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 తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచఆగన్ల్మెనరగడ్వఅసెస్. * 10:27 10:27దివ్తీయోపదేశకాండుము 6:5చిలేవీయకాండుమ్ 19:18.
† 10:32 10:32మెలె, లేవీపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ.
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†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
గెతె తా, జోమానుస్ సేడ తిలిస్ తె అయ్ లన్, అనెన్ జోక దెక
కెర, యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితొ ఈంజొ సమరయ సుదొ,
జో సేడ తిలొయూదుడుచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, 34పాసి
గెచచ్ దెబబ్ల్ లయ్ లిస్ తెతేలు చిదాచ రసుస్మ్ ‘ఓసుత్ ’మెన
సువ దా, కటుల్ బందిలన్ చి, ఇనెన్చి సొంత గాడెద్చి ఉపిప్రి
వెగడ దా, ఏక్ అదెద్ గెరితె న కెర, జోవయింక దొరుక్ జలి
సావెచన కెరల్న్. 35 అనెన్క్ దీసి, దొరత్ చి కూలిచి ఎదిలి
డబుబ్ల్ జేబితె తెంతొ వెంట కెర, జా అదెద్ గెరిచొ సావుకరిక
దా, ఈంజొ మానుస్క చెంగిల్ దెకితె తా, ఇనెన్చి రిసొ అనెన్
కిచొచ్ కరుచ్ సేడెత్ గే,ఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లిపొదితుక దెందెమెన
ఈంజొ సమరయ సుదొ ఒపప్నల్న్.

36 “జలె,చోరుల్ తె దెరున్ సేడొల్ జో అనెన్కొల్ క ఈంజేఁవ్ తీగల్తె
కేన్మానుస్ పేమ కెరొల్సొ జలొ? కిచొచ్ ఉచరసి? సంగు”మెన
జోక యేసు పరిచచ్ కెరల్న్. 37 “జోక కనాక్రుమ్ దెకిలొసొ”
మెన జబాబ్ దిలన్ చి, రిసొయేసు జోవయింక, “తుయి గో,
చి అనెన్ మానుస్ల్ క దసిస్ పేమ కనాక్రుమ్ దెకితె తా” 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. 39జాకమరియమెలి
బేనిస్తిలి. జా,జలె,పబుచిచటెట్ వెసజోసంగితెతిలిబోదన
సూన్ తె తిలి. 40మార, §గెర్ చి కామ్ కెరుక మెన బమమ్ జతె
తిలి, అనెన్, యేసుతె గెచచ్ కెర, “పబు, ఆఁవ్ ఎకిక్లి ఈంజ
కామ్ కెరి రితి అంచి బేని బదుద్ కుమ్ జా ములితయ్ మెన
దెకిస్ నాయ్ గె? జా అంక తోడు కెరుస్. సంగు” మెలన్.
41గని పబు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “మార,మార,
తుయి ఒగగ్ర్ కమొ తియన బమమ్ జా పంబ జతసి. 42ఎతిక్
కమొతె ఎకిక్ ముకిక్మ్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తి జయియ్
వాట మరియ నఙన అసెస్, జా జాచి తెంతొ కడుక జెయె
నాయ్.” 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 కెరెతిలన్,అనెన్,పారద్న కెర కేడయ్ లె,జోచసిసుస్ల్ తె
ఎకిక్లొ జోక “పబు, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను జోచ
సిసుస్ల్ క పారద్న కెరుక సికడిల్ రితి, అమ్ క కి పారద్న కెరుక
తుయి సికడ.” మెన సంగిలన్. 2దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక ఇసిమెలన్. “తుమ్పారద్న 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 కెర మానుస్ల్ 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 పోడియొ బదుల్ దె. 6 అంచొ అనెన్కొల్
మిత దూరి పయానుమ్ జా అసెస్ చి, జోక అనిన్మ్ దెతిసి
అమ్ తె కిచొచ్ కి నాయ్”. 7 పోడియొ సంగుక గెలి గెర్ చొ
ఎజొమాని, జలె, గేర్ తెడి తెంతొ “అంక ఇసి అలల్ర్ కెరుక
పోని. కెవిడ్ డంక అసిస్ చి, ఆఁవ్ అంచ బోదల్ నిజ అసుస్మ్.
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 పుసితె
తతత్య్ చిరిసొ,జోఉటట్ కెరజోకదొరుక్ జలిసిఎతిక్ దెయెదె.

9జాకయ్తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,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. 10కో నఙిలె, జోక దొరుక్ జయెదె,
చజిలొసొక, దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె కో ఉంకయ్ లె, జోచి రిసొ
ఉగడ్ దెయెదె.

11 తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క బోదల్, తుమ్ తె కేన్ జవుస్
మానుస్చొ పుతుత్ సి ‡“మొసొస్ రోస్ దె”మెలె, అబొబ్సి అయి
దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 12నెంజిలె “అండొ దె”మెలె,పొటెట్
దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 13 జలె, తుమ్మానుస్ల్ పాపుమ్
సుదల్ తిలె కి తుమ్ చ బోదల్ క చెంగిల్ చి దెంక జానుస్ జలె,
పరలోకుమ్తిలొదేముడు అబొబ్తె కోజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్క
నఙిలె దెయెనాయ్గె? కచితుమ్ దెయెదె.

14 ఏక్ సుటుట్ యేసు గులొల్ కెరొ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడెత్
తిలొ. జో బూతుమ్ జో మానుస్క ముల దిలె, జో మానుస్
లటట్బుక మొదొల్ కెరొల్ , చి దెకిల పెజల్ ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్
జల. 15 గని జోవయింతె సగుమ్ జిన్ §పండితుల్ సూన 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 చి అదికారుమ్ చి తిలె, జా రుజుజ్
దెకయ్ తి కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ అమ్ చిమొకెమ్ కెరు” మెన
సంగిల. 17గనియేసు జోవయించిమెనుస్తె తిలిసిజానె 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 జవుస్మానుస్ల్
వరస్ వరస్ జా జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, జా గేరు
జవుస్ సేడెదె. 18 దసిస్, సయ్ తాన్ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి
జొయియ్యుదుద్ మ్ కెరెల్,జోచిరాజిమ్కీసిటీఁవెదె,టీఁవుకనెతె
మెలె, అంక బయెలెజ్బూల్ జోవయింక సాయిమ్ తతికయ్
బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన తుమ్ సంగితసు. 19 జలె, ఏక్

‡ 10:33 10:33 సమరయసుదల్ కయూదుల్ నిసాక్రుమ్దెకితతి. § 10:40 10:40 నెంజిలె, ‘అనిన్మ్తెయార్ కెరుకమెన’. * 11:2 11:2 నెంజిలె
‘ఓ పరలోకుమ్ తిలొఅమ్ చొదేముడు అబొబ్’. † 11:4 11:4మెలె, జేఁవ్ అమ్ క పాపుమ్నే కెరిల్ రితి అమ్ దెకితసుమ్. ‡ 11:11 11:11 నెంజిలెఈంజ

తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె అనెన్ కిచొచ్ బెద తిలిమెలె, “పోడియొదె”మెలె, అబొబ్సి పతుత్ రు దెయెదె గె? నెంజిలె “మొసొస్ రోస్…”… § 11:15 11:15

మతత్యి 12:24,మారుక్ 3:22. * 11:15 11:15మెలె, సయ్ తాన్. † 11:17 11:17మతత్యి 12:25,మారుక్ 3:25.
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కోడు తుమ్ ఉచర. ఆఁవ్ ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చి నావ్
తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ కచి నావ్
తెన్ ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ అంచి
రిసొ తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 20 గని దేముడుచి ఆతుక
మెలి కోడు జోచి సెకికయ్ ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి జలె,
కచితుమ్ దేముడుచి రాజిమ్తుమ్ తెఅపెప్పాఁవజాఅసెస్.

21 కేన్ జవుస్ ‡బలుమ్సుదొ,జోచఅయ్ దల్ ఎతిక్ దెరన
జోచిసొంత 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, జోచ ఆసుత్ ల్ దెర
గెచచ్ జోచమితరుస్ల్ తెన్ వాటల్ కెరన వంటనుల.

23“జలె,కోఅంచిపచెచ్నజయెనాయ్గే,అంకవిరోదుమ్
జాఅసెస్, 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 జో మానుస్చి తెంతొ
ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన బయిలె గెచచ్ బులెత్
తయెదె, గనిటాన్ నే దొరుక్ జలి రిసొ,ఉచరన, ఆఁవ్ముల
దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందె మెన 25జో గెరి అయ్ లె, జో గెర్ చొ
మానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక కెర 26 గెచచ్,
అనెన్జాచికంటగరచ్ సతుత్ బూతల్ కపటిట్ కడఆనెదెచి,జేఁవ్
ఎతిక్జోమానుస్తెపెస కెర,ఒతత్య్బసజవుల. జాచిరిసొ,
పటొత్ జో మానుస్క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జయెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.

కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గేయేసు సంగిలిసి
27యేసుఈంజ కోడు సంగితికయ్, కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,

ఒతత్ బెర తిల జనాబ్ తె ఏక్ తేర్ బోద “తుక పాయిలి దూదు
పియడిల్ అయాద్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెన కేక్ గలిలి. 28జలె,
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 జెతె తతికయ్, యేసు ఇసి
మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. “ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్
ఒగగ్ర్పాపుమ్ చ. అంచిఅదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తవెలెల్ల
కమొక కోర్ ప జతసు, గని అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి
రిసొ ఎకిక్క పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె. కేన్
మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయోనాపూరుగ్ మ్ చొక జరుగ్
జలిసి జా వెలిల్ కామ్టాలి జయెదె. 30 *యోనాపూరుగ్ మ్ చొ
తిరతి వెలొల్ మొసొస్చి పెటిట్ తాబార్ జలిసి నీనెవె పటున్మ్ చ

మానుస్ల్ క ఏక్ రుజుజ్ జలి, గెద. దసిస్, మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్అంక †జరుగ్ జతిసి దొరుక్ జలి రుజుజ్ జయెదె.

31 “జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి
దీసిక,తుమ్ఈంజకాలుమ్ చఅనామ్నుమ్జలయూదుల్ కి,
యోనాబోదన కెరల్ నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద టీఁవితె.
జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్క మెలె, జా
దేసిమ్ చ మానుస్ల్ యోనా కెరిల్ బోదన సూన కెర, జేఁవ్ కెరల్
పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా,మెనుస్మారుచ్ప, నంపజా బుదిద్
జల గని తూమ్ నాయ్. ఈందె, యోహానుచి కంట వెలొల్
తుమ్ చి నెడిమి ‡అసెస్. 32 పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక,
§సేబామెలిదచెచ్న దేసిమ్ చిపూరుగ్ మ్ తిలిరానిఎకిల్,ఈంజ
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ టీఁవ, తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్
దెకయెదె. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ జా రాని ‘సొలొమోను
రానొ సంగితి బుదిద్ 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 దీవు లంబడ తిలె,జా దీవుక

ఆరి లంబడిల్ రితి గెర్ చి మజ్ గెర్ తె కూనిల్ గొయితె జవుస్
తితి నాయ్, నాడిచి తెడి జవుస్ డంకితి నాయ్, గని గెరి
జెత ఎతిక్జిన్ క జా ఉజిడి దెతి రిసొ దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి
తివుల.

34 “తుమ్ చి ఆఁగుక తుమ్ చ అంకివొ దీవు జలె, 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 చిపెటిట్ తిలిఉజిడిఅందర్ నే జతి రితిజాగర తెన్తా.
36జలె, తుమ్ చి ఒండి అఁగి కేన్ పకక్ కి అందర్ నెంజితె రితి
ఉజిడి బెర తిలె, దీవుచి ఉజిడి కీసి తుమ్ క ఉజిడి దెకయెదె
గే,దసిస్,తుమ్ చిపెటిట్చిఉజిడిసొసుట్ మ్డీసెదె”మెనయేసు
సంగిలన్.

పరిసయుయ్ల్ క చి దేముడుచి కొడొ సికడత్సక యేసు
తీరుప్ సంగిలిసి

(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-
47)

37యేసు జా బోదన సంగ కేడయ్ తికయ్, పరిసయుయ్డు
ఎకిక్లొ యేసుక జోచి గెరి అనిన్మ్ కా జె మెన బుకారల్న్, చి
యేసు జో తెన్ గెరి గెచచ్ అనిన్మ్ కంక వెసిలన్. 38 జలె,
యేసు అతొత్ నే దొవన్ తె అనిన్మ్ కతయ్ మెన దెక కెర జో
ఆచారిమ్ జలొ. 39యేసుపబు జోక, “తుమ్ పరిసయుయ్ల్
గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్ర్ పకక్ దోవ, తుమ్ చి ఆఁగుచి ఉపిప్రి
దొవన్ తసు, గని గలసు గినన్ తెడి మురిక్ తా గెలి రితి,
తుమ్ చి పేట్ తెడి కిచొచ్ అసెస్ మెలె, ఆస బుదిద్ 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.

‡ 11:21 11:21 సయ్ తానుకటాలి జయెదె. § 11:22 11:22యేసుకీసుత్ క టాలి జయెదె. * 11:30 11:30యోనా 1-4అదయ్యల్. † 11:30

11:30మెలె, యేసుమొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి. లూకా 23, 24 అదయ్యల్. ‡ 11:31 11:31సొంతచి రిసొ సంగితయ్. § 11:32 11:32

సొంతచి రిసొ సంగితయ్. * 11:32 11:32 రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 10 అదయ్యిమ్. † 11:34 11:34 ‘టేంట అంకివొ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు తెన్యేసు తెన్ బెదజోవయించి బుదిద్ దెరన జయియ్ బుదిద్క సతిత్మ్ ఇండితిసి. ‘మయ్ ల అంకివొ’మెలె, సయ్ తాన్తెన్ బెదిలిసి;జోవయించిపొరపాట్
బుదిద్ ,పాపుమ్ బుదిద్ దెరన పాపుమ్ ఇండితెతాగార్ జతిసి.



లూకా 11:42 83 లూకా 12:9

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 సతిత్మ్ తీరుప్ కెరుక చి, దేముడుక పేమ కెరుక 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. 44అయొయ్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్
కీసిజతసుమెలె,బయిలెతతానేడీసత్ మెసన్ల్ రితఅసుస్స్.
‘మెసన్ల్’ మెన నేన కెర, మానుస్ల్ ఒతత్ సుఁదితతి” మెన
యేసు టాలి కెర సంగిలన్.

45 తెదొడి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
ఎకిక్లొయేసుక, “గురుబాబు, తుయి ఇసి సంగిలె, ‡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, చి జా టాన్ క జోవయించి రిసొ §చెంగిల మెసుస్న్ 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. 49జాకయ్
దేముడుచి గాయ్నుమ్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, అంచ కబురుల్
సంగితససగుమ్ జిన్ క,అంచబారికుల్జతససగుమ్ జిన్ క,
జా కాలుమ్ క అమ్ చ యూదుల్ తె తెదయిందె, చి జా
కాలుమ్ క అమ్ చ యూదుల్ జోవయింతె 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 పాపుమ్తుమ్ఈంజయ్కాలుమ్ 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. నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ 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 ‡గేరుచితాలల్ కడి తుమ్ దెర

గెచచ్ లుంకాడ అసుస్స్. తూమ్ కి ఒతత్ పఁవస్ నాయ్, చి
ఒతత్ పెసుక గెల అనెన్ మానుస్ల్ క కి అడుడ్ కెర, ఒతత్ పెసడుస్
నాయ్”మెనయేసు సంగిలన్.

53యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతికయ్,మోసేతెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ జోచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్
కుసిస్దుమ్జా, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొజోవయింక పుస లటట్బడ
పరిచచ్ కెరిల్ రితి జతెతిల. 54 ‘ఏక్ వేలజో కిచొచ్ జవుస్తపుప్
సంగిలె జోక దెరుక జయెదె’మెన, రకితె తిల.

12
మాయబుదిద్చి రిసొయేసు సంగిలిసి

1 తెదొడి *ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుతె బెర జా
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సుఁద సుఁది జతె తతికయ్,యేసు తొలితొ
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ లటట్బుక దెర, “పరిసయుయ్ల్ జేఁవ్ సొంత
సికడిత్ బుదిద్ ఇండితి నాయ్. పోడియొ కెరి పీట్ తె కీసి జా
పోడియొ కెరిసి ఎతిక్క పులయెదె గే, దసిస్ పరిసయుయ్ల్ చి
జామాయబుదిద్ దెకిలె, అనెన్ మానుస్ల్ కి దసిస్ మాయబుదిద్
సికుక జయెదె. జాకయ్ తుమ్ జాగర దెకన. 2 డంకి జలిసి
కిచొచ్జలెకి కెఁయఁకతెఁయఁకనేడీసెత్ తయెనాయ్. లుంకడిల్సి
కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి రితి జెయె
నాయ్. ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క జానుప జయెదె. 3అందర్ తె
తుమ్ కిచొచ్ సంగ తసెత్ గే, ఉజిడ్ తె సూనయ్ జయెదె, చి
అనెన్ కోయినెంతె కెవిడ్వొ డంకన కిచొచ్ కచి కండయిసంగతసెత్
గే,మేడల్ చ ఒరెన్ల్ తెంతొసాటప్ జయెదె.

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. తుమ్జోకయ్బియఁమెన తుమ్ 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. జాచి రిసొ తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్ పిటట్ల్ 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 చిమొకెమ్ ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒపప్నిందె. 9 గని, మానుస్చి మొకెమ్ కో

‡ 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 చొ మానుస్ ఈంజొ జెకరాయ్ మెలొసొ. ‡ 11:52 11:52 మతత్యి రెగిడిల్స్ తె, మతత్యి 23:13తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, “మానుస్ల్ చి మొకెమ్ తుమ్

పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు….”. * 12:1 12:1 నెంజిలె,జాఅరుద్ మ్ క ‘లచచ్జిన్మానుస్ల్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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అంచి రిసొ జోచొ నెంజి మెనుల గే, దసిస్, ఒతత్ దూతల్ చి
మొకెమ్జోవయించిరిసొ ‘అంచనెంజితి’మెనఆఁవ్సంగిందె.

10 “అనెన్, కో గడియ బమమ్ జా కెర ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ అనామ్నుమ్ కోడు లటట్బుల గే,
జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్చి జా పాపుమ్ చెమించుప కెరుక
జయెదె. గని,దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్క కోదూసుప కెరుల
గే,జోవయింతె కచిపాపుమ్చెమించుప జయెనాయ్.

11 “అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల
యూదుల్తుమ్ క నిందల్ కెరజోవయించసబగెరల్నెంజిలె
అదికారుల్ చి మొకెమ్, నెంజిలె రానల్ చి మొకెమ్ పరిచచ్ కెరుల,
గనితుమ్ కీసి రుజుజ్ నఙనుక గే, కిచొచ్ జబాబ్దెంక గే,తుమ్
కిచొచ్సంగుక గే,తుమ్బియఁనాయ్. 12కిచొచ్కమెలె,తుమ్
కిచొచ్ సంగుక గే తెదొడ్ క, జయి గడియయ్ పరలోకుమ్ చొ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క సికడెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.

సొమాస్రుమ్జతిఆసక జితిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
13 తెదొడి పెజల్ తె ఎకిక్లొ యేసుక ఇసి మెలన్: “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?”
15జనాబ్ కఅనెన్, “తుమ్సూన. సొమాస్రుమ్దొరుక్ కెరంతి
ఆస నే జతి రితి తుమ్ జాగర తెన్ తా. 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. 19 అనెన్,
కిచొచ్ మెననిందె మెలె, తుయి అదుసుట్ మ్ చొ! కెతిత్గే వెరుస్ల్
తుక కామ్ క జెతిసి తుక సొమాస్రుమ్ అసెస్. సుకుక్మ్ తెన్
తా, చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కా పియ సరద్ కెరంతె తా జి
మెననిందె మెలన్. 20 గని దేముడు జో మానుస్క, ‘తుయి
బుదిద్ నెంజిలొ వెరి సుదొ, తుచి. జీవు ఆజి రాతికయ్ కడ
నెంక జెవుల. జయి అంచి ఆడ. తుకయ్ తుయి కుడవనిల్సి
తెదొడ్ క కచి జయెదె?’ మెలన్. 21జలె, కోఈంజలోకుమ్ చి
ఆసిత్ కుడవన సొమాస్రుమ్ కెరనుల చి దేముడుక పఁవస్ జో
దెతిఆతమ్సొమాస్రుమ్జోకతయెనాయ్గే,జోచిగతిత్ ఈంజ
టాలిచొమానుస్చి 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, కీసిజాజిమ్ దె’మెనతుమ్ చి
మెనుస్తె చింత గలన నాయ్. 23 కిచొచ్క మెలె, అనిన్మ్ చి
కంట మానుస్చి ‡ఆతమ్ ముకిక్మ్ గెద, పాలల్ చి కంట ఆఁగ్

విలువ గెద?. 24కాడల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ ఉంపితి
నాయ్, పంటొ లాయితి నాయ్, చి జోవయింక కొటుల్ నాయ్
కొటుల్ గెరల్ నాయ్ జలెకి, 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. 26దసస్ ఇస
ఇదుదల్ కమొజరుగ్ 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 జలొ పూరుగ్ మ్ చొ రానొ సొలొమోను కి
ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ . 28 తుమ్ తొకిక్
నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు ఉచర. ఆజి బటిట్ వడిడ్తి, గని
కలిక డయ దెతి వెరి చివవ్ర్ క దేముడు ఎదిలి సూటి కెరయ్,
జలె, కచితుమ్ తుమ్ మానుస్ల్ క అనెన్ చెంగిల్ గలంతిసి
దొరుక్ కెరెదె. 29అనెన్, ‘అనిన్మ్ కీసి దొరుక్ జయెదె, పితిసి
కీసి దొరుక్ జయెదె?’ మెన తుమ్ బమమ్బుదిద్ తెన్ తానాయ్.
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 ఇదిలిసి మంద జల అంక నంపజలస, తుమ్
బియఁ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, †జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెద
జో తెన్ ఏలుప కెరి రితి అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
ఉదెద్సుమ్. 33తుమ్ చఆసుత్ ల్ విక గెల కెర,బీదసుదల్ కజా
డబుబ్ల్ కతుమ్దరుమ్మ్దాస. పరలోకుమ్ తెచిపోరన్నేజతి
రగుమ్ పాడ్ 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.
34తుమ్కేన్లోకుమ్ తెదనుమ్సంపాదనకెరనతసెత్ గే,ఒతత్
తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్ ఉచరె తసెత్.

యేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ క తెయార్జా
(మతత్ 24:42-51)

35-36 “పెండిల్ విందు తెంతొ బుల జెతొ కేన్ ఎజొమాని గెరి
అనెన్ జెతిస్ క జోచ సేవ కెరస జోచ పాలల్ చెంగిల్ కుంచన
దీవులంబడతా,జోఅయ్ లె కెవిడ్తెఉంకయ్ లె కెవిడ్ ఉగడ్ దెంక
మెన, రకితె తవుల, గెద. తుమ్, జలె, దసిస్ తెయార్ జా
తా. 37ఆఁవ్ ఎజొమానిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లె,అంచ సేవ కెరస
రితసతె కో చెదొయ్ తా రకితె తిలె, జోవయింకయ్ చెంగిలి.
తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్మెంతసిమెలె,ఆఁవ్ అంచిపాలుమ్
కుంచన జోవయింక అనిన్మ్ క వెసడ దా, జోవయించి రిసొ
జొగుడ దెయిందె. 38 అనెన్ ఆలిస్మ్ అయ్ లి రితి సొకుక్క
నెంజిలె కుకుడొవాంసెనె అయ్ లె, తెదిద్ గడియగెలె కి కో దసిస్
చెదొద్య్తా రకితె తవుల గే,జోవయింక చెంగిలి!

† 12:15 12:15 నెంజిలె, ‘జో ఒగగ్ర్ దీసల్ జితి రితి సెలవ్ దెతిసి నెంజె’. నెంజిలె ‘జోవయింక జియడిత్సి నెంజె, జోవయించి జీవితుమ్ క నిజుమ్ముకిక్మ్ 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?’ * 12:31 12:31 నెంజిలె ‘జోచి రాజిమ్ ఈంజ 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.
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39 “గని ఏక్ టాలి తుమ్ చెంగిల్ అరుద్ మ్ కెరన. కిచొచ్
మెలె, కేన్సమయుమ్ కచోరు జెయెదెమెనగెర్ చొఎజొమాని
కో జలెకు జాన్ తొ జలె, ‡జో చెదొయి తతొత్ , అనెన్ చోరు
జోచి గెరి పెసితి అవ్ కాసుమ్ తతి రితి గేర్ ములితొ నాయ్.
40 జలె, తుమ్ తెయార్ జా తా రకితె తంక అసెస్. కిచొచ్క
మెలె,తుమ్నేఉచరిల్ సమయుమ్ కఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొఅనెన్ జెయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

41 తెదొడి పేతురు “పబు, ఈంజ టాలి §అమ్ కయ్
సంగితసి, గే ఎతిక్జిన్ చి రిసొ గె?” మెనయేసుక పుసిలన్.
42యేసుపబు జోక, “పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమాని
బార్జంక జలె,జోచగేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్దెంక
మెన జో నిసాన నిదానుమ్ చొ గొతిత్ సుదొ కో జవుల? 43జో
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 కచితుమ్
మెంతసి మెలె, జో ఎజొమాని అయ్ లె, జోచి ఆసిత్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి జో చెంగిల్ రకిలొ గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్ దెయెదె.
45 గని జో గొతిత్ సుదొ ఏక్ వేల ఎజొమాని ఆలిస్మ్ కెరయ్
మెన ఉచర, జోచి జత జల అనెన్ మునుస్బోద గొతిత్ సుదల్ క
జలెకి, తేర్ బోద గొతిత్ సుదల్ క జలెకి, పెటుక చి కంక పింక
సూరు పియమచుచ్క దెరెల్, 46 ‘ఎజొమానిఆజి జెయెనాయ్’
మెనగొతిత్ సుదొఉచరనే రకితెదీస్ క, గడియకజోఎజొమాని
ఉటట్ జెయెదె చి, జోక *మొరి సిచచ్ తియడ కెర, జోక †నంప
నెంజిలస సిచచ్ జతిస్ తెజో గలెదె.

47 “జో కిచొచ్ కామ్ కెరుక మెన జోచొ ఎజొమాని తియార
అసెస్ గే కేన్ గొతిత్ సుదొ జానె గని జోచొ ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ కెరె నాయ్ అనెన్ జా జరుగ్ కెరుక తెయార్ కి జయె
నాయ్ గే, 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
గే దా తయెదె గే, జోమానుస్ నిదానుమ్ తెన్ జా వాడిక కెర
పబుచి సేవ కెరుక అసెస్, చి అమ్ క ‘దసిస్ నిదానుమ్ కెరల్ గే,
నాయ్గె’జోపబు దెకెదె. దసిస్, కచి అతిత్ జో ఒగగ్ర్ సొరప్ కెర
తయెదె గే,జోమానుస్ అనెన్ లాబుమ్ తెన్ అనెన్ దెంక అసెస్.

యేసు అయ్ లిసి ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరయ్ తిసి నెంజె
(మతత్ 10:34-36)

49 “బూలోకుమ్ చిఉపిప్రి ఆగి సువుక అయ్ లయ్, చిజా
ఆగి అపెప్ లంబ తతిత్ జలె ఆఁవ్ ‘చెంగిల్’మెన్ తయ్. 50ఏక్
మానుస్ మాములుమ్ పానిచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక జలె, కీసి
పానితెడుఙుకతయెదెగే,దసిస్ఆఁవ్సెమల్ తెడుఙమొరుక
అసెస్, చి జా పూరి జరుగ్ జతె ఎదక అంచి పెటిట్ కెదిద్ బాద
సేడత్సి!

51 “జలె, అంక ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ 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. 55 పడొత్ 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 కెరొసొతె తుక ఒరొగ్ డ తిలె, తుచి తగు సూనెల్,
తీరుప్ కెరొసొ తుక జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి
జమానుల్ తుక జేల్ తె గల దెయెదె. 59 ‡ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్
మెంతసిమెలె,తుయితుచిసిచచ్చిఆకర్కాసు ఎద కితుయి
పూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక, తుక ములుక నెంజె.”

13
సగుమ్ జిన్ పమాదుమ్జామొరిల్స్ చి రిసొ సంగిలిసి

1యేసుజేఁవ్కొడొసంగిలిసమయుమ్తిలససగుమ్ జిన్
జోక, సగుమ్ జిన్ గలిలయుల్ మొరిల్స్ చి రిసొ సంగిల.
“జేఁవ్ *గలిలయుల్ యెరూసలేమ్ తె దేముడుక బలి దెతె
తతికయ్, పిలాతు అదికారి జోవయింక †కండయ్ లన్, చి
జేఁవ్ అరిప్తుమ్ దిలిస్ తె జోవయించి లొఁయి కలొయ్ జలి”
మెన సంగిల. 2 యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఈంజేఁవ్ గలిలయుల్ ఇసి మొర గెలి రిసొ, తిల
గలిలయుల్ చి కంట ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ జవులమెన ఉచరసు
గె? 3నాయ్, దసిస్ నాయ్,మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. గని

‡ 12:39 12:39ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ‘జో చెదొద్యి తతొత్ , అనెన్’ చి కోడు తయెనాయ్. § 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’. ‡ 12:59 12:59
ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, 59. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ క నేరిమ్ వయడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్
తుమ్ చితె కో మదెనె సేంతుమ్ జసు నాయ్ గే, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి పొదిక, సిచచ్ జసెత్, చి జా 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 ఒపప్న

యేసుక నంపజా పాపుమ్ బుదిద్ ముల జోచి ఇసుట్ మ్ కెరుక దెరుక. * 13:1 13:1 గలిలయుల్ మెలె, గలిలయ పాంతుమ్ 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 ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ క
‘అమ్ చి పబుతుమ్ క అలల్ర్ దెతతి’మెనఉచరయ్ పిలాతు కండయ్ లన్.
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తుమ్ క కిచొచ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక
ముల దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె.

4 “నెంజిలె, అమ్ చి యెరూసలేమ్ తె సిలోయము పకక్చి
గోపురుమ్ సేడ గెలి పొది జాచి తెడి తిల అటట్ర జిన్
మానుస్ల్ తెడి తా మొరిల్స్ క ఉచరెల్, అనెన్ యెరూసలేమ్ తె
తిలమానుస్ల్ చి కంట, జేఁవ్ అనెన్ పాపుమ్ చ జా తిల మెన
తుమ్ ఉచరసు గె? 5 దసిస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ సంగితసి
గని, తుమ్ క ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, తుమి
పాపుమ్ఇండుకములదెంకయ్,నెంజిలెతూమ్కిఇసిమొర
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. 7తెదొడి జా తోటక దెకితొ గొతిత్ సుదొక
ఎజొమాని, ఈందె, పండుల్ చజ కోడుక మెన ‡తినిన్ వెరుస్ల్
జలిఆఁవ్జెతసి, గని కేన్పండు కి దెరెనాయ్. ఈంజొరూకు
కండ గెలు. ఆరి ఈంజ టాన్ క పాడ్ కెరయ్” మెలన్. 8జో
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

10జలె, ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యేసు సబగేరి బోదన కెరె
తతికయ్, 11 బూతుమ్ 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, 13జేఁవ్ 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.
15దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “తుమ్ ఉపమెనుస్చ, సెలవ్ దీస్ కామ్ కెరుక నెంజె
మెంతసు, గని సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి తుమ్ చ బెయిలల్ కి
గాడెద్ల్ కి కిచొచ్ సొముమ్ల్ జలెకి యిప జేఁవ్ పాని పింక మెన
గడెడ్ ఉదడ నెసు నాయ్ గె? దసిస్ కెరసు, గెద. 16 జలె,
ఈంజ తేర్ బోద, అమ్ యూదుల్ చి అబాహామ్ చి సెకుమ్ చి
తేర్ బోదక సయ్ తాన్ బంద, అటట్ర వెరుస్ల్ జా అసెస్. జలె,

తుమ్ చ సొముమ్ల్ క సెలవ్ కడనిల్ దీసి యిపుక జతయ్ జలె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి ఈంజ తేర్ బోదక బందిలిస్ తెంతొ
ఇనెన్క యిప, విడద్ల్ కెరుక అనెన్ ముకిక్మ్ నాయ్ గె?” మెన
యేసు సంగితికయ్, 17జోక ‘తపుప్ కెరయ్’ మెన ఉచరల్స
ఎతిక్జిన్ ‘అమ్ చితపుప్’మెనలాజ్జలచి,జోచిఅతిత్ జరుగ్
జల వెలెల్ల కమొ ఎతిక్చి రిసొ పెజల్ ఎతిక్ సరద్సంతోసుమ్
జా గెల.

దేముడుచి రాజిమ్ క చి సొరుస్ గిడడ్క సంగిలి టాలి
(మతత్ 13:31-33;మారుక్ 4:30-32)

18జో జరుగ్ కెరిల్స్ క పెజల్ దసిస్ సరద్సంతోసుమ్ జతికయ్,
యేసు, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే ఉచరుమ. జాక
కిచొచ్ టాలి ఉచరుమ? 19ఈందె, సొరుస్ గిడడ్క జలిస్ చి రితి
జతయ్. ఏక్మానుస్సొరుస్ గిడడ్ ఆన,జోచిపటట్య్రోవిలన్,
చిమొకక్ వడడ్ రూకు జా గెలన్, చి జేఁవ్ 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?” మెన పుసిలన్,
చియేసు ఒతత్ తిలసక, 24 “పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఇరుక్
జయెదె. జాఇరుక్ గుముమ్మెతుమ్పెసితిరితి ‡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.

‡ 13:7 13:7యేసు తినిన్ వెరుస్ల్ బుల బుల బోదన కెరె తిలన్, జొరొజ్ బాదల్ తిల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్, గని ఒగగ్ర్ బుదిద్ పలితుమ్ జేఁవ్ పెజల్ తె నే
దెరిల్ రితి తిలి, చి “తుమ్ చి బుదిద్ నే మారుస్ప జలె, తుమ్ చి పాపుమ్ నే ములిలె, చెంగిల్ బుదిద్పంటొ నే దెరెల్, తుమ్ చి సిచచ్ వయితె” మెన ఈంజ టాలి తెన్ జాగర
సంగితయ్. § 13:19 13:19ఈంజటాలిచి 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 13:20ఈంజటాలితె దొనిన్ ఉచరుక జయెదె. తొలితొ తొకిక్జిన్ జా రాజిమ్ తె తిలె కి, పడొత్ తిరీమ్ తిరీమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జారాజిమ్ తె
బెదితిసి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ జా ఓసుత్ కీసి జా కలొయ్ లి పీటుట్ చి రూపుమ్ జేఁవ్ చివాసెన గటకమారుస్ప కెరెదె గే, దసిస్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్
ఒగగ్ర్ జిన్ క మారుస్ప కెరెదె, చి జోవయించి బుదిద్క మారుస్ప కెర చెంగిల్ కెరెదె. † 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. ‡ 13:24 13:24 బారికుల్ 4:12,

16:31,యోహాను 3:15, 16చి లూకా 10:25-28. § 13:25 13:25జానె. జేఁవ్యూదుల్ జవులచి “అమ్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జయెదె. ఆమిపరలోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే”మెన జేఁవ్ ఉచరెల్ కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొ దసిస్ సంగితయ్.
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28 జలె, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ అబాహామ్, ఇసాస్కు, యాకోబు
తెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ జోచి రాజిమ్ తె
పరలోకుమ్ తె తిలిసి తుమ్ తెదొడ్ క దెకితె, గని తుమి ఒతత్
పెసుక సెలవ్ తయె నాయ్ చి రిసొ ఏడుకుడు జసెత్, దంతొ
చపల్న్ తె తసెత్. 29తుమ్ నంప నెంజిలస ఒతత్ పెసుస్ నాయ్,
గని తూరుప్ పకక్ తెంతొ, పడమర పకక్ తెంతొ, ఉతత్ర పకక్
తెంతొ చి దచెచ్న పకక్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జా కెర, దేముడుచి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వెస,
జో తెన్ అనిన్మ్ కవుల. 30అనెన్, అపెప్ పడొత్ జలస జా అగెగ్
జవుల, చి అగెగ్ జలస *పడొత్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

యేసుక పరిసయుయ్ల్ బియఁడ ఉదడుక ఉచరిల్సి
(మతత్ 23:37-39)

31 జయి గడియయ్ పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుతె
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 తిల మానుస్ల్ క
చెంగిల్ కెరసి చి, పేర్ క అంచి కామ్పూరి జయెదె. 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’ మెన జోక తుమ్ సంగ” మెన పరిసయుయ్ల్ క యేసు
సంగిలన్.

34 తెదొడి యేసు కీసి జలన్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్ చ,
అమ్ చి యెరూసలేమ్ చ మానుస్ల్! అమ్ తెదయ్ ల కబుర్
ఆనల్సక చి బోదన కెరల్సక పతల్ గల మారసు! కిచొచ్
పమాదుమ్ తుమ్ క నే లయితి రితి కుకిడి జాచ పిలల్ల్ క
రెపప్ల్ తెడి కీసి ముదొద్ కెరన తయెదె గే, దసిస్, ఆఁవ్ తుమ్ క
కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్ కెరంతి రితి తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్, గని
తుమ్ నెసిలదు. 35 ఈందె, తుమ్ చి గేర్ కో నెంజితె రితి
తుమ్ క తూమి ముల దెసెత్. అనెన్ అపెప్ తెంతొ మొదొల్ కెర
‡‘పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక జెయియ్! జెయియ్!’ మెన తుమ్
కేక్ గలిత్ దీసి ఎదఅంక అనెన్ దెకుస్నాయ్మెనతుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి.” మెనయేసు సంగిలన్.

14
విసాంతి దీసి అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
1-2అనెన్ కిచొచ్జరుగ్ జలిమెలె,సెలవ్ *కడదీసి,అనిన్మ్ క

మెన యేసు పరిసయుయ్ల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్
తతికయ్, అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ మానుస్ ఎకిక్లొ యేసుచి
మొకెమ్ తిలన్, చి “యేసు కిచొచ్ కెరెదె గే దెకుమ” మెన ఒతత్
తిలమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్సచిపరిసయుయ్ల్

చెంగిల్ దెకితె తిల. 3జలె, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి మెనుస్తె తిలి జోవయించి
ఉపిప్ర్ చి కుసిస్దుమ్ యేసు జాన కెర, జోవయింక, “సెలవ్
కడనిల్ దీసి జబుబ్ తిలసక చెంగిల్ కెరుక అమ్ చిమోసేచిఅతిత్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తెన్ బెదితయ్ గే నాయ్? గె? తుమ్
సంగ”మెనపుసిలొ. 4గనిజేఁవ్ ఎతిక్జిన్తుకెల్ తిల. తెదొడి
జో అతొత్ చటొట్ పుల తిలొమానుస్క 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 కుండితె సేడ తిలె, జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి,
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 చ టానుల్ నిసాన, యేసు
జోవయింక ఇసి మెన ఏక్ టాలి సంగిలన్. 8 “కో జలెకు
తుమ్ చితె కకక్ జలెకు పెండిల్ విందుతె బుకారెల్గిన, విందుతె
అయ్ లొసొతుయి గవురుమ్ చిటాన్ తె వెసు నాయ్, నెంజిలె
తుచి కంట వెలొల్ మానుస్క జో బుకారా తిలె, 9 జో వెలొల్
మానుస్ అయ్ లె, తుక చి జోక బుకారొల్సొ తుచితె జాఁ కెర
‘ఈంజొమానుస్క జాటాన్ దేసు’,మెన సంగిలె, తుయిలాజ్
జా ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి టాన్ తె తుయి తిరీమ్
గెచచ్ వెసిసెత్. 10తుక కో జలెకు బుకారెల్, ఎతిక్చి కంట తొకిక్
గవురుమ్ చి సొడిచి టాన్ తె గెచచ్ వెసు, చి తుక బుకారొల్సొ
అయ్ లెతుక ‘మిత,అనెన్చెంగిల్ తెవెసు’,మెనసంగిలెగిన,
జా విందుక తుచి తెన్ వెస తిల ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ తుయి
గవురుమ్ జసెత్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో జోవయింక జొయియ్
గవురుమ్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక దాక్ కెరెదె, గని
కో జోవయింక జొయియ్ దాక్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక
వెలొల్ కెరెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

విందుల్ తె ముకిక్మ్ క కకక్ బుకారుక గే యేసు
సంగిలిసి

12 తెదొడి 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
అనెన్సొమాస్రుల్ క జవుస్బుకారానాయ్. కిచొచ్కమెలె, †జేఁవ్
జోవయించ అనిన్మ్ తె తుమ్ క అనెన్ బుకారుక జోవయింక
సెకి అసెస్, చి తుమ్ క జేఁవ్ బుకారెల్, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె
తుమ్ చి బవుమానుమ్ సంగుక తసెత్. 13 తుమ్ ‡అనిన్మ్ క
మానుస్ల్ కబుకారుకమెలె, కకక్బుకారామెలె,బీదసుదల్ క,

* 13:30 13:30జాకాలుమ్ క అగెగ్చ బూలోకుమ్ గెచచ్వ గెల కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు నొవి బూలోకుమ్ జరుగ్ కెరెదె, చి రచిచ్ంచుప జల పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదిల జోచయ్ జలమానుస్ల్ తెన్ జియెదె, డీసయ్ లిసి 21:1-8, చి జోవయింతెన్ బెద ఏలుప కెరుల, లూకా 22:29-30. † 13:32 13:32 ‘నకొక్
రితొమానుస్’మెలె,జోక తెలివ్చమోసిమ్ కెర ఉదెద్సుమ్ లు తవుల. పడొత్ యూదుల్ తెన్ ఇదిల్ దకిలొ రితొ నిసాక్రుమ్ జలొమానుస్క దసిస్ మెనుల. 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
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. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు
వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెననింద కెరతి. † 14:12 14:12అనెన్క్ అరుద్ మ్ కి
ఇనెన్ ఉచరుక జయెదె. కిచొచ్మెలె, 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’.
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మొండివొమానుస్ల్ 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 జీవ్
జా ఉటిట్తి పొదిక తుమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
బవుమానుమ్ దెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

వెలిల్ విందుచి టాలి
(మతత్ 22:1-10)

15జా అనిన్మ్ క యేసు తెన్ వెస తిలొ మానుస్ ఎకిక్లొ
జోచి జా కోడు సూన కెర, “దేముడుచి రాజిమ్ తె, కో జో
తెన్ బెద అనిన్మ్ కవుల గే, జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెలన్.
16యేసుటాలిక కిచొచ్మెలన్మెలె, “ఏక్మానుస్ వెలిల్ విందు
తెయార్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క బుకారల్న్. 17 జలె, విందు వంటితి
సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, ‘తుమ్ జా, విందు తెయార్
జాఅసెస్’మెనబుకారల్ సుదల్ క సంగు మెన ఎజొమానిజోచొ
గొతిత్ సుదొక తెదయ్ లన్. 18 గని జేఁవ్ బుకారల్స ఎతిక్జిన్
ఎకిక్ బుదిద్ జా, జోవయింతె ఎతిక్మానుస్ జెంక నెతిరి మెల.
జోవయింతె తొలితొచొజో ఎజొమాని తెదయ్ లొ గొతిత్ సుదొక,
‘ఆఁవ్ బుఁయి గెన అసిస్, చి జా దెకుక మెన గెచుచ్క అసెస్.
దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’మెలన్. 19పడొత్
అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ పాఁచ్ జతల్ బెయిలల్ గెన అసిస్ చి, జేఁవ్
చెంగిల్ కామ్ కెరుల గె నాయ్మెన దెకుక గెతసి. దయ కెర,
ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’ మెలన్. 20 పడొత్ అనెన్కొల్ ,
‘ఆఁవ్ అపెప్ పెండిల్ జలయ్ చి, జాకయ్ ఆఁవ్ జెంక నెతిరి’
మెలన్.

21 “జాకయ్ జో గొతిత్ సుదొ ఎజొమానితె అనెన్ ఉటట్ జా
కెర,జేఁవ్మానుస్ల్సంగిలిసిఎతిక్జోఎజొమానికసంగిలన్,
చి జో ఎజొమాని ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, జోచొ గొతిత్ సుదొక,
‘తుయి బేగి గో, చి పటున్మ్ చ వీదులె వటెట్లె కో బీద సుదల్,
మొండివొమానుస్ల్, గుడిడ్ మానుస్ల్ చిసొటట్ మానుస్ల్తవుల
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, 23 జో గొతిత్ సుదొక
ఎజొమాని అనెన్, జలె, పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె తుయి
గెచచ్ ఒతత్చ వటెట్లె కో తిలె, ఏడెల్ చితెడి కో బిచిచ్మ్నఙితస
జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బలవంతుమ్ కెర కడ
ఆను. అంచొ గేరు §బెరుకయ్ మెలన్. 24 జలె, తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ తొలితొ బుకారల్సచ రిత
జలమానుస్ల్ తె కో కి *అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయి
నాయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.

యేసు సిసుస్డు జంక కో ఉచరెల్, చెంగిల్ ఉచరుక
(మతత్ 10:37-38)

25 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె
తతికయ్,ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జోతెన్బెదగెతెతిల. 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. 27జోచి
సొంత †సిలువ వయన, కో అంచి పటిట్ జెయె నాయ్ గే, జో,
అంచొ సిసుస్డు జంక నెతె.

28 “తుమ్ చితె కో జలెకు ఉపిప్ర్ గేర్ బందుక ఉచర తిలె,
జాపూరి బందితి రిసొ డబుబ్ల్ సరిపుచుప జయెదె గేనాయ్
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
మానుస్ ఉపిప్ర్ గేర్ బందుకమొదొల్ కెరొల్ , గనిపూరి బందుక
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
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 చితెకోజోకతిలిసిఎతిక్ములెనాయ్గే,
అంచొ సిసుస్డు జంక నెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

కామ్ క నెంజిలి లోన్ చి కోడు
(మతత్ 5:13;మారుక్ 9:50)

34“లోన్చెంగిల్అసెస్, గనిలోన్ చికారు గెలెగిన,జాలోన్
కీసి అనెన్ కారు జయెదె? జయెనాయ్. అనెన్ 35జాకారు 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)

1 ఏక్ సుటుట్ *సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చి ‘పాపుమ్ సుదల్’
మెనయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకిత అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుచి
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. 3జాకయ్ జోవయింక 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. కిచొచ్కమెలె,
నెస తిలి అంచి మెండపిలల్ అనెన్ దొరుక్ జా అసెస్’ మెనెదె.

§ 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొబుకారల్మానుస్ల్ తె కో కి అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయినాయ్మెన

జో ఎజొమాని సంగిలొ మెనయేసు టాలి సంగిలన్. * 14:24 14:24యేసు దెతి విందు కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెచి విందు మెలి రితి మెలె, 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 కిచొచ్ మెలె, ‘అంచొ సిసుస్డు జంక ఉచరెల్, ఆకర్ ఎద అంచి కామ్ కెర కేడవుక తుమ్ క సెకి అసెస్ గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్

ఉచర’మెనయేసు సంగితయ్. § 14:32 14:32ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘అంక దొరుక్ జలి సేవ నే కెరెల్ ఓడుప జసెత్ గేనాయ్గేతుమ్చెంగిల్ఉచర’
మెనయేసు సంగిల్ రితి జతయ్. * 15:1 15:1 ‘సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ ’ చి ‘పాపుమ్సుదల్’మెలిస్ చి అరుద్ మ్ క 5:30చి ఎటొట్ చ జాచి కచ కొడొ దెక.
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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
జాపాపుమ్ముల దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకు పుంజెక్ జిన్ చి రిసొచి
కంట జోవయించి 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, జా డీసిలె, బేగి జేఁవ్ చ గోతుసుదల్ క చి జేఁవ్ చి
గేర్ క పాసి తిల గెరల్ చ మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచి
సంతోసుమ్ తె తుమ్ బెద. కిచొచ్క మెలె, నెస తిలి అంచి
వెండి కాసు అనెన్ డీస అసెస్’మెనెదె. 10దసిస్, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో జలెకు ఎకిక్లొ కి జో కెరల్ పాపల్
చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ 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, జో అబొబ్సి 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
గెచుచ్క మెనబార్ జలన్. జాదూరి దేసిమి గెచచ్ తా,ఈంజొ
కిచొచ్ కెరల్న్? బుదిద్ నెంజిల కమొతెజోక దిలిసి ఎతిక్పాడ్ కెర
గెలన్. 14జాపూరి కేడిత్కయ్,జాదేసిమివెలిల్ గార్జాగెలి,చి
జింక అలల్ర్ జలన్. 15జింక అలల్ర్ జా,జాదేసిమ్ చొమానుస్
ఎకిక్లొతె కామ్ నఙనుక గెలొ, చి ‘అంచ అండుల్ కతిస్ తె
గెచచ్ జేఁవ్ క రకుక్’ మెన కామ్ దిలన్, చియూదుల్ తెన్ జా
కామ్ నిసాక్రుమ్ చి జలెకి, కెరల్న్.§ 16 జలె చూ బమమ్క జో
ఉబెడొ కీసి జలొమెలె, జేఁవ్ అండుల్ *కతిసి జో కి సరద్ తెన్
కతొ, గని జోక కో దెతినాయ్.

17“దసిస్,జోకకొవ్ నినాయ్,తోడునాయ్చిరిసొసగుమ్
దీసల్ గెతికయ్,జోక బుదిద్ అయ్ లి,చి కిచొచ్మెనఉచరనల్న్
మెలె, ‘అబొబ్చ గొతిమానుస్ల్ 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, ఆఁవ్పాపుమ్ కెర
అసిస్.’ 19 ‘అంచొ పుతుత్ ’ మెన తుయి అంక సంగుక జలె,
అంక విలువ నాయ్, గని అంక ‘అంచొ గొతిమానుస్’ మెన
తుయిఅంకతియనకామ్దె”మెనసంగిందెమెనజోఉబెడొ
ఉచరన, 20ఉటట్ , అబొబ్స్ తె అనెన్ గెచుచ్క బార్ జలొ. జలె,
అబొబ్స్ చొ గేరుక అనెన్ దూరి తిలిపొది, అబొబ్సి జోవయింక
దెక కెర, జో బుదిద్ నెంజ తిలొ గని అపెప్ ఇదిల్ బుదిద్ జలొ

పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా నిగ జా 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 చ పాలల్ 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 తుమ్ఆన కండ,చిఈంజొగెరిఉటట్ అయ్ లిసరద్క
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 తిలి పొది పాసి అయ్ లె, బాజె నచితి అవాడ్ సూనల్న్.
26 సూన కెర, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, ‘కిచొచ్క
బజయితతి, సరద్ కెరంతతి?’ మెనపుసిలన్, 27చిగొతిత్ సుదొ
జోక, ‘బావొది గెరి అయ్ లన్ చి జో జీవ్ తా గెరి ఉటట్ జా
అసెస్చి రిసొ అబొబ్ది బేడు తిలొపోతుపిలల్ కండయ్ లన్.’

28 “జలె, జో మానుస్చొ ఈంజొ వెలొల్ పుతుత్ స్ క కోపుమ్
అయ్ లి, చి గెరి పెసుక కి జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్. జాకయ్
అబొబ్సిబార్జా, తెడి జెమెన బతిమాలప్జా సంగిలన్, 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 ఇదిలిసిగొరె కి దెసిస్నాయ్. 30గనిసానివొ
తెన్బెదతుచి †ఆసిత్ పాడ్ కెరొల్ ఈంజొపుతుత్ 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. 32జలెకి,ఈంజొతుచొబావొదిమొరగెచచ్ అనెన్
జీవ్ జలన్. నెస తిలన్, గని అనెన్ దొరుక్ జలొచి రిసొ ఇసి
విందు దా సరద్ కెరనుక చెంగిలి’ మెన సంగిలన్, మెన సిసుత్
సంగిత సుంకరుల్ క చి ‘పాపుమ్సుదల్’మెనఅనెన్మానుస్ల్
నిసాక్రుమ్ సంగిలస జోవయింక నంప కెరిస్ చి రిసొయేసు
పండితుల్ క టాలి సంగ జేఁవ్ పండితుల్ చి తపుప్చి రిసొ
ఉచరయ్ లన్.”

16
తెలివ్ తిల గొతిత్ సుదొచిటాలి

1తెదొడియేసుజోచసిసుస్ల్ క, “సొమాస్రిఎకిక్లొతిలన్.
జోచి గెర్ చి కామ్ ఎతిక్ దెకుక చి జోచి ఆసిత్ ఎతిక్ దెకుక జోతె
ఏక్ మానుస్ తిలొ. జలె, ‘తుచి ఆసిత్ దెకితొసొ జా ఆసిత్ పాడ్
కెరయ్’మెనజోఎజొమానిక కబుర్ అయ్ లి. 2జోజోచిఆసిత్
దెకితొసొక బుకారా కెర, ‘తుచి రిసొ ఆఁవ్ సూనిల్సి కిచొచ్క?
అపెప్ తెంతొ తుక ఇనెన్ కామ్ నాయ్. తుచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్
కెరిల్స్ క కిచొచ్ కెర అసిస్స్ గే కకక్ కెదిద్ దా అసిస్స్ గే లెకక్ల్ కెర
రెగుడ అంక దెకవు’మెన ఎజొమాని సంగిలొ.

† 15:8 15:8జాదేసిమిఏక్ వెండికాసు కెదిద్ విలువ జయెదెమెలె, ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్. ‡ 15:13 15:13 నెంజిలె ‘విక కెర, డబుబ్ల్ దెరన,….’
§ 15:15 15:15యూదుల్ అండు ముకక్ల్ కతి నాయ్. * 15:16 15:16 ఏక్ రగుమ్ రూక్ చ కాయల్, బెరె, అండుల్ క ఒతత్చ కవడుల. † 15:30
15:30 నెంజిలె ‘డబుబ్ల్’.
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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
సినేతుమ్జాతాజోవయించగెరలెబుకారెల్బాదతయెనాయ్
మెన ఉచరన కెర, 5 ఎకిక్లొకచి పడొత్ అనెన్కిక్లొక వరస్ తెన్
జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల ఎతిక్జిన్ క బుకారా కెర,
తొలితొచొక అంచొ ఎజొమానిక తుయి కెదిద్ బాకి జా అసిస్సి?
మెనపుసిలన్. 6జోరునుమ్జలొసొచెతత్ర్ వెయిల్కాయల్
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
‘వెయినాడివొ గోదుమ్’ మెంతికయ్, ‘దసిస్ జలె, తుచి బాకి
కాగుమ్ వెంట అటుట్ పుంజొ’మెన రెగడ్ను మెలన్.

8 “జలె, జోచి ఆసిత్క దెకితొ జో అబదుద్ మ్ కెరొల్ మానుస్చి
తెలివి దెక, తెలివి కామ్ కెరల్ది మెన జో 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 తెఎలల్కాలుమ్జియఁతసిత్తె తుమ్ క
†బెదవనుల.‡ 10 ఈందె, 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. 13 కేన్ గొతిమానుస్ ఎకెక్ దడి దొగుల 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. గని
తుమ్ చిపెటిట్ కిచొచ్ బుదిద్ అసెస్ గే దేముడుజానె. జలె,ఈంజ
లోకుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్చి రిసొ ‘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 చిఅతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సిముకిక్మ్
జా తిల. గనియోహాను 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. 17మోసే 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 చిసొమాస్రుమ్ తిలొస్ చి రిసొ
టాలి

19 “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జో రోజుక చెంగిల చెంగిల
సొమాస్రుల్ గలంతి ఊద రంగుచ ఒగగ్ర్ కరీద్ చ పాలల్
గలనెదె, చి రోజుక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్ కెరన సుకుక్మ్ తెన్
జితెతిలొ. 20జలె,జోసొమాస్రొచిమేడచి గుముమ్మెలాజర్
మెలొ బీద సుదొ ఎంగడ్ తయెదె. జోచి ఆఁగ్ బెరు గావోవ్ తిల.
21జోసొమాస్రొఅనిన్మ్కెరిబలల్య్తెంతొసేడత్ చింబొగిడడ్ల్
జో బీద 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 అబాహామ్ పూరుగ్ 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 జోచి పాసి వెస తిలొ లాజర్ క
దెకిలన్. 24 దెక కెర, ‘ఓ అమ్ చొ అబాహామ్ తాతొ, అంచి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ, చి జోచిఊంటి పానితె బుడడ్వ అంచి
జీబుతె ఇదిల్ లయడ తిమడిత్ రిసొ జో లాజర్ క అంచితె
తెదవు. ఈంజ ఆగి అంక ఒగగ్ర్ నొపిప్ దెతయ్ చి రిసొ’ మెన
సొమాస్రొ బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 25 గని అబాహామ్జోక,
‘పుతత్, తుయి బూలోకుమ్ తె జితె తిలి పొది §తుక ఇసుట్ మ్
అయ్ లిసిదొరుక్ కెరనసుకుక్మ్తెన్జితెతిలది. గనిలాజర్
కసట్ల్ సేడెత్ తిలన్. గని అపెప్ జో ఇనెన్ సుకుక్మ్జా అసెస్, చి
తుయిఒతత్ సిచచ్ల్ సేడెత్ తతత్సి. 26అనెన్ కిచొచ్మెలె, తుమ్ క
అమ్ క మదెనె వెలిల్ గొయి అడుడ్ అసెస్. ఏక్ వేల ఇనెన్ తెంతొ
సగుమ్ జిన్ ఒతత్ గెచుచ్క ఉచరెల్ అడుడ్ తవుసు. నెతురుస్’ చి
‘ఒతత్ తిలసకో కి ఇనెన్ డేఁవ జెతునాయ్మెనజాగొయిఅడుడ్
అసెస్’ మెన 27 అబాహామ్ సంగితికయ్, సొమాస్రొ అనెన్,

* 16:9 16:9 ఎజొమానిమెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక టాలి జతయ్. † 16:9 16:9 నెంజిలె, ఎజొమాని,మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
బెదవనెదె. ‡ 16:9 16:9 నెంజిలె గీకు తెన్చిఈంజ 9 నంబర్ కోడుతొలితొరెగిడిల్స్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెనఅనెన్ సగుమ్ జిన్ఉచరతిమెలె, 9. జలె,తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ పాపుమ్ చి జలెకి, తుమ్ బుదిద్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెరి రితి జా డబుబ్ల్ వాడిక కెరన నేసత్మ్
కెరన, చి జా కేడెల్ తుమ్మొర గెలె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క బెదవనుల నెంజిలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గీకు బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్మెలె,
‘పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క నేసత్మ్ కెరన, చిజాడబుబ్ల్ కేడెల్, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క బెదవనుల. గని ఉపిప్రిజామతెత్లి రెగిడిల్స్ తె రెగిడిల్ రితి అరుద్ మ్ అనెన్ సంగితయ్’మెన
ఉచరసుమ్. § 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచి వాటపూరి’.



లూకా 16:28 91 లూకా 17:21

దసిస్ జలె, తాతొ, అంచి ఏక్ మనవి సంగిమ్ దె. దయ కెర,
అంచొ అబొబ్చి గెరి జో లాజర్ క తెదవు. 28అంక పాఁచ్ జిన్
బావుడుల్ అసిత్,చిజేఁవ్ కిఈంజసిచచ్ జతిలోకుమ్ తెనేఉత,
సేడిత్ రితిజోవయింకబుదిద్ సికడుస్మెలన్. 29గనిఅబాహామ్
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 గెలొసొకోజలెకు జేఁవ్ తె గెచచ్ బుదిద్ సంగిలె, జేఁవ్
కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్జాపాపుమ్ బుదిద్ ములమారుస్ప
జవుల’ మెలన్. 31చి ఆకర్ క అబాహామ్ జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, ‘మోసేచి అతిత్ దేముడుచి ఆగన్ల్ రెగిడిల్ కొడొ కి,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ రెగిడిల్ కొడొసూననంప నే
కెరెల్, కో జవుస్మొరొల్ మానుస్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్కి నంప కెరి
నాయ్.’ ”,మెన పరిసయుయ్ల్ కయేసు 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! 2అంక
నంపజల ఇస బాలబోదల్ జలసతె ఎకిక్లొక కి, కో †పాపుమ్
కెరయెదె గే, జోచి టొటయ్ తిరేవ్లి పతుత్ రు. ఒడొవ దా
జోవయింక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి. 3 తూమ్
జాగరతా. తుమ్ చితెకో గేమెనుమ. తుచొ కేన్ జవుస్బావొ
పాపుమ్ కెరెల్గిన, జోవయింక బుదిద్ సంగు, చి జోవయించి
తపుప్క దుకుమ్ జా బుదిద్ జలెగిన, జోవయింక చెమించుప
కెరు. 4అనెన్, 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
5 తెదొడి యేసుచ జేఁవ్ బారజిన్ ‡బారికుల్ యేసుపబుక

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 తుచొ పాలుమ్ కుంచన అంక జొగుడ
దె, చి ఆఁవ్ అనిన్మ్ కెర పాని పిలి పడొత్ తుయి కా, పి’ మెన
ఎజొమాని సంగెదె. 9 అనెన్, జో గొతిత్ సుదొ జోక దిలి కామ్
కెర జోచి పూచి తిలిసి కెరిల్ రిసొ జో ఎజొమాని జోక ‘తుయి
దయ కెరల్ది’మెనెదె గె? నాయ్, గెద. 10జలె, తుమ్ చిపూచి
తెన్ కి దసిస్, దేముడు తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ కెర తుమ్ చి
పూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచొచ్ మెన మెలె, ‘అమ్ రితయ్ గొతిత్
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 సమరయపదేసిమ్ క
చి గలిలయ పాంతుమ్ క మదెనె గెతి వటెట్ గెతె తా, 12 ఏక్
గాఁవ్ క పాసి అయ్ లె, వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్మానుస్ల్
జోక దసుస్ల్ జంక మెన అయ్ ల, అనెన్, ఇదిల్ దూరి తా
13 కేక్ గల. కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె, “యేసుపబు,
బాబు, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ” మెన కేక్ గల.
14జలె,యేసుజోవయింకదెక కెర “దేముడుచిగుడితెతుమ్
గెచచ్, ఒతత్చ *పూజరుల్ తె దెకవన” మెన సంగిలన్, చి ఒతత్
యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన వటెట్ గెలె కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,
జోవయించి ఆఁగ్ చెంగిల్ జా సుదిద్ జల.

15 జలె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జో చెంగిల్ జలిసి దెకన,
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరనదేముడుచి గవురుమ్సంగ సంగ,యేసు
తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. 16 ఉటట్ జా, “అంక రచిచ్ంచుప
కెర దయ కెరల్ది”మెనయేసుక జోచి సరద్ సంగయేసుచి 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,
19జో చెంగిల్ జలొసొక అనెన్, “తుయి ఉటట్ , గెరి గో. అంచి
ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ ‡చెంగిల్ జా అసిస్సి”
మెనయేసు జోమానుస్క సంగిలన్.

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
రాజిమ్అపెప్యి కి §తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్”మెనసంగిలన్.

యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతిస్ చి
రిసొచి కోడు

* 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, జో మానుస్క ‘చెంగిల్, సుదిద్ జలొ’ మెన రుజుజ్ సంగుక ఎకిక్ పూజరుల్ కయ్ అదికారుమ్, 5:12చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 17:16 17:16
సమరయ సుదల్ కయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల, గని జేఁవ్యూదుల్ ఇనెన్ బుదిద్ ఉచరి నాయ్. ఎకిక్ సమరయ సుదొ బుదిద్ ఉచరొల్ . ‡ 17:19 17:19 నెంజిలె

‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’. § 17:21 17:21 కిచొచ్క దసిస్ మెన్ తయ్మెలె,జోయేసు అయ్ లిస్ తెన్జారాజిమ్అయ్ లి, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి అతిత్, అనెన్ జోవయించ సిసుస్ల్ చి అతిత్ జా రాజిమ్ చి రచిచ్ంచుప కెరి కామ్ జో కెరయ్. ‘తుమ్ చి నెడిమి అసెస్’ మెలి కోడుక సగుమ్ జిన్
‘తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్’మెన రెగడ్ అసిత్, గని నంపతిలసచి పెటిట్ జా రాజిమ్ తయెదె, గని నంపనెంజిలసచి పెటిట్ నాయ్. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంప కెరి
నాయ్.



లూకా 17:22 92 లూకా 18:13

22జోచసొంత సిసుస్ల్ కయేసు, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక “ఏక్ దీసి గడియ జవుస్ డీసుస్” మెన తుమ్
ఒగగ్ర్ ఆస జత దీసల్ జెవుల, గని జా మదెనె అంక దెకుక
నెతురుస్. 23అనెన్, “ఓదె, ఒతత్ అసెస్. ఓదె, ఒతత్య్ అసెస్”
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,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ 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,
ఈంజకాలుమ్ చ †మానుస్ల్అంక “అమ్ కనాయ్. 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 ఎదక మానుస్ల్ 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 చొచికాలుమ్ కిజోజితెతిలిసొదొమ
పటున్మ్ చదసిస్జతెతిల. పెజల్కతెతా,పితెతా,బియాయ్రి
కెరె తా, పంటొ పికయ్ తె తా, గెరల్ బందితె తిల. 29 గని
§లోతు జా సొదొమ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా ముల దిలి
దీసి,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు పరలోకుమ్తెంతొజా
పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగిచి ఎడిద్ రితి ఇంగుడు సువ దిలన్, చి
జా పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్మొర గెల. 30అనెన్, ఆఁవ్మానుస్
జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొఏలుప కెరుకమెనఅనెన్ ఉతజాడీసిత్
దీసి జెతి ఎద దసిస్మానుస్ల్ అంక నే ఉచరె, బుదిద్ నే ఉచరె
ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిజితెతవుల,చితెదొడ్ క *తీరుప్జాసిచచ్
జవుల.

31“జాదీసికజోచి గేరుచి ఒరెన్ కో తవుల గే,జోచిసామన్
గెరి తిలె కి, జా వెంట నెంక మెన ఉతుతు నాయ్, అనెన్ కో
జోచి బటిట్ జవుస్ తిలె, కిచొచ్ వెంటుక పసులుత్ నాయ్, †గని
బే బేగి ఉటట్ గెతు. 32లోతుచి తేరిస్ జా సొదొమ పటున్మ్ క
ఇదిల్ ఇసుట్ మ్ జా జాక దెకుక మెన పసుల లోన్ చి ‡పతుత్ రు
మరుల్ జా గెలి, గెద. జలె,జాక దసిస్ జరుగ్ జలిసి తుమ్ పఁవస్
నాయ్. 33 కిచొచ్క మెలె,సొంతపానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
కో ఉచరుల గే, జోవయించి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, గని
దేముడు దిలి వాటు ఎకిక్ సతిత్మ్ ఇండుక మెన జోవయించి
పానుమ్ కో దెవుల గే, జోవయించి పానుమ్ రచిచ్ంచుప
జయెదె.

34 “జా రాతిక దొగుల ఎకిక్తె నిజ తిలె, ఎకిక్లొక ముల
దా, అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 35 దసిస్, దొగుల తేర్ బోదల్ రోడెత్
తిలె ఎకిల్క ముల దా, అనెన్కిల్క కడ నెవుల, 36 §అనెన్, దొగుల
మునుస్బోదల్ బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ
నెవుల” మెనయేసు సంగిలన్. 37 దసిస్ 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 కెరెతంకమెనజోవయింకసికడిత్ రిసొసంగిలన్. 2ఇసి
జతయ్ “ఏక్ పటున్మ్ తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె తీరుప్ దెతొసొ
ఎకిక్లొ తిలొ. జో అనెన్మానుస్ల్ క బియెనాయ్, దేముడుక
బియె నాయ్. 3 పడొత్ , జయి పటున్మ్ తె రండెల్ మానుస్
ఎకిల్ తిలి. ఈంజ జలె, రోజుక జో తీరుప్ దెతొసొతె గెచచ్ కెర,
‘విరోదుమ్సుదొ ఎకిక్లొఅంచిఉపిప్రిదావదాఅసెస్. అంచి
సంగిలీస్ సూనెల్ జోమానుస్ సంగిలి నిందక ఆరిచిమెన రుజుజ్
దెకయ్ తిస్ తె అంక తోడు తా’ మెన పుసితె తిలన్. 4 ఒగగ్ర్
దీసల్ జో ఒపప్నె నాయ్, గని పడొత్ కిచొచ్ బుదిద్ జోక అయ్ లి
మెలె, ఆఁవ్ దేముడుక బితొసొ,మానుస్క బితొసొనెంజి, గని
5 ఈంజ రండెలి అంక అలల్ర్ దా పుసుక ములె నాయ్ చి
రిసొ, జాచి సంగిలీస్ సూన్ తిసెత్ తోడు సంగిమ్ దె. నెంజిలె,
జా రోజుక జెతె తతిస్ క అంక పూరి అలుప్ కెరెదె మెలన్”
మెనయేసుపబు టాలి సంగిలన్. 6 కిచొచ్ అరుద్ మ్ సంగిలన్
మెలె, “ఆదె, జో బుదిద్ నెంజిలొ తీరుప్ దెతొసొ కీస్ సంగిలొ!
7జలె,రాతిమెదెద్నెజాకజాచిబాదల్కసట్ల్సంగితజోనిసానల్
జోచయ్జలమానుస్ల్ చపారద్నల్ దేముడు సూనెనాయ్గె?
జోవయింక తోడు జెయెనాయ్ గె? కచితుమ్ సూనెదె, తోడు
జెయెదె. అనెన్ జా తోడు జెంక ఆలిస్మ్ కెరెదె గె? నాయ్
గెద. 8బే బేగి తోడు జెయెదె. గని, జాగర, ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి పొదిక
మానుస్ల్ †నిదానుమ్నముకుమ్తవులగేనాయ్గె?” మెన
యేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్డుచి సుంకరొచి రిసొ సంగిలిటాలి
9 పడొత్ ‘అమ్ క పునిన్మ్’ మెనన అనెన్ మానుస్ల్ క

నిసాక్రుమ్ఉచరల్మానుస్ల్ క ‘సూన్ తు’మెనయేసుఅనెన్క్
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,జోవయించిఆసిత్ దొరుక్ కెరంతతి,
కిచొచ్ కిచొచ్ నాయిమ్ నెంజిల కమొ కెరతి, లంజెకమొ కెరతి,
చిసగుమ్ జిన్ కిజోఒతత్ల్ తొచొసిసుత్ నఙితొసొచిరితిజతతి.
12 గని అఁవ్ సతత్రెకక్ తివెవ్రి చువెవ్ తతత్సి, చి అంక దొరుక్
జతిస్ ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ 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,లాజుకమొకొమ్లుంకడగుండెతెపెటన ‘ఓదేముడు,
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ఆఁవ్ పాపుమ్ చొ మానుస్. అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా
అంచపాపల్ చెమించుప కెరు!’ మెనపారద్న కెరల్న్. 14జలె,
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 దేముడు దాక్ కెరెదె,
గని కోజోకజొయియ్దాక్ కెరనెదె గేజోక దేముడు వెలొల్ కెరెదె”
మెన సంగిలన్.

బాలబోదల్ కయేసు చడ వరుమ్ దిలిసి
(మతత్ 19:13-15;మారుక్ 10:13-16)

15జలె, జా దీసి ‘యేసు జోవయింక చడ చెంగిల్ వరుమ్
దెవుసు’ మెన, సగుమ్ జిన్ పెజల్ జోవయించ బాలబోదల్ క
జోతె కడ ఆన్ తె తిల. గని జేఁవ్ జెతె తిలిసి యేసుచ
సిసుస్ల్ దెక కెర, జేఁవ్ బోదల్ 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
జో మానుస్, “బాల తతె తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి ఆఁవ్
నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 22జా కోడు
సూన కెరయేసు, జోక, “అపెప్క తుక ఎకిక్ పిటట్ అసెస్. తుచి
ఆసిత్ ఎతిక్ తుయి విక కెర, జా వికిలి డబుబ్ల్ బీద సుదల్ క
దేసు, దసిస్ కెరెల్గిన పరలోకుమ్ తె తుక 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 జలెకయ్జయెదె. 25 కిచొచ్క మెలె, ఇససొమాస్రుల్
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్ ఒంటె
గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26జలె,జాకోడుసూనల్స “దసిస్జలె,కో ‡రచిచ్ంచుపజంక
జయెదె?” మెన బమమ్ జల. 27 గని యేసు, “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
తుచిపటిట్ బులితసుమ్”మెలన్. 29యేసుజేఁవ్బారికుల్ 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 కోములతవులగే, 30అపెప్ఈంజలోకుమ్ తె
ఈంజ కాలుమ్ తె కి జోక దసచ అనెన్ ఒగగ్ర్ వంతుల్ రితి
దొరుక్ జయెదె, అనెన్, జెతి కాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జితివాటజోక దొరుక్ జయెదె.

జోమొరుకతిలిస్ చిరిసొయేసుఅనెన్క్సుటుట్ సంగిలిసి
31 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెతె తిలి వటెట్ యేసు

జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పకక్ కడన ఇసి మెలన్. “ఈందె,
అమ్యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్,చిఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి రిసొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్సి
ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్ జయెదె. 32 కిచొచ్క మెలె,
యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల, చి అంక
కొంకడుల, అంచి మరియాద కడుల, చి అంక తుంక దెవుల.
33అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల, చి అంకమారుల, తిరత్ క అనెన్
జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెలన్. 34 గని ఇనెన్చి కిచొచ్ అరుద్ మ్ కి
కెరంతి నాయ్. జా అరుద్ 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.
36 ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ జా వాట్ గెతె తిలిస్ చి అవాడ్ సూన
కెర, “కిచొచ్క ఒగగ్ర్ జనాబ్ ఈంజ వాట్ గెతతి?” మెన
పుసిలన్. 37పుసిలె, జేఁవ్ “నజరేతు గఁవివ్చొయేసు ఈంజ
వాట్ గెతయ్” మెన జోక సంగిల, 38 చి సూన, 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 “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరల్, గని జో అనెన్, “దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్ కెరు!” మెన అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ
కేకుల్ గలొ. 40ఇసి జతికయ్,యేసు టీఁవ కెర, “జోక ఇతత్ల్
కడ ఆన” మెన ఆడ దిలన్, చి జోక జోచితె కడ ఆనల్స పాసి
జెతికయ్, 41 “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన తుయి కోర్ ప
జతసి?” మెన పుసితికయ్, జో గుడిడ్ మానుస్, “పబు, ఆఁవ్
దెకిత్ రితి కెరు” మెలన్. 42 యేసు జోక, “ఈందె తుచ
అంకివొ డీసుత్ . అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ
తుయి §చెంగిల్ జా అసిస్సి” మెన సంగితికయ్, 43 బేగి జో
మానుస్చ అంకివొ డీసిల చి, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ
యేసుచి పటిట్ గెలన్. అనెన్, పెజల్ఈంజ ఎతిక్ దెకతా, జేఁవ్
కి దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల.

‡ 18:26 18:26మెలె, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక. § 18:42 18:42 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప
జా అసిస్సి’.
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జకక్యయ్ మెలొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ

1 జలె, యేసు యెరికో పటున్మ్ పెస జా పటున్మ్ వాట్
గెచచ్ ములిత్ పొది, 2ఒతత్ జకక్యయ్ మెలొమానుస్ తిలన్. జో
సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చొ అదికారి, చి జో ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్
తిలొ. 3జలె, ‘యేసు కీసొచొగె దెకిన్ దె’మెనఇసుట్ మ్ జలన్,
గని జో పాటిట్ మానుస్, చి యేసుచి సుటుట్ నంత బెరల్ జనాబ్
అడుడ్ జా అసిత్. 4జాకయ్ 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. 6దసిస్ మెంతికయ్, జకక్యయ్ బమమ్ తెన్జా రూక్ తె
తెంతొఉతజా,సరద్ తెన్యేసుక గెరి కడన,మరియాదఎతిక్
కెరల్న్. 7ఇసిజరుగ్ జలిసి దెక కెర పెజల్ఎతిక్ కుసుమ్ కసుమ్
లటట్బల్. “పాపుమ్ సుదొచి గెరి జో గోత్ 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 గెలసకయ్చజనజోవయించపాపల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఈంజ
లోకుమ్ 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 చియెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె పాఁవిలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప
కెరుక మొదొల్ జయెదె.” మెన ఉచరె తిల. 12 జాకయ్
యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “వెలొల్ మానుస్
ఎకిక్లొ తిలొ. ఈంజ దేసిమ్ క రానొ జంక మెన, రానల్ క
టీఁవడొత్సొ తిలి దూరి దేసిమి ఉటట్ గెచచ్ జెంక మెన, ఈంజొ
బార్ జలొ. 13 గని, నే గెతె అగెగ్, జోచ దెసుస్జిన్ గొతిత్
సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక ఎకెక్కొల్ క ఎకెక్క్ †బఙర్ చ
కాసుల్దా కెర, ‘ఆఁవ్ జెతె ఎదక ఇనెన్తెన్ బియాయ్రి కెరెతా’
మెలన్. 14 గని జోవయించ పెజల్ జోక ఒగగ్ర్ విరోదుమ్ జా
అసిత్, చి ‘ఈంజొమానుస్ అమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెలె,
అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్నాయ్’,మెనజోమానుస్చి పటిట్ 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. 16 తొలితొచొ జా
కెర, రానొచి పురెతొ టీఁవిలన్ అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి
బఙార్ కాసుక అనెన్ దెసుస్ బఙార్ కాసుల్ లాబుమ్ దొరుక్ జా
అసెస్’ మెలన్, చి 17 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి చెంగిలొ గొతిత్
సుదొ. ‡ఇదిలిసి కామ్ దెతికయ్ తుయి నిదానుమ్ కెరల్ది, చి
తుయిదెసుస్ పటన్ల్ చిఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక ఆఁవ్
అదికారుమ్ దెతసి’ మెన రానొ సంగిలన్. 18తెదొడి అనెన్కొల్
గొతిత్ సుదొఅయ్ లొ,అనెన్, ‘బాబు,తుయిదిలిబఙార్కాసుక
అనెన్పాఁచ్ బఙార్కాసుల్లాబుమ్దొరుక్జాఅసెస్’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
జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘తుయి గరొచ్ గొతిత్ సుదొ! తుయిసొంత
సంగిలిసి తుకయ్ నేరిమ్ వయడత్య్. అంక కనాక్రుమ్
నెంజిలొసొ, సొంత కామ్ నే కెరిల్సి నఙితొసొ, సొంత నే
ఉంపిలిసి లాయితొసొ’ మెన తుయిజానిస్. 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 తిల మానుస్ల్ క, జా బఙార్ కాసు జోతె నఙన, దెసుస్
బఙార్ కాసుల్ తిలొ జో అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక దాస, మెలన్.
25 జో దసిస్ మెంతికయ్, జేఁవ్ తిల గొతిత్ సుదల్ గోస జా,
గని బాబు, జోక దెసుస్ బఙార్ కాసుల్ అసిత్! జోక అనెన్
కాసుల్ కిచొచ్క దెంక! మెల. 26 గని జో రానొ కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, ‘తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, §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 కెరుకమెలె,అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్నాయ్’మెలఅంచ
విరోదుమ్సుదల్ క కిచొచ్ కెరుక? జోకఇనెన్ కడఆన,చిఅంచి
మొకెమ్ కండ గెల మెన రానొ సంగిలన్” మెన యేసు *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 బేతనియ మెల గఁవొవ్క పాసిచి †ఒలీవ మెంతి మెటట్య్
పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి బుకారా
కెర, 30 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ తుమ్ పెస, చి గఁవివ్
పెసిలదు మెలె, బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ బేగి తుమ్ క డీసెదె.
జాచి ఉపిప్రి అపెప్ ఎద కో కి వెగుక నేతయ్. జాకయిప కెర
ఉదడ ఆన. 31 అనెన్, ‘కిచొచ్క యిపితసు?’ మెన తుమ్ క

* 19:9 19:9యూదుల్ క అబాహామ్ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ జా తిలొ. † 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 19:26 మతత్యి 25:29 దెక. ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుదిద్
తిలొసొకఅనెన్ బుదిద్ సికడుక జయెదె, గని బుదిద్ నెంజిలొసొతెతెంతొజోసిక తిలిస్ కి కడ గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27ఈంజటాలితెరానొకోమెలె,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.
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కో జవుస్ పుసిలె, తుమ్ కిచొచ్ మెన మెలె, ‘ఇనెన్తెన్ పబుక
కామ్అసెస్’ ”మెనసంగ,మెనయేసుజేఁవ్దొగులసిసుస్ల్ క
సంగ జా గఁవివ్ తెదయ్ లన్.

32జలె,జోతెదయ్ లదొగుల గెచచ్ కెర,యేసుసంగిల్ రితి
జలి మెన దెకిల. 33 జేఁవ్ జా గాడెద్ పిలల్క యిపుక దెరికయ్,
“గాడెద్ పిలల్క కిచొచ్క యిపితసు?” మెన జేఁవ్ చ సావుకరుల్
పుసిల. 34 పుసితికయ్, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్”
మెల.

35జలె, జేఁవ్ సిసుస్ల్జాగాడెద్ పిలల్కయేసుతె ఉదడ ఆన
కెర, జోవయించ దుపప్టుల్ గాడెద్చి ఉపిప్రి గల దా, యేసుక
వెగడల్, 36అనెన్, యెరూసలేమ్ తె జో గెతె తతికయ్, జో గెతి
వటెట్ ‡జనాబ్ జోవయించ పాలల్ అంతిరల్. 37అనెన్, యేసు
జా ఒలీవ మెటట్చి కొనస్ జీన యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పకక్
ఉత పాసి పాఁవిలి పొది, జోక నంపజల పెజల్ ఎతిక్జిన్
సరద్సంతోసుమ్జాగటిట్ఙఅవాడ్కెరన, 38“దేముడుచినావ్
తెన్ జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర! పరలోకుమ్ తె సేంతుమ్,
చి ఎతిక్చి ఉపిప్ర్ టాన్ తె తిలొసొక జొఒర!” మెన కేకుల్
గల, యేసుచి అతిత్ కెరల్ జేఁవ్ దెకిల కమొచి రిసొ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగితె తిల.

39 తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్ తె బెద తిల సగుమ్ జిన్
పరిసయుయ్ల్యేసుక “గురుబాబు, తుచ సిసుస్ల్ తుకెల్ తతి
రితి సంగు” మెలె, 40 గని యేసు జేఁవ్ 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, దేముడు తెన్ కీసి సేంతుమ్ జంక తుయి
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” మెన యేసు
§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 రితి జాకమారుస్ప కెర అసుస్స్.”
మెన సంగిలన్.

47జలె,జాదొరతియేసురోజుకదేముడుచి గుడితెబోదన
కెరె తిలన్, అనెన్ వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్సికడత్స చి,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్జోకమారుక
వాట్ చజితె తిల, గని 48 పెజల్ ఎతిక్ రోజుక జెతె తా
జోవయించ కొడొ ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ సూన్ తె తిల, చి నెతిరల్.

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.
4యోహానుబాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ
చి? పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గే, తుమ్
సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

5దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి జలమెలె,
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన, ఇసి మెంతె తిల,
“పరలోకుమ్ తెంతొ చి మెన అమ్ సంగిలెగిన, ‘దసిస్ జలె,
తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?’ మెన ఈంజొ అమ్ 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.” 7జాకయ్జేఁవ్యేసుక కిచొచ్ జబాబ్
దిలి మెలె, “జా అదికారుమ్ కేనె తెంతొ గే నేనుమ్” మెల.
8 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “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 క ఈంజ ఏక్ *టాలి సంగుక దెరల్న్.

“ఏక్మానుస్ దాచ తోట రోవడ కెర, రకితసక నిసాన, జేఁవ్ క
జా తోట గుతత్ దా, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ వేర దేసిమి గెచచ్ తంక
మెన, ఉటట్ గెలన్. 10జలె, పంటొ పికిలి పొది, ‘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 .

‡ 19:36 19:36మతత్యి 21:8, చిమారుక్ 11:8 దెక. § 19:44 19:44యేసు జెరమ్ ముపప్య్తినిన్ వెరుస్ల్ కమొర అనెన్ జిలన్, చియేసు జెరమ్ డబబ్య్
వెరుస్ల్ క రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క, దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెరల్. జా పటున్మ్ దసిస్ జా జా పటున్మ్ చమానుస్ల్ జా సిచచ్ జవుల

మెంతి గురుకయేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45 19:45మతత్యి 21:12-13, చిమారుక్ 11:15-17 చియోహాను 12:12-19 దెక. * 20:9 20:9ఈంజ
టాలితె, ‘గుతత్ నఙ తోట రకితస’ కొనస్మెలె,ముకిక్మ్ కయూదుల్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దెకయ్ లివాట్ సికడత్ వెలెల్లమానుస్ల్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్,పూజరుల్ . ‘ఎజొమాని’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు. ‘ఎజొమానితెదయ్ ల గొతిత్ సుదల్’మెలె,జోవయించ కబురుల్ సంగిలస.
‘ఎజొమానిచొపుతుత్ సి’మెలె,యేసు. ‘దాచతోట’మెలె,యూదుల్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బకి కెర అనెన్మానుస్ల్.



లూకా 20:11 96 లూకా 20:38

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
తెంతొ అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక ఎజొమాని తెదయ్ లన్ చి, ఇనెన్క
కి బలే అలల్ర్ కెర గంటివొ గాయిమ్ లు కెర దా ఉదడ గెల.

13 “తెదొడి జా దాచ తోటచొ ఎజొమాని, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్
జయెదె? నాయ్, గెద, ఇసి కెరిందె. అంచొపేమతిలొపుతుత్ క
తెదయిందె. జోకయ్మరియాదదెకుల, కిచొచ్గె’మెనఆకర్ క
జోకయ్ తెదయ్ లన్. 14 జేఁవ్ తోట గుతత్ నఙిలస జోక దెక
కెర, ‘ఇనెన్కయ్ అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు జయెదె. అలెల్,
ఇనెన్క మారుమ, చి ఇనెన్క కలుగు జతి వాట అమ్ కయ్
దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్ లటట్బన, 15 జో
ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెర కెర, జోక తోట తెంతొ పెలవ న
కెర, †బయిలెమార గెల. జలె, జేఁవ్ ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క
దసిస్ కెరిల్ రిసొ,జాతోటచొఎజొమానిజోవయింక కిచొచ్ కెరెదె?
16 కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జాఁ కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక మొరవ
కెర, జా తోట వేర మానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్. పెజల్ జాక సూన కెర, దసిస్ కెఁయఁక జరుగ్ జంక
జయెనాయ్! మెల. 17 గనియేసు 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,
జేఁవ్బదద్ల్జాగెచుచ్ల, గని కచిఉపిప్రిఈంజొపతుత్ ర్ సేడెదె
గే,జోక బీడవ గెలెదె.” మెనయేసు‡ సంగిలన్.

19 పంటొ నఙుక గెలసక మారల్ సంగిలస మెన అమ్ చి
రిసొయేసు సంగితయ్మెనమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్
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’ మెన మోసే
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 జవుస్తపుప్ సంగిలె,జోకదెర,రోమ్దేసిమ్ 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
మొకమాటుమ్ నే దెకితె, వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే
నే బితె, దేముడు దెకయ్ లి వాట్ చి రిసొ సతిత్మ్ తెన్ బోదన

కెరసి మెన జానుమ్” మెన పులయ్ తి రితి సంగ, 22అనెన్,
“రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్ రానొక అమ్ సిసుత్ 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” మెన జనాబ్ సంగిల. 25యేసు జోవయింక, “దసిస్
జలె, సర్ క దెతిసి సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్
తుమ్దాస.” మెన, జోవయింక జబాబ్ దిలన్. 26దసిస్, జో
సంగిలిస్ తె తపుప్ నాయ్ చి, పెజల్ చిమొకెమ్ జో 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, ‘ఎకిక్లొచొఅనొన్సి పెండిల్ జా బోదల్
నెంతె మొర గెలెగిన, జో బావొసి అనొన్స్ చి తేరిస్క 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 నెంతెమొర గెలన్. 30జోమానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ కి
జాక ఆనన,బోదల్ నెంతెమొర గెలన్. 31జోచిపటిట్చొ,జోచి
పటిట్చొ, దసిస్ వరస్ తెన్ సతుత్ జిన్మొతుత్ మ్జాతెన్పెండిల్ జా
సంతానుమ్నెంతెమొరగెల. 32ఆకర్ కజాతేర్ బోద కిమొర
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
అనెన్ మొరి నాయ్. అనెన్, జేఁవ్ మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి
రిసొ, జేఁవ్ దేముడుచ పుతత్రుల్ జా అసిత్.

37 “జలె, ‘మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జవుల’ మెన †రూకు
తెడిజాఆగిలగితెతిలిస్ చిరిసొజోరెగిడిల్స్ తెఅమ్ చొమోసే
పూరుగ్ మ్ చొ కి దెకయ్ తయ్. కేన్ కోడుతె మెలె, దేముడుచి
రిసొ ‘అబాహామ్ చొ దేముడు, ఇసాస్కుచొ దేముడు, చి
యాకోబుచొ దేముడు’ మెన ఏక్ తె సంగితయ్, గెద. 38జలె
జేఁవ్ మొరల్ పూరుగ్ ల్ క మోసేచి కాలుమ్ ఎద కి జో దేముడు
తా కామ్ క అయ్ లిస్ తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్

† 20:15 20:15 యేసుక 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 జలస మొతుత్ మ్ జిన్. బోడిపతుత్ ర్ మెలె, యేసు.
‘బోడిపతుత్ ర్ నెసిలస’ మెలె, ముకిక్మ్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్. ‘పతుత్ రు జోవయించి ఉపిప్రి సేడ బీడయ్ తిసి’ మెలె, జేఁవ్ పూరి 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, జా
పబుతుమ్ చిమొకెమ్ జోవయింక నేరిమ్వయడసిచచ్ కెరవుక జయెదె. గని ‘జాసిసుత్ దెంక చెంగిల్’మెనజోసంగిలెమాములుమ్ పెజల్ కోపుమ్జవుల. మెలె,జావేర

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. † 20:37 20:37 నిరగ్మకాండుమ్ 3:1-6.



లూకా 20:39 97 లూకా 21:16

అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితి మొర గెలసక నాయ్, గని
జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు తయెదె. కో దేముడుచి రిసొ
జిఁయమొర అసిత్ గే, జోవయించి రిసొ జితతి” మెనయేసు
సంగిలన్. 39జలె,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స కి
ఒతత్ తిల. జేఁవ్, జలె, పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల చి,
మొరెల్ జీవ్ జంక జయెదె, అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె
మెననంప కెరతిచిరిసొ “గురుబాబు,తుయిచెంగిల్జబాబ్
దిలది!” మెనసంగిల. 40ఒతత్ తెంతొజోవయింతెఅనెన్ కో కి
యేసుక 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
రానొచిసెకుమ్ తెజెరమ్జోకపుతుత్ సిజయెదె’మెనకీసిసంగుక
జతయ్?” మెన, అనెన్, 42-43 కీరనల్ తెదావీదు,
‡“తుచవిరోదుమ్సుదల్తయెసుఁదితిపొదొజతిరితిఆఁవ్
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
సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జోక §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)

45 పెజల్ ఎతిక్ సూన్ తె తతికయ్, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క
ఇసి మెలన్. 46 “దిగిల సూటిచ పాలల్ గలన బులిత
గవురుమ్ఉచరంతఅమ్ చమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్
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
రండెల్ మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి, అనెన్ ఉపమెనుస్క
దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్, జోవయించి పాపుమ్ ఒగగ్రి, చి
వెలిల్ సిచచ్ సేడుల”మెనయేసు సంగిలన్.

21
బీద జలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్ జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్

దేముడుక దిలిసి
(మారుక్ 12:41-44)

1దేముడుచిగుడితెడబుబ్ల్దెతికానుకపెటెఏక్తయెదె.
దేముడుచికామ్ కమెనమానుస్ల్ఒతత్ డబుబ్ల్ గలుల. జలె,
యేసుజాపకక్అంకి గల,సొమాస్రుల్ జోవయించిడబుబ్ల్జా
పెటెట్తె గలెత్ తిలిసి దెకిలన్. 2 తెదొడి ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్
మానుస్ జా డబుబ్ల్ దెతి కానుక పెటెట్తె దొనిన్ ఇదుల రాగి
కాసుల్ గలిలిసి యేసు దెకిలన్. 3 జా దెక కెర, యేసు,
“నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె, జేఁవ్సొమాస్రుల్

ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి
రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్. 4 జోవయించి ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ తెంతొ సేంసిలిసి జేఁవ్ దా అసిత్. ఇనెన్క,
మాతుమ్, కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి ఎతిక్ దాఁయి గెల
అసెస్”మెనయేసు సంగిలొ.

దేముడుచి గుడి పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
5దేముడుచి గుడి “చెంగిల్పతల్తెన్ కెదిద్ సూటితెయార్

కెర అసిత్, *కెదిద్ తమమ్స వసుత్ వల్ క సూటి కెర అసిత్!” మెన
†సిసుస్ల్యేసుక దెకయ్ ల. 6యేసు, “తుమ్ దెకితిసి 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
పొది అయ్ లిమెలె, అమ్చినితి రిసొ కిచొచ్ గురు తయెదె?”
మెన పుసిల. 8 జో జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క
అంచి రిసొమోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్ జాగర 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
ఉపిప్రి దేసిమ్యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు, ఏక్ దేసిమ్ చ
జోవయించి ఉపిప్రి జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు
తుమ్ సూనెల్, తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. దసచ ఎతిక్ జరుగ్
జంక అసెస్, గనిఈంజఉగుమ్తెదిద్ బేగిపూరిజయెనాయ్”
మెనసంగ కెర 10జోవయింకఅనెన్,దేసిమ్ చిఉపిప్రి దేసిమ్,
రాజిమ్ చిఉపిప్రి రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవ్ ల. 11వేర వేరతె
బూకంపల్ కరువుల్ చి, కిచొచ్ కిచొచ్ కసట్ల్ నసట్ల్ జరుగ్ జవుల
చి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగగ్ర్ బయిమ్ దెత వెలొల్ గురులు
జెవుల.

12 “గనిఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్,మానుస్ల్ తుమ్ క
దెర, జోవయించి కోపుమ్ క తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెర,
‘అదికారుల్జోవయింక సిచచ్ కెరు’మెనఅమ్ కయూదుల్ చ
సబ గెరలె జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దెవుల, చి తుమ్ క
జేల్ తె గల దెవుల. అంచి సేవతుమ్ కెరసుచి రిసొ,రానల్ చి
మొకెమ్ అదికారుల్ చిమొకెమ్ 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 చి మొకెమ్ తుమ్ పరిచచ్ జంక
జలె, జా నే జతె అగెగ్, జేఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్ కిచొచ్ జబాబుల్
దెమ్ దె?, మెన తుమ్ ఉచరంతె తానాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క చోండి దెయిందె, తుమ్ క దొరుక్ 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.

‡ 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1. § 20:44 20:44 కీసిమెలె,యేసు ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచొపుతుత్ స్ జఁయిదేముడీ జతయ్, గనిమానుస్
జాదావీదు రానొచి సెకుమ్ తెజెరమ్ జోవయింకపుతుత్ స్ రితొ జతయ్. సగుమ్ జిన్ పెజల్జాకోడు ఒపప్నల్;మతత్యి 9:27, 21:9. ‘మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెలి
జోయేసు సంగనిల్ నావ్ తె కి జా అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి అసెస్. * 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 నుయ్మ్పాడ్ కెరల్.
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అనెన్, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క మానుస్ల్ మారుల. 17 అనెన్,
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,
తుమ్పరలోకుమ్ తెగెతిసిఅడుడ్ కెరుక నెతిరి. 19తుమ్ఎకిక్
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 సమయుమ్ పాఁవ జా అసెస్’ మెన చినితె.
21జా గురు దెకిలె, తుమ్ చితె కోఈంజయూదయపదేసిమి
తవుల గే, చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు చి, పటున్మ్ చి తెడి
తిలస బార్ జా ఉటట్ గెతు, చి పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె
గఁవివ్లెజవుస్కోతవులగే,పటున్మ్ తెఅనెన్ పెసుత్నాయ్.
22కిచొచ్కమెలె,జోవయింక పఁవిస్ల్ రితి ఇండిలజోవయించ
అమ్ చయూదుల్ క దేముడు సిచచ్ దెత దీసల్ జవుల, జేఁవ్.
జోఅగెగ్ రెగిడిల్సి దసిస్ జరుగ్ జాపూరి 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! 24అమ్ చయూదుల్ తె
సగుమ్ జిన్ క కండగెలుల,సగుమ్ జిన్ కదెరవేరదేసిమ్ లుతె
కడ నెవుల. అనెన్ యూదుల్ నెంజిలస ఈంజయెరూసలేమ్
పటున్మ్ చిఉపిప్రి,ఈంజ దేముడుచి గుడిచిఉపిప్రి 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
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.
26ఈంజ లోకుమ్ తె జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొచి జోవయించి
బయిమ్ కమానుస్ల్ చిమొకొమ్గుంజ సేడుల. కిచొచ్కమెలె,
ఆగాసుమ్ తెసెకితిలిసిఎతిక్అదుద్ ర్జాగెచెచ్దె. 27తెదొడ్ క,
ఎదివాట్ అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్
మానుస్ 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” మెన యేసు
సంగిలన్.

29 తెదొడి యేసు 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 గురుల్ పూరి జరుగ్ జతి ఎద ఈంజ ఉగుమ్
అంతుమ్జయెనాయ్. 33ఆగాసుమ్బుఁయినాసెనుమ్జా
గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ‡ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

‘తెలివితాపాపుమ్ తెదెరున్ నేసేడిత్ రిసొపారద్న కెరెతా’
34 “తుమ్ మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె గే తుమ్ జాగర

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,
ఈంజఉగుమ్ చిజాఆకర్ దీసిఅయ్ లె,బోనుక ‘అసెస్’మెన
జంతు నేనెల్ కీసి చటుక్న దెరున్ సేడుక జయెదె గే, దసిస్ తుమ్
చటుక్న లాజ్ బెటుట్ క జయెదె. 35 కిచొచ్క మెలె, బూలోకుమ్
తిలస ఎతిక్జిన్ కజా దీసి లయెదె. 36ఈంజేఁవ్ సెమల్ తెజా
దీసిజెతికయ్గురుచఅలల్ర్ ఎతిక్తెతుమ్ఓరుస్పజాజీన్ తి
రితిచి, జీన ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఏలుప
కెరుకమెనఅనెన్ జెతిపొదికఅంచిమొకెమ్ తుమ్టీఁవ్ తిరితి,
తుమ్జాగరదెకన,జాఎతిక్కదొరుక్ జలిసెకితుమ్ కతవుస్
మెనతుమ్పారద్న కెరెతా”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

37జలె, జాదొరతియేసు రోజుక మెదెద్న్ పొది దేముడుచి
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

జాదేసిమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్యేసుకదెరమారుకమెన
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 పాసి జా అయ్ లి. 2తెదొడి “కెఁయఁక కీసి పెజల్ క
బమమ్ నే కెరె యేసుక మారుమ?” మెన వెలెల్ల పూజరుల్ చి

§ 21:18 21:18 నెంజిలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంతె తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి నాసెనుమ్జా గెచెచ్ నాయ్’. * 21:27 21:27
మతత్యి 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 ఎతిక్చిఉపిప్రి జీనొల్ మెలె, దేముడు
అబొబ్స్ చిఅతిత్ జో ఎతిక్సొరప్ కెర దెయెదె, చిఅబొబ్సి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్చి ఉపిప్రిపూరి ఏలుప కెరెదె. ఇనెన్క కొరిందియుల్ క పవులు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్
15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప కెరె పొదిక,జోవయించి తెడి జోవయింక నంపజాజోవయించయ్జలమానుస్ల్ కి ఏలుప కెరుల. ఇనెన్క డీసయ్ లిసి 5:10 సదు

కెర. ‡ 21:33 21:33 నెంజిలె ‘నెరవెరుస్ప జంక ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్’. § 21:37 21:37మారుక్ 11:11-12, చి 19-20తె దెకిలె, ‘ఒలీవమెటట్య్’మెనె
నాయ్, గని ‘బేతనియ గఁవివ్’. బేతనియగాఁవ్ ఒలీవమెటట్కయ్పాసి తయెదె. * 22:1 22:1 ‘ఇసి దసిస్ పండుగు కెర’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సంగిలిసి కేనె సదు కెరుక జయెదెమెలె, నిరగ్మకాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తె.
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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

‡ఇసక్రియోతుమెలొయూదాక సయ్ తాన్దెరల్న్. 4యూదా
వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి దేముడుచి గుడిచ జమానుల్ సుదల్ చ
అదికారుల్ తె గెచచ్ కెర, “యేసుక తుమ్ చి అతిత్ ఆఁవ్ దెర
దెయిందె. కీస్ కెరుమ?” మెన జోవయింతెన్ లటట్బల్, 5జేఁవ్
సరద్ జా “తుక డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెన ఒపప్నల్. 6 జో కి
ఒపప్నొల్చి, జనాబ్ నెంజిలిస్ తెయేసుక దెర దెంక మెన వాట్
చజితె తిలొ.

పసాక్ పండుగ్ చి అనిన్మ్ యేసుచ సిసుస్ల్ తెయార్
కెరిల్సి

(మతత్ 26:17-25; మారుక్ 14:12-21; యోహా
13:21-30)

7 తెదొడి నే పులయ్ ల పోడియొ కతి దీసి అయ్ లి. జా
దీసి పసాక్ పండుగ్ చి రిసొచి §మెండపిలల్ కండ అరిప్తుమ్
దెవుల. 8జాకయ్ యేసు పేతురుక చి యోహానుక “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, 12సామన్తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క
జా దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తుమ్
తెయార్ కెర తా” మెనయేసు సంగిలన్. 13జేఁవ్ గెచచ్ కెర,
‘జోసంగిల్రితిఎతిక్జరుగ్ జాఅసెస్’మెనదెక కెర,జాపసాక్
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,

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ జా అనిన్మ్ కంక మెన వెసిల. 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 లెపొదిక,జోచిరాజిమ్ తెఈంజ పసాక్ పండుగు
*గురు జతి రచచ్నచిముకిక్మ్ చిఅరుద్ మ్ చికామ్పూరిజరుగ్

కెరె ఎదక ఈంజమదెనె,ఈంజ పండుగ్ అనిన్మ్ ఆఁవ్ అనెన్
కయి నాయ్ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 17జా పండుగ్
అనిన్మ్ పితి డొమన్ దాచ రసుస్మ్ యేసు తెదొడి దెర కెర,
‘ఈంజతుయిదాదయకెరల్ది’మెనదేముడుఅబొబ్స్ క సంగ
కెర, సిసుస్ల్ క “ఉంద, ఇనెన్ తిలిసి తుమ్ వరస్ తెన్ పియ
వంటన. 18 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్
ఏలుప కెరి రితి జెతె ఎదకఈంజమదెనెఆఁవ్దాచ రసుస్మ్
పియినాయ్మెనతుమ్ కఆఁవ్సంగితసి”మెనయేసుసంగ
కెర, 19పోడివెంట ‘తుయిఈంజదయకెరల్ది’మెనదేముడు
అబొబ్స్ కసంగ కెర,జాపోడిమోడకెర,సిసుస్ల్ కదా “ఉంద,
ఈంజ అంచి ఆఁగ్. †అంక తుమ్ ఏద కెరి గురుక తుమ్ ఇసి
కంక అలవాట్ జా. ఉంద కా,” మెన దిలన్. 20 దసిస్, జా
అనిన్మ్ కా కేడయ్ లి పొది ‡గలస్ అనెన్ దెర, “ఈంజ గలస్
దాచరసుస్మ్,ఆఁవ్దెతినొవిపమానుమ్. తుమ్ చిపాపుమ్
గెచచ్య్ తి రిసొ సువ దెతి అంక లొఁయి. జాలొఁయిచి గురు
ఈంజ దాచ రసుస్మ్.

21“ఈందె,అంకదెర,సొరప్ కెరదెతొసొఈంజబలల్తెవెస
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 విరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె
గే, జోమానుస్ 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

లటట్బనుక దెరల్. 25జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,యేసు జోవయింక,
“యూదుల్ నెంజిల వేర రానల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన
పెజల్ క జాడుల్ వయడెత్ తిలి రిత జోవయింక పోటి తెన్
ఏలుప కెరతి, అనెన్ పెజల్ చి ఉపిప్ర్ చ అదికారుల్ ‘దరుమ్మ్
కెరస’ మెనంతతి. 26 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయె
నాయ్. తుమ్ చి తెన్ వెలొల్ జతొసొ ఎతిక్చి కంట దకిలొ రితొ
జవుస్ చి, తుమ్ క ఏలుప కెరొసొ సేవ కెరొసొ రితొ జవుస్.
27మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చిరగుమ్ఉచరెల్,కొనొస్ వెలొల్
జయెదె? అనిన్మ్ క బలల్తె వెసితొసొ గే జోవయించి అనిన్మ్
వంటదెతొగొతిత్ సుదొ గె? బలల్తెవెసితొసొవెలొల్ జయెదె, గెద.
జలె,ఆఁవ్ తుమ్ చినెడిమితావంట 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 ఉపిప్రి

† 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 పెజల్పూరి
జోవయింక 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 బితెతాఅలల్ర్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్. ‡ 22:3 22:3జోవయింక ‘ఇసక్రియోతు’మెన కిచొచ్క జోవయింకనావ్ తిలిమెలె,జోఇసక్రియోతు

గఁవివ్చొమానుస్ జయెదె. § 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 22:16 జా పసాక్ పండుగు మెన మాములుమ్ యూదుల్
కిచొచ్క కెరుల మెలె, పూరుగ్ మ్ పొది జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి తా 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 జతిముకిక్మ్ చి రచచ్న’మెలె,పాపుమ్తెంతొ,పాపుమ్ చి ఉగుమ్ తెంతొ,పాపుమ్ చిలోకుమ్ తెంతొమానుస్ల్ 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.
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ఆఁవ్ ఏలుప కెరి రిసొ కీసి అంచొ దేముడు అబొబ్ అంక
అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్ 30 తుమ్ అంచి రాజిమ్ తె
అంచి బలల్తె వెస కంక పింక చి, §తుమ్ బారజిన్ బార
సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ చబార సెకుమ్ లుచక అంచి
తెడి ఏలుప కెరుక మెన తుమ్ క ఆఁవ్ నిసాన అసిస్” మెన
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేతురుక “ ‘జోక నేని’మెనఅంచి రిసొతుయితివెవ్రి
సంగితె”

(మతత్ 26:31-35; మారుక్ 14:27-31; యోహా
13:36-38)

31పడొత్ , 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 నముకుమ్పాడ్జా 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 నంపజల అనెన్ మానుస్ల్ చి
నముకుమ్ తుమ్ డిటుట్ మ్ కెర” మెన యేసు పేతురుక చి,
అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

33 తెదొడి పేతురు “పబు, తుయి జేల్ తె జేలి తంక
జలెకి, మొరుక జలెకి, తుచి తెన్ బెద జేలి జయిందె జవుస్,
మొరిందె జవుస్, అంక బి నాయ్” మెలన్. 34జలె, పేతురు
దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోక, “ఓపేతురు,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
35 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్, “జా సుటుట్ దేముడుచి

రాజిమ్ పాసి జా అయ్ లిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ
సంగమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర కెర తుమ్ బుల” మెన తుమ్ 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
జబాబ్ దెతికయ్, జోవయింక అనెన్, “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 అంచితె పూరి జరుగ్
జంకఅసెస్. కిచొచ్కమెలె,అంచిరిసొరెగిడిల్సి 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)

39యేసుఒలీవమెటట్య్గెచుచ్కఅలవాట్తిలిచి,తెదొడి
బార్ జా ఒతత్య్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి జో తెన్ బెద గెల.
40జలె, ‘గెతేస్మనే’మెంతిజో గెతి ఒతత్చి తోటతెపాఁవ కెర,
సిసుస్ల్ కయేసు, “అపెప్ జెత అలల్ర్ తుమ్ క ఏక్ పరిచచ్ రితి
జయెదె. ఈంజ ఎతిక్తె తుమ్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ పారద్న
కెరె తా” మెనయేసు సంగ కెర, 41పతుత్ 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 మ్
పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన దేముడు అబొబ్స్ క
పారద్న కెరల్న్. 43*పరలోకుమ్తెంతొదూతఎకిక్లొడీసజోక
డిటుట్ మ్ కెరల్న్. 44 †తెదొడి జోచి పెటిల్ ఒగగ్ర్ బాద దుకుమ్
సేడ, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ పారద్న 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 ,
చి ఈంజ జెతి అలల్ర్ చి పరిచచ్తె తుమ్ పాపుమ్ నే 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
ఇసక్రియోతుయూదా. జోయూదా, జలె,యేసుక చుంబుక
మెనజోచిపాసిఅయ్ లన్, 48గనియేసుజోక, “ఓయూదా,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక దెర దెతి పొది
ఉపమెనుస్క చుంబ దెతె గె?” మెనజోక పుసిలన్.

49జలె, ‘జోక దెరుల’మెనయేసు తెన్ తిలజోచ 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, జోచొ
ఉజిలొ కంగొడ్ సింద గెలన్. 51 జలెయేసు “అనెన్ దస కమొ
పోన”మెన సంగ కెర,జోగొతిత్ సుదొచొ కంగొడ్ చెంగిల్ కెరల్న్.

52 తెదొడి జోక దెరుక మెన బార్ జా అయ్ ల వెలెల్ల
పూజరుల్ క, దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చ
అదికారుల్ క చి వెలెల్ల సుదల్ కయేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్ చోరల్య్
గే, చి కతుత్ లు *డండల్ దెరన తుమ్ అయ్ లదు? 53 ఆఁవ్
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.

§ 22:30 22:30 ‘తుమ్ బారజిన్’ మెలె, జోయూదా పిటొల్ , గెద-యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలొచి రిసొ. గనియేసు జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ
గెలి పడొత్ , తిల సిసుస్ల్ పారద్న కెర అనెన్కొల్ క,మెలెమతీత్యమెలొసొక నిసాన బెదవనల్, చి అనెన్ బారజిన్జా గెల. బారికుల్ 1:15-26. * 22:35 22:35 లూకా
10:4, 9:3. † 22:36 22:36ఈంజ 36నంబర్ చి కోడు కిచొచ్క సంగితయ్, బెరె, ‘అలల్ర్ జెవుల చి తుమ్ డిటుట్ మ్ తతి రిసొ తెయార్జా’ మెలి అరుద్ మ్ కయ్.
గని ‘మాములుమ్ అయ్ దల్ కయుదుద్ మ్ కెరుక తెయార్జా’మెలిఅరుద్ మ్ కయేసు 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 తయె

నాయ్. ‡ 22:50 22:50కొనొస్మెలె, పేతురు. యోహాను 18:10 దెక. § 22:50 22:50 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’మెలె,మొతుత్ మ్ వెలెల్లపూజరుల్ తె ఎకిక్లొ

‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ జయెదె. దేముడుచి గుడిచ సగుమ్ కమొజో ఎకిక్లొయి కెరెదె. జేఁవ్ ఎతిక్క జో వెలొల్ జయెదె. * 22:52 22:52 నెంజిలె ‘బెడిడ్వొ’.
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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 దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమేడతె కడ
నిల. కడ నెతె తిలిపొది పేతురు, జలె, దూరి దూరియేసుచి
పటిట్ గెతె తిలన్, అనెన్, 55 ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి మేడచి
వీదిచి నెడిమి సగుమ్ జిన్ చలిల్క ఆగి లావ తపుక మెన వెస
తతికయ్, పేతురు జోవయింతెన్ వెసిలన్.

56 పేతురు దసిస్ ఆగిచి ఉజిడ్ తె వెస తతికయ్, తేర్ బోద
గొతిత్ సుదొ ఎకిల్జోక దెక కెర,చెంగిల్ దెక కెర, “ఈంజొమానుస్
యేసు తెన్ బులెత్ తిలొ”మెలి. 57 గని పేతురు “అమమ్,జోక
ఆఁవ్ నేని”మెన సంగిలన్.

58పడొత్ అనెన్ గడియ గెతికయ్,అనెన్కొల్ పేతురుక దెక కెర,
“తుయి కి జో తెన్ తిలొసొ” మెలన్, గని “బాబు, ఆఁవ్
నెంజి”మెన పేతురు సంగిలన్.

59 అనెన్క్ గంట గెతికయ్, అనెన్ అనెన్కొల్ పేతురుచి రిసొ
“నిజుమి, ఈంజొమానుస్ కచితుమ్ జో యేసు తెన్ తిలన్.
ఈంజొ కి †గలిలయు సుదొ గెద!” మెలన్. 60 పేతురు
“బాబు, తుయి సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ ఆఁవ్ 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 62జావీదెతెంతొబార్జాబయిలె గెచచ్ కొకక్ కొకక్
ఏడల్న్.

యేసుక రకితె తిలస జోక కొంకడ పెటిల్సి
(మతత్ 26:59-68; మారుక్ 14:55-65; యోహా

18:19-24)
63తెదొడియేసుక రకితెతిలమానుస్ల్యేసుక కొంకడ కెర

దెబబ్ల్ పెటల్ చి, 64జోచఅంకివొతె కచెచ్ల్ బంద కెర, “తుక కో
పెటల్ గే ‡తుయ్కీసుత్ 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, జా తగు కెరిస్ తె
యేసుక కడ ఆనల్. 67 “ ‘తెదయిందె’మెన దేముడు సంగిలొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి గే?” మెన అగెగ్తె వెసిలస
పుసిల. యేసు కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలె,
అంక నంప కెరుస్ నాయ్, 68 అనెన్, 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. 71 యేసు
దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి ఆఁవ్’ మెనయేసు
ఒపప్నిల్సిజోదేముడుతెన్సమమ్ందుమ్సంగనిల్ రితిజతయ్.
జా తపుప్ మెన ఉచర, “అమ్ క అనెన్ సాచి అవ్ సురుమ్
నాయ్. జోసొంత 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, కిచొచ్నేరిమ్సంగిలమెలె, “† సర్రానొచిఅమ్ కఏలుప
కెరొపబుతుమ్ క సిసుత్ దాసనాయ్”మెన. “ఆఁవ్ కీసుత్ ,ఆఁవ్
రానొమెనన,ఈంజొమానుస్ అమ్ చపెజల్ క వెరి సికడత్య్”.
3 పిలాతు అదికారి యేసుక కిచొచ్ పుసిలన్ మెలె, “తుయి
యూదుల్ చొరానొ గె?”. “తుయి సంగిల్ రితిమెన”,యేసు
జబాబ్ దిలన్.

4 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ క చి జనాబ్ క “ఈంజొ మానుస్
కిచొచ్ నేరిమ్నేకెరిల్ రితిఅంకడీసత్య్”మెనపిలాతుఅదికారి
తీరుప్ సంగిలన్. 5 జేఁవ్ కిచొచ్ మెల మెలె, గలిలయతె
మొదొల్ కెర ఈంజయెరూసలేమ్ ఎద కి “అమ్ చయూదుల్
జితిస్ ఎతిక్తె, ఈంజొ కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ, పబుతుమ్ చి
ఉపిప్ర్పెజల్ చిసేంతుమ్పిటట్య్ తయ్”మెనయేసుచిరిసొ
పిలాతుక బియఁడుక ఉచర అబదుద్ మ్ సంగిల.

హేరోదుతె పిలాతుయేసుక తెదయ్ లిసి
6 గలిలయచి కోడు పిలాతు అదికారి సూన కెర, యేసుచి

రిసొ “దసిస్ జలె, ఈంజొ మానుస్ 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 కామ్దెకిన్ దె’మెనహేరోదుజోక దెకుక
ఒగగ్ర్ ఆసజాతిలొ. 9జాకయ్,యేసుక జేఁవ్మానుస్ల్ ఒతత్
కడనెతికయ్,హేరోదుఒగగ్ర్ కొడోల్జోకపుసిలన్, గనియేసు
ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్ దెయెనాయ్.

10 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స పురె టీఁవ కెర, ఒగగ్ర్ విసుస్మ్ తెన్యేసుచి
ఉపిప్రి నేరిమ్ లు వయడుక దెరల్. 11అనెన్ హేరోదు అదికారి
జోచి సయ్ నుయ్మ్ తెన్జోక నిసాక్రుమ్ దెకిత్ రితిమారుస్ప
జా, కొంకడల్ చి, చెంగిల పాలల్ జోక గల దా, పిలాతుతె అనెన్
తెదయ్ లన్. 12చి హేరోదు చి పిలాతు అగెగ్ తెంతొ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ విరోదుమ్ జా 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, 14 జోవయింక, “ ‘పెజల్
పబుతుమ్ చి తెడి సేంతుమ్ నే తతి రితి ఈంజొ సికడత్య్’
మెన సంగ తుమ్ ఈంజొ మానుస్క అంచితె కడ ఆనల్దు,
అనెన్,తుమ్ చిమొకెమ్ 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, మొరి సిచచ్ జతి కిచొచ్ నేరిమ్ కి

† 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 చి నావ్ తెన్యూదయ 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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కెరె నాయ్. 16జాకయ్, ఇనెన్క ఇదిల్ బుదిద్ సికడిత్ రితి అంచ
సయ్ నుయ్మ్ లు కొరడ్ల్ తెన్పెటుతు చి, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరిందె”
మెలన్. 17 ‡కిచొచ్కమెలె,యూదుల్ క సరద్ కెరి రితి వెరిస్ వెరిస్
జాపండుగుపొదిజేలిజలొకేన్జవుస్మానుస్కవిడద్ల్ 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, కొనొస్ మెలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్ విరోదుమ్ కెరి రితి జో అలల్ర్ కెర
తిలి రిసొచి, నరు అతయ్జో కెర తిలి రిసొజోకజేలి 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.

22తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ , ఇనెన్తెన్మొతుత్ 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. 24 జాకయ్ “జేఁవ్ బలవంతుమ్
కెర సంగిలి రితి జరుగ్ జవుస్” మెన పిలాతు తీరుప్ దిలన్,
25అనెన్, పబుతుమ్ చిఉపిప్రి 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 చి పూచి” 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)
26జలె,యేసుకపటున్మ్ఒతత్ల్ తొచిబయిలెకడనెతెతా,

‘యేసుక టీఁవడిత్ సిలువ వయన జోవయించి పటిట్ ఇండుస్’
మెన, కేనె గే బయిలు దేసిమ్ తెంతొ జా వాట్ జెతె తిలొ
సీమోను మెలొ కురేనియు పాంతుమ్ చొ మానుస్క దెర కెర,
జోక జా సిలువ వయడల్. 27 అనెన్, యేసుచి పటిట్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ జెతె తిల, అనెన్ జోవయింతెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్
గుండెతె పెటన ఏడుకుడు జతె తిల. 28 గని యేసు పసుల
జోవయింక, “ఓ యెరూసలేమ్ చ తేర్ 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,బోదల్నేపాయిలసక,దూద్
నే పియడల్సక చెంగిలి!’ మెన తుమ్ సంగిత దీసల్ జెవుల.
30 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దీసల్ కచ సిచచ్ల్ దెక కెర, ‘అమ్ చి
ఉపిప్రి సేడ అమ్ క డంక గెల’ మెన డొంగల్ క చి మెటట్ల్ క

సంగుల. 31 *అఁవివ్ తిలి మటుట్ క మానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, సుకా
గెలిమటుట్ క కిచొచ్ కెరులగే?” మెన జేఁవ్ క సంగిలన్.

32యేసు తెన్మొరిసిచచ్ జతి రిసొఅనెన్ దొగులక కి ఒతత్
కడ నిల. జేఁవ్ నిజుమి నేరిమ్ లు కెరల్స.

యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి
33 జలె, ‘గిడిగ్ రితి పోలికచి మెటట్ ’ మెలిస్ తె జేఁవ్

ఎతిక్జిన్ గెచచ్పాఁవ కెర,యేసుక జోచి సిలువతె టీఁవడల్ చి,
జోడెబి పకక్ ఎకిక్లొక చిఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొక జేఁవ్ దొగుల
నేరిమ్ కెరల్సక కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె టీఁవడల్. 34 †అనెన్, జోక
దసిస్ కెరల్సచి రిసొ యేసు “ఓ బ, ఇనెన్క చెమించుప కెరు.
కిచొచ్ కెరతి గే నేన్ తి”మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న 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
జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుస్!” మెనయూదుల్ చ అదికారుల్
జోక ఆఁసిల.

36 జమానుల్ సుదల్ కి జోక కొంకడల్. జోచి పాసి జా కెర,
§అమ్ డి తిలి దాచ రసుస్మ్ చంపొ కెర దా, 37 “తుయి
యూదుల్ చొరానొజలె, తుకయ్తుయి రచిచ్ంచుప కెరను!”
మెన కొంకడెత్ తిల. 38 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
*“యూదుల్ చొ రానొ ఈంజొ” మెన రెగిడిల్ 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!”
మెన యేసుక 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, తుయి రానొ జా ఏలుప కెరి తుచి
అదికారుమ్ తెన్ అనెన్ జెతి పొదిక అంక ఉచర దయ దెకు”
మెన సంగిలన్. 43 యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, ఆజి కి చెంగిల్ తోట రితి ‡పర సుతె అంచి
తెన్ తసెత్”మెన సంగిలన్.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; మారుక్ 15:33-41; యోహా

19:28-30)
‡ 23:17 23:17ఈంజఎతిక్ రెగిడల్ తొలితొచసగుమ్పుసత్కల్ తె 17నంబర్ చికోడు తయెనాయ్. § 23:21 23:21 ‘సిలువ’మెలె,ఏక్టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్
జతిదొనిన్ డండల్బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్కజాసిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ

కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొమానుస్ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా. * 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొదారు
జలొసొకమానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, తుమ్ సుకా గెలి దారు జతసక కిచొచ్ కెరుల?’ † 23:34 23:34ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాసచ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ
‘అనెన్’ తెంతొ ‘పారద్న కెరల్న్’ ఎదచి కోడు తయెనాయ్. ‡ 23:34 23:34యోహాను 19:23. § 23:36 23:36రానల్,సొమాస్రుల్ నెంజిలమాములుమ్

మానుస్ల్ పితి రగుమ్ అమ్ డి తిలిదాచ రసుస్మ్ * 23:38 23:38యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు అదికారిజాదార్ గండసొంత రెగడ్ తిలన్. తినిన్ బాసల్
తెన్ రెగడ్ తిల; గీకు బాస తెన్, రోమ్ దేసిమ్ చిలాటిన్బాస తెన్, చి జేఁవ్యూదుల్ చిసొంత ఎబీబాస తెన్. † 23:41 23:41మతత్యి 27:44. ‡ 23:43

23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్ తె’. § 23:44 23:44 నెంజిలె ‘ఒండి బూలోకుమ్ తె’.



లూకా 23:44 103 లూకా 24:16

44 మెదెద్నె, బార గంటల్ జలి పొది తెంతొ, జలె, తినిన్
గంటల్ ఎద, పొదుద్ అందర్ జా గెలి చి, §జా దేసిమి ఒండి
అందర్ జా గెలి. 45అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, దేముడుచి
గుడితె ఒడొవ తిలి *తెర ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద చిరి జా
దొనిన్ గండల్ జా గెలి. 46తెదొడియేసు గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన
“ఓ బ, తుచి అతిత్ అంచి జీవు ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి” మెన
సంగ పానుమ్ముల దిలన్.

47జలె,యేసుకదెకితెతిలొ †పుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ ,
జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ దెక కెర, దేముడుక గవురుమ్ కెరొల్ చి,
“ఈంజొ మానుస్ కచితుమ్ పునిన్మ్ చొ!” మెన సంగిలన్.
48అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుమ మెన ఒతత్ గెచచ్ తిల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జరుగ్ జలిసి దెక కెర, గుండెతె పెటన
గెరి ఉటట్ గెల. 49 అనెన్ యేసుచ గోతుసుదల్, చి గలిలయ
పాంతుమ్ తెంతొ జోచి 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 సుదల్ యేసుచి ఉపిప్రి కుట కెరిల్స్ తె జో బెదె నాయ్,
జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్చి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమ్ కెఁయఁక ఎదారుద్ మ్ డీసెదె, జా రాజిమ్ చొ కీసుత్ రానొ
ఏలుప కెరెదె?’ మెన జో రకితె తిలన్. 52ఈంజొ మానుస్,
జలె, పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ అంక
దె”మెనజాఉతవవెంట గెలిత్ రిసొసెలవ్నఙిలన్, 53అనెన్,
ఉతవ కెర, జోచి ఉపిప్రి చెంగిల్ విలువ §బటట్ గండ పంగవ
కెర, కకక్ అగెగ్ నే రోవ తిలిసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తె రోవ
దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దసిస్ కెరల్న్ మెలె, యూదుల్ చి సెలవ్
కడనిల్ దీసిక బోగి జయెదె.

55యేసుక †సవెచన కెరుకమెనఅగెగ్ గలిలయపాంతుమ్
తెంతొ జో తెన్ బెద జా తిల తేర్ బోదల్ జలె, ‡యోసేపుచి
పటిట్ జా తిల, మెసుస్న్ దెక, యేసుచి పీనుమ్ కీసి ఎంగడ్వ
దిల గే దెకిల. 56 దెక కెర, జేఁవ్ తతా గెరలె 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 దెరన మెసెన్ గెల.
2 జలె, ఒతత్ పాఁవిలె, కిచొచ్ దెకిల మెలె, జా సాపయ్ డొలిమ్
కెరిల్ మెసుస్న్ పెసితి వాట్ క డంక తిలొ వెలొల్ పతుత్ రు ఒసుస్ల్
జా అసెస్ మెన దెకిల, 3పెసిలె, యేసుచి పీనుమ్ జేఁవ్ క డీసె
నాయ్.

4 జలె, యేసుచి పీనుమ్ అపెప్ నెంజిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్
ఉచరుక గే జేఁవ్ నేన తతికయ్,ఈందె, దగదగాలన్ మెరుస్ప
జల పాలల్ గలనల్ దొగుల ఉబెడల్ రిత దూతల్ జోవయించి
పాసి టీఁవిల. 5 ఈంజేఁవ్ 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
గలిలయతెతాఒతత్ తెంతొనేబార్జతెఅగెగ్ తుమ్ క సంగిలిసి
తుమ్ ఏద కెర.” 7 కిచొచ్ మెలె, “*ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ పాపుమ్సుదల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దెంక అసెస్ చి, జేఁవ్ అంక సిలువతె టీఁవడ
మారుక అసెస్, చి తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
అసెస్, మెన సంగిలన్, గెద” మెన దూతల్ సంగిల. 8 జేఁవ్
తేర్ బోదల్యేసుచ తెదొడ్ చ కొడొ ఏదసట్ కెరల్, 9అనెన్, మెసెన్
తెంతొ పసుల ఉటట్ గెచచ్, †ఎగరజిన్ యేసుచ 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
గఁవివ్చి మరియ, యోహనన్, §యాకోబుచి అయయ్సి
మరియ, చి జోవయింతెన్ తిల *అనెన్ తేర్ బోదల్. 11 జేఁవ్
సంగిలిస్ క ‘వెరి కోడు’మెనఈంజేఁవ్ 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 పీనుమ్నాయ్, కిచొచ్ నాయ్.
జలె, జరుగ్ జలిస్ క ఆచారిమ్జాఉచరన ఉచరన, గెరి ఉటట్
గెలన్.

ఎమామ్యు గఁవివ్ దొగుల సిసుస్ల్ క యేసు దసుస్ల్ జా
బెద గెలిసి

(మారుక్ 16:12-13)
13జయియ్ దీసి, యేసుచ సిసుస్ల్ జల దొగుల ఎమామ్యు

మెంతి గఁవివ్ గెతె తిల. జా గాఁవ్ యెరూసలేమ్ 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. 16జలె,జోక దెకిలెకి,జోక
జేఁవ్ చినుక ‡అడుడ్ కెరె తిలన్, చి చినితినాయ్.

* 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,
యేసుమొరిల్స్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చిమానుస్ల్ క అడుడ్ తిలపాపుమ్జోయేసు గెచచ్య్ లిస్ చి అరుద్ మ్. ఏబీయులుక రెగిడిల్ ఉతుమ్ 10:19, 20.
† 23:47 23:47 జో రోమియుడు జయెదె జలెకి. ‡ 23:49 23:49 లూకా 8:1-3 దెక. § 23:53 23:53యూదుల్ తెన్ బటట్క దిగిల గండల్ కెర

గుడియవుల, పీనుమ్ క. * 23:54 23:54 ‘సాంజ్జలెఅనెన్క్ దీసిమొదొల్జాతయెదె-సెలవ్ దీసి;చి రిసొ,తెదొడ్ క వెంట గెలుక నెంజె’మెనజేఁవ్యూదుల్ 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 దిలొయూదామదెనె అతయ్ కెరన తిలొ.
మతత్యి 27:5,బారికుల్ 1:18. ‡ 24:10 24:10ఒగగ్ర్ తె ‘సిసుస్ల్’మెనఅసెస్. ‘బారికుల్’మెలిపుసత్కుమ్ తెపూరి ‘బారికులీ’మెంతెతయెదె. § 24:10

24:10ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మారుక్ 6:3. * 24:10 24:10జోవయింతె ఎకిల్ ‘సలోమే’మెలిసి;మారుక్ 15:40. † 24:12 24:12
ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 12 నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. ‡ 24:16 24:16 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ కయ్ జా అడుడ్
తయెదె. మారుక్ 16:12తె దెకిలె,యేసుచిపోలిక ఇదిల్మారుస్ప జా తిలి.
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17తెదొడియేసు జోవయింక “తుమ్ ఇండ ఇండ, కిచొచ్చి
రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్ అసుస్స్?” మెన పుసిలన్
చి, జేఁవ్ ముసురన్ జా ఇదిలిస్ మొకొమ్ కెరన అసిత్.
18జోవయింతెఎకిక్లొ కెల్యొపామెలొసొ. జో, జలె, “ఈంజ
మదెనెయెరూసలేమ్ తెజరుగ్ జలిసి ఒతత్ అయ్ లస ఎతిక్జిన్
జాన్ తి. ఎకిక్ తుయి నేనిస్ గె?” మెన జోచి ఆచారిమ్
సంగిలొ. 19యేసుజోవయింక “కిచొచ్జరుగ్ జలిసి?” మెలన్,
చి జేఁవ్ జోక నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుచి రిసొ జరుగ్ జలిసి.
జో దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జా తిలొ. జో కెరిల్ బోదన,
జో కెరల్ వెలెల్ల కమొ, దేముడు దిలస చి, జోచి బోదన జోచ
కమొక ఎతిక్జిన్ పెజల్ నంప కెర తిల. 20 గని అమ్ చ
వెలెల్లపూజరుల్ చి అమ్ చఅదికారుల్ ‘జోమొరిసిచచ్ జవుస్
తుమ్మొరి సిచచ్ తియ’ రోమ్ దేసిమ్ చ అదికారుల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దిల చి, సిలువతె టీఁవడ మారల్. 21 ఆమ్, జలె,
జోక “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క §రచిచ్ంచుప కెరుక తిలొసొ
జొయియ్’ మెన ఆస జా తిలమ్. అనెన్, అమ్ సంగిలిసి జరుగ్
జలి తెంతొ,జోమొరిల్ తెంతొ,అపెప్ తిరతిజాఅసెస్. 22అనెన్
కిచొచ్ మెలె, అమ్ చి తెన్ బెదిత సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ ఆజి
అమ్ క ఆచారిమ్ చి కోడు 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. 24 అమ్ చితె తిలస సగుమ్ జిన్ మెసెన్ గెచచ్
దెకిల చి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్ సంగిల్ రితి తిలి. గని యేసుక,
దెకితి నాయ్” మెన జేఁవ్ దొగుల సంగిల. 25 యేసు
జోవయింక, “కిచొచ్ గాయ్నుమ్ నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ
కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ చ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక నంప కెరుక
ఆలిస్మ్ కెరసు, కిచొచ్క? 26 కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దస
బాదల్ సేడ జో గవురుమ్ జతిస్ తె గెచుచ్క దొరుక్ జలి,
గెద” మెన, 27 మోసే చి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్,
అనెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ చి అతిత్ రెగిడల్,జోచి
రిసొచ దేముడుచ కొడొతె రెగిడల్ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ యేసు
సంగిలన్.

28జలె, జేఁవ్ గెతి గాఁవ్ పాసి జా జెతికయ్, 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.

30 జలె, జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక మెన 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

అంకివొటేంటజలచి,అరుద్ మ్అయ్ లిచిజోకచినిల. చినిలి
బేగి,యేసుమాయజాఉటట్ గెలొ.

32దసిస్ జరుగ్ జతికయ్. “నిజుమి,అమ్వటెట్ జోతెన్జెతె
తిలి పొది, దేముడుచ కొడొచి అరుద్ మ్ అమ్ క జో దెకయ్ తె
తిలి పొది అమ్ చి పెటిట్ డడిడ్ల్ రితి సరద్ తిలి, గెద” మెన
లటట్బనల్. 33 జోవయించి ఒగగ్ర్ సరద్క బేగి ఉటట్ జయియ్
గడియయ్బార్జాయెరూసలేమ్పటున్మ్ తెఅనెన్ గెల. ఒతత్
పాఁవ కెర, ఎగరజిన్ యేసుచ సిసుస్ల్ క చి జోవయింతెన్
తిలసక చజిల చి, 34 జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ దొగులక కిచొచ్ మెల
మెలె, “పబు నిజుమి జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. *సీమోనుక
డీసిలన్!” మెనజేఁవ్సంగితికయ్, 35యేసుఎమామ్యుస్ తె
గెతివటెట్ దసుస్ల్ జలిసిఅనెన్పోడిమోడిత్కయ్ఈంజేఁవ్జోక
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 కచితుమ్పూరి జరుగ్ జంక అసెస్’
మెన సంగిలయ్, గెద” మెన సంగ కెర, 45 దేముడుచ
కొడొతెతిలిసిజేఁవ్అరుద్ మ్ కెరంతి రితి ‡అరుద్ మ్ దెకయ్ లన్.
46 జోవయింక కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “దేముడుచి కోడుతె

§ 24:21 24:21 నెంజిలె ‘అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరుక తిలొసొ’. మాములుమ్యూదుల్ 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 5:24యోహాను 3:16-18 దెక. ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు ఆకర్ కయ్ఆగాసుమ్బూలోకుమ్మారుస్ప కెరెదె,చితెదొడ్ కయ్యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరెదె,చిఈంజలోకుమ్ చబాదల్పూరిగెచుచ్ల.
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 సగుమ్ పుసత్కల్ తె తయెనాయ్. ‡ 24:40 24:40 ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్

సగుమ్ పుసత్కల్ తె 40నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 24:44 24:44 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 కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. * 24:44 24:44 జేఁవ్ కీరనల్ తె దావీదు రానొ జలొపూరుగ్ మ్ చొ ఒగగ్ర్ రెగిడల్న్. † 24:44 24:44 లూకా

18:31, 22:37, కీరనలు 20:42. ‡ 24:45 24:45 నెంజిలె ‘సెకి తిలన్’. § 24:46 24:46యెసయా 53:1-9 ఎద జోబాదల్ సేడమొరిస్ చి రిసొచి
టాలిఅసెస్, చి దెసుస్ నంబర్ తెంతొబార నంబర్ ఎదజోఅనెన్ గవురుమ్ జతిస్ చి రిసొచి కోడు అసెస్. జోతిరత్ కయ్అనెన్ జీవ్జాఉటిల్స్ చి రిసొజానే 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 రిసొచిటాలిజా.
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రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
ఒగగ్ర్ బాదల్ సేడ మొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
అసెస్’ మెన §అసెస్. అనెన్, ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’
మెన దేముడుచి అపెప్చి సెలవ్ కిచొచ్ మెలె, 47 మానుస్ల్
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చినన జేఁవ్ పాపల్ 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
తిలిజోచి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ తెదయిందె, గని పరలోకుమ్ తెంతొ చి జా ఆతమ్సెకి
తుమ్ చి పెటిట్ జా తుమ్ క తెయార్ కెరె ఎదక, ఈంజ మదెనె
ఈంజ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె తుమ్ రకితె తా” మెన
యేసు జేఁవ్ ఎగరజిన్ క చి ఒతత్ తిల జోక నంపజల అనెన్
మానుస్ల్ క సంగిలన్.

యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
(మారుక్ 16:19-20;బారి కమొమ్ 1:9-11)

50తెదొడియేసు జోవయించ సిసుస్ల్ 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 రిసొజో దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

* 24:49 24:49 యోవేలు 2:28, 29 దెక. † 24:50 24:50 బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెటట్య్ 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*మొదొల్తెంతొకిదేముడుచి †కోడుతిలొ. కిచొచ్జెరుమ్న్

నెంజిలి పొది తెంతొ కి జా కోడు దేముడు తెన్ తిలొ. జా
కోడుయి దేముడు జా తిలొ.‡ 2 జొయియ్ కిచొచ్ నెంజిలి జా
పొది దేముడు తెన్ తిలొ. ఎతిక్ జోచి అతిత్ కలుగ్ ప జలి.
3 తిలిసి ఎతిక్ జో నెంజితె జెరుమ్న్ జయె నాయ్. 4జోచితె
జీవుతిలి,జాజీవుమానుస్ల్ క ఉజిడిజాఅసెస్. 5జాఉజిడి
అందర్ తె ఉజిడి దెతె అసెస్ గని అందర్ జా ఉజిడిక చినన్ క
నెతిరయ్§.

6 దేముడు తెదయ్ తికయ్, ఏక్ మానుస్ బార్ జలన్.
జోవయించి నావ్యోహాను. 7జో సాచి సంగుక అయ్ లన్.
ఎతిక్జిన్ కీసుత్ క నంపజా పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు
మెన, ‘దొరుక్ జలి *ఉజిడి యేసుకీసుత్ యి’ మెన సాచి
సంగుక అయ్ లన్. 8 యోహాను, జలె, జా ఉజిడి నెంజె,
గని ‘కీసుత్ యి దొరుక్ జలి జా ఉజిడి’ మెన సాచి సంగుక
అయ్ లన్. 9ఈంజలోకుమ్ తె జెరిమ్త ఎతిక్మానుస్క ఉజిడి
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. 11 జోచి సొంత గేర్ చి మానుస్ల్ తె జో
అయ్ లన్, గని జోచి సొంతమానుస్ల్ జోక ఒపప్న్ తి నాయ్,
నంపజతినాయ్. 12దసిస్ జలిపొదిసగుమ్ జిన్జోక ఒపప్న
బెదవన నంపజా గెల. జోవయింకయి, జలె, ‘తెదొడి తెంతొ
దేముడుచబోదల్తుమ్జలదు’మెనసెలవ్దిలన్. 13జోచ
బోదల్ జతి జెరుమ్న్, జలె, కేన్ సెకుమ్ తె జెరిమ్లి రిసొ జరుగ్
జలిసి నెంజె, కేన్ తేరిస్ మునుస్సి ఆఁగ్ క ఆసచి రిసొ జెరుమ్న్
జలిసి నెంజె. ఈంజ దేముడుచి దయచి రిసొ జోచి ఆతమ్సెకి
దిలి రిసొచి జెరిమ్లస.

14 జలె, దేముడుచి కోడు ఈంజ లోకుమ్ తె మానుస్ జా
జెరుమ్న్ జా అమ్ మానుస్ల్ తెన్ బెద జిలన్. పూరి దయ,
పూరి సతిత్మ్ తా అమ్ చి తెన్ జిలన్, చి జోచి పరలోకుమ్ 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’ మెన ఇనెన్చి రిసొయి సంగిలయ్” మెనయోహాను
సాచిజా కేక్ గల సాటప్ కెరె తిలొ.

16జోచిఎదివాట్బెరుతెతిలిదయతెంతొఅమ్ఎతిక్జిన్
దయ పడొత్ దయ పాయ అసుస్మ్. 17మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి

అతిత్ దేముడుచ ఆగన్ల్ అగెగ్ తెంతొ అమ్ క దా అసెస్, గని
దేముడుచి దయ, నిజుమ్ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దొరుక్ జలి.
18 కేన్ మానుస్కి కెఁయయ్ కి దేముడుక దెకిత్ నాయ్. మానుస్
జోక దసేస్ దెకుక నెంజితయ్. జాకయ్, జోచి పకక్య్ తిలొ
దేముడుచొఎకిక్పుతుత్ సి,ఈంజలోకుమ్ తెజెరమ్అమ్ చితెన్
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 లేవీ పూరుగ్ 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” మెనయోహాను సంగిలన్.
22 జోక జేఁవ్ అనెన్, “దసిస్ జలె, తుయి కొనొస్? అమ్ క
తెదయ్ ల వెలెల్లమానుస్ల్ క అమ్ సంగుక అసెస్. కొనొస్ మెన
తుయి సంగితసి?” మెనజోతెన్పుసిల. 23జోజోవయింక,
“యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి
‘పబు జెంక వాట్ సోగ కెర!’ మెన బయిలె పదేసిమి కేక్ గల

పబుచి అవాడ్ ఆఁవ్.
మెన రెగడ్ అసెస్, గెద. ఆఁవ్ ఎకిక్ జో” మెన యోహాను
సంగిలన్.

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?” మెనజేఁవ్పుసిల. 26యోహాను,జలె, “ఆఁవ్జలె,
మానుస్ల్ క పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని తుమ్ చి నెడిమి
తుమ్నేనొల్ ఎకిక్లొ టీఁవ అసెస్. 27జోఅంచి కంట పడొత్ జెంక
తిలొసొ. జో అంచి పడొత్ అయ్ లె కి, జో కెదిద్ ముకిక్మ్ చొ
మెలె, జోచ జోడుల్ చ వాలివొ యిపుక అంక విలువ నాయ్!”
మెనజేఁవ్ క ఇసి సంగిలన్. 28ఈంజఎతిక్యోరాద్ ను గాడుక
తూరుప్ పకక్చి ఒడుడ్ తెచి బేతనియ మెలి ఏక్ టాన్ తె జరుగ్
జలి.

పెజల్ చిమొకెమ్ కీసుత్ చి రిసొయోహాను సంగిలిసి
* 1:1 1:1 సముదుమ్ బుఁయిలోకుముల్ కిచొచ్య్ నెంజిలి పొది † 1:1 1:1మెలె, ఎకిక్లొచి పెటిట్ తిలిసి జోవయించి కోడుతె కీసి చినుక జయెదె గే, దసిస్,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కీసొ అసెస్ గే చినుక జలె,యేసుకీసుత్ క దెకుక. పడొత్ , ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసియేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జయెదె.
‡ 1:1 1:1 ‘పబు’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. 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
అదికారుమ్తిలొదేముడుచిఎకిక్ దేముడుచి గుడితయెదె. యూదుల్ క జయిపటున్మ్ముకిక్మ్జయెదె. ‡ 1:19 1:19 ‘యూదుల్’మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్

జాఅంకయ్జొకరు’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు నిసానల్ పెజల్. § 1:24 1:24 పరిసయుయ్ల్మెల 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 అదికారుమ్
తిలొదేముడుమానుస్చిపాపుమ్చెమించుప కెరి గురుక కెరిసి. కీసి ఎకిక్లొబాపిత్సుమ్ నఙనుకమెలె, “ఆఁవ్పాపుమ్సుదొ”మెనజోమానుస్ ఒపప్న,పాపుమ్దోయి
జా గెతి గురుక పానితె డుఙ తా, అనెన్ బార్ జంక. ఉపదెసిమ్ దెతొసొబాపిత్సుమ్ దెంక.
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29 అనెన్క్ దీసి, యేసు పాసి తతికయ్, యోహాను జోక
దెక, “ఈంజలోకుమ్ చచిపాపుమ్వయగెచచ్య్ తొఅమ్ 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. 31ఈంజొకొనొస్ 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 పానితె మానుస్ల్ 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
‘దేముడుచొపుతుత్ సి ఈంజొయ్’మెనఆఁవ్ రుజుజ్ దెక అసిస్,
సాచిజాఅసిస్”మెనఒతత్ తిలసకయోహానుసాచిసంగిలన్.

యోహానుచ సిసుస్ల్ తె దొగులయేసుచి పటిట్ గెలిసి
35అనెన్క్ దీసి,యోహాను జోచి దొగుల సిసుస్ల్ తెన్ టీఁవ

తతికయ్, 36యేసుజావాట్ఇండ గెతెతతికయ్,యోహాను
జోక దెక, “పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ దొరుక్ జలి దేముడుచి
మెండపిలల్, ఓదె!” మెన సంగిలన్. 37యోహానుచ 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’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్జోవయించిఅరమయ్బాస
తెన్ “రబీబ్” మెన సంగ, “కేనె బస జా అసిస్సి?” మెనజోక
పుసిల. 39జో “జొమమ్. జా, దెక”మెనసంగిలన్,చిజేఁవ్జో
తెన్ గెచచ్, జో బస జలి టాన్ దెకిల. జలె, పాసి పాసి చెతత్ర్
గంటల్ సంజె జలి రిసొ, జా దీసి జేఁవ్ దొగుల యేసుతె తా
గెల.

అందెయ పేతురు మెలొ అనొన్స్ క యేసుతె బుకారా
ఆనిల్సి

40యోహానుచి జా కోడు సూన యేసుచి పటిట్ గెల జేఁవ్
దొగులతెఎకిక్లొఅందెయమెలొసొజయెదె. జోకొనొస్మెలె,
సీమోను పేతురుచొ బావొసి. 41జో జలె, అనెన్క్ దీసి పెందలె
కిచొచ్ తొలితొ కెరల్న్ మెలె, సీమోనుమెలొజోచొఅనొన్స్ 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’ మెన నావ్ తితసి” మెన సంగిలన్. *‘కేపా’ మెన
అరమయ్ బాస తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్ ‘పేతురు’
జయెదె.

అనెన్ దొగులకయేసు సిసుస్ల్ కెరనిల్సి
43అనెన్క్ దీసి, గలిలయపాంతుమ్ తెఉటట్ గెచిచ్ందెమెన

యేసు ఉటట్ గెలన్. ఒతత్ పాఁవ కెర, పిలిప్ మెలొ ఎకిక్లొక
చజ కెర, “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా”మెన,యేసు
జోక బుకారల్న్. 44పిలిప్ 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
†ఆగన్ల్ తె, కీసుత్ చి రిసొ రెగిడొల్ , గెద. ‡అమ్ చొ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి జోవయించి రిసొ రెగిడల్, గెద.
జలె,జోకీసుత్ క అమ్చజఅసుస్మ్. జోకొనొస్మెలె, నజరేతు
గఁవివ్చొయోసేపుచొ యేసు మెలొ పుతుత్ సి. జొయియ్” మెన
నతనియేలుకసంగిలన్. 46సంగిలెనతనియేలుఅనామ్నుమ్
జా “నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ కిచొచ్ జలెకు చెంగిల్ తిలిసి బార్
జయెదెగే?” మెనపుసిలన్, గనిపిలిప్జోక “తుయిజాకెర,
సొంత దెకు!” మెనజోకయేసుతె కడ ఆనొల్ .

47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె తతికయ్, యేసు జోక
దెక జోచి రిసొ “ఈందె, సతిత్మ్ తిలొ ఇసాయేలుడు,ఈంజొ.
ఇనాచితె కిచొచ్ ఉపమెనుస్ నాయ్!” మెనసంగిలన్. 48దసిస్
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. 50యేసు
జోక “ ‘ఆఁవ్తుక రూక్మొదొలెదెకిలయ్’మెనసంగిలిరిసొ
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 §మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి ఉపిప్రి
దేముడుచి దూతల్ పరలోకుమ్ తె వెగితిసి చి పరలోకుమ్
తెంతొ ఉత జెతిసి దెకితె”మెనయేసు సంగిలన్.

2
పానికయేసు దాచ రసుస్మ్ కెరిల్సి

† 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, మెసీస్యమెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’
మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్తెంతొసంగతిలొసొ. అనెన్ కిచొచ్అరుద్ మ్తయెదెమెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’
మెలి అరుద్ మ్. * 1:42 1:42 ‘కేపా’ మెలె, ‘పేతురు’ మెలె, ‘పతుత్ ర్’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. † 1:45 1:45 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 తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 1:45 1:45 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిల
పూరుగ్ మ్ చ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్ జిన్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ దా జోచ కబురుల్ సంగయ్ లొ, చి రెగడ్య్ లొ. మెలె, జోచి ఆతమ్ జోవయించి చోండి

పుటట్వ జోచ కబురుల్ లటట్బడొల్ , చిజోవయించిమెనుస్తె సికయ్ తికయ్ రెగిడల్. § 1:51 1:51 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనబయ్ 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.
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1దొరతి గెతికయ్, గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి
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 కి జెంక నేతయ్”మెనఅయయ్స్ క సంగిలన్. 5తెదొడి
అయయ్సి,జాగెర్ చ గొతిత్ సుదల్ క “తుమ్ కెరుక మెనఈంజొ
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 తె పాని కిచొచ్క ఒతత్ తయెదె మెలె,
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
తిలిసితుమ్డుంబ కెర, విందు వంటితొమానుస్తెనాదాస”
మెన సంగిలన్, చిజోక నా దిల.

9 జలె, జాపాని దాచ రసుస్మ్మారుస్ప జా అసెస్. దాచ
రసుస్మ్ మారుస్ప జలి జా పానిచి రుసి జో విందు వంటితొ
మానుస్ చక దెకిలన్. జాదాచ రసుస్మ్ కేనె తెంతొఅయ్ లి గే
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, జోచి అయయ్సి, జోచబావుడుస్లు,
సిసుస్ల్, ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చి కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెఉటట్
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 రిసొయెరూసలేమ్పటున్మ్ తెయేసుఉటట్ గెలన్.
14 జలె, దేముడుచి గుడితె పెస కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె,
‘అరిప్తల్ క’ మెన, బెయిలల్, గొరెలు, పారవ్ పిటట్ల్, దసచ
వికుక బెర తిలమానుస్ల్ 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 జయె
నాయ్!” మెన గోల కెరల్న్.

17 జో దసిస్ కెరికయ్, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి ఏక్
కోడుయేసుచ సిసుస్ల్ ఏదసట్ కెరల్.
“తుచొ గేరు జతి దేముడుచి గుడి సుదిద్ తా తుకయ్తవుసు

మెన అంచి జీవ్ డడెడ్దె”
మెన దేముడు రెగిడిల్ కోడు.

18 తెదొడి, దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ జల
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్యేసుతెజా కెర, “తుయిఅపెప్
కెరిల్ రితి కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్? తుక అదికారుమ్
తిలె, అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ వెలిల్ కామ్ కెరె?”
మెన కోపుమ్ తెన్ సంగిల. 19 యేసు, జలె, జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజ దేముడుచి గుడి తుమ్
సేడవ గెల, చి తిరతి తెడి ఆఁవ్ అనెన్ బందిందె” మెన
సంగిలన్. 20యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ “అపెప్క
ఈంజ దేముడుచి గుడి బందుక దొనిన్ విసొ సొవువ్ 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 ,
మెలెజోమొర గెచచ్ తిరతి తెడి అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ ,జో ఇసి
సంగ తిలొ మెన జోచ సిసుస్ల్ ఉచార కెరుల. ఉచార కెరెల్,
కీసుత్ “మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్దె” మెన దేముడు పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి కోడు, చి కీసుత్ అపెప్ సంగిలి కోడు నంప కెరుల.

23జా పసాక్ పండుగు పొది, యేసుయెరూసలేమ్ తె తా,
కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల కమొ కెరె తిలన్, చి జేఁవ్ కమొ దెకితెతా,
జోవయింక ‘కీసుత్ జాతయెదె’మెనఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్నంప
కెరల్. 24-25గనిమానుస్చిపెటిట్ తిలిఉపమెనుస్కయేసుజానె.
మానుస్చి బుదిద్ కీసి గే కో జోక సాచి సంగుక నాయ్, జానెచి
రిసొ,జోవయింక నంప కెరె నాయ్.

3
నీకొదేమొయేసుతె అందరె అయ్ లిసి

1యూదుల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ, జో పరిసయుయ్ల్ మెంత
పండితుల్ తె ఎకిక్లొ, జోచి నావ్ నీకొదేమొ. 2 జో ఏక్
దీసి అందరె యేసుతె అయ్ 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 నిజుమి కచితుమ్
సంగితసి మెలె, *నొవర్ నే జెరిమ్లె దేముడుచి రాజిమ్ దెకుక
నెతిరి.” మెన సంగిలన్. 4ఇసి సంగితికయ్, నీకొదేమొజోక
“మంతొజలొమానుస్ అనెన్క్ దపప్ జెరుమ్క కీసి? అనెన్క్ సుటుట్
అయయ్స్ చి పెటిట్ పెస గెచచ్ జెరుమ్క జయెదె గె? నెంజె!” మెన
సంగిలన్. 5 యేసు జోక, “దేముడుచి రాజిమ్ తె మానుస్

* 2:3 2:3మాములుమ్దాచరసుస్మ్మెలె,ఓసుత్ నే గలిలిదాచరసుస్మ్జీరగ్ సూరుచి రితితియనతయెదె. ఒగగ్ర్ పిలెకయ్మచుచ్క జయెదె. పెండిల్వొతెయూదుల్
దసిస్చి పివుల. † 2:9 2:9 పెండిల్ ఉబెడొ ‡ 2:13 2:13పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితా గొతిమానుస్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ

దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ. § 2:14 2:14జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె దెంక
నెంజె. జేఁక, జోవయించి డబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె కామ్ క జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ తె పలట్వన, వేర వేర తెంతొ అయ్ ల బకుల్ అరిప్తుమ్ దెత గొరెల్ పిటట్ల్ గట

గెననుల, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెవుల. జేఁవ్ డబుబ్ల్ పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిలి ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల. * 3:3 3:3 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ
చి జెరుమ్న్ జలెకయ్’.
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బెదుకజలె, †పానికచిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్కచిజెరుమ్న్
జంకయ్. ఈంజఆతమ్తెజెరుమ్న్ కోజతినాయ్గే,దేముడుచి
రాజిమ్ తె జో బెదుక నెంజె. 6 ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁగ్ తె
జెరుమ్న్ జలె, ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ జయెదె. ‡దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదుకజలె,దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్తెజెరుమ్న్జెంకఅసెస్.
7 ‘ఇసి §నొవర్ జెరుమ్క అసెస్’ మెన తుక ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ
తుయిబమమ్ జానాయ్. 8ఇసిచి రిసొవాదుక చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కటాలి కెరుమ. వాదు, జలె, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
పకక్ వీరి రితి జతయ్. వీరితి సపుప్డుమానుస్ సూనెల్ కి, కేనె
తెంతొ జెతయ్గే, కేనె గెతయ్గే,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 జో
మానుస్చ కొడొతె కమొతె రుజుజ్ జతయ్.”

9నీకొదేమొ, జలె, యేసుక అనెన్ “తుయి సంగిలి జెరుమ్న్
కీసి జరుగ్ జంక జయెదె?” మెన పుసిలన్. 10యేసు జోక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “ఇసాయేలులుక తుయి సికడొత్సొ
జలెకి, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనిస్ నాయ్ గె? 11తుక ఆఁవ్ కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అమ్ జాన్ తిసి తుమ్ క
సంగితసుమ్,అమ్దెకిలిసి తుమ్ కసాచి సంగితసుమ్, గని
అమ్ చి సాచి తుమ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ నంప కెరుస్ నాయ్.
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! 13 కో మానుస్యి
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, కోయి జోక నంపజా గెచుచ్ల గే, ఎతిక్క నాసెనుమ్ నే
జతె, సిచచ్తె నే గెతె పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్తాజివుల. 17దేముడుజోచొసొంతపుతుత్ స్ కఈంజ
లోకుమ్ తె తెదయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ చక పాపుమ్
వయడ సిచచ్తె తెదయె నాయ్, గని జోచి ఎతిక్ పాపుమ్
తెంతొ జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ తెదయిలొ. 18 కో
జోక నంపజా గెచుచ్ల గే,జోవయించిపాపుమ్జేఁవ్ వయుక
నాయ్. గని కో జోవయింక నంపజతి నాయ్ గే, జోవయించి

పాపుమ్ అపెప్ కి వయ అసిత్, చి దేముడుచొ సొంత ఎకిక్
దేముడు పుతుత్ స్ క నంపజతి నాయ్ చి రిసొయి సిచచ్ జతి
మొరున్తె గెచుచ్ల.

19జేఁవ్ కిచొచ్కజోవయించిపాపుమ్వయసిచచ్తె గెచుచ్క
మెలె, ఉజిడి ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లె కి, గరచ్ కమొ కెరుక
ఒగగ్ర్ జిన్ అలవాట్ జా అసిత్చి రిసొ, అందర్ రితి పాపుమ్ తె
ఇండుక ఆస జా, జా ఉజిడి 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 క బింక
నాయ్,చిజేఁవ్ కెర కమొక ‘దేముడుచ కమొ,జోచిఆతమ్సెకిక
సతిత్మ్ క కెర కమొ’మెనరుజుజ్ జతిరితి,దయిరిమ్తెన్జోచి
జాఉజిడ్ 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
ఒగగ్ర్పానితతికయ్,యోహాను కిబాపిత్సుమ్దెతెతతికయ్,
మానుస్ల్ జోతెజా కెర బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల. 24జాపొది
యోహానుక 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, ఈంజ యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ
జా పొది తుచి తెన్ తిలొసొ, తుయి సాచి సంగిలొసొ, జో
కి ఇనెన్ తుచి రితి బాపిత్సుమ్ దెతయ్, చి ఎతిక్జిన్ జోతె
గెతతి”మెనసంగిల. 27యోహానుజోవయింక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్మెలె, “పరలోకుమ్ చొదేముడుజాదిలెకయ్మానుస్క
జా అదికారుమ్ తయెదె. జో కెరిసి తపుప్ నెంజె. 28తుమ్ 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 తుమి సాచి జా అసుస్స్. 29 జలె, కేన్
జలెకు పెండిల్తె, పెండిల్బూలి పెండిల్బూలొకయ్ గెచెచ్దె, గెద.
బూలొచొమింతుసిజోచిపచెచ్నజాఅయ్ లె కి,జోఒతత్ టీఁవ,
బూలొక దెక, జోచి అవాడ్ సూన, సరద్సంతోసుమ్ జయెదె.
జలె, పెండిల్తె బూలొయికీసిముకిక్మ్జయెదె గే, దసిస్, కీసుత్
ముకిక్మ్ జా అసెస్, చి అంక సరద్సంతోసుమ్. 30జో వెలొల్
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,
† 3:5 3:5 1. ‘పానిక’మెలె,బాపిత్సుమ్ చికోడుమెనసగుమ్ జిన్ఉచరతి. పరిసయుయ్ల్యోహానుదెతెతిలి, కెరల్ పాపల్ఒపప్నచెమించుపజతిగురుచిబాపిత్సుమ్
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 మ్ఉచరతిమెలె,మానుస్మాములుమ్అయయ్స్ చిపెటిట్ జెరుమ్న్ జతిస్ చి రిసొసంగితయ్మెనఉచరతి. ఈంజఅరుద్ మ్ఉచరెల్,దొనిన్ రగల్ జెరుమ్న్ కావల్ సుపచి
కోడు జయెదె; మెలె, ఆఁగుకచి కి ఆతమ్కచి కి. ‡ 3:6 3:6 మతత్యి మెలొ సిసుస్డు రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ క
‘పరలోకుమ్ చిరాజిమ్’మెనెదె;మతత్యి 3:2, 13:24. ఎకిక్లొ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె నెదితిసి కెఁయఁకమెలె,జోమానుస్ నంపజాపబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి

గడియతెంతొ. § 3:7 3:7 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జంక అసెస్’. * 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 చెంగిల్జా జిల. † 3:14 3:14యేసుక కీసి టీఁవడుక మెలె,జోవయింక సిలువతె గల టీఁవడుక. కోజోవయింక నంపజలె,
జోవయించిపాపుమ్ 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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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 .
32ఒతత్ దేముడు అబొబ్స్ తెసొంత దెకిలిసిసొంత సూనిల్స్ చి
రిసొజోసాచిసంగిలేకి,మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చిబుదిద్
తిల మానుస్ల్ కోయి జోచి సాచి నంప కెరి నాయ్. 33 గని,
జోచి సాచి కో సూన నంప కెరతి గే, ‘దేముడు సతిత్మ్ చొ’
మెన పూరి దయిరిమ్ జా జోచి సాచి దెతతి. 34 దేముడు
తెదయ్ లొసొ జా, జో దేముడుచ 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. 36 దేముడు పుతుత్ స్ క కో
నంపజా గెచుచ్ల గే, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె కచితుమ్ బెద,
మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల. గని, దేముడు
పుతుత్ స్ చి కొడొ రితి కో కెరి నాయ్ గే,జోచిజాపాపుమ్వయ
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, 3 జలె, “బాపిత్సుమ్ క ఎతిక్జిన్
అంచితెజెతిస్ చిరిసొపరిసయుయ్ల్సూనఅసిత్”మెనయేసు
చిన కెర, “జోవయించి కోపుమ్ చి రిసొ అపెప్చి మటుట్ క ఇనెన్
తంక బెదె నాయ్” మెన, యూదయ పదేసిమ్ముల దా, జో
వడిడ్లి గలిలయపాంతుమ్ తె గెచుచ్కమెనఅనెన్బార్ జలన్.

4 అపెప్ యేసుక సమరయ పదేసిమ్ చి వాట్ గెచుచ్క
జంకయ్. 5జలె, సిసుస్ల్ తెన్బార్జాసమరయపదేసిమ్ చి
సుకారు మెంతి ఏక్ గాఁవ్ సొడి అయ్ ల. జాగాఁవ్ కేనె మెలె,
యాకోబు మెలొపూరుగ్ మ్ చొ జోచొయోసేపుమెలొపుతుత్ స్ క
దిలి బుఁయి పాసి అసెస్. 6ఊంటక యాకోబు కూనయ్ లి
కుండి ఒతత్ అసెస్. జలె, యేసు పయానుమ్ చి రిసొ అలుప్
జా, జా కుండి సొడి వెసిలన్. పాసి పాసి మెదెద్న్ జా అసెస్.
7తెదొడి,అనిన్మ్గెనఆన్ తిరిసొయేసుచసిసుస్ల్జాగఁవివ్
పెస గెల. యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ వెస అసెస్ 8జా సమరయ
పదేసిమ్ చి తేర్ 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
సమరయతెచి తేర్ బోద, తుయియూదుడు. జలె, ‘పాని దే’
మెన కిచొచ్క అంచి అతిత్ తుయి సంగితసి?” మెన యేసుక
సంగిలి. 10యేసు జాక, “మానుస్ల్ క దేముడు దిలి వరుమ్
తుయి చినితది జలె, అనెన్, ‘పాని దే, పియిందె’ మెన తుక
సంగితొసొకొనొస్ జయిందె గే తుయిచినితదిజలె, ‘జీవ్ దెతొ
పానిఅంక దే’మెనతుయిఅంకయ్సంగితది,”మెనయేసు
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, జోచ సొముమ్ల్ ఎతిక్ ఈంజయ్ ఊంటచి పాని
పితె తిల. జొయియ్ అమ్ క ఈంజ కుండి దిలన్. తుయి
అమ్ చొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొచి కంట వెలొల్ గే?” మెన
సంగిలి.

13జా తేర్ బోద దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జాక, “ఈందె,
ఈంజపాని కేన్మానుస్ పిలెకి,జోకఅనెన్తాన్ కెరెదె. 14గని
ఆఁవ్ దెతిసి *‘పాని’ కో పివుల గే,జోక కెఁయఁక కి అనెన్తాన్
కెరె నాయ్. ఆఁవ్ దెతొ పాని జోచి పెటిట్ ఊంట పుటిల్ రితి
జతెతయెదె,చి †కెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్తతిజీవుమ్జోక
దొరుక్ జయెదె.”

15 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్ చి రిసొ,
“అపెప్ తెంతొ అంక తాన్ నే కెరి రితి,పానిక ఆఁవ్ అనెన్ ఇనెన్
నే జెతె తతి రిసొ, తుయి సంగిలొ పాని అంక దె” మెలి.
16యేసు జాక, “తుయి గెచచ్, తుచొ మునుస్ద్ క కడ ఆను”
మెన సంగిలన్. 17జాతేర్ బోదజోక “అంక మునుస్ నాయ్”
మెన సంగిలి, చియేసు జాక “ ‘అంక మునుస్ నాయ్’ మెన
తుయి సంగిలి కోడు సతిత్మ్. 18 తుక 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 లొ మానుస్, 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.
21 యేసు జాక, “అమమ్, ఇదిల్ పడొత్ క, ‘దేముడు అబొబ్క
బకి కెరి రిసొ ఈంజ డొంగుర్ జవుస్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్
జవుస్ ముకిక్మ్ మెనుక నాయ్’ మెన మానుస్ల్ 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
నిజుమినంపజలమానుస్ల్కోజవులగే,జోవయించిఆతమ్తె
నిదానుమ్జాజోవయింక సతిత్మ్ తిలి బకి కెరుల. దేముడు
అబొబ్స్ దసస్మానుస్చి రిసొ రకితయ్. 24దేముడు 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. 25జోఇసి సంగితికయ్,జాతేర్ బోద, “ ‘దేముడు
తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ *‘మెసస్యమెలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెయెదె’ మెన జాని. జో అయ్ లి పొది, జొయియ్
అమ్ క ఎతిక్ దెకయెదె” మెన సంగిలి†. 26 జలె, జా

* 4:14 4:14 ఇనెన్ ‘పాని’ మెలె, జాటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ దెతి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. † 4:14
4:14 ‘కెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్తతిజీవుమ్’మెలె,పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితి,మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ జితి,సెకి. ‡ 4:19 4:19నెంజిలె, “తుక ‘ఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఎకిక్లొ’ మెన ఆఁవ్ అపెప్ చినితసి”. § 4:22 4:22 నెంజిలె, “నేనుస్. అమ్యూదుల్మాతుమ్, జోవయింక జానుమ్.”
* 4:25 4:25 ‘మెసీస్య’ మెలె, ‘కీసుత్ ’ మెలె, అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’ మెలి అరుద్ మ్.
† 4:25 4:25 అరమయ్బాస తెన్ ‘మెసీస్య’మెలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’ జయెదె.
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దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జాక “ఆఁవ్ తుచి తెన్ లటట్బొత్ సొ
జొయియ్”మెన సంగిలన్.

27యేసు ఇసి సంగిలి బేగి,జోచ సిసుస్ల్ జా గఁవివ్ తెంతొ
బుల అయ్ ల. తేర్ బోద తెన్ యేసు లటట్బ్ తయ్ మెన దెక
ఆచారిమ్ జల, గని ‘తుక కిచొచ్ కావలె?’ జలెకు, ‘జాచి తెన్
కిచొచ్క లటట్బత్సి?’ జలెకు మెన కో పుసితినాయ్.

28తెదొడి జా తేర్ బోద, జాచి గేడిముల దా నిగ 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
అనిన్మ్అంక అసెస్”మెనజబాబ్దిలన్. 33జోఇసి సంగిలి
రిసొ, జోచ సిసుస్ల్ “ఇనెన్క కో జలెకు కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్
ఆన దా అసిత్ గే?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బుక దెరల్.
34జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,యేసుజోవయింక, “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’మెనమొకక్ల్ రోవితిపొది సంగితసు. జలె,
ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఆదె! అంకివొఉగుడ దెక!
బటిట్లె పంటొ అపెప్ పిక తెయార్ జా రితి, అంక నంపజంక
ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ 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. 37అంచి ఆతమ్పంటొచి
కామ్ తె, జలె, ‘ఎకిక్లొ బి గలెదె, అనెన్కొల్ పంటొ లాయ
ఆనెదె’ మెలి కోడు సతిత్మ్ జయెదె. 38అలెల్, తుమ్మొదొల్
నే కెరిల్ ఈంజ కామ్ తె బెదుక తుమ్ క ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కో
కో కసుట్ మ్ జా అగెగ్ తెంతొ ఈంజ కామ్ కెర తతికయ్, తూమ్
కి అపెప్ ఈంజ కామ్ తె బెద అసుస్స్” మెన యేసు జోచ
సిసుస్ల్ క సికయ్ లన్.

సమరయచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజలిసి
39జలె, ‘ఆఁవ్ కెరిల్సిఎతిక్అంకసంగదిలొ’మెనయేసుచి

రిసొ జా తేర్ బోద సంగిలి సాచి సూన కెర, జా గఁవివ్చ
సమరయ సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజల. 40జాకయ్,
యేసుతె జా కెర, “అమ్ చి గఁవివ్ జా తా” మెన జేఁవ్
సమరయసుదల్బతిమాలప్జాసంగిల,చిదొరతితాగెలన్.
41జోసొంతబోదన కెరికయ్,అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్జోక నంపజల,
42 చి జా తెర్ బోదతె జా 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 కెరొసొఈంజొయి’
మెనపూరి దయిరిమ్జాఅసుస్మ్”మెన సంగిల.

గలిలయచమానుస్ల్యేసుక మరియాద దెకిలిసి
(మతత్ 8:5-13; లూకా 7:1-10)

43జాదొరతి గెలిపడొత్ ,యేసుజోచసిసుస్ల్ తెన్ఒతత్ బార్
జా గెచచ్, గలిలయ పాంతుమ్ తె పాఁవిల. 44 ‘దేముడుచ
కబురుల్ సంగితొసొ కో జలెకు సొంత టాన్ తె తిలె, సొంత
టాన్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకితి నాయ్’ మెన జాన
కెర, యేసు సొంత సంగితె తిలన్. జాకయ్ యూదయ
పదేసిమ్ముల తిలొ.

45 గలిలయ పాంతుమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్, జలె,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పండుగ్ క జేఁవ్ కి గెచచ్ తా అనెన్
ఉటట్ జా అసిత్. జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె తిలి పొది, యేసు కెరల్
కమొ ఎతిక్ దెక తిల. జేఁవ్, జలె, జేఁవ్ గలిలయులు, సరద్
తెన్ జోక మరియాద కెరల్.

46 జలె, జా గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్
యేసు అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా సుటుట్ , ఒతత్య్ పానిక
దాచ రసుస్మ్మారుస్ప కెర తిలొ. జలె,యేసు అపెప్ కానాతె
తతికయ్, ఇదిల్ దూరి తిలి కపెరన్హ మ్ మెంతి గఁవివ్
హేరోదు రానొచొ వెలొల్ అదికారి ఎకిక్లొచొ పుతుత్ సి జొరొజ్ సేడ
అసెస్.

47 యేసు యూదయ పదేసిమ్ ముల దా గలిలయ
పాంతుమ్ తె జా అసెస్ మెన జో వెలొల్ మానుస్ సూనిల్ బేగి,
బార్ జా, యేసుతె అయ్ లన్. జోచొ పుతుత్ సి మొర గెచెచ్దె
గే జియెదె గే, దసిస్ జా అసెస్చి రిసొ, “బేగి జా అమ్ చొ
పుతుత్ క చెంగిల్ కెరు”మెనయేసుక బతిమాలప్జాసంగిలన్.
48 జలె, యేసు జోక, “దేముడు దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్
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 చెంగిల్జలొ?” మెనజోపుసిలన్,చిజేఁవ్
జోక “కాలి ఒంటి గంటక జొరొజ్ గెలి!” మెన సంగిల. 53జలె,
“తుచొపుతుత్ ది జియెదె”మెనయేసు సంగిలి గడియజయియ్
మెన జొరొజ్ సేడొల్ నాడుచొ అబొబ్సి చినన్ లొ. జాకయ్, జోచి
గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్యేసుక నంపజా గెల.

54 యూదయ పదేసిమ్ ముల గలిలయ పాంతుమ్ తె
తొలితొఉటట్ అయ్ లిజాసుటుట్ తెంతొ,ఈంజొనాడుకచెంగిల్
కెరిల్సి తెన్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొ దొనిన్
జల.

5
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలిసి

1 ఈంజ జరుగ్ జలి పడొత్ , యూదుల్ చి పండుగు అనెన్క్
అయ్ లిచి రిసొ దేముడుచి దేవులుమ్ తిలి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తెయేసు ఉటట్ గెలన్.

2జలె,జాపటున్మ్ తె ‘మెండల్వీది’మెనఏక్టాన్అసెస్.
ఒతత్ ఏక్ వెలొల్ కుండి అసెస్. ఎబీ బాస తెన్ జా కుండిచి
నావ్ ‘బేతెసద్’. జా కుండిచి సుటుట్ నంత, పాఁచ్ గుమమ్ల్ తిలి
టాన్ ఏక్ అసెస్. 3 ఒతత్ రగరగాల్ రోగల్ చ బెర అసిత్, గుడిడ్
మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్, అతొత్ చటొట్ లంబ గెలమానుస్ల్,
దసచ అసిత్. 4 *కిచొచ్క ఒతత్ అసిత్ మెలె, గడియ గడియక
ఏక్ దూత జా గడెడ్ ఉత జా కెర, పాని కదుల్ కెరెదె, చి జో

* 5:4 5:4 గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 4 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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పాని కదుల్ జలి బేగి కో జలెకు రోగితొలితొపానితెఉతెదె గే,
జోవయించి జబుబ్ గెచచ్, చెంగిల్ జయెదె.

5జలె,ముపప్య్అటుట్ వెరుస్ల్ చిజబుబ్ తిలొఏక్మానుస్
ఒతత్ అసెస్. 6యేసు జా వెలిల్ కుండి తిలిస్ తె గెచచ్, జో రోగిక
దెక, ‘ఒతత్ ఎతిత్వాట్ దీసల్ తెంతొ జోచి అంతురొన్తె నిజ తా
మాలఙ్జాఅసెస్’మెనచిన కెర, “తుక నిజుమిచెంగిల్జంక
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”
మెనసంగిలన్. 8యేసుజోక “తుయిఉటట్ , తుచి అంతురొన్
వయన ఇండు!” మెన సంగిలన్. 9సంగిలి బేగి, జోమానుస్
చెంగిల్ జాజోచి అంతురొన్ వయన ఇండిలన్.

10 జా దీసి, యూదుల్ చి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి.
జలె,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ చెంగిల్ జలొ
జో మానుస్క దెకిల. దెక, “ఈంజ సెలవ్ కడనిల్ దీసి.
తుచి అంతురొన్ వయుక గారు!” మెన సంగిల. 11 దసిస్
సంగితికయ్, చెంగిల్ జలొ జో మానుస్ “ ‘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 వెలెల్లమానుస్ల్పుసిల. 13జోకొనొస్ 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 , చెంగిల్ జలొసొకయేసు దేముడుచి గుడితె చజ
కెర, జోక “ఈందె, అపెప్ తుయి చెంగిల్ అసిస్సి. అనెన్ కిచొచ్
జవుస్ వెలిల్ బాద నే సేడిత్ రిసొ అనెన్ పాపుమ్ కెరు నాయ్”
మెన జాగర సంగిలన్. 15 జో మానుస్ ఒతత్ తెంతొ గెచచ్,
“అంక చెంగిల్ కెరొల్సొ యేసుయి” మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కసంగిలన్. 16జలె,సెలవ్కడనిల్ దీసియేసుఈంజ
కామ్ కెరిల్ రిసొ, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక అలల్ర్
కెరుక దెరల్. 17 దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “అగెగ్
తెంతొ ఎద కి అంచొదేముడు అబొబ్ కామ్ కెరె తతత్య్. ఆఁవ్
కి జోచి కామ్ కెరె అసిస్” మెన సంగిలన్. 18 జలె, ‘సెలవ్
కడనిల్ దీసి పిటట్వన కామ్ కెరయ్’మెన, అనెన్, దేముడు తెన్
సమమ్ందుమ్ మెననొల్ జోక ‘అబొబ్’ మెన యేసు సంగిలిస్ చి
రిసొ,యేసుకమారుక మెన అనెన్ ఒగగ్ర్ ఉచర జల.

యేసుచి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్
19 జలె, కోపుమ్ జల జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు ఇసి

మెన సంగిలన్. “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసిమెలె,దేముడుఅబొబ్ కెరిసి కేన్జలెకిఆఁవ్పుతుత్ 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
దెకిలఈంజేఁవ్ కమొచి కంటఅనెన్ జీనల్ కమొఆఁవ్పుతుత్ స్ క
దేముడు అబొబ్ దెకయెదె. తుమ్ ఆచారిమ్ జసెత్. 21 కీస
కమొమెలె,మొరగెలసకఉటట్వ దేముడు అబొబ్జోవయింక
కీసి అనెన్ జియడత్య్ గే, దసిస్, కకక్ జియడుక సరద్ జయిందె
గే, జోవయింక జియడ చెంగిల్ కెరిందె. 22 పడొత్ , దేముడు
అబొబ్ కకక్ సొంత తీరుప్ కెరె నాయ్. తీరుప్ కెరి అదికారుమ్
ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క సొరప్ కెర దా అసెస్. 23 దేముడు

అబొబ్క మానుస్ల్ కీసి గవురుమ్ కెరతి గే, దసిస్ ఎతిక్జిన్
ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క కి గవురుమ్ కెరు మెన, జో సెలవ్ దా
అసెస్. ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క కో గవురుమ్ కెరి నాయ్ గే, అంక
తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి గవురుమ్ కెరి నాయ్.

24“తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమికచితుమ్ఆఁవ్సంగితసిమెలె,
అంక తెదయ్ లొసొకనంప కెర కోఅంచికోడు సూన కెరుల గే,
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితివరుమ్జోవయింకదొరుక్జా
అసెస్. పాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్మొర గెల రితజా తిలె కి, జేఁవ్
కెరల్ పాపల్ చెమించుప జా సిచచ్తె గెతినాయ్, గని జివివ్ జా
అసిత్.

25 “తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి
మెలె,మొర గెలస ఆఁవ్ దేముడు పుతుత్ స్ చి అవాడ్ సూన్ తి
సమయుమ్జెతయ్,అపెప్ కిజాఅసెస్,కోసూననంపజవుల
గే,నొవర్జిలి రితిజా, దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుల. 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 జెరుమ్న్ అసిస్చి రిసొ
అంక మానుస్ల్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక, చెమించుప కెరుక,
అదికారుమ్దాఅసెస్. 28ఇనెన్చి రిసొతుమ్ కిచొచ్ ఆచారిమ్
సేడనాయ్, కిచొచ్క మెలె,మొర గెలమానుస్ల్,మెసుస్న్ ల్ తె
తిలస ఎతిక్, అంచి అవాడ్ సూన బార్ జతి సమయుమ్
జెయెదె. 29తెదొడ్ క జేఁవ్ బార్ జా, సతిత్మ్ కెరల్స అనెన్ జీవ్
జా ఉటట్ 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
సాచిసంగితొసొఅనెన్కొల్ అసెస్. జోఅంచిరిసొసాచిసంగిలిసి
సతిత్మ్ మెన జాని. 33 మెలె, యోహానుక ‘కిచొచ్ సాచి
సంగెదె?’ మెన సూన్ తి రిసొ తుమిజా సుటుట్ సగుమ్ జిన్ చి
అతిత్ కబుర్తెదయ్ లదు,చిఆఁవ్కొనొస్ గేజోసాచిసంగిలన్.
34అంచిరిసొచిముకిక్మ్జలిసాచిమానుస్ సంగిలిసినెంజె,
గని తుమ్ క ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, యోహానుచి
సాచిచి రిసొ తుమ్ క ఆఁవ్ ఉచరయ్ తసి. 35 దొరుక్ జలిసి
మానుస్ చినితి రిసొ దీవు లగితె తిలె కీసి తమమ్స ఉజిడ్
దెతయ్గే,దసిస్,ఉజిడ్రితొజా,అంచిరిసొయోహానుసాచి
సంగితె తిలొ. జో సంగిలి సాచి సూన, తూమ్ కి గడియయ్
సరద్ తెన్ తిలదు.

36“గని,యోహానుచిసాచిచి కంటఅంక జీనిల్ సాచిఅసెస్.
ఆఁవ్ కెరుక మెన దేముడు అబొబ్ దిల కమొ, ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్
కెర కమొయి దెకిలె, జొయియ్ అంక తెదయ్ లొమెన ఈంజేఁవ్
కమొయిఅంచి రిసొసాచి సంగితతి.

37 “పడొత్ , అంక తెదయ్ లొ అబొబ్యి అంచి రిసొ సొంత
సాచి సంగిలన్. తూమ్ కెఁయజోచి అవాడ్ సూన్ సు నాయ్,
జోచి రూపుమ్ తుమ్ కెఁయ దెకుస్ నాయ్. 38 జోచి కోడు
తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ మెన కిచొచ్ రుజుజ్ తతత్య్ మెలె, జో
తెదయ్ లొసొక తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్. 39 దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ తె గెతి రిసొదొరుక్ జలి గాయ్నుమ్
పునిన్మి దెతిసి దేముడుచ కొడొతె తయెదెమెన దేముడుచ
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కొడొ తుమ్ రోజుక దెకితసు. జలె, జెఁవివ్ అంచి రిసొ సాచి
సంగితతి. 40జేఁవ్ కొడొఅంచి రిసొసాచిసంగిలే 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, అబొబ్సి జలొ దేముడుచిమొకెమ్ తుమ్ 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 జయి బోదన
తుమ్ క నేరిమ్ వయడెత్ అసెస్. 46మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగిడిల్సి కోడు తుమ్ నంప కెరదు జలె, అంకయ్
నంప కెరదు! కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొయిజో రెగిడొల్ . 47 గని
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)
1 ఇనెన్చి పడొత్ యేసు గలిలయ పాంతుమ్ తె అనెన్ గెచచ్,

జా గలిలయచి సముదుమ్ గాడు జీన ఒతత్ల్ తొ గెలన్. జా
గాడుక ‘తిబెరియ గాడు’ కి మెనుల. 2 జలె, జబుబ్ల్ క
జో యేసు చెంగిల్ కెర దేముడు అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ త కమొ జేఁవ్ దెక తిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
గాడుచి ఒడుడ్ వాట్ ఇండ యేసుచి పటిట్ గెచుచ్క బార్ జల.
3జలె,యేసుజోచసిసుస్ల్ తెన్ ఏక్మెటట్య్వెగ, వెసఅసిత్.
4యూదుల్ చి *పసాక్ మెంతి పండుగు అనెన్క్ సుటుట్ పాసి
జెతయ్. 5యేసు దెకిల్ పొది, పెజల్ జటుల్ జటుల్ తెన్ జోతె
జెతిసి దెక, పిలిప్ మెలొ సిసుస్డుక “ఈంజేఁవ్ పెజల్ కతి
రిసొ అమ్ కీసి అనిన్మ్ గెనుక?” మెన పుసిలన్. 6 కిచొచ్
కెరుక గే యేసు జానె, గని, జోచి రిసొ పిలిప్ కెదిద్ దయిరిమ్
తెన్ నంపజతయ్ గే దెకితి రిసొ దసిస్ మెనయేసు 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 కపాఁవితి రితి వంట దిలన్. మొసస్తెన్
కి దసిస్ కెర, జేఁవ్ పేట్ బెరు కతి రితి వంట దిలన్.

12 ఎతిక్జిన్ 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 లి ఈంజ కామ్ పెజల్ దెక కెర, “ఒహొ, ‘అంచి కబుర్
సూనయ్ తొసొక బూలోకుమ్ తె బార్ కెరిందె’ మెన దేముడు
సంగిలొసొ ఈంజొయి” మెన సంగితె తిల. 15 తెదొడి, జోక
రానొ కెరి రిసొదెరుకమెనపెజల్కోర్ పజల, గనిజోవయించి
ఉదెద్సుమ్ చిన కెర, యేసు జోవయింక ముల దా, ఎకిక్లొ
గెచచ్,మెటట్య్ అనెన్ గెలన్.

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండితయ్
(మతత్ 14:22-27;మారుక్ 6:45-52)

16 సాంజ్ జతికయ్, అందర్ జంక దెర తిలి, చి యేసు
జోవయింతె అనెన్ ఉత జెంక నేతయ్ చి రిసొ సిసుస్ల్ “గెరి
గెచుచ్మ!” మెనగడెడ్ గెచచ్, 17జోవయించిదోనితెవెగ,గాడు
ఒతత్ల్ తొ తిలి కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన, దోని
జీనవుక దెరల్.

18ఇదిల్ దూరి జీనయ్ లిపొది,వాదు ఒగగ్ర్ కెరిల్,చివెలెల్ల
కెరట్ల్ కెరుక దెరిల్. 19దస వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరిస్ తెజేఁవ్పాసిపాసి
దొనిన్ కోసుల్ దూరిక దోని ఇండయ్ తికయ్, యేసు పానిచి
ఉపిప్రి ఇండజా,దోనికపాసిపాఁవిలన్. జోదసిస్పాసి ఇండ
జెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ దెక, “డుంబొ, కిచొచ్ గే!” మెన,
బియఁ గెల. 20యేసు జోవయింక “తుమ్ బియఁ నాయ్.
ఆఁవివ్ జెతసి”మెనదయిరిమ్సంగిలన్. 21తెదొడిసరద్ తెన్
జోకయిదోనితెవెగయ్ ల,చిబేగిజేఁవ్గెతిఒడుడ్ తెదోనిపాఁవ
గెలి.

పెజల్యేసుక చజిలిసి
22 జలె, జా గెలి దీసి పోడియొ మొసస్ కయ్ ల పెజల్

సగుమ్ జిన్,అనెన్క్ దీసిఎదగాడుఒతత్ల్ తొరకితెఅసిత్. ‘గెలి
దీసి ఎకిక్ దోని తిలి’మెన, ‘యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె
వెగెనాయ్, చిజో నెంతె సిసుస్ల్ ఉటట్ గెచచ్ తిల’మెన, జేఁవ్
పెజల్ ఉచార కెర అసిత్. జాకయ్, యేసుచి రిసొ ‘మెటట్య్
తెంతొఉతజెంక నేతయ్. కిచొచ్గె’మెనరకితెఅసిత్. 23రకితె
తిలె, తిబెరియ పటున్మ్ తెంతొ, వేర దోనివొ అయ్ ల. గెలి
దీసి యేసు దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర వంట దిల పోడియొ
కయ్ ల జేఁవ్ పెజల్ తిలిస్ తె, జలె, జేఁవ్ దోనివొ అయ్ ల.
24 జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ కి యేసు కి ఇనెన్ నాయ్ మెన
పెజల్ దెక, జేఁవ్ అపెప్ అయ్ లదోనివొతెవెగ,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.
26యేసు జోవయింక, “తుమ్ ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్

* 6:4 6:4పూరుగ్ మ్ పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. జా పండుగ్ క నే పులయ్ ల
పోడియొరితపోడియొకవుల. † 6:7 6:7 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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మెంతసి మెలె, తుమ్ ఒతత్ పేట్ బెరు పోడియొ కా కెర
సుకుమ్ జలి రిసొ అంక చజుక అయ్ లదు, గని అంచి
అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిజాకామ్ చి గురు అరుద్ మ్ కెరనిల్
రిసొనాయ్. 27ఆఁగ్ సుకుమ్ కెరి అనిన్మ్ గటచి రిసొతుమ్
ఉచరె తా నాయ్. జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి. అనిన్మ్, మెన
పరలోకుమ్ తెబెదితిసెకి దెతిస్ కటాలి కెరెల్, జయియ్అనిన్మ్ క
కోర్ ప జా. జయియ్ అనిన్మ్, జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తా
గెతిసి. జయియ్ అనిన్మ్. జలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొతుమ్ క దెయిందె. జయియ్ తుమ్ క ముకిక్మ్. జా
దెంక అంక అదికారుమ్ కీసి తంక మెలె, దేముడు అబొబ్,
దేముడు, అంచి అదికారుమ్ చి రిసొసాచి సంగ జోచి ముద
దా అసెస్,”మెన పెజల్ కయేసు సంగిలన్.

28తెదొడి జేఁవ్ పెజల్జోక “దేముడుచ కమొఅమ్ కెరుక
మెలె, అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిల. 29యేసు
జోవయింక “దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ పూచి తియారయ్
మెలె, ఆఁవ్ జో తెదయ్ లొసొక తుమ్ పూరి నంపజంకయ్”
మెన సంగిలన్. 30 సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక “జలె, ‘జో
తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి’ మెన అమ్ దయిరిమ్
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 చిపోడియొరితిసిజోవయింకజో 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 పోడియొ మోసే
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, పరలోకుమ్ తెంతొ అపెప్ రితి ఉత అయ్ లిసి. జయియ్
పోడి ఒండి లోకుమ్ చక సరి జతి జీవ్ దెతిసి” మెన యేసు
సంగిలన్.

34యేసు దసిస్ సంగితికయ్, “బాబు, జయియ్పోడిఅమ్ క
దెతె తా” మెన పెజల్ సంగిల. 35 జలె, యేసు జోవయింక,
“సరి జతి జీవ్ దెతిజాపోడి ఆఁవివ్. కో అంకపూరి నంపజా
§అంచితెజెవులగే,జోవయింకచూ,తాన్కెఁయఁక అనెన్ కెరె
నాయ్. 36గని, ‘అంకదెకిలెకితుమ్నంప కెరుస్నాయ్’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’ మెన ఉదడి
నాయ్. 38ఆఁవ్ 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 కెరిజాఆకర్ దీసిక,జోవయింక
జియడ పరలోకుమ్ తె బెదవుక అసెస్. 40 మెలె, అంచొ
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు
పబుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’, మెన ‘ఈంజొయి అమ్ క

దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన, కో అంక చిన పూరి
నంపజవుల గే, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్ జోవయింక దొరుక్
జయెదె, చి వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ 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. “ఈంజొ యేసు యోసేపుచొ 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
దిలన్మెలె, “ఆఁవ్సంగిలిస్ చిరిసొఅనామ్నుమ్జాలటట్బన
నాయ్. 44అంక 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. 45 పూరుగ్ 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. 48 సరి జతి
జీవ్ దెతిపోడి, ఆఁవివ్.

49 “తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జా వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిలి
పొది ‘మనాన్’ మెలి జా పోడి 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.
51 పరలోకుమ్ 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
రచిచ్ంచుప జతు’ మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ పోడి దెయిందె మెలె,
అంచి *ఆఁగ్”మెన సంగిలన్.

52యేసు జా సంగితికయ్, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
బమమ్ జా, “అమ్ కతి రిసొఈంజొమానుస్ జోచి ఆఁగ్ అమ్ క
కీసి దెంక జయెదె?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్
తిల. 53జాకయ్యేసు జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి
కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి ఆఁగ్ తుమ్ నే కయ్ లె, అంచి లొఁయి తుమ్
నే పిలెల్, తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ జీవ్ తయె నాయ్. 54 అంచి
ఆఁగ్ కో కవుల గే, అంచి లొఁయి కో పివుల గే, దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదితి జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్, చి వెలిల్

‡ 6:31 6:31జాబయిలు దేసిమిబులెత్ తిలిపొది కిచొచ్ కతిసియూదుల్ క నాయ్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు రోజుక ఆగాసుమ్తెంతొజా ‘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,అంచిరాజిమ్ తె
బెదుల’. * 6:51 6:51ఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొజోఅరిప్తుమ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ ‘అంచి ఆఁగ్ దెయిందె’మెనయేసు టాలి సంగితయ్.
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తీరుప్ కెరిజాఆకర్ దీసిక,జోవయింకజియడ,పరలోకుమ్ తె
బెదయిందె. 55జాకయ్,అంచిఆఁగ్ముకిక్మ్జలిఅనిన్మ్,
అంచి లొఁయి ముకిక్మ్ 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.
58పరలోకుమ్తెంతొఉతఅయ్ లిపోడిఈంజయి. తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ కయ్ లి రగుమ్ నెంజె. గని, ఈంజయ్పోడియొ
కో కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల”
మెన యేసు సికడల్న్. 59యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి
జేఁవ్యూదుల్ చి సబ గెరి ఇసిమెన సికడల్న్.

యేసు సంగిలిబోదనచి రిసొజోతెన్బులుకములిలిసి
60 యేసుక ఇదిల్ నంపజా సిసుస్ల్ జంక దెరల్ మానుస్,

జలె, జో సంగిలిసి సూన కెర, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ బమమ్
జా, “జా కోడు అలల్ర్ చి! జా కోడు కో సూనుల!” మెన
సంగిల. 61 జో నిసానల్ సిసుస్ల్ కి అనామ్నుమ్ లటట్బ్ తతి
మెనయేసు పెటిట్ జానిలన్, చి “ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలిస్ చి రిసొ
తుమ్ అనామ్నుమ్ జతసు గే? 62 జలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్అయ్ లొసొఆఁవ్అగెగ్ తిలిస్ తెఅనెన్వెగగెతిసితుమ్
దెకిలె, కీస్ జసెత్! 63 జీవ్ తిలెకయ్ మానుస్ జియెదె. జీవ్
నెంజిలె,ఆఁగ్కామ్ క నెంజె. ముకిక్మ్జలిఆఁవ్సంగిలిజీవ్
కిచొచ్తె మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల కొడొతెయ్అసెస్. 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 తెంతొజోతెన్బులిత్ నాయ్. 67జేఁవ్దసిస్జతికయ్,
జోనిసానల్ బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు, “తూమ్ కి అంకముల
దా ఉటట్ గెతె గే?” మెన పుసిలన్. 68 “పబు, అమ్ అనెన్
కతెత్య్ గెచుచ్మ్ దే? దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక కీసి గే
తుచయ్ కొడొతె సూనుక జతయ్, గని అనెన్ కతెత్య్ నాయ్.
69 జాకయ్ ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ† కీసుత్ తుయి’ మెన
తుకయ్ అమ్ నంపజా అసుస్మ్, కచితుమ్ జానుమ్” మెన
సీమోను పేతురు దయిరిమ్ తెన్ సంగిలన్.

70 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ క కిచొచ్ జాగర సంగిలన్
మెలె, “తుమ్ బారజిన్ 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 జోక మారి రిసొ, విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ యూదా యేసుక దెర దెయెదె మెన తెదొడి కి
యేసు జానె.

7
1జా మదెనె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక మారుక

కోర్ పజాఅసిత్ మెనయేసుజానెచిరిసొజోవయింకముకిక్మ్
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. 3జలె, 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 కమొఒతత్య్ కెరు. 4మెలె, ‘అంచి అదికారుమ్
మానుస్ల్ చినుతు’ మెన ఎకిక్లొచి ఆస జలె, జోచ కమొ
కో నెంజిల్ తె కెరె నాయ్. ఒగగ్ర్ జిన్ తిలిస్ తె కెరెదె. తుయి
వెలెల్ల కమొ కెరసి జలె, ఎతిక్జిన్ దెకితి రితి ఒతత్ కెరు”
మెన సికడుక దెరల్. 5జోచి 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 రితి తూమ్ కి కెరసుచి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్
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 కఈంజపండుగ్ క గెచిచ్నాయ్. ఆఁవ్ గెతిసమయుమ్
పూరి జెంక నేతయ్” మెన సంగ, 9యేసు గలిలయతె తా
గెలొ.

కుడియల్ పండుగు కెరిస్ తెయేసు గెలిసి
10 జలె, జోవయించ బావుడిస్వొ పండుగ్ తె ఉటట్ గెలి

ఇదిల్పడొత్ ,యేసు కి గెలన్. ఎతిక్జిన్దెకిత్ రితినాయ్, గని
కోనేనిల్ రితిగెలన్. 11జామదెనె,పండుగ్ తెగెలయూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ ‘యేసు కేతె?’ మెన జోక చజితె తిల.
12 పెజల్ కి జోచి రిసొ జోవయింతెన్ ఇనయింతెన్ లటట్బెత్
తిల. “జో చెంగిలొమానుస్” మెన సగుమ్ జిన్ సంగితె తిలె,
“నాయ్, పెజల్ క మోసిమ్ కెరయ్” మెన అనెన్ సగుమ్ జిన్
సంగితెతిల. 13గని వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర,జోచిరిసొ
కో ఎదారుద్ మ్ లటట్బిత్ నాయ్.

దేముడుచి గుడితెయేసు బోదన కెరిల్సి
14 జలె, సగుమ్ పండుగ్ కేడిల్ పొది, యేసు దేముడుచి

గుడితె గెచచ్, తెడి పెస, బోదన కెరుక దెరల్న్. 15 జోచి
బోదన సూన కెర, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ “అమ్ చి
తెన్ ఈంజొ మానుస్ కెఁయ నే సదు కెరెల్ కి, బలే తెలివి
తెన్ బోదన కెరయ్, కీసి?” మెన ఆచారిమ్ తెన్ లటట్బనల్.
16జాచి రిసొ యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఆఁవ్ కెరి బోదన ఆఁవ్ ఉచరిల్సి నెంజె. ఈంజ అంక
తెదయ్ లొసొచిబోదన. 17అంకతెదయ్ లొసొచిఇసుట్ మ్రితి
కెరుక కో కోర్ ప జవుల గే, జెఁవివ్ అంచి బోదన సూనెల్, 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,

† 6:69 6:69 దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొసొ, * 7:3 7:3 ‘యూదయపదేసిమ్ తె గో’మెన కిచొచ్క సికడత్తి మెలె,యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
దేముడుచి గుడి జయి పదేసిమి తవుల, చి పండుగ్ కమానుస్ల్ ఒతత్య్ బెర తవుల.
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జోక తెదయ్ లొసొచి గవురుమ్ దెకవుక ఆస జలొసొ జలె,
సతిత్మ్ చొ జయెదె,జోతె కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయెనాయ్.

19 “మోసే పూరుగ్ 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
దసిస్సంగితికయ్,పెజల్తుక “బూతుమ్దెరఅసెస్, 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 దేముడుచొమానుస్ జవుస్’
మెన సునన్తి కెరనుక, జో బోదక ఇదిలిస్ సుదిద్ కెర† మెన
మోసేపూరుగ్ మ్ చొ రెగిడొల్ , గెద. జా కారిమ్, 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 నాయ్మెన, 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 ఏక్మానుస్కి సునన్తి కెరుక జయెదెజలె, సెలవ్
కడనిల్ దీసి కి ఏక్ ఒండొయి మానుస్చి ఆఁగ్ చెంగిల్ కెరుక
నెంజె గె? 24 జలె, కిచొచ్ జవుస్ జరుగ్ జా తిలె, ఇసి గే దసిస్
గే డీసిలి రిసొ ‘ఆగన్ పిటిల్’ జవుస్, నాయ్మెలె, ‘ఆగన్ పిటెట్
నాయ్’ రితఆగన్ల్ క నంపజాఅసుస్స్. దసిస్,అరుద్ మ్ నెంతె,
కనాక్రుమ్ నెంతె తీరుప్ కెరుక పోన. ఆగన్చి అరుద్ మ్, జరుగ్
జలిస్ చి అరుద్ మ్, సరిగాఉచర తీరుప్ కెర”మెనజేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొఈంజొయి కీసుత్ గే
25యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్,యెరూసలేమ్పటున్మ్ చ

మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ “ ‘జోక మారుమ’ మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ కోర్ ప జలొసొఈంజొయి, కిచొచ్గె. 26 గని,ఈందె,
జోవయించి మొకెమ్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెరయ్, గని జోక
‘పోని’ కి మెంతి నాయ్. జలె, జోక ‘తెదయిందె’ మెన
దేముడు సంగిలొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్
ఈంజొయి’ మెన ఏక్ వేల అదికారుల్ క రుజుజ్ జా అసెస్ గె?
27నాయ్, కిచొచ్గె. మెలె,ఈంజొమానుస్ కేనె తెంతొఅయ్ 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
బోదన కెరె తిలిపొది, ఇసిమెన కేక్ 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, జోక జాని. కీసి మెలె, ఆఁవ్ జోతె
తెంతొ ఉత అయ్ లయ్. జొయియ్ అంక తెదయ్ లన్” మెన
సంగిలన్.

30యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ “జోక
జేలి కెరుమ!” మెన ఉచరల్, గని జోక కో దెరి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, అబొబ్స్ తెజో గెతి సమయుమ్ తెదొడి జెంక నేతయ్.

31 యేసుక వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ విరోదుమ్ జలెకి,
మాములుమ్ పెజల్, జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల.
“ఈంజొమానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొకెరయ్. కీసుత్ మెలొ
అమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొఅయ్ లెఇసితయెదె. అనెన్వెలెల్ల
కమొ కెరుక కో తెరితి గే? ఈంజొ జొయియ్, కిచొచ్గె” మెన
నంపజల.

32పెజల్యేసుక నంపజలి రితి జా ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
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 లొసొతె అనెన్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. 34ఆఁవ్ ఉటట్ గెలి పడొత్
తుమ్ అంక చజితె, గని అంచితె పాఁవుక నెతురుస్. ఆఁవ్
కేనె తయిందె గే, తుమ్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్”మెన సంగిలన్.
35జాకయ్ యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
“అమ్ నే పాఁవితి రితి ఈంజొ కేనె గెచెచ్దె? గీకు దేసిమి
తిల చెదురప్ జల అమ్ చయూదుల్ తె గెచచ్, గీసు దేసుమ్ చ
సుదల్ క బోదన కెరెదె గే? 36 నాయ్ మెలె, ‘తుమ్ అంక
చజిలె కి అంచితె పాఁవుక 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. 38కోఅంకపూరినంపజవుల గే, దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి రితి,
జోచిపెటిట్ తెడిఊంటపుటిల్ రితిజా,జీవ్దెతొపానిజోచిఆతమ్

చెంగిల్ కెరె తయెదె”
మెన, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితియేసు సంగిలన్.

39 ‘జీవ్ దెతొ పాని’ మెన కిచొచ్చి గురుక సంగిలన్ మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురుకయ్. యేసు మొర
దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ గెలె, జోక కో నంపజా తవుల గే,
జోచిజా ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ జెయెదె. జలె, యేసు తెదొడి
అబొబ్స్ తెఅనెన్ గెచుచ్క, గవురుమ్జంక,నేతయ్ చిరిసొ,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 తిలొసొఈంజొ
నిజుమ్జాతయెదె”మెనసంగిల. 41గని అనెన్ సగుమ్ జిన్
“తెదయిందెమెన దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జా తయెదె” మెల, గని “నెంజె. ఈంజొ గలిలయ
పాంతుమ్ చొమానుస్. కీసుత్ , జలె, గలిలయతె జెరుమ్క నెంజె.
42ఈందె, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి, అమ్ చొ రానొ జలొ
దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తెకీసుత్ జెరెమ్దె. దావీదుచిగాఁవ్
బేతెల్హేమ్. ఒతత్య్ జో జెరుమ్క అసెస్. దసిస్ జలె ఈంజొ కీసుత్
జయె §నాయ్” మెన సంగిల. 43దసిస్ జతికయ్, జోచి రిసొ
పెజల్దొనిన్మెనుస్ జల. 44జోవయింతెన్సగుమ్ జిన్ “జోక
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జేలి కెరు!” మెన కోర్ 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 పరిసయుయ్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ అయ్ ల. జెతికయ్,
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్, పూజరుల్ , “కిచొచ్క జోక దెర ఆనుస్
నాయ్?” మెన గోల కెరల్. 46 గోల కెరికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ ,
“కేన్ మానుస్ కెఁయ తెదిద్ చెంగిల్ చి బోదన సంగె నాయ్”
మెనసాచి సంగిల. 47పరిసయుయ్ల్ కోపుమ్జాజోవయింక
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?
49మాములుమ్ ఈంజేఁవ్ 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.

50 యేసుతె 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,
దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి జోమానుస్
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.
52జేఁవ్అనెన్ పండితుల్ నీకొదేమొక కిచొచ్ జబాబ్దిలమెలె,
“తూయి కి గలిలయచొ గే, చి జోచి పచెచ్నచి కోడు తుయి
సంగితసి? దేముడుచి కొడొ సరిగా సదు కెరు, చి దేముడుచ
కబురుల్ సంగితస కో కి †గలిలయతె జెరిమ్తి నాయ్ మెన
దెకితె”మెన సంగిల.

53తెదొడి ఎతిక్జిన్ జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

8
వెలెల్లమానుస్ల్ తేర్ బోదక దెరయేసుతె కడ ఆనిల్సి

1*యేసు, దేముడుచి గుడితెంతొబార్జా,జేఁవ్ చిమొకెమ్
తిలి †ఒలీవమెటట్య్ఎకిక్లొగెలన్. 2చిరాత్పాయితికయ్,
దేముడుచి గుడితె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లొ. అయ్ లె, ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ అయ్ ల, చి జో వెస కెర, జోవయింక బోదన కెరుక
దెరల్న్. 3యేసు 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. 4యేసుక
కిచొచ్ మెల మెలె, “గురుబాబు ఈంజ తేర్ బోద లంజె జతె
తతికయ్, దెరల్. 5 ‘ఇస లంజె జలసక పతల్ తెన్ పెట
మారుక అసెస్’మెనఅమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచి ఆగన్ల్ తె అమ్ క ఆగన్ దిలన్. జలె, ఈంజ

తేర్ బోదచి రిసొతూయికిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెనయేసుక
పుసిల. 6 కిచొచ్క దసిస్ పుసిల మెలె, జో కిచొచ్ జవుస్
తపుప్ సంగిలె, నేరిమ్ వయడుమ! మెన దసిస్ కెరల్. యేసు
మాతుమ్, వంపొజా, బుఁయెయ్ఊంటి తెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

7జేఁవ్ జోక పుసుక ములితి నాయ్ చి రిసొయేసు 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.

9జలె,జోసంగిలిసిఎతిక్జిన్సూనఅరుద్ మ్ కెరన,తొలితొ
వెలెల్లమానుస్ల్, పడొత్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి పటిట్ ఎకిక్లొ వరస్
తెన్ బార్ జా, ఉటట్ గెల, చి టీఁవ తిలి జా తేర్ బోదక పిటట్వ,
యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలొ. 10జలె, యేసు అనెన్ ఉపిప్రి దెక,
జా తేర్ బోదక, “అమమ్, కేతె జేఁవ్ ఎతిక్జిన్? కో తుక నేరిమ్
వయడిత్ నాయ్?” మెనసంగితికయ్, 11జాతేర్ బోదయేసుక,
“బాబు, కోయి నాయ్!” మెన సంగిలి. తెదొడి యేసు జాక,
“ఆఁవ్ కి తుక నేరిమ్ వయడి నాయ్. తుయి గో, చి అపెప్
తెంతొపాపుమ్ 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 ఇండితినాయ్, గనిజీవ్దెతిఉజిడిజోవయింక
దొరుక్ జా జోవయించి పెటిట్ తయెదె” మెన సంగిలన్. 13జో
దసిస్ సంగితికయ్, పరిసయుయ్ల్ జోక, “తుచి రిసొ తుయి
సాచి సంగితసి; తుచి సాచి సతిత్మ్ చి నెంజె”మెన సంగిల.

14 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగనెల్
కి, అంచి సాచి సతిత్మి. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కేనె తెంతొ
అయ్ లయ్ గే, కేనె అనెన్ గెతసి గే, ఆఁవ్జాని గని కేనె తెంతొ
ఆఁవ్ అయ్ లయ్ గే, కేనె గెతసి గే, తూమ్ నేనుస్. 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 చి మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ‡ఆగన్ల్ తెరెగడ్ అసెస్. 18జలె,ఆఁవ్సొంత
సాచి సంగితసి, చిఅంక తెదయ్ లొఅబొబ్ కి అంచి రితి ఎకిక్
రితిసాచిసంగితయ్”మెనవెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు జబాబ్
దిలన్.

19జేఁవ్జోక, “అబొబ్ది కేతె?” మెనపుసిల. పుసితికయ్,
యేసు జోవయింక, “తుమ్ అంక నేనుస్. అంచొ అబొబ్క కి
నేనుస్. అంకయ్జాన్ తదు జలె, అబొబ్క కి జాన్ తదు” మెన
సంగిలన్.

20బోదనకెర కెరఇసిసంగిలిపొదియేసు కేనెతిలన్మెలె,
దేముడుచి గుడితెచి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ తిలి గదితె తిలన్. గని

* 7:44 7:44జోఅబొబ్స్ తె అనెన్ గెతి సమయుమ్ జంక నేతయ్ చి రిసొ దెరుక నెతిరల్. అనెన్ సగుమ్ సుటుల్ కి వెలెల్లమానుస్ల్ అలల్ర్ కెరుక ఉచరెల్ కి, నెతిరల్; లూకా
4:29-30,యోహాను 7:30, 8:20. జోవయించి సమయుమ్ జా 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, యూదయ పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లన్, గెద. * 8:1 8:1యోహానుచి సాచి 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 ఇసి నావ్ తయెదె. ‡ 8:17 8:17 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 కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జోక జేలి కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జో దేముడు 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.

22యూదుల్ చజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొ
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
ఈంజలోకుమ్ చకమొకెరస,ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ చొమానుస్
నెంజి. 24 ‘తుమ్ చ పాపల్ తెనిన్ మొర గెతె’ మెలయ్.
కిచొచ్క మెలె ‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ,
ఈంజొయి’ మెన అంక తుమ్ నే నంపజలె, నిజుమి తుమ్ చ
పాపల్ తెన్మొర గెతె,పాపుమ్ తె గెతె”మెన సంగిలన్.

25జోక, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక “తుయి కొనొస్?”
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
సంగితయ్మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్, చి
రిసొ 28యేసుఅనెన్, “ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొక
తుమ్ టీఁవడెత్. టీఁవడెల్, అంక ‘జొయియ్’ మెన పడొత్ క చినితె.
తెదొడ్ కఅంక ‘జోఅఁవివ్ కెరిల్సి కిచొచ్య్నాయ్, గనిదేముడు
అబొబ్సి సికడిల్ రితి కెరె తతత్య్’ మెన అంచి రిసొ అరుద్ మ్
కెరంతె. 29 అంక తెదయ్ లొసొ అంక తోడు అసెస్, అంచి
తెన్ అసెస్. జో కెఁయ అంక ములె నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరసి” మెన
సంగిలన్. 30 జో దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఒతత్ తిలసతె
ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజా గెల.

జోక నంప కెరుక దెరల్సకయేసు బోదన కెరిల్సి
31జోక నంపజంక దెరల్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు తెదొడి,

“ఆఁవ్ సంగిలి రితి ఇండితె తసెత్ జలె, నిజుమిఅంచ సిసుస్ల్
జసెత్. 32 చి సతిత్మ్ జాన్ తె, చి జా సతిత్మ్ తుమ్ క విడద్ల్
కెరెదె”మెన సంగిలన్. 33 గని, విడద్ల్ జతిసికమాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ తె జితిస్ చి అరుద్ మ్ జేఁవ్ కెరన, జోక “ఆమ్
అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ తెచమానుస్ల్ 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. 36 తుమ్ కెర పాపల్ క
తుమ్ దెరున్ సేడిల్సి తెంతొ దేముడుచొపుతుత్ 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
మారుకకోర్ పజాఅసుస్స్. 38అంచొఅబొబ్తెఆఁవ్దెకిలిస్ క
ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. తూమ్ మాతుమ్, తుమ్ చొయ్
అబొబ్ది సంగిలిసి కెరసు” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు
సంగిలన్.

39యేసు ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక,
“అబాహామ్ అమ్ చొ అబొబ్!” మెన సంగిలచి రిసొ యేసు
జోవయింక అనెన్, “తుమ్ అబాహామ్ చ బోదల్ జతదు 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”మెనసంగిలన్. జేఁవ్జోక “ఆమ్లంజెపెటిట్ జెరిమ్లస
నెంజుమ్. అమ్ క ఎకిక్లొ అబొబ్ జయెదె, మెలె, దేముడు”
మెన సంగిల.

42యేసు జోవయింక, “దేముడు తుమ్ చొ అబొబ్ది జతొ
జలె, తుమ్ అంకయ్ పేమ కెరదు. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
జోచి పెటిట్ తా జోతె తెంతొ బార్ జా ఉటట్ అయ్ లయ్. ఆఁవ్
అఁవివ్ జెంక నాయ్, జొయియ్ అంక తెదయ్ లొ. 43 ఆఁవ్
సంగితిసితుమ్ కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్? కిచొచ్కమెలె,
అంచ కొడొతెచి సతిత్మ్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరయ్, చి సూనుక
ఓరుస్ప జంక నెతురుస్. 44 తుమ్ చొ అబొబ్ది సయ్ తాన్.
తుమ్ జోచ 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, జోచిసొంత అబదుద్ మ్ జొయియ్ లటట్బెదె.
జోపూరి 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 కోఅంక ‘అబదుద్ మ్ చొ’మెనసాచిసంగుక 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,జోదేముడుచ కొడొ సూనుల. తూమ్
కిచొచ్క జోవయించ కొడొ సూన్ సు నాయ్ మెలె. తుమ్
జోవయించ మానుస్ల్ నెంజుసు” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పతల్ గలమారుక ఉచరిల్సి
48 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె, జోక

“§సమరయ సుదొ జసెత్, చి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్ మెన
అమ్ఉచరిసి సతిత్మ్, కిచొచ్గె”మెన సంగిల. 49జేఁవ్ దసిస్
సంగితికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“అంక బూతుమ్ దెరె నాయ్. ఆఁవ్, మాతుమ్, దేముడు
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.

§ 8:48 8:48యూదుల్ తెన్ ఎకిక్లొక ‘సమరయసుదొ’మెలె, ‘సూనొ’మెలి రితి నిసాక్రుమ్ కోడు జయెదె. సమరయసుదొమెలె సమరయపదేసిమ్ చొమానుస్.
* 8:51 8:51 నెంజిలె ‘మొరున్ దెకితి నాయ్’.
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51 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి
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. అబాహామ్మొర గెలన్.
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి మొర గెల, గని
‘అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక †మొరినాయ్’
మెనతుయిసంగితసి! 53అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్ చి
కంట తుయి వెలొల్ గే? జో మొర 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, జోక జాని. ‘జోక నేని’ మెన
ఆఁవ్ ఏక్ వేల సంగితయ్ జలె, తుమ్ చి రితి అబదుద్ మ్ చొ
జతయ్. గని, నిజుమి జోక జాని, చి జోచి కోడు నిదానుమ్
కెరసి. 56 ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జెరమ్ తతి దీసి దెకుక
మెనతుమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్,జలె,ఆసతెన్తిలన్.
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, 58 చి యేసు,
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
అబాహామ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ ఆఁవివ్ తిలయ్, అసిస్”
మెన సంగిలన్. 59 జో 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.
3యేసుజోవయింక, “ఈంజొపాపుమ్కెరిల్సి నెంజె,అయయ్స్
అబొబ్స్ పాపుమ్ కెరిల్సి కి నెంజె. జలె, ఇనెన్క చెంగిల్ కెరిస్
తెన్ దేముడుచి గవురుమ్జోచితె దెకయ్జతి రిసొయిదసిస్
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.

6యేసు దసిస్ సంగితెతా కిచొచ్ గురు కెరల్న్మెలె,బుఁయెయ్
తుంక బురద్ కెర, జా బురద్ జో మానుస్చ అంకివొతె గాఁస

దా, 7జోక “తుయి గెచచ్ సిలోయమ్ మెంతి వెలొల్ కుండితె
దోవను” మెన సంగిలన్. జా సిలోయమ్ మెంతి నావ్ చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయ్ లిసి’. జలె,యేసు సంగిలి రితి
జోమానుస్ ఒతత్ గెచచ్, దోవన కెర, అంకివొ దెకయ్ జా, 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.
అనెన్ సగుమ్ జిన్ “నెంజె, గని జోచిపోలికచొమానుస్”మెన
సంగిల. గని జో “ఆఁవ్ జొయియ్!” మెన సంగిలన్.

10 జేఁవ్ 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!” మెన సాచి సంగిలొ. 12 “జో అపెప్ కేతె?”
మెన జేఁవ్ జోక పుసిల, చి “ఆఁవ్ నేని”మెనజో సంగిలన్.

పండితుల్ గుడిడ్ మానుస్క పరిచచ్ కెరిల్సి
13జోగుడిడ్ జాజెరిమ్లొసొకపెజల్పరిసయుయ్ల్ తెకడనిల.

14 జలె, యేసు బురద్ కెర జోచ అంకివొతె గాఁస చెంగిల్ కెరిల్
దీసి కేన్ దీసి మెలె, జోవయించి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి.
15జాకయ్, పరిసయుయ్ల్ కి “తుక అంకివొ డీసయ్ లిసి కీసి
జరుగ్ జలి?” మెనపరిచచ్ కెరల్. చిజోమానుస్జోవయింక, “జో
బురద్ అంచ అంకివొతెగాఁసిలన్, చి ఆఁవ్ దోవనల్య్, చిఅపెప్
దెకితసి” మెన సంగిలన్. 16 పరిసయుయ్ల్ తె సగుమ్ జిన్
“జో మానుస్ దేముడుతె తెంతొ అయ్ లొసొ నెంజె. కిచొచ్క
మెలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి పిటట్వన్ తయ్” మెనయేసుచి రిసొ
తీరుప్ సంగిల. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పాపుమ్కెరొమానుస్,
జలె,దేముడుచిఅదికారుమ్దెకయ్ తగురుల్ కెరుక నెతిరొ”
మెల, చి దొనిన్ జటుల్ జల. 17జాకయ్, జో గుడిడ్ మానుస్క
కిచొచ్ మెన అనెన్ పరిచచ్ కెరల్ మెలె, “జో తుక అంకివొ
డీసయ్ లి రిసొ, తుయి జోచి రిసొ కిచొచ్ ఉచరసి?” మెన
పుసిల. జోజోవయింక “దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొ
జయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

18జో ‘నిజుమ్ అగెగ్ గుడిడ్ తిలొ, చి చెంగిల్ జలొ’ మెన,
యూదుల్ చజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్మొదొల్ క నంప కెరినాయ్
చి రిసొ జోచ అయయ్స్అబొబ్స్ క బుకారల్. 19 బుకారా కెర,
జోవయింక “ఈంజొ తుమ్ చొ పుతుత్ ది గే? జెరిమ్ల్ తెంతొ
గుడిడ్ తిలొ గే? దసిస్ జలె, కీసి జా అపెప్ దెకితయ్?” మెన
పుసిల. 20 అయయ్స్ అబొబ్సి కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె,
“ ‘ఈంజొ అమ్ చొ పుతుత్ ’ మెన, ‘ఈంజొ గుడిడ్ జా జెరిమ్లన్’
మెన జానుమ్. 21 గని అంకివొ అపెప్ డీసిలిసి కీసి జరుగ్
జలి గే, కో జోచ అంకివొ చెంగిల్ కెరల్న్ గే, నేనుమ్. జోక
తుమ్పుస దెక. జోఉబెడొబోద గెద? జొయియ్ సంగెదె”మెన
జబాబ్ దిల. 22అయయ్సి అబొబ్సి కిచొచ్క దసిస్ మెల మెలె,
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
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కెఁయఁక కి పెసడుక జయెనాయ్మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అగెగ్
తెంతొ ఉచర అసిత్. 23జాకయ్, “జో ఉబెడొబోద. జోకయ్
పుస!” మెన అయయ్స్ అబొబ్సి సంగ తిల.

24జాకయ్ తెదొడి, గుడిడ్ జా జెరమ్ తిలొ జోమానుస్క జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్క్ సుటుట్ బుకారా కెర జోక కిచొచ్ మెల
మెలె, “జో యేసు పాపుమ్ కెరొల్సొ మెన ఆమ్ జానుమ్.
జాకయ్, తుయి చెంగిల్ జలిస్ చి రిసొ దేముడుక గవురుమ్
కెరు, గని జో యేసుక పోని” మెన ఆటంకుమ్ కెరల్. 25 గని
జేఁవ్ దసిస్ సంగిలే కి, జో జోవయింక, “జో పాపుమ్ కెరొల్సొ
గే నెంజె గే ఆఁవ్ నేని, గని కిచొచ్ కచితుమ్ జాని మెలె, ఆఁవ్
అగెగ్ గుడిడ్ జా తిలె కి, అపెప్ దెకితసి” మెన సాచి సంగిలన్.
26దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్జోక “తుక జో కెరిల్సి కిచొచ్? తుచ
అంకివొకీసిచెంగిల్ కెరల్న్?” మెనఅనెన్క్సుటుట్ పుసిల. 27చి
జో అనెన్ జోవయింక, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్, గని తుమ్
సూన్ సునాయ్. కిచొచ్కఅనెన్క్ సుటుట్ సూనుకకోర్ పజతసు?
తూమ్కిఏక్వేలజోచసిసుస్ల్జంక కోర్ పజతసు గే?” మెన
పుసిలన్.

28జో దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ “తూయి జోచొ సిసుస్డు.
తుచి ఇసుట్ మ్! ఆమ్, మాతుమ్, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచ
సిసుస్ల్! 29మోసేచి అతిత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోచ కబురుల్ సంగ అసెస్ మెన జానుమ్. జోయేసు జలె, కేనె
తెంతొ అయ్ లొ గే, నేనుమ్”మెన సంగిల.

30 జాకయ్, 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
పబు దెకెదె’మెన ఎతిక్జిన్ జానుమ్. 32లోకుమ్ జెరమ్య్ లి
తెంతొ, కేన్ జెరుమ్న్ గుడిడ్ జా తిలొమానుస్క కో చెంగిల్ కెరిల్సి
కో సూనుక నాయ్. 33 దేముడు తెంతొ ఈంజొమానుస్ జెతొ
నాయ్జలె, అంచిబాద గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతిరొ”మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ క బుదిద్ సంగిలన్.

34జోదసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్జోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నిజుమి రితి పాపుమ్ తెన్ జెరిమ్లొసొ,
తుయి అమ్ క సికడుక జయె నాయ్” మెన, జో కెఁయఁక కి
అనెన్ నే జెతి రితి సబగేర్ తెంతొ జోక ఉదడ 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.
36జోమానుస్యేసుక “బాబు,ఆఁవ్జోక 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 జల మానుస్ల్ దెకితతి,
చి గుడిడ్ నెంజిలమానుస్ల్ గుడిడ్ రితి జతతి”మెన సంగిలన్.
40 జలె, జోచి పాసి తిల పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ ఈంజ
కోడు సూన కెర “అమ్ క కి ‘గుడిడ్ మానుస్ల్’ మెన తుయి

సంగితసి గే?” మెనయేసుక పుసిల. 41యేసు జోవయింక,
“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 కచితుమ్ నిజుమిఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
మెండల్ సాడు ఏక్ తిలె, ఎకిక్లొ జా కెర గుముమ్మ్ వాట్ నే
గెతె, కూడ్ డేఁవ పెసిలె, జో చోరు 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
రకిత మెండల్ క జో నవొవ్ తిఁయ తయెదె, చి జోవయింక జో
రోజుక బార్ కెరెదె. 4జొయియ్ సొంత రకిత మెండల్ క బార్
కెరెల్, జో కేనె ఉదడెదె గే, జేఁవ్ గెచుచ్ల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
నంపజలొ గొవుడుచి అవాడ్ జేఁవ్ చినితతి. 5 వేర మానుస్
అయ్ లె,జోవయించి అవాడ్ నేన్ తి, చి నంపజతినాయ్, చి
ఉటట్ నిగుల” మెన యేసు సంగిలన్. 6 *జలె, యేసు జా
సంగిలే కి, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవ్
7 జాకయ్ యేసు జేఁవ్ క అనెన్, “ఆఁవ్ తుమ్ క నిజుమి

కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిలి మెండల్ సాడె
పెసితి గుముమ్మ్ ఆఁవివ్. 8అంచి కంట అగెగ్ అయ్ ల గొవుడుల్
ఎతిక్జిన్ చోరుల్ , చోరల్స జల. మెండల్ జోవయింక అవాడ్
సూన్ తి నాయ్. 9 దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవివ్. ఆఁవ్
తిలి గుముమ్మ్ వాట్ కో పెసుల గే, రచిచ్ంచుప జవుల, చి
జా సాడు జోవయించి సొంత టాన్ జయెదె, చి పెసుక బార్
జంక జతెతవుల,చిచెంగిల్అనిన్మ్జోవయింకదొరుక్ జతె
తయెదె. 10చోరు, జలె, ఆరిమెండల్ క చోరుక, కండ గెలుక,
పాడ్ కెరుక జెయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కిచొచ్క అయ్ లయ్
మెలె, అంచ మెండల్ జలమానుస్ల్ క ‘జితు, ఎదిలి చెంగిల్
†జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జవుస్’మెనయ్అయ్ లయ్.

11“ఆఁవివ్చెంగిలొగొవుడుజయిందె. గొవుడుచెంగిలొచొ
జలె, మెండల్ కిచొచ్ పమాదుమ్ జతి రితి జలె, జోవయింక
‘మొరు నాయ్. జితు’ మెన జొయియ్ అడుడ్ జా, జోవయింక
రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ జోచి జీవ్ దా మొరెదె. ఆఁవ్ కి దసిస్
జయిందె. 12ఎకిక్లొ జవుస్ నిజుమ్ తిలొ గొవుడు నెంజితె,
ఆరిడబుబ్ల్ కజవుస్మందరకిలె,జేఁవ్మెండల్జోచసొంత
మెండల్ నెంజిలి రిసొ, మెండల్ క మారితొ కిచొచ్ జవుస్
జంతు అయ్ లె, కూలిక రకితొజోమానుస్ ఉటట్ నిగ,మెండల్
నసుట్ మ్ జతి రితి ముల దెయెదెచి. ఉటట్ నిగిలె, జో జంతు
కేన్ మెండక దెర, తిల మెండల్ క చెదురప్ కెరెదె. 13 జో
వేర మానుస్ కిచొచ్క దసిస్ ఉటట్ నిగ మెండల్ క మాలఙ్ కెర
ములెదె మెలె, ఆరి డబుబ్ల్ కయ్ రకితయ్ చి రిసొ. జోచ
సొంతమెండల్నెంజితి,చిమొరెల్ కి జిలె కి,జోకబాదనాయ్.

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

* 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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జలమానుస్ల్ క ‘మొరు నాయ్, గని జితు’మెన ఆఁవ్మొర
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. 17జలె,అంచ
మెండల్ జలసక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొమొర గెచిచ్ందె చి రిసొ
అబొబ్ అంక ఒగగ్ర్ పేమదెకితయ్,చిమొర గెలె కి,అనెన్ జీవ్
జాఉటిట్ందె. 18మానుస్ల్ అంకమార 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
మెనఅంచొఅబొబ్ తియారిల్ కామ్”మెనయేసుబోదన కెరల్న్.

యేసుచి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జలిసి
19 యేసుచ 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’
మెన పూరుగ్ 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
మానుస్ల్ జోచి సుటుట్ నంత బెర జా, జోక అనెన్ 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, గనితుమ్నంప కెరుస్
నాయ్. అబొబ్సి జలొ దేముడుచి నావ్ తెన్ ఆఁవ్ కెర కమొ
కి అంచి రిసొ ‘జొయియ్’మెనసాచి సంగితతి. 26 గని, అంచి
మెండల్మందతెచ 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 మొరున్తె గెతి నాయ్,
అనెన్, కో కి జోవయింక అంచి అతిత్ తెంతొ ఉరుల్ క నెతిరి.
29అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింక అంచి అతిత్ సొరప్ కెర
దిలన్. జొయియ్ఎతిక్చి కంట వెలొల్ చి రిసొ,జోఅంచొఅబొబ్సి
జలొ దేముడుచి అతిత్ తెంతొ జోవయింక కో కి ఉరుల్ క నెతిరి.
30ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్ ఎకిక్” మెనయేసు వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సంగిలన్.

31యేసు ఇసి సంగితికయ్, ‘జోక పతల్ తెన్ పెటమార
గెలుమ’మెన,జాదీస్ చి రితి వెలెల్లమానుస్ల్ పతల్ వెంటల్.
32 యేసు 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?”
మెన పుసిలన్, చి 33 వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక, “కిచొచ్ చెంగిల్
కామ్ కెరిల్ రిసొ పతల్ గల మారుమ్ నాయ్, గని తుయి
రితొయి మానుస్ 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? జోదేముడు రెగడ్య్ లిసికోమానుస్
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 దేముడుచొ
పుతుత్ సి’మెనఆఁవ్ సంగిలి రిసొ ‘జోచివిలువ కడత్య్’మెన
తుమ్ కీసి సంగుక 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, ఆఁవ్
జో అబొబ్చి పెటిట్ తిలిసి చినితె, చి తుమ్ 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.

40 యేసు 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

1లాజర్మెలొఎకిక్లొజొరొజ్ సేడల్న్. జోకేన్గఁవివ్చొమెలె,
మరియమార మెల దొగుల బేనిస్వొ చి బేతనియ గఁవివ్చొ.
2పడొత్ తేర్ బోదఎకిల్యేసుక తేల్గాఁస,జాచిసెండితెన్జోచ
చటొట్ పుంచెదె. జయియ్ఈంజమరియజయెదె. జొరొజ్ సేడొల్సొ
జేఁవ్ చొఅనొన్సి జయెదె.

3 జలె, లాజర్ చ బేనిస్వొ “పబువ, తుయి పేమ కెరొసొ
జబుబ్ సేడ అసెస్” మెన యేసుతె 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. 5మారక,జాచి బేనిస్క,
లాజర్ క, యేసు బలే పేమ తిలొ, 6 గని లాజర్ ‘జబుబ్ తెన్
అసెస్’మెనసూనెల్ కి,జోతిలిటాన్ తెయేసు అనెన్ దొరతితాఁ
గెలొ.

7 జా దొరతి గెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ క, “యూదయ
పదేసిమి అనెన్ గెచుచ్మ!” మెన యేసు సంగిలన్. 8 జేఁవ్
సిసుస్ల్జోవయింక “గురుబాబు,ఈంజమదెనెయూదుల్ చ

‡ 10:34-35 10:34-35 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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వెలెల్ల మానుస్ల్ తుక పతల్ గల మారుక ఉచరె తిలె కి,
తుయిఅనెన్ ‘ఒతత్ గెచిచ్ందె’మెనఉచరసి గే?” మెన బియఁ
గెచచ్ జోక సంగిల. 9యేసుజోవయింక, “ఒండిమెదెద్నె పాసి
పాసిబారగంటల్ చిఉజిడితయెదె, గెద? దసిస్జలె,జాబార
గంటల్ చిఉజిడితిలెపొదిమానుస్ ఇండిలె,ఈంజలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి రిసొ జోక వాట్ డీసత్య్, 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 12 సిసుస్ల్ “దసిస్ జలె, పబు, జో నిజ తిలెగిన,
చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్ బాద నాయ్” మెలె. 13 జలె, ‘నిజ
అసెస్’ మెన జో మొరిల్స్ చి రిసొ యేసు సంగ తిలన్. గని,
‘మాములుమ్ నిజ తతిస్ చి రిసొ సంగితయ్’ మెన సిసుస్ల్
ఉచరతి. 14తెదొడి “లాజర్మొర గెచచ్ అసెస్” మెనయేసు
జోవయింక సొసుట్ మ్ సంగ, 15 అనెన్, “జో మొర గెలి పొది
ఆఁవ్ఒతత్ నెంజిలిసిచెంగిలి. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ చిరిసొయి.
మెలె, అంచి రిసొ తుమ్ దయిరిమ్ తెన్ నంపజతి రిసొ
ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతయ్. అలెల్, జోతె గెచుచ్మ!” మెన
సంగిలన్.

16 ‘కలవ్ల్ జెరిమ్లొసొ’ మెలి ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా
మెలొసిసుస్డు,జలె,తిలసిసుస్ల్ క, “జొమమ్,ఆమ్ఇనెన్తెన్
మొర గెచుచ్క గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్బార్ 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
పటున్మ్ తెంతొపాసిపాసి ఎకిక్ దొనిన్ మయిలు దూరి అసెస్.
ఒగగ్ర్ దూరి నాయ్, 19చి జేఁవ్ చి అనొన్సిమొరిల్ రిసొమారక
చి మరియక బురియవుక మెన, యెరూసలేమ్ చ యూదుల్
ఒగగ్ర్ జిన్ జా అసిత్. 20 జలె, యేసు జెతయ్ మెన మార
సూన కెర,జోక దసుస్ల్ జంక మెనవాట్ ఎదక అయ్ లి, గని
మరియ గెరి తా గెలి. 21 మార జోక దసుస్ల్ జా జొకర,
యేసుక, “పబు,తుయిఇనెన్తతత్దిజలె,అంచొఅనొన్మొరొ
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 జా ఉటిట్తి దీసిక, అనొన్ అనెన్ ఉటెట్దె మెన జాని” మెన
సంగిలి. 25 చి 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. 27మార యేసుక “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,మారఇసిసంగిలిబేగి,యేసుకఒతత్ ములదాగెరి
గెచచ్, “గురుబాబు జా అసెస్. తుక బుకారయ్” మెన బేనిస్
జలి మరియక తిరీమ్ సంగిలన్. 29మరియ ఈంజ కోడు
సూన, చటుక్న ఉటట్ , యేసుతె గెచుచ్క బార్ జలి. 30ఈంజ

మదెనె,యేసు కేనె అసెస్ మెలె,మారజోక దసుస్ల్ జాముల
దిలిటాన్ తె రక అసెస్. గఁవివ్ జెంక నేతయ్.

31మరియ చటుక్న బార్ జతికయ్, జాతె జా తా జాక
బురియయ్ తె తిల యూదుల్ దెక, “మెసెన్ ఏడుక గెతయ్,
కిచొచ్గె”మెనఉచర,జాచి పటిట్ గెల.

32జలె,యేసు తిలిస్ తెమరియపాఁవ కెర,జోక దెకజోచి
చటెట్ సెరున్ సేడ, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ
అనొన్మొర గెతొనాయ్”మెన సంగిలి.

33జా ఏడిత్సి, జేఁవ్ తెన్ అయ్ ల యూదుల్ ఏడిత్సి దెక,
యేసు కనాక్రుమ్ జా జోచి ఆతమ్తె బాద సేడ, 34 “జోక కేనె
రోవిలదు?” మెనపుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “జా దెకు, 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
38తెదొడియేసుజోచిఆతమ్తెఅనెన్ఒగగ్ర్ఒగగ్ర్ కనాక్రుమ్

జా, మెసెన్ పాఁవిలన్. ఈంజ మెసుస్న్ కీసిచి మెలె, మెటట్య్
తిలి సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ గది. జా డొలిమ్ కెరిల్స్ క డంక తిలిసి
వెలొల్ పతుత్ రు. 39 యేసు, “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.

41 జలె, పతుత్ రు కడ గెల, చియేసు ఆగాసుమ్ పకక్ దెక
“ఓ బ, తుయి అంచి ఆస సూనల్ది మెన అంక సరద్. 42తుచి
తెన్ ఆఁవ్ లటట్బిత్సి తుయి కెఁయఁక తెఁయఁక సూన్ తసిమెన
ఆఁవ్ పూరి జాని, గని తుయి అంక తెదయ్ లిస్ చి రుజుజ్ దెక
నంపజతు మెన, ఇనెన్ టీఁవ తిల పెజల్ చి రిసొ ఇసి చోండి
పుటట్వ సంగితసి”మెనసంగ, 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)

45 మరియ 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. 47 వెలెల్ల పూజరుల్ పరిసయుయ్ల్ సబ కెరసక వెసవ
దా, “అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? ఈంజొ మానుస్ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్, చి 48 అమ్ జోక 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. జావెరిస్ జొయియ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజాతిలొ. సబతె
తిలసక జో కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్య్
నేనుస్. 50ఏక్ కోడు తుమ్ఉచర. అమ్ చయూదుల్అమ్ చి
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దేసిమ్పాడ్నేజతిరితిఎకిక్లొమొరెల్ తుమ్ కచెంగిలి”మెన
సంగిలొ. 51జలె,జోకజొయియ్ఈంజ కోడు సంగెనాయ్. గని
జావెరిస్జోఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజాతిలిరిసొ, దేముడుజోచి
చోండి పుటట్వ సంగయ్ లొ. జా కబుర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
యూదుల్ తెచ మానుస్ల్ క పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి
రిసొయేసుమొరుకతిలి. 52ఎకిక్యూదుల్ తెచమానుస్ల్ క
నాయ్. గని జోవయింక బోదల్ జలజోక నంపజలమానుస్ల్
ఎతిక్క, జేఁవ్ కేన్ దేసిమ్ చజలెకి, జేఁవ్ క ఎకిక్తెజోవయించి
బెదవంతి రిసొయి మొరుక తిలి. 53 జలె జా దీసి తెంతొ,
‘యేసుక కీసి మారుమ’ మెన, వెలెల్ల మానుస్ల్ కుట ఉచరె
తిల.

54 జలె, జో మొరి సమయుమ్ జెంక నేతయ్ చి రిసొ
యేసు, యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తిలిస్ తె నే బులెత్, 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,
యూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోవయించజోవయించ గఁవివ్లె తెంతొ
యెరూసలేమ్ తె జా అసిత్. 56 దేముడుచి గుడితె గెలస
యేసుక రకితె అసిత్. ఒతత్ రకితె తా కిచొచ్ మెన లటట్బంతె
అసిత్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ఉచరసు? ఏక్ వేల పండుగ్ క జెయె
నాయ్గే?” మెనలటట్బంతెఅసిత్. 57కిచొచ్కమెలె,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*పసాక్పండుగ్ కసొవువ్పొదుల్అగెగ్,యేసుబేతనియ
గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జాగఁవివ్యేసు జియడొల్ లాజర్
అసెస్. 2జలె, యేసు ఒతత్ తతికయ్, జోచి రిసొ విందు దిల.
మార జొగిడిల్, చి యేసు తెన్ అనిన్మ్ కయ్ లసతె లాజర్
తిలన్. 3జేఁవ్ 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.

4 జలె, ఇసక్రియోతు యూదా మెలొయేసుచ 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!” మెన గోల కెరల్న్. 6 గని ఆరిక సంగిలొ,
బీదసుదల్ చిఉపిప్ర్ చికనాక్రుమ్ కనాయ్. కిచొచ్కమెలె,జో
చోరు. సిసుస్ల్ చిడబుబ్ల్ పెటెట్ జోచిఅతిత్ తిలి,చిజాడబుబ్ల్
జో చోర కంక అలవాట్జా తిలొ.

7జలె,యూదాజాకోడు సంగితికయ్,యేసు జోక, “జాక
గోల కెరు నాయ్. అంక †రోవితి దీసికచి కామ్ క ఈంజ గురు
తతి రితిజా,జాతేల్తిఁయదాతిలి. తవుసు. 8బీదసుదల్
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ ఇసుట్ మ్
అయ్ లి పొది జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. ఆఁవ్,

మాతుమ్, కెఁయఁకతెఁయఁకతుమ్ చితెన్ఇసితయెనాయ్”
మెన సంగిలన్.

9యెరూసలేమ్ తె ‡పండుగ్ క బెర తిల యూదుల్, జలె,
యేసుచి రిసొ,జో ‘బేతనితెలాజర్ తెఅసెస్’మెన సూన కెర,
యేసుక దెకుకమెన,చిజోజియడొల్ లాజర్ క దెకుకమెనఒతత్
ఉటట్ అయ్ ల.

10-11జాకయ్, ‘లాజర్ క జియడిల్సిచి రుజుజ్ 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 తెంతొబార్జా 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 చిఇసాయేల్ చపెజల్ చొరానొక 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,
యేసు ఏక్ గాడెద్ పిలల్ దొరుక్ కెరన, వెగ, పటున్మ్ తె అయ్ 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 కెరంతినాయ్. గనియేసు దేముడు అబొబ్స్ తెఅనెన్
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. 18 యెరూసలేమ్ తెచ
పెజల్ కిచొచ్క యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక బార్ జా తిల
మెలె, లాజర్ క యేసు జియడ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ లిస్ చిరిసొసూనతిల. 19పెజల్యేసుక నంపజతతి
మెన 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.

20పండుగుపొదిబకి కెరుక అయ్ లసతె సగుమ్ జిన్ గీసు
దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఒతత్ అయ్ ల. 21జేఁవ్ జలె, గలిలయతె
తిలి బేతస్యిదా గఁవివ్చొ పిలిప్ మెంతొ యేసుచొ సిసుస్డు
ఎకిక్లొక చజ కెర జోక “బాబు, యేసు తెన్ లటట్బుక మెన
అయ్ లమ్” మెన సంగిల. 22 చి పిలిప్ అందెయ మెలొ
సిసుస్డుక సంగ, జేఁవ్ దొగులయేసుతె జా,జోక సంగిల.

యేసుమొర గెచుచ్క తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
23యేసుక జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ జా కబుర్ సంగితికయ్,

జో జోవయింక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
గవురుమ్జతి సమయుమ్జాఅసెస్. 24తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
నిజుమికచితుమ్సంగితసిమెలె,గోదుమ్గిడడ్ జవుస్పంటొ

* 11:55 11:55 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 12:1 12:1 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 12:7 12:7
పసాక్ పండుగ్ క కీసిమెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్,ఈంజ జెతె తిలి పసాక్ పండుగ్ కయేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జయెదె. ‡ 12:9 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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దెరుక జలె, బుఁయెయ్ సేడ చొపొప్ కుసుడ గెలెకయ్ జయెదె.
దసిస్ తొలితొమొరిల్ రితి నే జలెగిన, ఎకిక్ గిడడ్య్తాఁ 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 జోచిసొంత జీవుక విలువ నే దెకితె దేముడుక
నిదానుమ్కెరుల గే,జోచిజీవుజోకదొరుక్జా,పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ జివుల. 26అంచి 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 “ఓ బ, అపెప్ అంచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద జతసి. ఆఁవ్
తుక కిచొచ్ సంగుక? ‘ఓ బ,ఈంజ సమయుమ్ చికామ్అంక
పిటట్వు’ మెన సంగుక గే? నాయ్, నెంజె. ఈంజ కామ్ చి
రిసొయి, సమయుమ్ చి రిసొయి ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్
అయ్ లయ్, గెద? 28 ఓ 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, ఈంజ లోకుమ్ క అపెప్చి మటుట్ క ఏలుప కెరొ
సయ్ తానుక బార్ కెర పెలవ దెయెదె. 32 అనెన్, మానుస్ల్
అంక బుఁయి తెంతొ ఉకుక్ల టీఁవడిల్ పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్
తెంతొచ మానుస్ల్ క అంచితె బుకారా ఆనిందె” మెన ఒతత్
తిలసక యేసు సంగిలన్. 33 ‘ఉకుక్ల టీఁవడిత్ పొదిక’ మెలి
కోడుతె కిచొచ్అరుద్ మ్మెలె,ఏక్ *సిలువతెమానుస్ల్యేసుక
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 †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె
తిలిసి సూన అసుస్మ్. గని తూయి జలె, ‘ఆఁవ్మానుస్ 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 ఎద ఈంజ ఉజిడ్ క పూరి
నంపజంక దెర” మెన బోదన కెరల్న్. యేసు ఇసి సంగ
కేడయ్ లిపడొత్ , ఒతత్ తెంతొబార్జా,యూదుల్ నేచజితి రితి
లుంకిల్ రితి తిలొ.

యూదుల్ నే నంపజలిస్ చి రిసొచి కోడు
37 యేసు 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.
“ఓ పబువ, అమ్ సంగిలి తుచి కబుర్ సూనెల్ కి, కో నంపజా

అసిత్? కోయి నాయ్. తుచి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ త కమొ దెకిలెకి, జోవయించి జా సెకి కో చిన
అసిత్? కోయినాయ్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 39 జాకయ్ యేసుక నంపజంక నెతిరల్.
40 పడొత్ జోవయించి సిచచ్చి రిసొ యెసయా పూరుగ్ 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 చొ కీసి ఇసిమెలన్మెలె, 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 కయ్ఆసజాతిల.

44 జలె, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి కేక్ గల యేసు కిచొచ్
మెన బోదన కెరల్న్ మెలె, “కో అంకయ్ నంపజతతి గే,
ఎకిక్ అంకయ్నాయ్, 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.
47 అంచ కొడొ కో సూన్ తతి గని కెరి నాయ్ గే, జోవయింక
ఆఁవ్ తీరుప్ కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఈంజలోకుమ్ తె
అయ్ లిసిఈంజలోకుమ్ చకతీరుప్ కెర సిచచ్ కెరి రిసొనాయ్,
గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయిఅయ్ లయ్.

48 “గని జాగర తా. కిచొచ్క మెలె, కో అంక నంప కెరి
నాయ్,చిఅంచకొడొసూన కెరుక నెసితిగే,జోవయింకతీరుప్
కెర సిచచ్తె తెదయ్ తిసి అసెస్. మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చక
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దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్, జా. † 12:34 12:34 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 కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 12:40 12:40 నెంజిలె. “నెంజిలెజోవయించఅంకివొ దెకిత,జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత,
చి ఆఁవ్ చెంగిల్ కెరి వరుమ్ నఙనుక పసుల జెత”.



యోహాను 12:49 125 యోహాను 13:29

తీరుప్ కెరిజాఆకర్దీసిక,ఆఁవ్అపెప్ సంగిలకొడొజోవయింక
కచితుమ్తీరుప్ కెరసిచచ్తెతెదవుల. 49కిచొచ్కమెలె,అఁవివ్
కెర ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగి నాయ్. ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన లటట్బుక గే,
కిచొచ్ సంగుక గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్యి అంక
ఆడదాఅసెస్. 50అనెన్ కేనెనాయ్, గనిజోచికోడు కెరిస్ తెయ్
పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి సెకి
అసెస్ మెన కచితుమ్ జాని. జాకయ్ ఆఁవ్ 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
ఈంజలోకుమ్ 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.

2 జా 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’ మెన యేసు
జానె.

4 జలె, అనిన్మ్ కెరె తిలి పొది యేసు ఉటట్ , జో గలన
తిలిదిగిల్సొకక్ రితిసితిఁయదా,జోవయించసిసుస్ల్ క,జో
గొతిత్ సుదొ జతి రితి గురుక, ఏక్ తువవ్ల్ కెరంటె బందనల్న్.
5తెదొడి తపెప్లయ్పాని సువ కెర, సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ జో
బందనిల్ తువవ్ల్ తెన్ పుంచుక దెరల్న్. సగుమ్ జిన్ చ చటొట్
దోవపుంచతా, 6సీమోను పేతురుచ చటొట్ దోవుకమెనజోతె
పాఁవిలన్. గని పేతురు జోక, “పబు, తుయి అంచ చటొట్
దోవుక గే? పోని!” మెన బమమ్ తెన్ సంగిలన్. 7 ‘పోని’
మెన సంగితికయ్,యేసు జోక “ఆఁవ్ అపెప్ కెరిసి తుక అపెప్
అరుద్ మ్ నాయ్. గని పడొత్ క అరుద్ మ్ కెరంతె”మెన సంగిలన్.
8పేతురు జోక అనెన్, “పబు, తుయిఅంచయ్చటొట్ కెఁయఁక
కి దోవుకఆఁవ్ ఒపిప్నాయ్”మెనఒగగ్ర్జాసంగిలన్. యేసు
జోక, “ఆఁవ్ తుక †సుబుమ్ నే కెరెల్, అంచి రాజిమ్ తె తుక
కిచొచ్ వాట తయె నాయ్” మెన సంగిలన్. 9 పేతురు జోక,
“పబు, దసిస్ జలె, అంచ చటొట్ అతొత్ బోడి కి, ఎతిక్ దోవ
గెలు!” మెన సంగిలన్.

10 తెదొడి యేసు జోక, “కో పాని నాయ తవుల గే, జోచ
చటొట్ క పిటట్వ, పూరి సుబుమ్ జా తవుల. దసిస్, ఎకిక్లొక
పిటట్వ, తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ జా అసుస్స్” మెలన్.
11 యేసు కిచొచ్క దసిస్ మెలన్ మెలె, కో జోక విరోదుమ్
సుదల్ తె దెర దెయెదె గే జో జానె. జాకయ్ ‘ఎకిక్లొక పిటట్వ
తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్జా అసుస్స్’మెన సంగ తిలొ.

12సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ కేడయ్ లి పడొత్ ,జోచపాలల్ 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 చొ పబు.
14 ఆఁవ్ జలె, తుమ్ చొ పబు తుమ్ చొ గురు జలెకి, తుమ్ క
సేవ కెరి ఏక్ గురుక తుమ్ చ చటొట్ దోవితసి జలె, తూమ్ జా
గురుచిఅరుద్ మ్ కెరనతూమ్కిఎకిక్లొచచటొట్ ఎకిక్లొదోవిలి
రితి జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తంక. 15 ఆఁవ్ అపెప్
కెరిల్సి జా గురుకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎకిక్లొక
పేమ కెరె తంకయ్. 16తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, సేవ కెరొసొ జోచొ ఎజొమానిచి కంట వెలొల్
నెంజె. దసిస్, తెదయ్ జలొసొ, జలె, జోక తెదయ్ లొసొచి
కంట వెలొల్ నెంజె. 17 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు
మెలె,జాబుదిద్ ఇండితె తిలె 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, జా జరుగ్ జలి మెలె, జా రుజుజ్ దెక, ‘నిజుమి దేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన అంచి రిసొ తుమ్
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 సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె ఎకిక్లొ
అంక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెన
సంగిలన్. 22 జలె, కిచొచ్ రిసొ సంగితయ్ గే నేన్ తి, చి
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అనామ్నుమ్ తెన్ దెక దుకుమ్ జల. 23 గని
యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు ఎకిక్లొ యేసుచి ‡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
గుండెచిఉపిప్రిపెలతిలొజోసిసుస్డు “పబు, కచిరిసొదసిస్
సంగిలది?” మెన పుసిలన్, చి 26యేసు పోడి గండ దెర,
“ఈంజపోడి గండ రోస్ తెబుడడ్వ 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!” మెన యూదాక
సంగిలన్.

28యేసుయూదాక కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్ గే జా అనిన్మ్
కెరె తిలసతె కోయి నేన్ తి. 29 గని జోచి డబుబ్ల్ పెటె
యూదాచి అతిత్ తిలి, చి ‘పండుగు అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి
గెనఆను’జలెకు, ‘బీదసుదల్ క కిచొచ్ జవుస్దరుమ్మ్దేసు’
మెనయేసుజా కోడు సంగ తయెదెమెన సగుమ్ జిన్ఉచరల్.

* 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. ‡ 13:23 13:23 జోవయించ విందుల్ రిత అనిన్మ్ తె బలల్చి సుటుట్ నంత బెంచివొ చి ఉపిప్రి ఇదిల్ ఎంగడ్ తిలి రితి ఒరుగ్ జా
అనిన్మ్ కెరుల.
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30 జలె, జా గండ నఙన, యూదా చటుక్న బార్ జా 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 గవురుమ్డీసెదె. 32అంచితెజరుగ్ జతిస్ తె
దేముడుక గవురుమ్ జెయెదె, చి జా కామ్ 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 ఏక్ నొవి ఆగన్ దెతసి. కిచొచ్ ఆగన్ మెలె,
తుమ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపేమకెరెతా. ఆఁవ్తుమ్ 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
కేనెగెతసిగే,తుయిఅపెప్అంచిపటిట్ జెంకనెతిరిస్, గనిపడొత్ 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 జోక, “అంచి
రిసొ తుయిమొర గెచుచ్క దయిరిమ్ గే? తుక కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ఆఁవ్ సంగితసిమెలె. ఆజిరాతిక, కుకుడొ నేవాఁసెత్
అగెగ్, ‘జోక నేని’ మెన తుయి తివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె”
మెన సంగిలన్.

14
యేసు సిసుస్ల్ క దయిరిమ్ సంగిలిసి

1తెదొడియేసు సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, తుమ్ చ పెటిట్
చింత గలన నాయ్. దేముడుక నంపజా దయిరిమ్ తెన్తా.
అంక కి నంప తెన్తా. 2జోఅంచొఅబొబ్సి జలొ దేముడుచి
గెరి ఒగగ్ర్ గదివొ అసిత్. తుమ్ క కి ఒతత్ టాన్ అసెస్. నెంజిలె
తుమ్ క సంగితయ్. తుమ్ కజాటాన్తెయార్కెరుకయ్ఆఁవ్
గెతసి. 3ఆఁవ్ గెచచ్ తుమ్ తతి టాన్ తెయార్ కెరల్య్ మెలె,
తూమ్ కి అంచి తెన్ తంకమెన,అంచితె కడ నెతి రిసొఅనెన్
జెయిందె. 4 ఆఁవ్ గెతి టాన్ చి వాట్ తుమ్ జానుస్” మెన
సంగిలన్.

5జాకయ్తోమామెలొసిసుస్డు జోక, “పబు, తుయి కేనె
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 వేర వాట్నాయ్. 7అంక తుమ్ నిజుమిజాన్ తసు జలె,
అంచొ దేముడు అబొబ్కయ్ జాన్ తసు. అపెప్ తెంతొ తుమ్
జోక జానుస్,జోక దెక అసుస్స్”మెన సంగిలన్.

8జలె, పిలిప్ క అరుద్ మ్ నాయ్ చి రిసొ, “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 నాయ్ గె? తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితిసి సికడిత్సి ఆఁవ్ అఁవివ్
ఉచరిల్సి నెంజె. అంచి పెటిట్ తిలొ దేముడు అబొబ్ అంచి అతిత్
జోచ కమొ కెరయ్. 11 ఆఁవ్ 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 తెఅబొబ్సిజలొదేముడుచి గవురుమ్డీసుస్మెనయ్,
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. 16 తుమ్ దసిస్ జలె, దేముడు అబొబ్స్ క
సంగిమ్ దె, చి అనెన్కొల్ తోడు కెరొసొక తుమ్ తె తెదయెదె. 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
చినితినాయ్, నేన్ తి. తూమ్మాతుమ్,జోకజానుస్. 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 తెజెయిందె. 19గడియయ్తిలె,మాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ అంక అనెన్ దెకితి నాయ్, గని
తూమ్అంకఅనెన్ దెకితె. మెలె,ఆఁవ్జితసిచిరిసొతూమ్కి
జిసెత్. 20ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, తూమ్
అంచి పెటిట్ తిలిసి, చి ఆఁవ్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలిసి, తెదొడ్ కయ్
తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె. 21అంచ ‡కొడొ కో సూన కెరుల గే,
జెఁవివ్అంకపేమకెరసయ్. కోఅంకయ్పేమకెరతిగే,అంచొ
దేముడుఅబొబ్జోవయింకయ్పేమకెరెదె. ఆఁవ్ కిజోకపేమ
కెర,అంచి సతిత్మ్ చి రిసొజోక రుజుజ్ ల్ దెకయిందె,జోక ఆఁవ్
సొసుట్ మ్ సొంత డీసిలి రితి”మెనయేసు సంగిలన్.

22తెదొడియూదామెలొ ఎకిక్లొ, ఇసక్రియోతుయూదా
నెంజె, వేరచొ జో, జలె, యేసుక “కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ చ
మాములుమ్ మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఎకిక్ అమ్ కయ్ డీసెత్,
తుచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె?” మెన పుసిలొ. 23పుసిలె యేసు
జోక, “అంచి ఉపిప్రి కో పేమతెన్ తవుల గే,అంచి కొడొ రితి
కెరుల, దసిస్ జలసకయ్ దేముడు అబొబ్ పేమ కెరెదె. దసిస్
జలసతెయి దేముడు అబొబ్ ఆఁవ్ జెమ్ దె, చి జోచి తెన్ బస
జాజోతెన్తాగెచుచ్మ్ దే. 24అంచిఉపిప్రికోపేమతెన్తతి
నాయ్ గే, జెఁవివ్ అంచ కొడొ రితి కెరి నాయ్. తుమ్ సూన్ తి

* 14:15 14:15 నెంజిలె, ‘అంచ ఆగన్ల్ రితి ఇండితె తసెత్’. † 14:17 14:17 నెంజిలె, “చి తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్”. ‡ 14:21 14:21 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’.
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ఈంజ 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
కొనొస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి. జో అమ్ చి ఆతమ్యి తతొసొ తుమ్ క
ఎతిక్ సికడెదె. ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ తుమ్ క ఉచార
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 తెఅనెన్జెయిందె’మెనసంగిలిసి
సూనల్దు. తుమ్అంచిఉపిప్రిపూరిపేమతతత్దు జలె,ఆఁవ్
దేముడు అబొబ్తె గెతిస్ చి రిసొ సరద్ జతదు. కిచొచ్క మెలె,
దేముడు అబొబ్ అంచి కంట వెలొల్ . ఒతత్ గెలె, ఇనెన్ తతి కంట
అంకచెంగిలి,తుమ్ కచెంగిలి. 29జలె,జాఎతిక్జరుగ్ నేజతె
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 ఈంజ మదెనె 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

1తెదొడియేసు ఇసిమెనటాలి సంగిలన్. “ఆఁవ్ నిజుమ్
జలొ దాచ రూకు జయిందె. అంచొ దేముడు అబొబ్ రూకుక
పోసొత్ సొ జయెదె. 2జలె, అంచ కొనన్ల్ తె కేన్ కొనన్తె పంటొ
దెరె నాయ్ గే, ఈంజొ రూకు పోసొత్ దేముడు అబొబ్ జా కొనన్
గెచచ్వ గెలెదె. గని కేన్ కొనన్తె పంటొ దెరెదె గే, ‘అనెన్ ఒగగ్ర్
పంటొ దెరుస్’మెన, కొసస్ల్ కుటట్వ గెలెదె.

3 “తుమ్ క ఆఁవ్ సూనయ్ లి కొడొ సూనల్దుచి రిసొ, తుమ్
సుదిద్ జా అసుస్స్. 4 జలె, ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి
తెడి తుమ్ జిఁయ అంచి సెకిక ఇండ, అంచి పెటిట్ తా. ఆఁవ్
కి తుమ్ చి పెటిట్ తయిందె. తీగెచి కొనన్ అఙ జలె, ఒతత్ కిచొచ్
పంటొదెరుకనెతె. తీగెతెన్ఎకిక్తిలెకయ్ఒతత్ పంటొదెరెదె.
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. 6కో 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 జా మొర గెచెచ్దె. కొనన్ల్ దసిస్
జలె, జోవయింక గుడడ్ కెర ఆగితె గల డయుల. కో ఆతమ్క
అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె అంచి సెకిక నే
ఇండితెఅంచిపెటిట్ తతినాయ్గే, దసిస్ జవుల. 7గనిఆతమ్క
అంచి తెన్ బెద తా అంచి తెడి జిఁయ అంచి సెకిక తుమ్
ఇండ అంచి పెటిట్ తా అంచి కోడు రితి తుమ్ కెరె తిలె, తుమ్
అంచితె కిచొచ్ నఙితె గే,తుమ్ చి రిసొజరుగ్ జయెదె. 8తుమ్
దసిస్ జా చెంగిల్ §పంటొ ఒగగ్ర్ తుమ్ తె దెరెల్, చి దేముడు
అంచొ అబొబ్స్ క మానుస్ల్ గవురుమ్ కెరుల. జయియ్ పంటొ
జోవయింక గవురుమ్ఆనెదె,అంచసిసుస్ల్ 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,
అంచయ్కొడొతూమ్ కెరె తిలె,అంచి పేమచితెడి తుమ్తా
అంచి పేమ ఇండితె. 11 ‘అంచి సంతోసుమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తవుస్’మెన,తుమ్ క ‘పూరిసంతోసుమ్జాతతుత్ ’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. ఈంజయితుమ్ కఆగన్జాఅసెస్. 13 ‘జితు’మెన,
జోవయించమింతరుస్ల్ చి రిసొ కో జలెకుమొరి కంట, కిచొచ్
జీనిల్ పేమ నాయ్. 14 ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల్ రితి తుమ్ కెరెల్,
అంచ గోతుసుదల్ జా తసెత్. 15 తుమ్ క ‘గొతిత్ సుదల్’ రితి
అపెప్తెంతొదెకినాయ్. కిచొచ్కమెలె,జోవయించొఎజొమాని
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. ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్క నిసానఅంచికామ్తియార్
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, అంచి నావ్ తెన్
దేముడు అంచొ అబొబ్తె తుమ్ కిచొచ్ నఙిలె కి, తుమ్ క
దెయెదె. 17తుమ్ క కిచొచ్ఆగన్ దెతసిమెలె,ఎకిక్లొకఎకిక్లొ
తుమ్ పేమ కెరె తంకయ్.

నంపజలసక ఈంజ లోకుమ్ విరోదుమ్ జవుల
18 “ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ 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 రిసొఈంజ లోకుమ్ చ తుమ్ క విరోదుమ్ జా
అసిత్.

20 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలి కోడు తుమ్ పఁవస్ నాయ్.
కేన్ కోడు మెలె, ‘సేవ కెరొసొ జోచొ ఎజొమానిచి కంట వెలొల్
నెంజె’ మెలిసి. ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ అంకయి అలల్ర్
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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“ఆఁవ్జెతయ్నాయ్జలె,జోవయింకసుబుమ్కబుర్
సంగితయ్ నాయ్ జలె, జా పాపుమ్ జేఁవ్ వయిత నాయ్.
గని, అయ్ లయ్, సంగిలయ్, చి అపెప్, ‘నేన కెర దసిస్
కెరల్మ్’ మెన జేఁవ్ సంగుక నెతిరి. జా పాపుమ్ వయ అసిత్.
23మెలెఅంకయ్కోవిరోదుమ్జవుల గే, దేముడు అబొబ్స్ క
విరోదుమ్ జా అసిత్. 24 అనెన్, కేన్ మానుస్కి కెఁయ కి నే
కెర కమొ ఆఁవ్ జోవయించి మొకెమ్ కెరయ్ నాయ్ జలె, జా
పాపుమ్ 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 లిసినెరవెరుస్పజంకయ్ఇసిజాఅసిత్. కేన్కోడుమెలె,
‘ఆరిక అంక విరోదుమ్ జల.’

26 “దేముడు అంచొ అబొబ్తె తెంతొ ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్
కెరొసొక తుమ్ సిసుస్ల్ తె తెదయిందె. జో అబొబ్చి పెటిట్
తెంతొబార్జా జెతొసొ. నిజుమ్ జలి ఆతమ్,జో. జో తుమ్ తె
జాకెర,అంచిరిసొయిసాచిసంగెదె. 27తూమ్కిఅంచి రిసొ
సాచుల్ జా అసుస్స్. కిచొచ్క మెలె, అంచ కమొమొదొల్ 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’మెనసగుమ్ జిన్ఉచర తుమ్ క
మారుల. 3 కిచొచ్క దసిస్ కెరుల మెలె, జేఁవ్ అంక నేన్ తి.
4జా 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
తెంతొయ్ ఈంజ 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?’ మెన అపెప్ తుమ్ చితె కో అంక పుసుస్
నాయ్. 6 ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క సంగిలి రిసొ దుకుమ్
జా అసుస్స్. 7జలెకి, 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. 10అంచొదేముడు అబొబ్స్ తెఆఁవ్ఉటట్ గెచిచ్ందె,

అంక అనెన్ తూమ్ ఇసి దెకుస్ నాయ్. అంచి పునిన్మ్ చి
రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చక జో రుజుజ్ దెకయెదె. 11జాచి రిసొ
ఈంజలోకుమ్ కఅపెప్చిమటుట్ క ఏలుప కెరొసయ్ తాన్తీరుప్
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 సూనెదె గే, జయియ్ తుమ్ క సంగెదె. 14జో
అంచితె తిలిసియి కడన తుమ్ క సూనఎదె. జాచి రిసొయి
అంక గవురుమ్ కెరెదె. 15 అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఎతిక్
అంచి, జాకయ్ ‘జో తుమ్ క సంగితిసి ఎతిక్ అంచి’ మెన
తుమ్ క సంగిలయ్.

పడొత్ క తుమ్ క సంతోసుమ్ జెయెదె
16 “ఇదిల్ కాలుమ్ గెలి పడొత్ అంక తుమ్ దెకుక నెతురుస్,

అనెన్, ఇదిల్ కాలుమ్ తె అంక దెకితె మెన సంగిలన్. 17జోచ
సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బ, గడియ
గెలె,అంకదెకుస్నాయ్. ఒతత్ తెంతొఅనెన్ గడియగెలె,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 దెకితెమెనఆఁవ్ సంగిలయ్, గెద. ఇనెన్చి రిసొఎకిక్లొ
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 ‘బోద జెరిమ్లొ’ మెన జాచి సరద్క బేగి దుకుమ్
ఎతిక్ పఁవస్ గెలెదె. 22దసిస్,ఆఁవ్అపెప్ గెలె,తుమ్ క గడియ
దుకుమ్ తయెదె. గని, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ అనెన్ దసుస్ల్
జయిందె, చి తుమ్ చి పెటిట్ సంతోసుమ్ జా 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. 24 అపెప్
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 గసూనయ్ తిగడియజెతయ్. 26జాదీసల్అయ్ 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.

† 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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28 దేముడు అబొబ్ తెంతొ ఆఁవ్ బార్ జా ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్. అనెన్,అపెప్ఈంజలోకుమ్ములదా,ఒతత్ జోతె
అనెన్ గెతసి”మెన సంగిలన్.

29జోచ సిసుస్ల్, జలె, “ఈందె, అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి
రితి కిచొచ్ కి నే సంగితె సొసుట్ మ్ గ లటట్బత్సి. 30తుయి ఎతిక్
జానిస్, చి అమ్ నే పుసిలెకి, అమ్ చి మెనుస్ తిలిసి తుయి
జానిస్ మెన అపెప్ జానుమ్. దేముడుతె తెంతొ తూయిబార్
జా అయ్ లదు మెన నంపజా సంగితి కాయ్. 31 యేసు
జోవయింక దెక, అపెప్ తూమ్ నంపజతసు గే? 32 ఈందె
తుమ్ చితె ఒండిజిన్ క కి కచి గెరి జొయియ్ సెదుర్ ప జా అంక
ఎకిక్లోకయి ముల దెతి గడియ జెతయ్, జా అసెస్. జలె
అబొబ్ అంచితె అసెస్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయి నెంజి.

33 “ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క తుమ్ క సంగ అసిస్ మెలె, ‘అంచి
తెడి తుమ్ క సేంతుమ్ తవుస్’ మెనయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ తె అలల్ర్ సేడెత్, గని దయిరిమ్ తెన్ తా.
ఈంజ లోకుమ్ 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 సమయుమ్జా అయ్ లి మెన జాని. ఆఁవ్
తుచొ పుతుత్ ది తుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ పుతుత్ స్
తా గవురుమ్ కెరు. 2ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్ చి
ఉపిప్రిఆఁవ్పుతుత్ క తుయిఅదికారుమ్దాఅసిస్స్. కోఅంక
నంపజంకతుయిసెలవ్దాఅసిస్స్ గే,జెఁవివ్తుచిరాజిమ్ తె
బెదితి,మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి రితి
ఆఁవ్ దెంక మెన, తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసిస్స్.
3 తుయి ఎకిక్లొయి నిజుమ్ జలొ దేముడు తుక, తుయి
తెదయ్ లొ అంక, జేఁవ్ నంపజతిసి, అమ్ క జేఁవ్ జాన్ తిసి,
ఆఁవ్యేసు తుయితెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ కీసుత్ .
4 తుయి అంక తియారిల్ కామ్ ఆఁవ్ పూరి నెరవెరుస్ప కెర,
ఈంజ లోకుమ్ తె తుక గవురుమ్ ఆన అసిస్. 5ఓ బ, ఈంజ
లోకుమ్ నే జెరుమ్న్ జతె అగెగ్ తెంతొ తుచి తెన్ ఆఁవ్ ఒతత్
తతెఅంక కీసి గవురుమ్తిలిగే,అపెప్ తుచితెపరలోకుమ్ తె
అనెన్ దసిస్ గవురుమ్ జతి రితి కెరు.

6 “అంచ సిసుస్ల్ జతి రితి,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ 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 తుయి సొరప్ 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
సంగఅసిస్,చిఈంజేఁవ్సూన,నంపజా,ఆఁవ్తుచితెతెంతొ
ఉటట్ అయ్ లిస్ క ‘నిజుమ్’మెనజాన్ తి. తుయిఅంక తెదవ
అసిస్స్ మెన నంపజా అసిత్.

9 “ఇనెన్చి రిసొయి ఆఁవ్ అపెప్ పారద్న కెరసి. ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఇసి మెన పారద్న కెరి నాయ్,
గని ఈంజేఁవ్ తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసయ్ చి రిసొ
పారద్న కెరసి. ఈంజేఁవ్ తుచయ్మానుస్ల్. 10అంచి ఒండి
తుచయ్, తుచి ఒండి అంచయ్, చి ఈంజేఁవ్ నిదానుమ్
జలిస్ తెన్ అంక గవురుమ్ జెతయ్.

11 “ఆఁవ్ తుచితె అపెప్ అనెన్ జెతసి చి అపెప్ తెంతొ ఆఁవ్
ఈంజ లోకుమ్ తె తయె నాయ్. గని ఈంజేఁవ్, మాతుమ్
తవుల. సుదిద్ తిలొ ఓ బ, ఈంజేఁవ్ చెంగిల్ తతి రితి,
*తుయి అంక దిలి తుచి నావ్ చి సెకిక ఇనెన్క రకుక్, చి ఆఁవ్
తుయి కీసి †ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్ జా తంక
తుచినావ్తెన్ఇనయింకదెకు. 12 ‡ఆఁవ్ఇనయింతెన్బులెత్
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 నాసెనుమ్ జా
అసెస్, దేముడుచి కొడొతెతిలిజాకోడు 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
సిసుస్ల్ ఈంజేఁవ్ జలి తెంతొ, ఈంజేఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ చ
నెంజితిచి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చ పెజల్ ఇనెన్యింక
విరోదుమ్ దెకితతి. 15 జలె, తుక ‘ఈంజ లోకుమ్ తె తెంతొ
ఇనెన్యింక కడనెవుసు’మెనఅంచిఆసనాయ్, గని ‘ఈంజ
లోకుమ్ తె ఈంజేఁవ్ తా గెలె, సయ్ తాన్ క, జోచి సేవక,
ఈంజేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి రకుక్’మెన తుక పారద్న కెరసి.

16 “ఆఁవ్ కీసి ఈంజ లోకుమ్ చొ నెంజి గే, అంక నంపజలి
తెంతొ ఈంజేఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ చ నెంజితి. 17ఈంజేఁవ్
పూరి తుచయ్జా తుచి సేవ నిదానుమ్ కెరె తతి రితి, తుచి
సతిత్మ్ తె ఇనెన్క సుదిద్ కెరు. తుచి కోడు సతిత్మ్. 18 తుయి
కీసి అంకయ్ ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లది గే, మానుస్ల్ క
ఈంజేఁవ్ సతిత్మ్వాట్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ ఇనెన్క తెదవ దా
అసిస్. 19ఈంజేఁవ్ కితుచిసతిత్మ్ తెతుచయ్జా,తుచిసుదిద్
జా తుక నిదానుమ్ తతుత్ మెనయ్, అంచి జీవ్ తుచి అతిత్
ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి.

20 “ఎకిక్ ఈంజేఁవ్ అంచ సిసుస్ల్ చి రిసొ ఇసి పారద్న కెరి
నాయ్. ఈంజేఁవ్ అంచి రిసొ సాచి సంగిలె, ఇనెన్యించి
కోడు సూన అనెన్ కో అంక నంపజా గెచుచ్ల గే, జోవయించి
రిసొ కి ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. 21 ఓ 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, ఈంజ లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్ దెకిలె, తుయి
అంక తెదయ్ లిసి జేఁవ్ కి నంపజవుల. 22తుచి గవురుమ్ తె
అంక కీసి తుయి టీఁవడ అసిస్స్ గే, అంచి గవురుమ్ తె ఆఁవ్
ఇనెన్యింక టీఁవడ అసిస్, చి ఆఁవ్, తూయి, కీసి ఎకిక్ జా

* 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క తుచినావ్ చిసెకిక రకుక్’. † 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘ఎకిక్ పేమయ్అసుస్మ్
గే,ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ పేమయ్తెన్ తవుల’. ‡ 17:12 17:12 నెంజిలె, తుయిఅంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిల ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ బులెత్

తిలిపొది తుచినావ్ 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.
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అసుస్మ్ గే, ఈంజేఁవ్ కి *ఎకిక్ జతు మెనయ్ అంచి ఆస.
23దసిస్, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ , తుయి అంచి పెటిట్ తమ్ దె,
చిఈంజేఁవ్పూరి †ఎకిక్ జవుల. దసిస్జలె,ఈంజలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ కిచొచ్ దొనిన్ చినుల మెలె, అంక తెదయ్ లొసొ
తుయిమెనచినుల,చితుయిఅంకయ్కెదిద్ పేమ కెరఅసిస్స్
గే, ఇనెన్యింక కి తుయి తెదిద్ పేమ కెరసిమెన 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. 25 పునిన్మ్ తిలొ ఓ బ,
ఈంజ లోకుమ్ చ తుక నేన తిలె కి, ఆఁవ్ తుక జాని, చి
కచితుమ్తుయిఅంకతెదయ్ లిసిఈంజేఁవ్సిసుస్ల్జాన్ తి.
26తుయిఅంకపేమకెరిల్ పేమఇనెన్యించిపెటిట్ తవుస్మెన,
ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ తంక మెన, తుయి కీసొచొజాఅసిస్స్
గే, ఇనెన్యింక ఆఁవ్ దెకవ అసిస్, దెకయ్ తె తయిందె” మెన
దేముడు అబొబ్స్ కయేసు పారద్న 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, కెదోను మెంతిలోయఒతత్ల్ తొచి ఒడుడ్ తె జీన గెచచ్,
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,
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 తెఉటట్
అయ్ ల.

4 జోక జరుగ్ జంక తిలిసి ఎతిక్ యేసు జానె చి, జేఁవ్
దెరసఒతత్ పాఁవజెతికయ్,జోపురెతొజా, “కకక్ చజితసు?”
మెన జోవయింక పుసిలన్. 5 జేఁవ్ జోక, “నజరేతు
గఁవివ్చొయేసుక చజితసుమ్” మెన జబాబ్ దిల, చియేసు
జోవయింక “అఁవివ్ జో!” మెలన్. జోవయించి అతిత్
జోవయింక దెర దెంక ఒపప్నొల్ యూదా జోవయింతెన్ ఒతత్
టీఁవ అసెస్. 6 జలె, “ఆఁవివ్ జో” మెనయేసు సంగితికయ్,
జోక దెరుక మెన అయ్ ల జనాబ్ పడొత్ గుంచ బుఁయెయ్ సేడ
గెల.

7పడొత్ , “కకక్ చజితసు?” మెనయేసుజోవయింక అనెన్క్
సుటుట్ పుసిలన్,చి “నజరేతు గఁవివ్చొయేసుక”మెనఅనెన్క్
సుటుట్ సంగిల. 8 సంగిలె, యేసు జోవయింక “ ‘ఆఁవివ్ జో’
మెన తుమ్ క సంగిలయ్, గెద. అంకయ్ చజితసు జలె,
అంకయ్ దెర, గని అంచి తెన్ తిలసక పోన” 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 పేతురు
జా కండా కడన,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
జతిసిజలెకి,ఆఁవ్జాకామ్కెరుకయ్,జాదుకుమ్,జాసెమ
ఓరుస్ప జంకయ్”మెన పేతురుకయేసు సంగిలన్.

12 జలె, జేఁవ్ జమానుల్ , జోవయించొ అదికారి చి
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ యేసుక దెర, బంద
గెల. 13 తొలితొ †‘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 చ వెలెల్లమానుస్ల్ 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 జేఁవ్మానుస్ల్ దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ

నెతె తిలిపొది, సీమోను పేతురు, అనెన్కొల్ సిసుస్డు, దొగుల,
జేఁవ్ దెరల్సచి పటిట్ గెల. ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జో అనెన్కొల్
సిసుస్డుక జానె, చి జో సిసుస్డు కి యేసు తెన్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచిగెరితెడిపెసిలన్. 16గని,పేతురు గుముమ్మ్పాసి,
బయిలె టీఁవ జా తిలొ. జలె, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జానొల్
జో అనెన్క్ సిసుస్డు అనెన్ బార్ జా, గుముమ్మె రకితి తేర్ బోద
గొతిత్ సుదొక సంగ, పేతురుక తెడి కడ ఆనల్న్. 17జాతేర్ బోద
గొతిత్ సుదొ పేతురుక దెక, “తుయి కి జోమానుస్చొ సిసుస్డు,
కిచొచ్గె”మెలన్, గని “నెంజి”మెన పేతురు సంగిలన్.

18 జలె, ‘చలిల్’ మెన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచ గొతిత్ సుదల్
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తెన్ మెసి బొగుల్ 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)
19 మదెనె 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 సంగినాయ్. 21జాకయ్,
కిచొచ్క అంకయ్ పుసుక? కిచొచ్ కిచొచ్ సంగ అసిస్ గే, అంక
సూనల్సకయ్పుస”మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

22యేసుదసిస్ సంగితికయ్,పాసిటీఁవతిలొసయ్ నుయ్మ్
సుదొ ఎకిక్లొ యేసుక పెట, “ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక తుయి
దసిస్ జబాబ్ దెంక బెదెదె గే? పోని!” మెన గోల కెరల్న్.
23యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిసి

‡ 17:24 17:24 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తెజా, అంచి తెన్ తతుత్ ’. * 18:9 18:9 17:12చి కోడు దెక. అనెన్ కిచొచ్ రగుమ్ క నాసెనుమ్ జతినాయ్మెలె, జేఁవ్
మొరె ఎదకయేసుక నిదానుమ్ తాఁ 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.
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తపుప్ తిలెగిన, రుజుజ్ దెకవ సాచి సంగ, గని, ఆఁవ్ సంగిలిసి
సతిత్మ్ జతయ్. జాక, కిచొచ్క అంక పెటుక?” మెన
సంగిలన్.

24 *తెదొడి అనాన్, యేసుక బందున్ తెన్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జలొ కయపతె తెదయ్ లన్.

యేసుచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు అనెన్ సంగిలిసి
(మతత్ 26:71-75; మారుక్ 14:69-72; లూకా

22:58-62)
25సీమోను పేతురు ఒతత్ ఆగి తపితెఅసెస్, జలె, ఒతత్ తిల

మానుస్ల్ జోక “తుయి కి యేసుచొ సిసుస్డు, నెంజిస్ గే?”
మెంతికయ్, జో “ఆఁవ్ నెంజి” మెలన్. 26 గని ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచొగొతిమానుస్చి కండొపేతురు అగెగ్ సిందతిలొ. జలె,
జోమానుస్చొ సొంత మానుస్ ఎకిక్లొ ఒతత్ 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)
28తెదొడి, యేసుక కయపమెలొజో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి

పుస కెర కేడయ్ తికయ్,జారోమదేసిమ్తెంతొచొఅదికారిచి
మేడతె జోక వెలెల్ల మానుస్ల్ కడ నిల. గని, జోక కడ
నిలస జా మేడ తెడి పెసితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
యూదుల్జవుల,చిపసాక్మెలిజోవయించిపండుగుతిలి,
చి ‘యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ చ గెరలె పెసిలె గార్ జమ్ దె,
చి గార్ 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 రిసొ తుమ్ సంగితసు?” మెనయూదుల్ చ జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్ కపుసిలన్. 30జేఁవ్జోక “ఈంజొనేరిమ్కెరొ
నాయ్జలె,ఇనెన్కతుచితెసొరప్ కెరుకమెనకడఆన్ తమ్గే?
నాయ్”మెన జబాబ్ దిల.

31దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోవయింక, “తుమ్ ఇనెన్క
కడన, తుమి, దేముడు మోసే తెన్ దిలి తుమ్ చ సొంత
ఆగన్ల్ రితి ఇనెన్క తీరుప్ కెర!” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్
జేఁవ్ జోక “ఆమ్ కెరి రితి పతల్ గల మారి సిచచ్ కెరుక
జలె, ‘నాయిమ్ నాయ్’ మెన, తుమ్ రోమియులు ఒపుప్స్
నాయ్”మెన జబాబ్ దిల. 32జేఁవ్ దసిస్ జబాబ్ దిలి తెంతొ
‘†సిలువతె మొర గెచిచ్ందె’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్, జోమొరిసి
కిచొచ్ రగుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి రిసొయేసు 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

సంగితసి గే? నాయ్మెలె, కో జలెకు వేరమానుస్ తుక ‡దసిస్
మెన అంచి రిసొ సంగ అసిత్ గే?” మెన పుసిలన్. 35జాచి
రిసొ, పిలాతు జోక “ఆఁవ్యూదుడు గే, చి దసిస్ మెనిందె?
నెంజి, తుచ సొంత యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , తుక అంచితె సొరప్ కెర అసిత్. కిచొచ్ కెర అసిస్స్,
చి తుక దసిస్ కెరతి?” మెన పిలాతు పుసిలన్.

36యేసు,జలె, కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “అంచిరాజిమ్
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
రాజిమ్ఈంజలోకుమ్ 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, కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ 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.
38 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు మెలొ జో అదికారి,
“కేతె, సతిత్మ్?” మెన సంగిలొ.
పిలాతుదసిస్ సంగ కెర,మేడతెంతొబార్జా,యూదుల్ చ

వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ గెచచ్, “ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్
నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్. 39 తుమ్ చి §పసాక్ పండుగ్ క
మాతుమ్, జేల్ తె తిలొ కేన్ జవుస్ జేలి జలొసొక తుమ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ 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,
“ఈంజొమానుస్క పోని! బరబబ్క ములు!” 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.

2 ఒతత్ 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
జా జొకర, “యూదుల్ చొ రానొ, తుక జెయియ్!” మెనమొకెమ్
పెటల్ .

4 తెదొడి, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె పిలాతు
అనెన్ బార్జా,జోవయింక “ఓదె,జో కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి
అంక డీసత్య్, చి జయిగురుక, తుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి,
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 జో మానుస్!”
మెన, పిలాతు దెకయ్ లన్.

* 18:24 18:24 13 నంబర్ చి కోడుచి ఎటొట్ చి కోడుక దెక. † 18:32 18:32 12:32, 33క దెక. ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి
దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, నెంజిలె వాలివొ
తెన్ బంద దా, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా. ‡ 18:34
18:34యూదుల్ చొ రానొమెనంతయ్మెనయేసుచి రిసొ పిలాతుక సంగిలె, అంచి రోమ్ దేసిమ్ చి అదికారుమ్యేసు పిటట్వుక ఉచరయ్మెన పిలాతు కోపుమ్జా

మొరిసిచచ్ దెయెదెమెనయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ కుట కెర తిల. లూకా 23:2. § 18:39 18:39పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్
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. ‡ 19:2 19:2 ఎరన చి నీలిమ్
రంగు బెదయ్ లె,ఊద రంగు జయెదె. సార్ రంగు,
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6యేసుక దెకిల్బేగి,వెలెల్లపూజరుల్ చి దేముడుచి గుడిచ
సయ్ నుయ్మ్సుదల్ కీసిజలమెలె, “జోకసిలువతెగలమొరి
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.

7 యూదుల్ 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
మానుస్ మొరి సిచచ్ జంక అసెస్. ఈంజొ, జలె, ‘దేముడుచొ
పుతుత్ సి ఆఁవ్’ మెనన, జయియ్ పాపుమ్ 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, 9 జా మేడచి తెడి అనెన్ పెస, జోక,
“తుయి కేనె తెంతొ అయ్ లది?” మెనపుసిలన్. గనియేసు
తుకెల్ తా జబాబ్ దెయె నాయ్. 10 తుకెల్ తతికయ్, పిలాతు
జోక, “తుయి కిచొచ్క అంచి తెన్ లటట్బిస్ నాయ్? తుక
విడద్ల్ కెరుక జవుస్, నెంజిలెమొరి సిచచ్ దా సిలువతె గలుక
జవుస్, అంక అదికారుమ్ అసెస్ మెన తుయి నేనిస్ గే?”
మెన సంగిలన్. 11జో దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “జా అదికారుమ్, జలె, దేముడు తుక
దెతొనాయ్, జలె,అంచి ఉపిప్రి తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ తతిత్
నాయ్. గని, తుయి ఇనెన్ ఏలుప కెరుక నాయిమ్. జాకయ్,
తూయిఅపెప్ కెరిస్ చిపాపుమ్తొకిక్. తుచి అతిత్ అంక సొరప్
కెరల్సచి పాపుమ్ ఒగగ్రి!” 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,
జోవయింకసంగిలన్, గనిజేఁవ్ పిలాతుక కిచొచ్మెనబియడల్
మెలె, “ఎకిక్లొ ‘రానొ’మెననెల్,జోతుచొఅదికారి జలొరోమ్
దేసిమ్ చొ * సర్ రానొకయుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి దసొ
మానుస్క తుయి విడద్ల్ కెరెల్, ‘ సర్ క విరోదుమ్ జలొ’ మెన
తుచి రిసొ కి నేరిమ్ వయడుక జయెదె” మెన పిలాతుక
బియడల్.

13జేఁవ్కొడొసంగపిలాతుకదసిస్బియడిత్కయ్,ఒతత్ జేఁవ్
తిలిస్ తె పిలాతు యేసుక అనెన్ బార్ కెరవ, మేడచి పురెచి
సదె తిలి తీరుప్ కెరి టాన్ తె వెసిలన్. సదుద్ ర్ క ‘గబబ్తా’
మెనయూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్ సంగుల. 14ఈంజ కెఁయ
జరుగ్ జలిమెలె,యూదుల్ చిపసాక్ 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
కిచొచ్మెలమెలె, “ఎకిక్ సర్అమ్ కరానొ. అనెన్ కోనాయ్!”
మెన సంగిల. 16జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసుక సిలువతె
గలమొరిసిచచ్ కెరి సెలవ్దా,జోకజోవయించిఅతిత్ పిలాతు
సొరప్ కెర దిలన్. తెదొడి జమానుల్ యేసుక దెర నిల.

యేసుక సిలువతె గలమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; మారుక్ 15:21-32; లూకా

23:26-43)
17 తెదొడి, సిలువతె గల మారుక 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
ఎకిక్లొక,ఉజెతొపకక్ అనెన్కొల్ క,దొగులచోరుల్ 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. తినిన్బాసల్తెన్ కి పిలాతుజాదారిచ్గండతె 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 క ఆఁసుల’ మెనయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ క లాజు,
కోపుమ్, చి రిసొ, జోవయించ వెలెల్ల పూజరుల్ పిలాతుతె
గెచచ్, “ ‘యూదుల్ చొరానొ జయెదె’ మెన రెగుడుక కిచొచ్క?
జాపోని, గని ‘యూదుల్ చొరానొ ఆఁవ్మెనఈంజొమానుస్
సంగనొల్ ’ మెన రెగుడు!” మెన పిలాతుక సంగిల. 22 గని
పిలాతు, “ఆఁవ్రెగడ్యిలిసిఆఁవ్రెగడ్వఅసిస్. దసిస్తవుసు”
మెన,మారుస్ప కెరె నాయ్.

యేసుచపాలల్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ వంటనిల్సి
23 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుక సిలువతె గల

టీఁవడిల్ పడొత్ ,జోచపాలల్ క చెతత్ర్ వాటల్ కెర, వంటనల్. జోచి
దిగిల్ సొకక్ కి తిలి, గని కుటు నెంతె వీంనొల్ పాలుమ్ జా, చి
దసేస్ వంటనుక నెంజిలి. 24జాక, “జాపాలుమ్చిరుకపోని.
చీటి గలుమ, చి కకక్ సేడెదె గే, దెకుమ” మెన చీటి గలిల.
కిచొచ్కఇసిజరుగ్ జలిమెలె,దేముడుపూరుగ్ మ్రెగడ్య్ లికోడు
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, గనియేసుచి అయయ్సి, పడొత్ కోల్ ప మెలొ ఎకిక్లొచి

§ 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 తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర,జోవయించ
అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవఅతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్బంద, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ములుల. జోసిచచ్ జతొసొదసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె.
‡ 19:18 19:18యోహాను 20:20, 25. లూకా 24:39.
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తేరిస్మరియ,యేసుచిఅయయ్స్ చిఅపప్సి జయెదె,యేసుక
పెదద్యసి జయెదె, పడొత్ మగద్ల పటున్మ్ చిమరియ కి, జేఁవ్
తేర్ బోదల్యేసుచి సిలువచిపాసి టీఁవఁ అసిత్.

26జలె,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,
27అయయ్స్ క దెకవ,జోసిసుస్డుక “ఈందె,తుచిఅయయ్ది!”
మెనసంగిలన్. జాక జయిగడియతెంతొజోసిసుస్డు దెకిత్
తంక మెన, సొరప్ కెర దిలొ, చి జయి గడియ తెంతొ జో
సిసుస్డు జాక గెరి కడన, ‘అయయ్’మెనజాకపోసిలొ.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; మారుక్ 15:33-41; లూకా

23:44-49)
28తెదొడి ‘అంచికామ్ఎతిక్ కేడగెలి’మెనయేసుజానన,

“అంక తాన్ కెరయ్” మెన సంగిలన్. ఇనెన్తెన్ కి, దేముడు
పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి. 29 జలె, ఒతత్
ఏక్ తపెప్లయ్ అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తిలి, చి ఏక్ బూంజు
రితిసి జా రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె దెరవ కెర,
యేసు చుపిరి రితి ఒతత్చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చంపొ కెరల్.
30జలె, యేసు జా రసుస్మ్ చుప కెర, “§అంచి కామ్పూరి
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, ‘బేగి మొరి 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
ఈంటె తెన్ పకక్య్ బూసిలన్. బూసిల్ బేగి, లొఁయి కిపాని
కి సూఁయి జలి.

35తుమ్ఈంజ సదు కెరస కి సూన్ తస కి, తుమ్ క ‘జేఁవ్
కిపూరి నంపజతు’మెనయ్జాఎతిక్ *దెకిలొసొజోచిసాచి
సంగ అసెస్. జో సంగిలి సాచి సతిత్మ్, చి ‘సతిత్మ్’ మెన
జో కచితుమ్ జానె. 36ఈంజ కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె,
ఇనెన్తెన్ దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోఅరిప్తుమ్ జలొసొతె కేన్ ఆడు కి బగయితినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు, చి
37 “జేఁవ్ బూసిలొసొక జేఁవ్ దెక ఉచరుల”
మెన అనెన్క్ కోడు అసెస్.

యేసుచి పీనుమ్మెనుస్న్ తె ఎంగడ్వ దిలిసి
38యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ, అరిమతయ్

మెలి గఁవివ్చొ యోసేపు మెలొసొ, జో, జలె, యేసుచ
సిసుస్డు, గని అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర, ఎదారుద్ మ్

ఒపప్నె నాయ్. లుంకచోరు యేసుక సిసుస్డ్ రితొ జా అసెస్.
జో, జలె, అపెప్ పురె జా పిలాతుతె గెచచ్ కెర, “యేసుచి
పీనుమ్కావలె. దెర గెచుచ్మ్ దే”మెనసంగితికయ్, 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 విలువతిలివాసెనసామన్దెరనఅయ్ లొ.
జావాసెన సామన్ కెదిద్ జాడుచి మెలె, పాసి పాసియాబయ్
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.

41యేసుక 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,జామెసుస్న్
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)

1 యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ మార తిరత్ క, *అయ్ తర్
దీసి పెందలె, మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ మెసెన్ అయ్ లి.
అయ్ లె, కిచొచ్దెకిలిమెలె,సాపయ్డొలిమ్ కెరిల్మెసుస్న్ కడంక
తిలొ పతుత్ రు కీసి గే ఒసుస్ల్ జా అసెస్. 2 ఇసి జా అసెస్ మెన
దెక, బమమ్ జా, సీమోను పేతురు చి యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్
జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు దొగుల ఎకిక్తె తిలిస్ తె మరియ నిగ
గెచచ్, “యేసు పబుచొ పీనుమ్ మెసుస్న్ తెంతొ ఉకల్న అసిత్,
చిజోక కేనెఅనెన్ములదాఅసిత్ గే నేనుమ్”మెనజోవయింక
సంగిలి.

యేసు జీవ్జా ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లిసి
3 జా మరియ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, జో అనెన్కొల్

సిసుస్డు మెసెన్ గెచుచ్క మెన బార్ జల. 4 జేఁవ్ 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, చి మెసుస్న్ తెడిక పెసిలన్. రితయ్ బటట్ 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. 10 జలె, దెక కెర, యేసుక

§ 19:30 19:30జోఈంజలోకుమ్ తె బుల బుల దేముడు అబొబ్స్ చి పేమఅదికారుమ్ దెకయ్ లిస్ చి కామ్ ఇనెన్తెన్ కేడిల్, గని అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ చిజోవయించి

కామ్ 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. * 20:1 20:1 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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‘జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్’ మెన నంపజా, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్
జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
(మారుక్ 16:9-11)

11మదెనె మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ, ఏడ ఏడ మెసెన్చి
బయిలె టీఁవ అసెస్. తెదొడి, ఏడ ఏడ, మెసెన్చి తెడి ఒయరి
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. 14 దసిస్ 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, 16యేసు జాక “మరియ!” మెన,
ఎకిక్జాచినావ్సంగిలన్. సంగిల్ బేగిజా,జోకచిన పసుల,
“రబోబ్నీ!” మెనసంగిలి. అరమయ్బాసతె ‘రబోబ్నీ’మెలె,
‘గురు’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.

17యేసు, 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 తిలొతుమ్ చొదేముడు తుమ్ చొఅబొబ్ది
జలొ అంచొ దేముడు అంచొ అబొబ్తె ఆఁవ్ ఉటట్ గెతసి మెన
యేసుపబు 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
19జా దీసి సంజె, సతత్రెకక్ తొలిల్ దీసి, మెలె యేసు జీవ్

జలి జా †అయ్ తర్ దీసి సంజె, సిసుస్ల్ ఎకిక్తె బెర తిల.
గనియూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర, కెవిడ్వొ డంపన
లుంకిల్ రితి తిల. జేఁవ్ దసిస్ బిలి రితి జా ఒతత్ కెవిడ్వొ
డంపన తతికయ్,యేసు జా కెర,జోవయించి నెడిమి టీఁవ,
“తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెన ఉంకయ్ లన్. 20 దసిస్
ఉంకవ కెర, ‘అఁవివ్’ మెన దెకయ్ తి రిసొ, సిలువతె గలిలి
పొది మేకుల్ అతిత్తె పెటిల్స్ చి మచచ్ల్, పకక్య్ బూసిలిస్ చి
మచచ్, జోవయింక దెకయ్ లన్, చి జేఁవ్, ‘యేసుపబు’ మెన
జోక 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.
23కచపాపల్తుమ్చెమించుప కెరె గే,చెమించుపజాఅసిత్.

కచపాపల్చెమించుపనేజతిరితితుమ్ కెరె గే,జాపాపుమ్
జోవయింక తయెదె”మెన సంగయేసు 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,
జేఁవ్ మచచ్ల్ ఆఁవ్ చడ దెకిలెకయ్, పడొత్ జేఁవ్ జోక పకక్య్
బూసిలిస్ తెడి ఆఁవ్ సొంత ఆతు గల దెకిలెకయ్, ‘జొయియ్’
మెన నంపజయిందె”మెలన్.

26 జలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ అటుట్ పొదుల్ గెతికయ్,
యేసుచసిసుస్ల్జాగెరిఅనెన్అసిత్. గని,ఈంజసుటుతోమా
కి జోవయింతెన్ అసెస్. జా సుటుట్ చి రితి జేఁవ్ కెవిడ్వొ డంపన
తిలె కి, యేసు జా జోవయించి నెడిమి టీఁవ, జోవయింక
“తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెనఉంకయ్ లన్.

27 తెదొడి, తోమాక దెక, “తుచి ఊంటి చంప కెర, అంచ
అతొత్ చడ దెకు! తుచి ఆతు చంప కెర, అంచి పకక్య్
బూసిలిస్ చి తెడి గల దెకు! అనామ్నుమ్ జానాయ్. నంపజా
దయిరిమ్ జా!” మెన, యేసు జోక సంగిలన్. 28 తోమా
సరద్సంతోసుమ్ జా, “అంచొ పబు, అంచొ దేముడు!” మెన
పూరి నముకుమ్ జా సంగిలన్. 29 జాకయ్ 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 చి మొకెమ్ కెరల్న్,
గని మొతుత్ మ్ తె ఎతల్యి రెగడ్ అసిస్. 31 ఈంజేఁవ్, జలె,
కిచొచ్క రెగడ్ అసిస్మెలె,యేసుక ‘నిజుమిదేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జో’ మెన తుమ్ క ‘నంపజతు’
మెనయ్రెగడ్ అసిస్. తూమ్కిసదు కెరససూన్ తసనంపజలె,
తూమ్ కి యేసుపబుచి దయచి రిసొ జోచి జీవ్ క జిఁయ,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితె.

21
యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ డీసిలిసి

1 యేసు 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,
ఎకిక్తెతిల,చి 3“ఆఁవ్మొసస్ దెరుక గెతసి”మెనసీమోను
పేతురు సంగ బార్ జంక దెరికయ్, తిల సిసుస్ల్ “ఆమ్ కి
బెద జెమ్ దె!” మెన సంగిల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బార్ జా,
జోవయించి దోనితె వెగ, మొసస్ దెరుక గెల. గని జయిరాతి
ఎకిక్మొసొస్ కి దెరి నాయ్.

4 గని, రాత్ పయితె తతికయ్, ఒతత్ ఒడుడ్ తె యేసు టీఁవ
అసెస్. గని ‘యేసు’మెన సిసుస్ల్ చినితి నాయ్. 5జో, జలె,
జోవయింక కేక్ గల, “ఓ గోతుసుదల్, మొసస్ దెర అసుస్స్
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గే?” మెన పుసిలన్. చి “నాయ్, బాబు, కిచొచ్య్ నాయ్!”
మెన జబాబ్దా కేక్ గల.

6యేసు, జలె, జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “దోనిచి
ఉజెతొపకక్య్వలగల,చిదొరుక్ జవుల!” మెనకేక్ గలన్,
చి జో సంగిల్ రితి జయియ్ పకక్ వల గలిల. గలిలె, ఎతిత్వాట్
మొసస్ 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 చొయేసుపబు’మెన సీమోను పేతురు
సూనిల్ బేగి, కామ్ చి రిసొ జో కడ తిలి సొకక్ అనెన్ 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 చిఆగితిలి,చిఆగితెమొసస్సిజితెతిల. పోడియొకి
తిల. 10తెదొడియేసు జోవయింక “తుమ్ అపెప్ దెరల్ మొసస్
సగుమ్ ఆన” మెలన్, 11 చి సీమోను పేతురు దోనితె అనెన్
వెగ, వల ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆనల్న్. ఆనెల్, వెలెల్లమొసస్ బెరయ్
అసిత్. కెతిత్ మెలె,పుంజెక్యాబయ్తినిన్ వెలెల్లమొసస్. 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,యేసుపురెజా,పోడియొవెంట,
వంట దిలన్. దసిస్మొసస్ కి వెంట, వంట దిలన్.

14యేసుమొర జీవ్జా ఉటట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి ఇనెన్తెన్
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,ఆఁవ్తుక పేమకెరిసితుయిజానిస్”మెలన్.
యేసు జోక “దసిస్ జలె, విలువ జల మెండ పిలల్ల్ క చెంగిల్
అనిన్మ్ గొవుడు దొరుక్ కెరె తతి రితితా!” 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
తుయిజానిస్”మెనసంగిలన్. యేసుజోకఅనెన్, “దసిస్జలె,
విలువ జల మెండల్ క చెంగిల్ రకిత్ రితి తుయి దెకితెతా!”
మెన సంగిలన్.

17 తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ కి, పేతురుక యేసు పుసిలన్.
“ఓ సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, అంక పేమ కెరసి గే?”
మెన అనెన్ పుసితికయ్, ‘అంక పేమ కెరసి గె?’ మెనయేసు
పుసిలిసి అపెప్ తివెవ్ర్ జలి రిసొ, పేతురు మెనుస్ ఒగగ్ర్
దుకుమ్ జలన్, చి “పబు, తుయి ఎతిక్ జానిస్. ఆఁవ్ తుక
పేమ కెరిసి తుయిదెకితసి!” మెనఅనెన్ సంగిలన్, చియేసు
జోక “విలువ జలమెండల్ క సరి జతిఅనిన్మ్దొరుక్ కెరిల్ రితి
తుయితా.

18 “తుక ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుయి ఉబెడొబోద తిలి పొది, తుకయ్ తూయి తెయార్
కెరన, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి బులెత్ తిలది, గని తుయిమంతొ
జలెపొది కీసి జసెత్ మెలె, తుచ అతొత్ చంపొ కెరె, చి వేర సుదొ
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
సుదల్ జోక †మారుల. దసిస్ జయెదెమెలి గురుకయ్యేసు
దసిస్ మెలన్. జలె, ఒతత్ తెంతొ యేసు పేతురుక, ‡“అంచి
పటిట్ జే!” మెలన్.

20 తెదొడి 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, జా సుటుట్ ‘తుక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర
దెతొసొ కొనొస్?’ మెనయేసుక పుస దిలన్.

21 పేతురు, జలె, జో సిసుస్డుక దెక కెర, “పబు, ఈంజొ
మానుస్క కిచొచ్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 22పుసితికయ్,
యేసు జోక, “ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె పరలోకుమ్ తె గెచచ్
ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతె ఎదక ఈంజొతాఁ గెచుచ్క అంచి
ఇసుట్ మ్ జలె, తుక కిచొచ్ బాద? అంచి పూచి, జా. తుచి
పూచి కిచొచ్ మెలె, ఆఁవ్ తియారిల్ కామ్ కెరుక. అంచి పటిట్
జె!” మెలన్.

23జో అనెన్కొల్ సిసుస్డుచి రిసొయేసు సంగిలి జా కోడుచి
రిసొ సగుమ్ జిన్ పడొత్ కిచొచ్ సంగితె తిల మెలె, ‘ఈంజొ
అనెన్కొల్ సిసుస్డు మొరె నాయ్’ మెంతె తిల. గని జో ‘మొరె
నాయ్’ మెన యేసు సంగె నాయ్. ఎకిక్ “ఆఁవ్ అనెన్ జెతె
ఎదక ఈంజొ తా గెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె, తుకయ్ కిచొచ్
బాద?” మెనయ్సంగ తిలొ.

24ఈంజ ఎతిక్చి రిసొసాచిజలొసొ,ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ
రెగిడొల్సొ కొనొస్ మెలె, జొయియ్ సిసుస్డు. యేసు ఒగగ్ర్ పేమ
కెరొల్సొ. జోచిసాచి సతిత్మ్మెనజానుమ్.

25యేసు కెరల్ కమొ అనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్. జేఁవ్ కమొ ఎతిక్చి
రిసొ రెగుడుక జలె, జేఁవ్ కమొ ఎతిత్వాట్ జవులచి రిసొ
జోవయించి రిసొ రెగిడల్ పుసత్కల్ ఈంజ బూలోకుమ్ దెరుక
నెతె. తెదిద్లి.

* 21:15 21:15యూదుల్ చింబొ కతి నాయ్. ముకిక్మ్ క పోడియొ కవుల. † 21:19 21:19 వేర పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, పడొత్ పేతురుక కీసిమారల్
మెలె, జోవయింక బోడి ఎటొట్ చటొట్ ఉపిప్రి ఒడొవ సిలువతె మారల్. ‡ 21:19 21:19 కీసుత్ చి రితి నిదానుమ్ ఇండితిస్ చి కోడు, పడొత్ సిలువతె జో కిమొరిస్ చి
అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ తయెదె.
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బారికుల్ కెరల్ కమొ
యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ కెరల్ కమొ

యేసు సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి రిసొ సంగిలిసి
1ఓదెయొపిలా,ఆఁవ్తొలితొరెగిడిల్ *పుసత్కుమ్ తె కిచొచ్చి

రిసొ రెగిడల్య్ గేజానిస్. యేసు కెరల్ కమొ,యేసు కెర సికడిల్సి
రిసొ రెగిడిల్సి. 2మొదొల్ తెంతొ, యేసు పరలోకుమ్ తె తిలొ
దేముడు జలొ అబొబ్స్ తె అనెన్ వెగ గెలి ఎదకచి రిసొ ఎతిక్
జా పుసత్కుమ్ తె రెగిడల్య్. పడొత్ , జో దేముడు అబొబ్స్ తె
అనెన్ వెగ నే గెతె అగెగ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్, జో
అగెగ్ నిసానల్ సిసుస్ల్ క ఆడ దా, జోచి †సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ కెరి రిసొ, జో ఆగన్ దా తిలొ. 3జో మొర గెచచ్ అనెన్
జీవ్ జలి పడొత్ , జా అనెన్క్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ చి తెడి, జో
జోవయింక సగుమ్ సుటుల్ డీసయ్జా,జోఅనెన్ జీవ్ జలిస్ క
జోవయింక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్ దెకవ, ‡దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొ
జోవయింక అనెన్ సికడెత్ తిలొ.

4 జేఁవ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ చి తెడి ఏక్ సుటుట్ ,
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కతెత్ తా, జేఁవ్ క కిచొచ్ ఆడ దిలన్
మెలె, “తుమ్కిచొచ్క రకుకమెలె,తుమ్ఈంజయెరూసలేమ్
పటున్మ్ తెంతొ నే గెతె, ఇనెన్ తా. అంచి రిసొ సూనిల్సి,
అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క దెయిందె మెన అగెగ్ తెంతొ
కోడు దిలిసిదొరుక్ జతి ఎద రకితెతా. 5యోహాను జలె,అగెగ్
పానితెమానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని తుమ్ క అపెప్
కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె మెలె, అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్,
జాఅమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క బాపిత్సుమ్
దొరుక్ జయెదె”మెనయేసు §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 చిఇసాయేల్దేసిమ్ కజోవయింకఅనెన్
దెసెత్గె?” మెన పుసిల. 7పుసితికయ్, 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
ఒండి లోకుమ్ చ దూరి దేసిమ్ లుతె కి సాచి దెకయ్ తె” మెన
సంగిలన్.

యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
9యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జేఁవ్ సిసుస్ల్ దెకితె

తతికయ్, జో పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెచుచ్క మెన ఉకిక్ల్
జలొ. జో వెగ గెతె తతికయ్, ఏక్ మబుబ్ జోక లుంకడిల్,

చి సిసుస్ల్ జోక అనెన్ దెకుక నెతిరల్. 10 జో పరలోకుమ్ తె
వెగ గెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ ఆగాసుమ్ పకక్ ఆచారిమ్
తెన్ దెకితె తతికయ్, ఆదె, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిల
దేముడుచ దూతల్ దొగుల జోవయించి నెడిమి ఉత జా
టీఁవొజజల, 11“ఓగలిలయపాంతుమ్ చమానుస్ల్, 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, దసెస్యిఅనెన్ ఉత జెయెదె”మెన జేఁవ్ క
సంగిల.

సిసుస్ల్యెరూసలేమ్ తెపారద్న కెరిల్సి
12తెదొడి జేఁవ్జా †ఒలీవమెటట్ తెంతొ ఉతజా,యేసుచ

సిసుస్ల్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ ల. మెటట్క
పటున్మ్ పాసి తయెదె. కెదిద్ దూరి మెలె, ‡సెలవ్ కడనిల్
దీసి యూదుల్ ఇండితి ఎదిలి దూరి. 13 పటున్మ్ తె
పాఁవ కేనె గెల మెలె, జేఁవ్ సంగ తిలొ ఒతత్చొ గేరుచి
అంతసుత్ మ్ తెచి గదితె గెల. కొనస్ మెలె, పేతురు,యోహాను,
యాకోబు,అందెయ,పిలిప్,తోమా,బరొలొమయి,మతత్యి,
అలప్యిచొ యాకోబు మెలొ పుతుత్ స్, పడొత్ సొంత దేసిమ్
ఏలుప కెరంతి ఆస తిలి మందతె తిలొ సీమోను, పడొత్
యాకోబుమెలొఎకిక్లొచొపుతుత్ స్మెలొయూదా;మొతుత్ మ్
ఎగరజిన్ సిసుస్ల్. 14జో గెరి తా కిచొచ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరె
తిలమెలె,పారద్న కెరె తిల. పారద్న కెరుకమెనజోవయింతెన్
అనెన్ కోకోజేఁవ్పొదులెబెదితెతిలమెలె,యేసుచిఅయయ్సి
మరియ తెన్, జోక బావుడిస్వొ, జోవయింక అనెన్ నంపజల
తేర్ బోదల్ తిల.

15జేఁవ్దసిస్పారద్న కెరెతిలపొదులె,ఏక్దీసి, రమారమి
§సొవు విసొస్జిన్ మానుస్ల్ ఒతత్ బెర తతికయ్, జేఁవ్
పబుక నంపజలసచి నెడిమి పేతురు టీఁవొజ జా, ఇసి మెన
సంగిలన్. 16 “ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ యేసుక జేలి కెరక్
దెరవ దిలొ యూదాచి రిసొ, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సికయ్ తికయ్, దావీదు మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలిసి
కోడు జా, కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. జాకయ్,
యూదాచి రిసొ సంగిల్ రితి నెరవెరుస్ప జలి. 17 మెలె,
యూదా అమ్ చి తెన్ యేసు నిసానొల్సొ జలొ, చి ఆమ్ కెరి
సేవతె జో బెదుక పబు సెలవ్ దా తిలొ.”

18మదెనెయూదాక కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,జోయేసుక విక
పాపుమ్ కెరిల్ డబుబ్ల్ తెన్ బుఁయి గెనొల్ . జాబుఁయి 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*’.

20జాకయ్యూదాక జరుగ్ జలిసి తెన్, కీరన పుసత్కుమ్ తె
రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.

* 1:1 1:1 ‘లూకా’,మెలెయేసుకీసుత్ చి రిసొ లూకా రెగిడిల్ సాచిచి పుసత్కుమ్. † 1:2 1:2 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్
కెరి రచచ్నచి కోడు. జోపాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ
మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్’మెలె,ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్చి రిసొసాచిజాజా బులిత్సి,
నెంజిలె సొంత టాన్ తె కి సాచి సంగితె తతిసి. ‡ 1:3 1:3 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, 1 జోవయింక నంపజల మానుస్ల్ 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. § 1:5 1:5యూదా అతయ్ 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 అదికారుమ్తిలొదేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’మెనుల. † 1:12 1:12 ‘ఒలీవమెటట్ ’
మెలె, ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ జామెటట్య్ తవుల చిజానావ్ తయెదె. ‡ 1:12 1:12 రమారమితినిన్ పావ్ కిలొమిటరుల్ దూరి జయెదె § 1:15 1:15 జలె

పుంజెక్ విసెస్క్ జిన్ * 1:19 1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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“జోవయించిటాన్పాడ్ జలి బయిలు రితి జవుస్,
చి ఒతత్ తెంతొ కో ఒతత్ జితు నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. అనెన్క్ కోడు కి రెగడ్ అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలిటాన్జోవయింక పిటుట్ స్,
చి వేరమానుస్క దొరుక్ జవుస్.”
మెన రెగిడిల్సి మెన, బెర తిలసక పేతురు సంగిలన్.
21-22అనెన్ కిచొచ్మెలన్మెలె, “జాకోడుచిరిసొ,యేసుపబు
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ క అమ్ చి తెన్ సాచిజాజోచి 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 మొదొల్ తెంతొ, యేసు
పరలోకుమ్ తె వెగ గెలి ఎదక అమ్ 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 తిలొ
యోసేపు మెలొ యూసుత్ మెలొ ఎకిక్లొ, చి మతీత్య మెలొ
అనెన్కొల్ .

24 జేఁవ్ దొగులతె పబు కకక్ నిసాన్ దె గే, జానుక జతి
రిసొ, సిసుస్ల్ పారద్న కెరల్. “ఓ పబు, మానుస్చి పెటిట్ తిలి
బుదిద్ ఎతిక్ తుయ్ జానిస్. 25తుయి 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
కెరిరిసొ,ఈంజేఁవ్దొగులతె కకక్ నిసానఅసిస్స్ గే,దయకెర
అమ్ క రుజుజ్ దెకవు” మెన పారద్న కెరల్. 26పారద్న కెర, చీటి
గలిత్క మతీత్యచి నావ్ సేడిల్. జా రుజుజ్ జతికయ్, ‘అమ్ చి
తెన్ పబుచొ బారికి జవుస్’ మెన, పబుచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ త ఎగరజిన్ †బారికుల్ జో మతీత్యక బెదవనల్, చి
బారజిన్ అనెన్ జా గెల.

2
నంపజలసచి పెటిట్ దేముడు జోచొ ఆతమ్ దిలిసి

1యేసుమొరఅనెన్ జీవ్జాఉటట్ సతుత్ సంతల్ గెతికయ్,
‘పెంతెకొసుత్ ’ మెన యూదుల్ చి పండుగు దీసి, యేసుక
నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె బెద అయ్ ల. 2 జేఁవ్ ఒతత్
ఎకిక్తె బెద తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ, వెలొల్ వాదు
గటిట్ఙ వీరి రితి వెలిల్ అవాడ్అయ్ లి,చి గేర్ ఒండిజాఅవాడ్
సపుప్డు బెరిల్. 3తెదొడి, కిచొచ్ దెకిల మెలె, ఆగి లగితి రితిసి
డీస ఉత జా చెదురప్ జా, జోవయింక ఎకెక్కల్చ బోడివొచి
ఉపిప్రి ఆగివొ లగిల్ రితి జలి. జోవయింతె కకక్ నే పిటెత్
దసిస్ జలి. 4 దసిస్ జతికయ్, కకక్ నే పిటెత్, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్సెకి జోవయించి పెటిట్ బెర అయ్ లి, చి జోవయించి
ఆతమ్చి సెకి తెన్ దొరుక్ జలి ఎదిలి, వేర వేర అగెగ్ నేనల్ బాసల్
తెన్ జేఁవ్ లటట్బుక దెరల్.

5 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుతె చెదురప్ జా
తిల దేముడుక నిదానుమ్ తెన్ జొకర యూదుల్ అనెన్
ఉటట్ జా *యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జితె తిల. 6 జలె,
యేసుక నంపజలసచి పెటిట్ అబొబ్స్ చి జోచి ఆతమ్ బెరిల్ జా
అవాడ్ సూన, కేనె కేనె తెంతొ నిగ జా, ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్
యూదుల్ జా గెరి అయ్ ల. అయ్ లె, ఆచారిమ్ జల.

కిచొచ్క మెలె, జోవయించ సొంత వేర వేర బాసల్ తెన్
యేసుచ సిసుస్ల్ లటట్బెత్ తిల; జేఁవ్ బాసల్ కెఁయ నే సిక
తిలె కి, 7ఆచారిమ్జా ఎకిక్లొక 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” మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగితె తిల.
9 “ఆమ్పారీ దేసిమ్ చ, మాదీయులు, ఏలామియుల్, పడొత్
మెసొపొతమియతెంతొచి,యూదయతెంతొచ, 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 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 చసొంతబాసల్ తెన్
ఈంజేఁవ్ లటట్బ, ఈంజెఁవు దేముడుచ ఆచారిమ్ చ కమొ
అమ్ క సూనయ్ తతి!” 12 జోవయించి ఆచారిమ్ చి రిసొ
అనెన్ కిచొచ్ మెన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిలమెలె, “అపెప్
జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన పుసుక దెరల్. 13 గని
ఒతత్ బెర అయ్ లసతె అనామ్నుమ్ జలమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్
కి తిల, జేఁవ్ కిచొచ్ మెలమెలె, “ఈంజేఁవ్మచచ్ అసిత్”మెన
జేఁవ్ చి రిసొ ఆఁసెత్ తిల.

పేతురు లటట్బిల్సి
14 జలె తెదొడి పేతురు, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ చి నెడిమి

టీఁవొజ జా, బెద తిల మానుస్ల్ క సూన్ తు మెన, గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన, సంగుక దెరల్న్. జో ఇసి మెన సంగిలన్, “ఓ
అమ్ చ యూదుల్, ఈంజ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలస
ఎతిక్జిని,ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి సరిగా సూన,అరుద్ మ్ కెరన.
15ఈంజేఁవ్తుమ్దెకిలమానుస్ల్ క ‘మచచ్అసిత్’మెనతుమ్
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.
17దేముడు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె, ‘ఆకర్ దీసల్ క దేసిమ్ లు

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

19ఆగాసుమ్ తె కి, బూలోకుమ్ తె కి, వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెర,
అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ ల్ దెకయిందె. లొఁయి
సూఁయి జతిసి, ఆగి లగితిసి, చి దుమొమ్ జతిసి.
20 పబు అనెన్ ఉత జతి జా వెలిల్ దీసి నే జెతి
అగెగ్ పొదుద్ అందర్ జయెదె, జోను లొఁయి రంగు
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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 తిల యూదుల్ క పేతురు
అనెన్ కిచొచ్ మెలన్ మెలె, ఓ ఇసాయేలులు మెంత అమ్ చ
యూదుల్, ఏక్ కోడు తుమ్ సూన. నజరేతు గఁవివ్చొయేసు
కీసి తిలొ గే, తుమ్జానుస్. ‘జోక దేముడు దిలి అదికారుమ్
రుజుజ్ జవుస్’ మెన, దేముడు జోచి అతిత్ తుమ్ చి మొకెమ్
వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరవ, రుజుజ్ ల్ డీసయ్ లొ. 23జలె, ‘జరుగ్
జతిస్, జరుగ్ జవుస్’ మెన దేముడు అగెగ్యి తెంతొ రెగిడిల్
రితి, జో యేసుక మూరుక్డుల్ చి అతిత్ తూమ్ సొరప్ కెర దా,
§సిలువతెగలవమారల్దు. 24జోకతుమ్మారెల్ 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,ఆఁవ్మొరున్తె గెలె కి,జోఅంక ఒతత్ ములె
నాయ్, తుచి సుదిద్ తిలసచి ఆఁగ్ కువితి రితి నే
ఒపప్న్ తె. 28జితి సెకి అంక దా అసిస్స్, చి తుచితె
పరలోకుమ్ తె తిఁయ తా, 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 చొ దావీదు
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
మాములుమ్మానుస్ జలెకి,దేముడు ఒటుట్ గలన్ కిచొచ్మెన
నే పిటిత్ కచితుమ్ కోడు పూరుగ్ ల్ క సూనయ్ లిసి కబురుల్ జో
జాన అసెస్. దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె;
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,ఈంజొయేసుకయ్దేముడుఅనెన్ జియడొల్ మెన

అమ్ ఇనెన్ బెరల్స ఎతిక్జిన్ సాచి జా అసుస్మ్. 33జో, జలె,
అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ 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,పూరిజోతుమ్ అపెప్ దెకిలిసి సూనిల్సి జరుగ్ కెర
అసెస్.

34“దావీదు,జలె,పరలోకుమ్ తెవెగ గెచెచ్నాయ్, గనిజో
ఇసి సంగిలన్.
దేముడు పబు అంచొ పబుక సంగిలన్. 35 ‘తుక విరోదుమ్

జలసతుచిచాటుసుఁదితిపొదొజతిరితికెరెఎదక,
తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్ వెసతా.’

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

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

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

43 ఎతిక్జిన్ ఉచర ఉచర ఆచారిమ్ తెన్ తిల, చి జేఁవ్
బారికుల్ చిఅతిత్ పబు ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొజరుగ్ జలి. 44పడొత్ ,
నంపజలస ఎతిక్జిన్ సరద్ తెన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తిల, చి
బీద సుదల్, సొమాస్రుల్ , కోయి ముసక్ నే జతె, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ తోడు దెతె తిల. 45ఆసిత్ తిలమానుస్ల్ జోవయించి
వికన, నెంజిల మానుస్ల్ క తోడు దెతె తిల. ఎకిక్లొక కొతుక్
తిలెగిన, అనెన్కొల్ జోక తోడు దెంక. 46 దేముడుచి గుడితె
బెద, పబుక ఉచరుక మెన రోజుక గెతె తిల, చి జోవయించి
గెరలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అనిన్మ్ క బుకారా, జా పోడియొ
కా,జాదాచ రసుస్మ్ పియఁ, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ కటుట్ తెన్
తిల. 47 దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల, చి ఎతిక్జిన్
జోవయింక మెనిస్త్ తిల, చి పబు రోజుక కకక్ కకక్ నొవ

‡ 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 కెరొసొజో దేముడు అబొబ్స్ చినావ్ ‘యెహోవ’ జయెదె, గని జా
నావ్దెరుకయూదుల్ బియఁ కెర ‘పబు’మెనుల. § 2:23 2:23మారుక్ 15:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 2:25 2:25 నెంజిలె ‘పబు’. † 2:28 2:28
యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడెదెమెలిస్ చి రిసొచి కోడు ఈంజ. యేసు దేముడు అబొబ్స్ తెన్ లటట్బిల్ రితి కోడు.



బారికుల్ కమొ 3:1 139 బారికుల్ కమొ 4:1

మానుస్ల్ క నిసాన రచిచ్ంచుప కెర నంపజలస మొతుత్ మ్ చి
సంగుమ్ తె బెదయ్ తె తిలన్.

3
జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జలొసొ చెంగిల్ జలిసి

1 ఏక్ దీసి, పారద్న కెరుక బెదుక మెన, పేతురు చి
యోహాను దేముడుచి గుడితె గెతె తిల. తెదొడి తినిన్ గంటల్
జా తిలి. 2 దేముడుచి గుడిక పాసి అయ్ లె పొది, జెరిమ్ల్
తెంతొసొటొట్ జలొఎకిక్లొకమానుస్ల్ వయనెతెతిల. రోజుక
జోక వయన దేముడుచి గుడిచి కోటచి ‘సూటి’ మెన నావ్
తిలిగుముమ్మ్సొడివెసడెల్, గుముమ్మెపెసితతతెజోమానుస్
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 సరిగాదెకు”
మెలన్.

5 దసిస్ మెంతికయ్, ‘కిచొచ్ జవుస్ దెవుల’ మెన ఉచర,
జోమానుస్ జోవయింక సరిగా దెకిలన్. 6 గని పేతురు జోక,
“అంక వెండికాసుల్నాయ్,బఙార్కాసుల్నాయ్, గనిఅంక
తిలిసి తుక దెయిందె. నజరేతుచొ యేసుకీసుత్ 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,
దేముడుచిగవురుమ్సంగసంగ,దేముడుచిగుడితెపెసిలొ.

పేతురుయూదుల్ క బోదన కెరిల్సి
9జో మానుస్ ఇండితె తిలిసి, దేముడుచి గవురుమ్ సరద్

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

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

13 “అమ్ చ పూరుగ్ ల్ జల అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి
యాకోబుక దేముడు, జోచొ సేవ కెరొసొ యేసుకయ్ అనెన్
జియడ గవురుమ్ కెరదాఅసెస్. తుమియేసుక దెర పిలాతు
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 కజీవుదెతొసొ,ఎతిక్కఆదారుమ్జలొయేసుకతుమ్
మారగెలదు. గని దేముడు జలొఅబొబ్సిజోకఅనెన్ జియడొల్
మెన ఆమ్ దెక, సాచి జా అసుస్మ్. 16జోచి అదికారుమ్ చి

రిసొ జొయియ్ ఈంజొ సొటొట్ మెన తుమ్ అగెగ్ తెంతొ జానొల్
మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్. యేసుకయ్ నంపజా జోచి నావ్
తెన్, ఉటట్ ఇండు మెన ఇనెన్క అమ్ సంగితికయ్, యేసుయి
ఇనెన్క చెంగిల్ కెరల్న్. తుమ్ చి మొకెమ్ ఈంజొ మానుస్ పూరి
చెంగిల్ జలిసి కీసి జరుగ్ జలిమెలె,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 దుకుమ్ జా, 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 చిఆతమ్ల్ క చెంగిల్ కెరెదె, 20చితుమ్ క
పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క
తుమ్ తె తెదయెదె. కీసుత్ కొనొస్ మెలె, యేసు. 21జో కీసుత్ యి
పరలోకుమ్ తె తంక. కెఁయయ్ ఎద జో ఒతత్ తంక అసెస్ మెలె,
పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కబుర్ సంగిలసచి అతిత్ సంగిలిసి ఎతిక్
నెరవెరుస్ప జతె ఎద.

22“మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లికోడు 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 క జో కిచొచ్ ఆడ దెయెదె గే, జయియ్ తుమ్ కెరె.
23జో కబుర్ జెతొసొక కో సూన్ తి నాయ్ గె. ‘ఆఁవ్
నిసానల్ పెజల్ తె తుమ్ బెదుక విలువ నాయ్’ 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 జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చపుతత్రుస్లు తూమ్. పడొత్ తుమ్ చి
సెకుమ్ తె పడొత్ క ఎకిక్లొ జెరెమ్దె. జోచి రిసొఈంజలోకుమ్ చ
కుటుంబల్ ఎతిక్క దీవెన దొరుక్ జయెదె. జోచి అతిత్
అంచి వరుమ్ దెయిందె మెన దేముడు తుమ్ చొ అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ తుమ్ చపూరుగ్ ల్ క నే పిటిత్ పమానుమ్ కెర
సంగిలన్. జాకోడుచి రిసొచిపుతత్రుల్ కి తూమ్జసెత్. 26జలె,
‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనపబుజోచొసేవ 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’
మెన తుమ్ కయ్ తొలితొ చి తెదవ అసెస్” మెన పేతురు
పెజల్ క బోదన కెరల్న్.

4
పేతురుకయోహానులుక జేల్ తె గలిలిసి

1పేతురు చియోహాను పెజల్ క దసిస్బోదన కెరె తతికయ్,
యూదుల్ చ పూజరుల్ , దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమాని, పడొత్
సదూద్ కయుయ్లు మెన పండితుల్ జోవయింతె ఉటట్ అయ్ ల.



బారికుల్ కమొ 4:2 140 బారికుల్ కమొ 4:28

2యేసు ‘మొర అనెన్ జీవ్ జలొ’ మెన పెజల్ క పేతురు చి
యోహాను సికయ్ తెతిలి రిసొ, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ కోపుమ్జా
అసిత్. 3జోవయింక దెరల్, గని సాంజ్ జలి రిసొ ‘కలిక తీరుప్
కెరుమ’మెన దసేస్ జేల్ తె గలిల.

4 జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ దసిస్ కెరెల్ కి, జేఁవ్ దొగుల కెరిల్ బోదన
సూనల్స ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నంపజఁయి గెల. ఇనెన్తెన్,
నంపజలస కెతిత్జిన్ 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. 6 జోవయింతె కో కో ముకిక్మ్
జా సబ కెరి రిసొ జా అసిత్ మెలె, అగెగ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జా తిలొ అనొన్స్ చి జాఁవొసి జలొ తెదొడిచొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి కయప,ఎతిక్కవెలెల్లపూజరుల్ జతసచ కుటుంబల్ చ
మునుస్బోదల్ ఎతిక్జిని. ఇనయింతె దొగుల కొనస్ మెలె,
యోహానుని అలెకస్ందు.

7 సబ కెరుక దెరిల్ పొది, యోహానుక చి పేతురుక కడ ఆన
నెడిమి టీఁవొ కెరన, జేఁవ్ చెంగిల్ కెరొల్ అగెగ్ సొటొట్ జా తిలొ
మానుస్క కి టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక పరిచచ్ కెరుక దెరల్.
“ఈంజొమానుస్క కీసి ఇండయ్ లదు? తుమ్ చి సొంత సెకిక
నెతురుస్! కచి సెకి, కచినావ్తెన్ఈంజకామ్ కెరల్దు?” మెన
కోపుమ్తెన్ పరిచచ్ కెరల్.

పేతురు జబాబ్ దిలిసి
8తెదొడి పేతురు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి జోచి పెటిట్

బెర సెకి దెతికయ్, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్; “యూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్ల
మానుస్ల్,తుమ్ కఆమ్కిచొచ్సంగుక? 9అమ్సొటొట్ మానుస్
ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్ రిసొ ఆజి తుమ్ అమ్ క పరిచచ్ కెరసు
జలె, 10నజరేతు గఁవివ్చొయేసుకీసుత్ చి నావ్ తెనిన్ తుమ్ చి
నెడిమి టీఁవొ జలొ ఈంజొ మానుస్ చెంగిల్ జా అసెస్. జో
యేసుకీసుత్ తుమి సిలివ గల మారల్దు, గని దేముడు జోక
అనెన్ జియడల్న్, చి జొయియ్ ఈంజొ మానుస్క చెంగిల్ కెర
అసెస్మెనతుమ్ కచిఅమ్ చిఇసాయేలులుఎతిక్జిన్ కఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి.

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

13 పేతురుక చి యోహానుక, “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 రిసొయ్ ఇసి తెలివి తెన్ దయిరిమ్జా
అసిత్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ చినిల. 14 పడొత్ , అగెగ్ సొటొట్ జా
తిలొ మానుస్ అపెప్ చెంగిల్ జా జోవయించి నెడిమి టీఁవొజ
అసెస్ మెన దెక కెర, జేఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ నింద సంగుక నెతిరల్.

15అనెన్ కిచొచ్ సంగుక నెత కెర, యోహానుక చి పేతురుక
సబతెంతొబార్కెర,వెలెల్లమానుస్ల్లటట్బనల్. 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 తెచ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఆమ్ కి దెక అసుస్మ్, చి కిచొచ్
వేర సంగుక నెంజె. 17 గని, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్ కో
సూన్ త నాయ్మెన, ఈంజేఁవ్ దొగుల జోచి నావ్ తెన్ అనెన్
కకక్ కిచొచ్ నే సంగిత్ రితి బియఁడ ఆడ దెమ” మెన తీరుప్
సంగిల. 18తెదొడి, జేఁవ్ దొగులక అనెన్ బుకారా కెర, “తుమ్
జో యేసుచి 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 సంగిలికోడుఅమ్కెరెల్ చెంగిల్ గే,తుమ్మానుస్ల్
సంగిలికోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే,తూమ్సరిగాఉచర. జేఁవ్
దొనిన్చి రిసొ జో దేముడు సొంత కిచొచ్ మెనెదె గే ఉచర.
20అమ్ దెకిలిసి సూనిల్సి, ఆమ్మానుస్ల్ క నే సంగితె తంక
నెతుమ్, నేన”మెనజేఁవ్దొగులయేసుచబారికుల్ 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, జోవయించి గవురుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి జా వెలిల్ కామ్
జరుగ్ కెరిల్సి కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి జయెదె మెలె, దొనిన్ విసొ
వెరుస్ల్ జలొసొటొట్ జెరిమ్లొమానుస్క.

23 పేతురుక యోహానుక వెలెల్ల మానుస్ల్ ములిత్కయ్,
జోవయించ గోతుసుదల్ తె జేఁవ్ దొగుల గెచచ్, ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ చి వెలెల్లమానుస్ల్జోవయింక 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, పరలోకుమ్బూలోకుమ్, సముదుమ్, జేఁవ్ ఎతిక్తె
తతిసి కిచొచ్ నే పిటెత్ జెరమ్య్ లొసొ తూయి. 25 తుమ్ 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 చయ్పెజల్ కిజోవయింక నేనల్ రితజా, 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 చయూదుల్,
ఎతిక్జిని, దేముడుచి సుదిద్ తిలొ తూయి ఏలుప కెరయ్ లొ
సేవ కెరొసొ జలొ యేసుక కుట కెర, జోవయించి ఉపిప్రి
యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల. 28 ‘జరుగ్ జవుస్’ మెన తూయి
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అగెగ్ తెంతొ తుచి అదికారుమ్ క సెలవ్ దా తిలిసి ఎతిక్,
జోవయించి పెటిట్చి విసుస్మ్ క జేఁవ్ జరుగ్ కెరల్. 29 అపెప్ కి,
పబుచ, ఈంజేఁవ్ తుచ సేవ కెరసక బియడత్తి. గని ఇనెన్క
కనాక్రుమ్దెక, 30జొరొజ్ తిలమానుస్ల్ క ఇనెన్చిఅతిత్ చెంగిల్
కెరెతా, సుదిద్ తిలొతుచొసేవ కెరొసొయేసుచినావ్తెన్జోచి
అదికారుమ్ క గురు జత వెలొల్ కమొ కెరవ కెరవ, ఈంజేఁవ్
పూరి దయిరిమ్ తెన్ తుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రితి
ఇనెన్క తోడు తా, మెన పారద్న కెరసుమ్” మెన, బెర తిలస
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరల్.

31 దసిస్ పారద్న కెర కేడయ్ లి బేగి, కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె,
జేఁవ్ సబ కెరె తిలి గేరు కదుల్ జంక దెరిల్,చి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ బెర పూరి సెకి దెతికయ్, పూరి
దయిరిమ్తెన్దేముడు దిలిబోదన 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
పోటి సంగితి నాయ్, గని జోవయింక కలుగు జలిస్ క ‘అమ్
ఎతిక్జిన్ చి’మెన, సరద్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొతోడు కెరె తిల.
33 పడొత్ , దేముడు యేసుచి ఆతమ్సెకి జోవయించి పెటిట్ తిలి
రిసొ, జేఁవ్ బారజిన్ జోవయించ బారికుల్ పూరి దయిరిమ్
తెన్యేసుపబుమొరఅనెన్ జిలిసిచిరిసొసాచిసంగితెతిల.
జో పబుచి దయచి పేమ జేఁవ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
బెర కామ్ కెరె తిలి. 34 జోవయింతె కకక్ కి కొతుక్ నాయ్.
కిచొచ్క మెలె. జోవయింతె కకక్ ఒగగ్ర్ బుఁయి గే గెరల్ గే
తయెదె గే, జో విక గెలెదె, చి జా వికిలి డబిబ్ల్ ఆన కెర,
35 యేసుచ బారికుల్ చి చటెట్ తివుల. ‘నెంజిలసక దొరుక్
జవుస్’ మెన, నెంజిలసక వంట దెవుల. జాచి రిసొ కకక్ కి
కొతుక్ జయెనాయ్.

సతిత్మ్ జలొ బరన్బా
36యోసేపుమెలొఎకిక్లొజోవయింతె తిలొ. ‘దయిరిమ్

కెరొసొ’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జోక ‘బరన్బా’ మెన, బారజిన్
బారికుల్ఆసిమ్నావ్తిఁయతిల. జో,యూదుడు జలొలేవీ
మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ జయెదె. జో జెరిమ్లి దేసిమ్
కేన్ మెలె, కుప మెలి దీవి దేసిమ్. 37జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,
జోక కలుగు జలి ఏక్ బాటి జో విక కెర, జా వికిలి డబుబ్ల్
దెరన, జేఁవ్ బారజిన్బారికుల్ క చటె తిలన్.

5
అననీయని సపీప్రా

1 అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ, మానుస్, సపీప్రా మెలి తేరిస్
తెన్, దొగుల బెద జోవయించి బుఁయి ఏక్ విక కెర, 2 తేరిస్
కి జాన్ తె, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ సగుమ్ తియన
కెర, ఎకిక్ వాట యేసుచ బారికుల్ తె అననీయ ఆన దిలన్.
3 ఆన్ తికయ్, పేతురు జోక, “సయ్ తాన్ తుచి పెటిట్ సికడ
అసెస్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి మొకెమ్ తుయి
అబదుద్ మ్జా,జాబుఁయివికిలిడబుబ్ల్ చిఏక్వాటతియన
కెర, కిచొచ్క సయ్ తానుక సూన జా పాపుమ్ కెరల్ది? 4 జా
బుఁయి నే వికితె అగెగ్, జా పూరి తుచి ఆసిత్ జా తిలి. జా
వికిలి పడొత్ కి, జా డబుబ్ల్ క సతిత్మ్ కెరుక పూరి తుచిపూచి.
తుయిఅపెప్ ఉచరిల్మోసిమ్ కిచొచ్క? తుయి కెరిల్స్ చిఅరుద్ మ్
పూరి ఉచరు. తుయి కెరిల్సి మానుస్క అబదుద్ మ్ సంగిలిసి,

గని అనెన్ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ పాపుమ్ జలది మెలె, తుయి
దసిస్ కెర, దేముడుకయ్ అబదుద్ మ్ సంగ అసిస్సి” మెన,
అననీయక పేతురు తీరుప్ సంగిలన్. 5ఈంజేఁవ్ కొడొ సూనిల్
బేగి, అననీయ బుఁయెయ్ సేడ మొర గెలన్. జో తపుప్ కెర
మొరిల్స్ చి రిసొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ బియఁ గెల. 6తెదొడి ఒతత్
తిల ఉబెడల్ బటట్ తెన్జోచి పీనుమ్డంక,ఉకుక్ల వయన,
మెసెన్ రోవ గెల.

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

12జేఁవ్ బారజిన్ జోచబారికుల్ చి అతిత్ పబు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరయ్ లన్. జేఁవ్ పొదులె, జేఁవ్ రోజుక
దేముడుచి గుడితెపూరుగ్ మ్ చొచిసొలొమోనునావ్ తిలి పేడె
సబ కెరుక అలవాట్జాతిల. 13వేరమానుస్ల్జోవయింతెన్
ఒతత్ బెదుక బియఁ గెల, గని పెజల్ ఎతిక్జిన్ జోవయింక
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ దెకిత్ తిల. 14 అగెగ్చి 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 జోవయించ మానుస్ల్ క వయన,
మంచల్ తె జవుస్,అంతురొన్తె జవుస్,వాటులె నిజవ దిల.
16 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె తెంతొ
కి ఒగగ్ర్ జిన్ జాఁ కెర, జోవయించ జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క,
బూతుమ్ దెరల్ మానుస్ల్ క, కడ ఆనల్, చి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కి
చెంగిల్ జల.

బారికుల్ క దెర జేల్ తె గలిలిసి
17 ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, మాతుమ్, జోవయింతెన్ తిలస

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

25 తెదొడి కో గే జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ తె జాఁ కెర, “తుమ్
జేల్ తె గలిలస దేముడుచి గుడితె టీఁవొజ పెజల్ క సికడత్తి”
మెనసంగిల. 26సంగితికయ్,దేముడుచి గుడిచజమానుల్ చ
ఎజొమాని, జోవయించ జమానుల్ తెన్ గెచచ్, బారికుల్ క
దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెరల్. గని జోవయింక కిచొచ్
దెబబ్ల్ పెటిత్ నాయ్, అలల్ర్ కెరుక మెన చడిత్ కి నాయ్.
కిచొచ్కమెలె, ‘జోవయింకఅలల్ర్ కెరెల్ పెజల్అమ్ క పతల్ గల
మార గెలుల’మెన బియఁ గెల.

27 జలె, బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర,
జోవయించి సబ కెరి గేర్ తె కడన, సబ కెరసచి మొకెమ్ టీఁవొ
కెలచి ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జేఁవ్ క పరిచచ్ కెరొల్ . 28 “ఈంజ
జోచి నావ్ తెన్ తుమ్ పెజల్ క సికడుక జయె నాయ్, మెన
తుమ్ క ఆడ దిలమ్, గని ఒండి 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 దిలన్ మెలె, ఆమ్ కచి
కోడు ముకిక్మ్ క సూన కెరుక మెలె, మానుస్చి కోడు నాయ్,
గని దేముడుచి కోడు. 30 తూమ్ యేసుక సిలువతె టీఁవడ
మారల్దు, గని అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చొ దేముడు పబు జోక అనెన్
జియడొల్ .

31 “జలె, యేసుక అనెన్ జియడ, అమ్ చొ దేముడు 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 ఆమ్ సాచుల్
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, ‘చెంగిల్ మానుస్’
మెన గవురుమ్ కెరుల. జో మానుస్ టీఁవ, దేముడుచి
గుడిచ జమానుల్ క, ‘ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క గడియ బార్ కెర

తా’ మెన ఆడ దిలస్. 35బారికుల్ క బార్ కెరవ, బెర తిల
వెలెల్లమానుస్ల్ క గమలీయేల్ఇసిమెనసంగిలన్: “అమ్ చ
ఇసాయేలులుచ ఓ తుమ్ వెలెల్లమానుస్ల్, జేఁవ్మానుస్ల్ క
తుమ్ కిచొచ్ కెరుక ఉచరె గే, జాగర తా. 36జా సుటుట్ జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ ఏద కెర. జేఁవ్ పొదులె దూదా మెలొ ఎకిక్లొ
‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెన సొంత గవురుమ్ సంగుక బులెత్ తిలొ, చి
రమారమిచెతత్ర్ పుంజొజిన్మానుస్ల్ జోవయింతెన్ బెదిల.
గని మానుస్ జోక మారికయ్, జోచ సిసుస్ల్ చెదురప్ జల, చి
జా ఎతిక్ ఆరి పాడ్ జా గెలి. 37జాచి పడొత్ , పెజల్ లెకక్ కెరె
తిల పొదులె, గలిలయపాంతుమ్ చొయూదామెలొ ఎకిక్లొ
కి వెలొల్ మెనన, సగుమ్ జిన్ క సికడ సిసుస్ల్ కెరనొల్ . గని జో కి
మొర గెలొ, చిజోచ సిసుస్ల్ కి చెదురప్ జా గెల.

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

సిసుస్ల్ విడద్ల్ జలిసి
40 జో గమలీయేల్ దసిస్ సంగితికయ్, వెలెల్ల మానుస్ల్

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

41బారికుల్, జలె, కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ జా సబ కెరిల్స్ తెంతొ
బార్ జల మెలె, ‘యేసుపబుచి నావ్ క గవురుమ్ కెరి రిసొ
జోచిగవురుమ్దెకయ్ లిరిసొ,అమ్నిసాక్రుమ్జంకజలెకి,
జొయియ్ అమ్ క నిసాన విలువ రితి దెక అసెస్ మెన అమ్ క
పూరి సరద్’ మెన, సరద్ సేంతుమ్ తెన్ తిల. 42 అనెన్,
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 “ఎబీ బాస లటట్బెత్ రండెల్మానుస్ల్ క సరిపుచుప
జతిసి దెతతి గని అమ్ చకనాయ్”మెన, గీకు బాస లటట్బత్స
గోస కెరల్. 2జాకయ్, తెదొడి జేఁవ్బారజిన్యేసుచబారికుల్
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. 3 జాక కిచొచ్ కెరుక
మెలె, ‘బీదసుదల్ కదెకుత్’మెన,తుమ్ చితెంతొసతుత్ జిన్ క
నిసాన, కీస మానుస్ల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తంక మెలె, ‘సరిగా

* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు.
జోపాపల్చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసు దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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మానుస్ల్జేఁవ్’మెన,ఎతిక్జిన్ కజానల్సజాతంక,చిపబుచి
ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ పూరి కెరి బుదిద్ తిలస
జేఁవ్ తంక; బుదిద్ సుదల్ జేఁవ్ తంక. దసస్మానుస్ల్ క తుమ్
నిసాన, చి జా సేవచి రిసొ అమ్ జోవయింక అదికారుమ్
దెమ్ దె.

4 “ఆమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్మెలె, ఆముపారద్న 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
మెలొఎకిక్లొక;జోబలేనముకుమ్ చొ,జోచిపెటిట్ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్పూరికామ్ 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 జోవయించ
బోడివొ చడ అదికారుమ్ దిల.

సెత్పనుక విరోదుమ్ సుదల్ గోస కెరిల్సి
7 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ 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 తె యేసుచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి
గురుచ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొ కెరల్న్. 9 గని యూదుల్ తెచ
సగుమ్ జిన్ ‘విడద్ల్ జలస’ మెన నావ్ తియనిల్ గుంపుచ
జవుల. జోవయింక సొంత సబగేర్ తయెదె. జేఁవ్, పడొత్
లిబియ దేసిమ్ చి కురేనియు పటున్మ్ చ, ఐగుపు దేసిమ్ చి
అలెకస్ందియ పటున్మ్ చ, కిలికియ పదేసిమ్ చ, ఆసియా
పదేసిమ్ చతెన్,కోపుమ్జా, “తుచిబోదనతపుప్చి కిచొచ్గె”
మెన, సెత్పనుక ఆరి నింద కెరల్. 10గని పబుచి ఆతమ్ సెత్పనుచి
పెటిట్ సికడిత్కయ్, జో బోదన కెరిస్ తె బుదిద్ గాయ్నుమ్ ఒగగ్రి.
చి జేఁవ్ కోపుమ్ జలస జీనుక నెత లాజ్ జల. 11జాకయ్
జేఁవ్ జోవయించి లాజ్ చి రిసొచి గోసక గుటుట్ తెన్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె, వేర మానుస్ల్ క తోడు దెరన, “ ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి రిసొ, చి దేముడుచి రిసొ
పెజల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ,ఈంజొసెత్పనుమోసేక,దేముడుక,
దూసుప కెరఅసెస్. ఆమ్సొంతసూనల్మ్’మెనతుమ్సంగ”
మెన జేఁవ్ తోడు దెరనల్ మానుస్ల్ క అబదుద్ మ్ సాచి సికడల్.

12 జేఁవ్ కోపుమ్ చ మానుస్ల్ దసిస్ పెజల్ క, వెలెల్ల
మానుస్ల్ క, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
సికడత్స, సికడిత్కయ్, జేఁవ్ సెత్పనుతె జా కెర, జోక దెర, సబ
వెసితసతె కడ ఆన, 13 అబదుద్ మ్ సాచి సంగితసక టీఁవొ
కెల. “ఈంజొమానుస్ కెదొద్డ్ తెదొడిఈంజదేముడుచి గుడిచి
రిసొ, మోసే పూరుగ్ మ్ చొ రెగిడిల్ ఆగన్ల్ చి రిసొ, అబదుద్ మ్
సికడెత్ తతత్య్. 14 ఈంజొ సంగిలిన్ కిచొచ్ ఆఁవ్ సూన
అసుస్మ్మెలె, ‘నజరేతు గఁవివ్చొయేసు,ఈంజదేముడుచి
గుడిక పాడ్ కెర, మోసేచి అతిత్ దిల అమ్ చ అలవాటుల్

మారుస్ప కెరు’ మెన ఈంజొ సంగితె తతత్య్” మెన జేఁవ్
మానుస్ల్ 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

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

2సెత్పను కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “ఓబావుడుల్ ,ఓవెలెల్ల
మానుస్ల్, అంచి సాచి తుమ్ సూన. పూరుగ్ మ్, అమ్ చొ
అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొ హారానుతె నే ఉటట్ గెతె అగెగ్, జో
మెసొపొతమియతెజితె తిలిపొది, గవురుమ్ తిలొఅమ్ చొ
దేముడు జోక డీస కెర, 3 ‘తుయిఈంజ తుచి దేసిమ్ముల,
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
తుచిసొంతఆసిత్ తుకయ్దాగెలిందె. తుకయ్,చితుచిపెటిట్
జెరిమ్తసక; తుచి సెకుమ్ చక; కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దా
గెలిందెమెనజో 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,§ 8 అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ మునుస్బోదల్ ఎతిక్జిన్ జో
దేముడుచ మానుస్ల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనుక మెన
అనెన్క్ *పమానుమ్ దిలొ.† జాకయ్, అబాహామ్ ఇసాస్కు
జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ క జా గురు కెరి సునన్తి కెర దిలొ. పడొత్
ఇసాస్కుయాకోబుక ‡పాయిలన్, చియాకోబు §పుతత్రుస్ల్ క
పాయిలన్. జేఁవ్ బారజిన్ జలె, అమ్ చి సెకుమ్ క తొలితొచ
వెలెల్లమానుస్ల్ జల.

సెత్పను సంగిలియోసేపుచి కత
9 “జలె, జేఁవ్ బారజిన్ 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, 10 జో సేడల్ సెమల్ ఎతిక్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరల్న్. చిఐగుపుదేసిమ్ చొపరోరానొ,యోసేపుక
దెక, చెంగిలొ మానుస్, బుదిద్ తిలొసొ ఈంజొ” మెన, జోక
మెనిస్లన్, చి జోచి గెర్ తె ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఒండి రాజిమ్ చి

* 7:3 7:3 ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. † 7:4 7:4 ఆదికాండుమ్ 12:4-8. ‡ 7:5 7:5 ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18, 17:8, 16-19. § 7:7

7:7 ఆదికాండుమ్ 15:13-14. * 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.
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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. చిఎతిక్జిన్గొపప్సెమల్జల,చిఅమ్ చపూరుగ్ ల్ క
కతిసి కేన్ కి దొరుక్ జయె నాయ్. 12 గని, ‘ఒతత్ ఐగుపు
దేసిమిదాన్తిఁయఅసిత్’మెనఅమ్ చొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొ
సూన తా, దాన్ గెనన్ ఆన్ తు మెన, పుతత్రుల్ జల అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క ఒతత్ తెదయ్ లన్. 13 దొయెయ్రి తెదయ్ తికయ్,
ఆఁవ్ తుమ్ చొ బావొది మెనయోసేపు జోవయింక సంగిలన్.
చిజా దీసి తెంతొయోసేపుచి కుటుంబుమ్ చమానుస్ల్ రానొ
జలొ పరో రానొ తెన్ అలవాట్ జల, 14 చి అబొబ్సి జలొ
యాకోబుక, జోచి కుటుంబుమ్ చ ఎతిక్క, గెర్ చ ఎతిక్క,
‘ఇతత్ల్ జా కతు. జితు!’ మెన, యోసేపు సంగ తెదయ్ లన్.
యాకోబుచి కుటుంబుమ్ చ, గెర్ చ, కెతిత్జిన్ జవుల మెలె,
డబబ్య్ పాఁచ్ జిన్. 15 జలె, ‡యాకోబు జోచ మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ తెన్ ఐగుపు దేసిమి ఉటట్ గెల. యాకోబు ఒతత్
జిఁయ, ఒతత్ మొరల్న్. జోచ పుతత్రుల్ కి ఒతత్ జిఁయమొరల్, చి
16 జోవయింతె 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’మెలొఒతత్చొమానుస్తె అబాహామ్మెసుస్న్ గెన
తిలొ. జయియ్మెసెన్ రోవిల.

మోసేచిమతెత్లి సెత్పను సంగిలిసి
17 “జలె, జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి బస జా రమారమి చెతత్ర్

పుంజొవెరుస్ల్ జలిపొది, ‘ఐగుపుతె§జేఁవ్ నేఉటట్ గెతెఅగెగ్
అబాహామ్ క సంగ తిలి దేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెతి సమయుమ్
జా అసెస్’ మెన దేముడు దెకిలన్. జా సమయుమ్ జా
అయ్ లిపొది, అమ్ చి సెకుమ్ చ జేఁవ్ బారజిన్పుతత్రుస్ల్ చ
మానుస్ల్ కెతిత్జిన్ జా తిల మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జా జెరమ్ అసిత్.
18జేఁవ్ దసిస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జా గెతికయ్,అగెగ్చ పరోమెల
రానల్మొరికయ్, నొవొ పరో ఏలుప కెరయ్. జోయోసేపుక
నేనొల్సొ, జోచమానుస్ల్ క విరోదుమ్ జలొసొ. 19జో అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క మోసిమ్ కెరల్న్. కీసి మెలె, ‘జేఁవ్ జిలె ఒగగ్ర్ జిన్
జా అమ్ క జీనుల’ మెన, ఎతిక్కమారుక మెన, జోవయించ
నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ క ‘దెరున్ సేడుత్ ’ మెన, అబబ్దింసిచి అతిత్
పరో సెమ కెర దిలన్.

20 “జేఁవ్ పొదులె *మోసే జెరిమ్లన్. దేముడు జోక ఒగగ్ర్
పేమదెకిలన్,చితినిన్జొనొన్ ఎదజోవయించఅబబ్దింసి కీసి
గే గెరి లుంకడ పోసిల. 21 గని పడొత్ , జోక అనెన్ లుంకడుక
నెత కెర, అబబ్దింసి బార్ కెరికయ్, పరోచి దువిసి జోక
ఉకుక్ల గెరినా, ‘సొంతపూతుత్ ’మెలి రితి దెక,జోకపోసిలి.
22జాపోస, 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.
25 దసిస్ కెర కిచొచ్ ఉచరొల్ మెలె, అంక లోకుమ్ కెరొల్ అమ్ చొ
దేముడు జోచి అతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె” మెన అమ్ 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 కెరొల్సొమోసేక సొడి పెలవ
దా కిచొచ్ మెలన్ మెలె, తుయి కొనొస్? అమ్ చి ఉపిప్రి తుక
అదికారుమ్ నాయ్, అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి నాయ్.
28 కాలి జో ఐగుపుచొ మానుస్క తుయి పెట మారల్ దెబబ్ల్
అంకయ్ ఆజి పెటెత్ గె? మెన గగొగ్ ల్ జలొ. 29 దసిస్
సంగితికయ్, ‘అంక మారుల’ మెన, జా ఐగుపు దేసిమి
తంక బియఁ కెర, మోసే ఉటట్ నిగ, దూరి తిలి బయిలు తిలి
మిదాయ్నుమెలిదేసిమిఉటట్ గెచచ్,ఒతత్ జితెతిలన్. 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
మాములుమ్ కంటొ రూకు అసెస్, రుకిక్ ఆగి లగుక దెరిల్. ఆగి
లగితొ జా రూకు తెడి, దేముడుచ దూత రితొ జా మోసేక
డీసిలన్. 31 మోసే దెక, ఆచారిమ్ జలొ. సరిగా దెకుక
మెన ఇదిల్ పాసి గెచుచ్క దెరెల్, కిచొచ్ సూనొల్ మెలె, 32 ‘ఆఁవ్
తుచపూరుగ్ ల్ చొ దేముడు. ఆఁవ్, అబాహామ్ చి, ఇసాస్కుచి,
పడొత్ యాకోబుచి, దేముడు.’ మెనసంగ, దేముడుచి అవాడ్
అయ్ లి. దసిస్ జతికయ్, మోసే బియఁ, అదుద్ ర్ జా, దెకుక
దయిరిమ్ జలొ నాయ్. 33తెదొడి, పబు జోక, ‘తుచ జోడుల్
కడను. తుయి టీఁవొ జలి టాన్ ఒగగ్ర్ సుదిద్ అసెస్. 34 జేఁవ్
ఐగుపు దేసిమ్ చ అంచ పెజల్ క కెర అలల్ర్ సెమల్ ఆఁవ్ దెక
అసిస్. జేఁవ్ఏడిత్సి సూనఅసిస్,చిజోవయింకవిడద్ల్ కెరబార్
కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత జా అసిస్. అపెప్, జే! జాకామ్ చి
రిసొఐగుపుదేసిమితుకఅనెన్తెదయిందె.’ మెనపబుజలొ
దేముడుమోసేక సంగిలన్.

35 “జో §మోసేక జోవయించమానుస్ల్, ‘అమ్ చి ఉపిప్రి
తుక అదికారుమ్ నాయ్. అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి
నాయ్’ మెన అగెగ్ సంగ తిల, గెద. గని జోవయింక ఏలుప
కెరుక కి, జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్ కెరుక కి మెన, రూక్ తె
డీసిలొ దూత పోలిక జలొసొచి అతిత్ దేముడు జోకయి ఆడ
దా తెదయ్ లొ. 36 పబుచి అదికారుమ్ తెడి జోవయింక
విడద్ల్ కెర, బార్ కెర, వాట్ దెకయ్ తె తిలి పొది, పబుచి
సెకి తెన్ పబు సంగిల కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొ మోసే కెరల్న్.
ఐగుపుదేసిమ్ క నేములెత్ అగెగ్ కి,పడొత్ ‘ఎరన’సముదుమ్ తె,
పడొత్ జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జేఁవ్ దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ జా
బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కి.

† 7:11 7:11 ఆదికాండుమ్ 41-50 అదయ్యల్. ‡ 7:15 7:15 ఆదికాండుమ్ 46 అదయ్యుమ్. § 7:17 7:17 17చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్:
నిరగ్మకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్ సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ కాండుము (నిరగ్ 1). * 7:20 7:20 నిరగ్మకాండుమ్ 2:1-10. † 7:22 7:23

23చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-22. ‡ 7:29 7:30 30చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:23, 3 అదయ్యిమ్ ఎద. § 7:35
7:35 నిరగ్మకాండుమ్ 5-14 అదయ్యల్.
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37 “జలె, దేముడు అంకయ్ కీసి తెదయ్ లన్ గే, జోచ
కబురుల్ సూనయ్ తి రిసొ,జోచి కామ్ జరుగ్ కెరి రిసొ, తుమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తెచొ అనెన్కొల్ క పడొత్ క తెదవ టీఁవొ కెరెదె” మెన
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క సంగ తిలొసొ జో మోసేయి. 38 అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ జల పెజల్ ఎతిక్ జటుట్ తెన్ జా బయిలు దేసిమి
బులెత్ తిలి పొది, దేముడుచొ దూత *సీనాయి డొంగె అనెన్
డీస,మోసేతెన్లటట్బల్న్. చిదూతక చిఅమ్ చపూరుగ్ ల్ కజో
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
దేసిమితిలిస్ క అనెన్ కోర్ పజల, 40అనెన్,మోసేడొంగెతెంతొ
నే ఉత జెతె అగెగ్, అహరోను మెలొమోసేచొ అనొన్స్ తె గెచచ్
కెర, అమ్ క దేముడుల్ జా అమ్ చి పురెతొ గెచచ్ అమ్ క వాటు
దెకయ్ తిరిసొ,అమ్ కబొమమ్ల్తెయార్కెరు. అమ్ క ఐగుపు
తెంతొ కడ ఆనొల్ జో మోసే కేనె ఉటట్ గెచచ్ అసెస్ గే, ఆమ్
నేనుమ్మెనపెజల్సంగిల. 41జేఁవ్పొదులె కిచొచ్ కెరల్మెలె,
వసొస్పిలల్చి రితిచిబొమమ్ఏక్తెయార్కెర,జాబొమమ్కజొకర
బలి దిల, చి జేఁవ్ కెరిల్స్ చి రిసొ సరద్ కెరనల్. 42జాచి రిసొ,
జేఁవ్పొదుద్ క,జోనుక, సుకక్ల్ కజొకరి ఇసుట్ మ్తిలె, దసస్చక
జొకరు! మెనదేముడు జోవయింకముల, సిచచ్ దిలన్. దసిస్
జలిస్ చి రిసొ, జోవయించ కబురుల్ రెగిడిల్ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్వ అసెస్.
ఓఇసాయేలుచిసెకుమ్ చ,తుమ్బయిలు దేసిమిబులెత్ తిలి

పొది, అంకయి గొరెల్ గట కండ బలి దెతె తిలదు
గె? 43నాయ్. ‘దేముడుల్ ’ మెన వేరచక జొకరుక
కోర్ ప జా, ‘మొలొల్ క’ దేముడు మెన, గుడి బంద
జొకరల్దు. సుకొక్ గురు తిలొరొంపాయనుమెలొసొక
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 చ పూరుగ్ మ్ చ బులెత్

తిలి పొది ఇదిలిసి దేముడుచి గుడి తిలి రితి, టంబుగుడడ్క
తెయార్ కెరిల్ దేముడుచి ‡గుడి ముకిక్మ్ క జోవయింతెన్
తిలి. ఇసి తెయార్ కెర” మెన దేముడు మోసేక కిచొచ్
సంగిలన్ గే, జో సంగిలి పోలిక, జో సంగిల సామనుల్ క
తెయార్ కెరల్. 45 ఒతత్ తెంతొ, మోసే §మొర యెహోసువ
మెలొసొ వెలొల్ జలి పొది, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బయిలు
దేసిమ్ క జీన ఈంజ దేసిమి ఉటట్ 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 చొపూరుగ్ మ్ చొదావీదురానొతిలిఎదక కిజయియ్గుడితె
దేముడుక బకి కెరె తిల. 46జోదావీదుక దేముడు పబు పేమ
తిలొ, చి యాకోబు 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 తిలొఅమ్ చొదేముడు పబు
కేనె జితయ్మెలె,మానుస్ తెయార్ కెరల్ గుడితె తయెనాయ్.
జోచి కబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి;
49పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్. బూలోకుమ్ అంచ చటొట్

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

మెన, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ పబు రెగడ్ అసెస్.”
మెన జోవయింక పరిచచ్ కెరల్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సెత్పను బుదిద్
సంగిలన్.

51 “పడొత్ జోక పరిచచ్ కెర జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సెత్పను,
తుమ్ రాడ్ జీవ్ చమానుస్ల్, దేముడు సంగిలి సుదిద్ గురుచి
సునన్తి అమ్ కెరన అసుస్మ్మెనతుమ్సంగితసు, గనిజా
ఎతిక్ తుమ్ క కామ్ క నెంజె. కిచొచ్కమెలె, 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 తెదయ్ లె, తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చజోవయింకఅలల్ర్ కెరుక,జోతెదయ్ లసతెకకక్నే
పిటెత్. పడొత్ , ‘పరలోకుమ్ చి పునిన్మ్ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెంక అసెస్’ మెన జోవయింతె కో సంగిల గే, జేఁవ్
తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చజోకమారుక. దసిస్ కి,జోకీసుత్ జెతికయ్,
తుమి జోక నెస, గోస కెర, జోక మార గెలదు. 53 ‘పెజల్ క
సికడుత్ ’ మెన దేముడు దూతల్ చి అతిత్ తుమ్ కయ్ జోచ
ఆగన్ల్ దిలన్, గనిజోచఆగన్ల్ రితితుమ్ఇండుక నెస, దసిస్
కెరల్దు”మెన అనెన్ సంగిలన్.

సెత్పనుక పతల్ గలమారిల్సి
54 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ 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, చి జో దేముడుచి ఉజెతొ
పకక్ యేసు టీఁవొజ దెకిలన్. 56 జా దెక సెత్పను, “ఆదె,
పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి రితి దెకితసి మెలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్
టీఁవొజ అసెస్.” మెన సంగిలన్. 57జో దసిస్ సంగితికయ్,
జోవయించి కోపుమ్ చి ఒరస్ దా, జేఁవ్ చి కంగొడ్ డంకన, జటుట్
తెన్ జోచి ఉపిప్రి నిగ జా జోక దెరల్. 58జోక పటున్మ్ తెంతొ
పెలవ దా బార్ కెర, జోక పతల్ గల మారుక దెరల్. సాచి
సంగ 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
మారెతతికయ్, సెత్పను ఇసిమెనపారద్న కెరల్న్. “పబు జలొ
ఓ యేసు, అంచి జీవు తూయి తుచితె కడ నే” మెన కెర,
60మొగల్ టెక, గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ ఒరస్ దా అనెన్, “పబువ,
ఈంజేఁవ్ అపెప్ కెరి పాపుమ్ ఇనెన్యింక చెమించుప కెరు!”
మెనపారద్న కెరమొర గెలన్.

* 7:38 7:38 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్, 24:12, 31:18. † 7:39 7:39 నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్. ‡ 7:44 7:44 నిరగ్మకాండుమ్

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.
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8
1సెత్పనుమొరిల్స్ తెసావులు తిలన్. ‘మొరుస్’ మెనజో కి

ఒపప్న తిలొ.

నంపజలస చెదురప్ జా వేరతె ఉటట్ గెలిసి
జలె, జా దీసి తెంతొ, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసుక

నంపజలసమొతుత్ మ్ క నంపనెంజిలయూదుల్ ఒగగ్ర్ 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.

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

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

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

4 చెదురప్ జల యేసుపబుక నంపజలస, జలె, కిచొచ్ కెరె
తిలమెలె,జోచి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తెతాబులెత్
తిల.

5 తెదొడి బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పిలిప్ మెలొసొ,
సమరయ పదేసిమ్ చి పటున్మ్ ఏక్ తె గెచచ్, యేసుకీసుత్ ,
‘దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజొయియ్’మెనపెజల్ కబోదన
కెరె తిలన్. 6 ఒతత్చ పెజల్ జోచి బోదన సూనల్, అనెన్, జోచి
అతిత్ జరుగ్ జల యేసుపబుచి నావ్ తెన్ వెలొల్ కమొ దెక,
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. 8జాకయ్జాఒండి
పటున్మ్ తె ఎతిక్జిన్ సరద్ జల.

9 ఏక్ పటున్మ్ తె సీమోను నావ్ తిలొ మానుస్ జా. జో
అగెగ్, జా పటున్మ్ తె, మంతుమ్ కెరస కిచొచ్ కిచొచ్ మాయచ
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 నంపజామోసిమ్ జా తిల మెలె,
జోఒగగ్ర్ వెరుస్లు సయ్ తాన్ చ దస కమొ కెర కెరజోవయింక
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,బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 13సయ్ తాన్ చ కమొ కెరొజో సీమోను
కి నంపజా, బాపిత్సుమ్ నఙన, పిలిప్ చి పటిట్ బులుక దెరల్న్,
అనెన్,యేసుపబుచిఅదికారుమ్తెన్ కెరల్ వెలొల్ కమొ,జొరొజ్ల్
బాదల్ జల మానుస్ల్ చెంగిల్ జలిసి దెక దెక, జో కి బలే
ఆచారిమ్ జలొ.

పేతురుయోహానులుక సమరయతె తెదయ్ లిసి
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.

15జేఁవ్ దొగుల ఒతత్ 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. 17 జలె,
తెదొడి పేతురు చియోహాను జేఁవ్ నంపజల పెజల్ ఎతిక్జిన్
ఎకెక్కల్క బోడి చడిల, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
జోవయింక దొరుక్ జలి.

18 జలె, ‘యేసుచ బారికుల్ బోడి చడెల్గిన, నంపజల
మానుస్ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దొరుక్ జతయ్’మెన
మంతుమ్ కెరె తిలొ సీమోను దెక కెర, 19 “అంక కి జా సెకి
దా, డబుబ్ల్ దెయిందె. ఆఁవ్ కి కకక్ బోడి చడిందె గే, జోక
కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి దొరుక్ జలి రితి, జా సెకి
అంక దా”మెన పేతురుక చియోహానుక సీమోను సంగిలన్.
20సంగితికయ్, పేతురు,జోక “ ‘డబుబ్ల్ దిలె దేముడు దెతి
జోచిసుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి వరుమ్ గెనుక జయెదె’మెనతుయి
ఉచరిల్ రిసొ, తుచి డబుబ్ల్ తుచి తెన్ నాసెనుమ్ తె గెసుస్!
21 తుచి పెటిట్ దేముడు తెన్ సతిత్మ్ జంక నాయ్, చి జోచి
ఈంజ కామ్ తె తుయి బెదుక జయెనాయ్. 22తుయిఉచరిల్
వెలిల్ ఈంజ పాపుమ్ చెమించుప జంక తుయి కోర్ ప జతసి
జలె, జోచి దయ తిలె తుక రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన, తుయి
కెరిల్ గార్ కామ్ముల దా, పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జాజోక 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
అంచిఉపీప్ర్ నేజెతుమెనతుమిపబుకపారద్న కెరు.” మెన
సంగిలన్.

25 పేతురు, యోహాను, జలె, యేసుపబుచి రిసొ సాచి
సంగ, జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ కెర, ఒతత్ తెంతొ అనెన్
బార్జా, సమరయచఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గఁవివ్లె గెచచ్, బుల బుల,
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగబోదన కెరెతా,యెరూసలేమ్ తె
అనెన్ పాఁవ అయ్ ల.

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

“తుయిఉటట్ ఇనెన్ తెంతొబార్జా, దచెచ్న పకక్చి వటెట్ ,మెలె
యెరూసలేమ్ తెంతొ గాజా పటున్మ్ ఎద పాఁవితి వటెట్ గో”
మెన సంగిలన్.

27 పిలిప్ సూన, బార్ జా, జా వటెట్ గెలన్. జా వటెట్ గెతె
తతికయ్, ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొ ఆండెరొ జా వాట్ 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
జోచి సొంత దేసిమి ఉటట్ గెతె అసెస్. జోచి రదుమ్ తె వెస

* 8:12 8:12 ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింకనంపజలమానుస్ల్ చిపెటిట్ జోఏలుప కెరిసి, 2జోవయించిఆతమ్సెకిఈంజలోకుమ్ తె
కామ్ కెరిసి, 3ఈంజ ఉగుమ్మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజలోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తెజో ఏలుప కెరిసి. † 8:12 8:12 నెంజిలె ‘నావ్’.
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తా,దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్
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 తెచొనిగ గెచచ్,యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్సి
పుసత్కుమ్జోసదు కెరిసి సూన కెర,జోక, “తుయిసదు కెరిసి
తుక అరుద్ మ్ జెతయ్ గె?” మెన పుసిలన్. 31 “కో జవుస్
అంకఅరుద్ మ్సంగిలెకయ్అంక కీస్అరుద్ మ్జయెదె?” మెన
జో సంగిలన్, చి ‘అరుద్ మ్ సంగుస్’ మెన, రదుమ్ తె పిలిప్ క
వెగడ వెసడల్న్.

32దేముడుచి కేన్కోడుజోసదు కెరె తిలొమెలె, “మెండక
కండ బలి కెరి రిసొ ఉదడ నెతిత్ రితి జోక ఆనల్, నెంజిలె
రోమల్ కతయ్ తి మొకెమ్ మెండపిలల్ కీసి జమ్ న తయెదె గె
దసిస్ఈంజొ కిచోండి డంకన తుకెల్ తయెదె. 33ఇనెన్చి విలువ
కడల్, చి ఇనెన్చి రిసొ సరిగా తీరుప్ జతి రితి ఒపిప్తి నాయ్.
ఇనెన్క ‘బోదల్పాయ్ లన్’మెన కీసి సంగుక జయెదె? ఇనెన్క
ఈంజ బూలోకుమ్ తె జేఁవ్మారల్!”
34జోఆండెరొ,పిలిప్ క కిచొచ్మెనపుసిలన్మెలె, “దేముడు
పబుచ కబురుల్ సంగితొ జో పూరుగ్ మ్ చొ కచి రిసొ ఇసి
సంగితయ్? జోచిసొంతచిరిసొగే, కేన్జవుస్వేరమానుస్చి
రిసొ గె?” మెన పుసితికయ్, 35 పిలిప్ చోండి పుటట్వ, జో
ఆండెరొసదు కెరెతిలికోడుచిఅరుద్ మ్తొలితొసంగ,యేసుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్ జోక బోదన కెరల్న్.

ఆండెరొబాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
36తెదొడి,జేఁవ్దొగులవటెట్ గెతెతాపానిగాడుఏక్దెకిల.

దెక, “ఆదె, పాని! ఆఁవ్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక కిచొచ్ అడుడ్
కిచొచ్గె, నాయ్ గద?” మెన జో ఆండెరొ సరద్ జా సంగిలన్.
37 ‡పిలిప్ జోక “తుయియేసుపబుక పెటిట్ పూరి నంపజలది
మెలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక జయెదె.” మెన సంగితికయ్,
“యేసుకీసుత్ దేముడు పబుచొ పుతుత్ సి, §జలొ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి.” మెన
ఆండెరొ సంగిలన్.

38 తెదొడి రదుమ్ క జో టీఁవొ కెర, పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల
ఉతపానితెఉతిరల్,చిజోఆండెరొకపిలిప్బాపిత్సుమ్దిలన్.

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.

40 పిలిప్ ఒతత్ తెంతొ అజోతు మెలి పటున్మ్ తె డీసిలన్.
ఒతత్ డీస కెరబార్జా,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 *సిసుస్ల్జలసక ‘మారిందె’మెనబియడెత్ తిలొ.

జలె, కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,యెరూసలేమ్ తె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె
గెచచ్ కెర, 2“దమసుక్పటున్మ్ తెచఅమ్ చయూదుల్ చసబ
గెరల్ చఅదికారుల్ క ఆఁవ్ దెకయ్ తి రిసొఅంక 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,సావులు పయానుమ్ గెతెతా దమసుక్ పటున్మ్ క
పాసిఅయ్ లిపొది, ఓదె,ఆగాసుమ్తెంతొఅంకి అందర్ కెర
ఉజిడి జోచి సుటుట్ నంత జా అడుడ్ కెరిల్. 4 చి జో బుఁయెయ్
సేడ నిజ తిలి పొది ఏక్ అవాడ్, “ఓ సావులు, సావులు,
అంక కిచొచ్క సిచచ్ల్ అలల్ర్ కెరసి?” మెన సంగిలిసి సూనల్న్.
5 బియఁ గెచచ్, “తుయి కో, పబు?” మెన జో పుసిలన్, చి
“తుయి గోస కెరొ యేసు, ఆఁవ్. 6అలెల్, తుయ్ ఉటట్ ఈంజ
పటున్మ్ తె గెచచ్ పెసు, చి ఒతత్ తెంతొ తుయి కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ గే, తుక సూనయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

7సావుల్ తెన్ బెద పయానుమ్ కెరె తిలమానుస్ల్, జలె,
జా అవాడ్ సూనల్, గని కకక్ నే దెక, కిచొచ్ మెనుక నెత కెర,
టకుక్నజాతిల. 8సావులు,మాతుమ్, బుఁయితెంతొఉటట్ ,
టీఁవొజ, అంకివొ ఉగిడెల్, కిచొచ్ దెకుక నెతిరొల్ . జాకయ్ జేఁవ్
జోక ఆతు దెర, దమసుక్ పటున్మ్ తెడి ఇండవ నిల. 9ఒతత్
తిరతి, కిచొచ్ నే కతె, కిచొచ్ నే పితె చువెవ్ తా గుడిడ్ జా తిలొ.

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 దెకవ అసిస్ మెలె, 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
తిల మానుస్ల్ క జో ఎదివాట్ అలల్ర్ కెర అసెస్. 14జో ఇతత్ల్
అయ్ లె, తుచి నావ్ దెరస ఎతిక్క దెర, బందుక మెన ఎతిక్క
వెలెల్లపూజరుల్ జోక సెలవ్ దా అసిత్”మెన సంగిలన్.

15 గని పబు జోక, “ఒతత్ గో, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర
దేసిమ్ చమానుస్ల్ క,రానల్ క, ఇసాయేలుల్ క కి,అంచినావ్
తెన్ అంచి రిసొసాచి జవుస్’మెన ఆఁవ్ జోక నిసాన అసిస్.
16 జో కి అంచి నావ్ అంచి కామ్ చి రిసొ ఎతిత్వాట్ అలల్ర్
బాదల్ సేడెదె. జోకజా ఎతిక్ దెకయిందె”మెన పబు 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 డీసిలొ యేసు తుక
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కోడు దసేస్ తయెనాయ్, గనిజాఅరుద్ మ్ ఒతత్ తయెదె. * 8:39 8:39 ‘పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్’ నెంజిలెజోమంతిచిపెటిట్ పబుచి ఆతమ్ బెరికయ్,జోదెతి
సెకివరుమ్జోవయింక దొరుక్ జలి, చి పబుచి దూత పిలిప్ క కడ నిలన్, చి…. * 9:1 9:1మతత్యి,మారుక్, లూకా చియోహానుతె ‘సిసుస్ల్’మెనఒగగ్ర్ సుటుల్
సంగిలె యేసుచ బారజిన్ సిసుల్ కయి సంగితతి, గని ఈంజ కోడుతెచి రితి, కో జోవయింక నంపజా జోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క ‘జోవయించ
సిసుస్ల్’మెనుక జయెదె.
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‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుచి పెటిట్ తతి
వరుమ్ తుక దొరుక్ జవుస్ మెన అంక ఇనెన్ తెదవ అసెస్”
మెనఅననీయసంగిలన్. 18సంగిల్ బేగి,సావుల్ చఅంకివొ
తెంతొ పొరల్ రితస కుసిడల్, చి జోచ అంకివొ అనెన్ డీసిల.
తెదొడి జో ఉటట్ , బాపిత్సుమ్ నఙన, 19 అనిన్మ్ 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 సంగితె
తిలన్మెలె, “నిజుమి, అమ్ చొ దేముడుచొ ఎకిక్లొపుతుత్ స్
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, జో” మెన సాచి సంగిత్
తిలన్. 21సావులుక, ‘జోఇసిసాచిసంగితయ్’మెనసూన,
ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా, “యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుచి
నావ్ దెరస ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొఈంజొ, నెంజె
గే? ఇనెన్చ నంపజలసక ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ చి తీరుప్ కెర
సిచచ్ కెరవుక మెన దెర బందుక ఉచర, ఇతత్ల్ అయ్ లొ”
మెన కిచొచ్ ఉచరుక గే నేన గెల. 22 జలె, సావుల్ క రోజుక
పబు అనెన్ సెకి దిలొ, చి దమసుక్తె జితె తిల యూదుల్ చ
సబతెజోబోదన కెర కెర,యేసుక, ‘నిజుమిదొరుక్ 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 చ వెలెల్లమానుస్ల్ కుట ఉచరల్, 24 గని జేఁవ్ కుట
ఉచరిల్స్ చి రిసొ సావులు సూనొల్ . జోక మారుక మెన రోజుక
అందరె మెదెద్నె పటున్మ్ చ గుమమ్లెమానుస్ల్ రకితె తవుల,
చిరిసొ, 25జోచసిసుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్మెలె,ఏక్దీసిఅందరెజోక
బొడొవ దా, పటున్మ్ చి డోంక్ తిలి కోటతెచి గదితె వెగడ దా,
ఏక్ గంపతె వెసడ దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోట ఒతత్ల్ తొ
ఉతవ 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 దమసుక్తెసావులు దయిరిమ్తెన్యేసుచినావ్ తెన్
బోదన కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొబరన్బాబారికుల్ కసాచిసంగిలన్.
28జాకయ్ జా దీసి తెంతొ యెరూసలేమ్ తెచ పబుచ జేఁవ్
బారికుల్జోక సరద్ తెన్ బెదవనల్,చిజోవయింతెన్తా,రోజుక
29పబుచినావ్ తెన్ దయిరిమ్తెన్బోదన కెరె తిలన్. పడొత్ ,
యేసుక నే నంపజల గీకు బాస లటట్బెత్ యూదుల్ క పబుచి
సాచిసావులు సంగితె తిలన్. రుజుజ్ ల్ బెదయ్ తె తిలన్, గని
జేఁవ్జోకమారుకకోర్ పజాతిల. 30జోకజేఁవ్మారుకకోర్ ప
జలిస్ చిరిసొసిసుస్ల్మెనకెర,జోక సరియపటున్మ్ఎదక
బొడొవ దాఁ కెర, ఓడతె వెగడ, జో జెరిమ్లి తారుస్ పటున్మ్ తె
తెదవ దిల.

31 జలె, సావులు నంపజామారుస్ప జలిస్ చి రిసొ, జేఁవ్
పొదులె, ఒండియూదయ పదేసిమి, గలిలయపాంతుమ్ తె
చి సమరయ పదేసిమ్ తెయేసుక నంపజలసక కో అలల్ర్ కెరి
నాయ్, చి అనెన్ డిటుట్ మ్ జల. పబుక బియఁ సతిత్మ్ ఇండితె

తిల,చిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్జోవయింకదయిరిమ్కెరె
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.
33ఐనెయమెలొఎకిక్లొఅసెస్. జోఉటుట్ క, కదుల్ జంక నెత
కెర,అటుట్ వెరుస్ల్అంతురొన్తె ఎంగడ్ అసెస్. 34పేతురు,జలె,
జోకదెక, “ఓఐనెయ,యేసుకీసుత్ తుక చెంగిల్ కెరయ్. ఉటట్ ,
తుచిఅంతురొన్ చెంగిల్ కెరను”మెనసంగిలన్. సంగిలిబేగి,
జోచెంగిల్ జా ఉటొల్ .

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

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

38యొపేప్మెలిజామానుస్మొరిల్ పటున్మ్ క పేతురు తిలి
లుదద్ పటున్మ్ దూరి నాయ్, చి పేతురుక ‘ఒతత్ అసెస్’ మెన
సిసుస్ల్ సూన తా, “బే బేగి జె” మెన దొగులచి అతిత్ సంగ
తెదయ్ ల. 39 పేతురు బేగి ఉటట్ , జోవయింతెన్ గెలన్. జా
గెరి జో పాఁవిలె, జోక జా ఉపిప్రిచి గదితె బొడొవ దిల. ఒతత్
జా పటున్మ్ చ రండెల్ మానుస్ల్ బెర అసిత్. జేఁవ్ పేతురుచి
సుటుట్ నంతటీఁవ ఏడఏడ,జామొరగెలిదొరాక్చెంగిల్తిలి
పొది ‘బీదసుదల్’మెన,జోవయింకతున తిలపాలల్ఎతిక్
పేతురుక దెకయ్ ల.

40పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బార్ కెరవదా,మొగల్
టెకపబుకపారద్న కెరల్న్. తెదొడి,పీనుమ్ క దెకిత్రితిపసుల,
“ఓ తబితా, ఉటుట్ !” మెన జాక సంగిలన్. సంగితికయ్,
అంకివొ ఉగిడిల్, చి పేతురుక దెక, వెసిలి. 41 పేతురు జాక
ఆతు దెర టీఁవడొల్ , చి రండెల్మానుస్ల్ క చి పబుచయ్ జల
ఒతత్ తిల అనెన్మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘జీవ్జాఅసెస్’మెన
దెకయ్ లన్.

42జాఒండియొపేప్పాంతుమ్ తెచమానుస్ల్జేఁవ్ చిరిసొ
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 కీసొమానుస్ మెలె, జో
యూదుడు నెంజిలె కి, దేముడుక బియఁ, నిదానుమ్ తెన్
ఎకిక్ జోకయి బకి కెరె తిలొ. జోకయి పారద్న కెరె తిలొ 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. కిచొచ్ మెన జా సివన్తె సొసుట్ మ్
దెకిలన్ మెలె, దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొ జా గెరి పెస, జోక,

* 10:1 10:1పుంజెక్ సయ్ నుయ్మ్మానుస్ల్ క అదికారి
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“ఓ కొరేన్లీ” మెన బుకారికయ్, 4 కొరేన్లీ అదుద్ ర్ జా దెక,
“పబువ, ఈంజ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్, చి దూత జోక
“తుచ పారద్నల్ సూన, బీద సుదల్ క తుయి దరుమ్మ్ దిలిస్
దేముడు దెక, సరద్ జా అసెస్. 5 తుయి అపెప్ కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ మెలె, యొపేప్ పటున్మ్ తె మానుస్ల్ క కబుర్ తెదవు,
చి పేతురు మెలొ సీమోనుక ఇతత్ల్ కడ ఆను. 6జోక ఒతత్
కేనె చజుక మెలె, చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొతె
తయెదె. జోచొ గేరు సముదుమ్ సొడి తయెదె” మెన దూత
సంగ ఉటట్ గెలన్.

7 కబుర్ సంగిలొ జో దూత ఉటట్ గెతికయ్, కొరేన్లీ దొగుల
జోచ గోతుమానుస్ల్ క, చి దేముడుక నిదానుమ్ చొజోచి తెడి
తిలొ జమాను సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, 8దూత డీసిలిసి
సంగిలిసి ఎతిక్ జోవయింక సంగ కెర, యొపేప్తె జోవయింక
కబుర్ తెదయ్ లన్.

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

జెతె తాయొపేప్క పాసి జా గెతికయ్, పేతురు ఒతత్ గెరి తా,
పారద్న కెరుక మెన, రమారమి మెదెద్నె ఒరెన్ వెగిలొ. 10 ఒతత్
పారద్న కెరె తిలె, జోక చూ కెరిల్. ‘కిచొచ్గె కతిసి కావలె’
మెన కబుర్ తెదయ్ తికయ్, ఎటొట్ చ మానుస్ల్ తెయార్ కెరె
తతికయ్,పబుతెపేతురుచిమెనుస్పూరితా,పబు దెకయ్ లి
సివన్ ఏక్ పేతురు దెకిలన్. 11 కిచొచ్ దెకిలొమెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జలి, చి ఏక్ వెలిల్ తెర జాచ చెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్జా,
బుఁయెయ్ ఉత జెతె అసెస్. 12జా తెరచి ఉపిప్రి కిచొచ్ బెర
అసెస్మెలె,బూలోకుమ్ చఎతిక్రకల్జంతువుల్,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 కయి నాయ్” మెన పబుక
సంగిలన్, 15 జలె, అనెన్క్ సుటుట్ పబుచి జా అవాడ్ చి జోచి
తెన్ఉంకయిలన్. కిచొచ్మెనసంగిలన్మెలె, “ ‘సుదిద్ అసెస్.
కంక జయెదె’ మెన కిచొచ్చి రిసొ దేముడు సంగ అసెస్ గే,
జాక తూయి ‘గారు’ మెన సంగు నాయ్” మెన సంగిలన్.
16తివెవ్రి ఇసి జలి, చి పరలోకుమ్ తెజా ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్
జలి.

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

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

21జాకయ్ పేతురు జేఁవ్ మానుస్ల్ తె ఉత జా, “తుమ్
చజితొసొ అఁవివ్. కిచొచ్క జా అసుస్స్?” మెన పుసిలన్.
22జేఁవ్, “కొరేన్లీమెలొపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్
అమ్ క తెదవ అసెస్. జోదేముడుక బితొసొ, సతిత్మ్ తిలొసొ.
తుమ్ చయూదుల్ఎతిక్జిన్జోక,చెంగిలొమానుస్జో,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”మెనజేఁవ్తీగల్ పేతురుక సంగిల. తెదొడి “అనిన్మ్కా
కెర, అజిక ఇనెన్ నిద తా” మెన పేతురు గెరి బుకారా, జేఁవ్ క
మరియాద కెరల్న్.

పేతురు కొరేన్లీతె గెలిసి
23అనెన్క్ దీసి పెందలె ఉటట్ , పేతురు, జేఁవ్ తీగల్ తెన్, చి

యొపేప్తెచపబుక నంపజలఅనెన్సొవువ్జీన్తెన్,కొరేన్లీతె
గెచుచ్కబార్ జల. 24అనెన్క్ దీసి సరియపటున్మ్ తెపాఁవ,
పటున్మ్ తె పెసిలె, కొరేన్లీ జోవయింక రకితె తా. ‘పేతురు
కిచొచ్మెనెదెగేసూన్ తు’మెన,జోవయించమానుస్ల్ క,జోచ
గోతుల్ ఎతిక్క బుకారా కెర తెయార్జాఅసిత్.

25 జలె, పేతురు జోచి గెరి పాఁవితికయ్, కొరేన్లీ దసుస్ల్
జాజోచిచటెట్ సెరున్ సేడజొకరల్న్. 26గని పేతురు జోకఉటట్వ
కెర, “తుయి టీఁవొజ, ఆఁవ్ కి తుచి రితొమానుస్” మెన, జో
తెన్ అనెన్ లటట్బెత్ తా, 27 గేర్ తెడి పెసిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
ఒతత్ బెర అసిత్. 28 జలె, పేతురు జోవయింక తెదొడి, “ఆమ్
యూదుల్, జలె, యూదుల్ నెంజిలసచ గెరలె పెసుక జలె,
యూదుల్ నెంజిలస తెన్ బెదుక జలె, అమ్ క గారు మెన
తుమ్ జానుస్. గని, ఆఁవ్ కిచొచ్ గారు మెనుక జయె నాయ్,
కకక్ నిసాక్రుమ్ దెకుక జయె నాయ్, మెన దేముడు అంక
అపెప్ దెకవ అసెస్. 29 జాక, తుమ్ సంగ తెదయ్ తికయ్,
కిచొచ్ అనామ్నుమ్నెంతెఅయ్ లయ్. జలె, కిచొచ్చి రిసొఅంక
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 తిల పాలల్ గలన
తిలొ ఎకిక్లొ అంచి పురె టీఁవొజ, అంక, 31 ‘ఓ కొరేన్లీ,
తుయి పారద్న కెరె తతిసి దేముడు సూన అసెస్. తుయి
బీద సుదల్ క దరుమ్మ్ దెతె తతిసి దెక అసెస్. 32జాకయ్,
యొపేప్ పటున్మ్ తె, చమొపికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ
సముదుమ్ సొడి జితయ్. జోచి గెరి గెచచ్, ఒతత్ తిలొ
పేతురు మెలొ సీమోనుచి రిసొ పుసుతు మెన మానుస్ల్ క
కబుర్ తెదవు.’ మెన అంక జో దేముడుచొ దూత సంగిలన్.
33సంగిల్ బేగి, తుచితె కబుర్ తెదయ్ లయ్, చితుయితుచి
దయక అయ్ లది. అలెల్, సంగు మెన పబు తుక కిచొచ్ ఆడ
దాఁ అసెస్ గే, జా సూనుక మెన అమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచి
నావ్ తెన్ బెర అసుస్మ్”.

34 పేతురు చోండి పుటట్వ కిచొచ్ మెన తెదొడి బోదన కెరల్న్
మెలె, “దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్ మెన ఆఁవ్ అపెప్ సిక
అసిస్. 35 కేన్ దేసిమి కోజోక బితతి,జోచి కోడ్ రితి కెరతి గే,
జోవయింక తేడల్ నే దెకితె, జో ‘అంచయ్మానుస్ల్’ మెన
చెంగిల్ దెకితయ్మెన అపెప్ దెక అసిస్.

36“జలె, ఇసాయేలులుమెలఆమ్యూదుల్ తెదేముడు
తెదయ్ లి కబుర్ తుమ్ జానుస్. యేసుకీసుత్ చి తెడి పాపుమ్
గెతి వాటు దొరుక్ జలి, చి దేముడుక మానుస్ల్ క అడుడ్
నాయ్ గే, చి సేంతుమ్ దొరుక్ జలి మెలి కబుర్ జా, జో
యేసుయి ఎతిక్క †పబుయి. 37 జలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ క
పెటిట్ దుకుమ్ జా బాపిత్సుమ్ నఙన, మెనయోహాను బోదన
కెర కెర పాపుమ్ గెతి గురుక బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి తెంతొ,
గలిలయపాంతుమ్ తెమొదొల్ జా అమ్యూదుల్ చి ఒండి
యూదయపదేసిమిజా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్జాఅసెస్.
38 మెలె, నజరేతు గఁవివ్ వడడ్ తిలొ యేసుక ‘ఈంజొయి
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అమ్ చొపేమతిలొపుతుత్ ,ఈంజొయిదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొ’మెనదేముడుజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్చిగురు దెకవసెకి
అదికారుమ్ దిలిసి జానుస్. పడొత్ , దేముడు జోవయించి పెటిట్
తిలి రిసొ, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తా, సయ్ తాన్ అలల్ర్
కెరల్స ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ కెరె తా యేసు బులెత్ తిలిసి తుమ్
జానుస్.

39 “అమ్ యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ కి, అమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కి, జో యేసు కెరిల్సి ఎతిక్క అమ్
సాచి జా అసుస్మ్. గని జోక సిలువతె ‡టీఁవొ కెర మారల్.
40 దేముడు అబొబ్సి తిరత్ క జోక అనెన్ జియడ, జో అనెన్
జిలిస్ క మానుస్ల్ రుజుజ్ దెకిత్ రితి డీసయ్ లన్. 41 కకక్
డీసిలొ మెలె, ఎతిక్జిన్ పెజల్ క నాయ్, గని జో దేముడు
నిసానల్ ఆమ్ §సాచుల్ కయి డీసిలన్. జో జీవ్ జా ఉటిల్
పడొత్ , 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 ఆమ్ సాచి జంక మెన, జోయేసుయి అమ్ క ఆడ దాఁ
అసెస్. 43 జోచి రిసొ కో జోక నంపజవుల గే, జోచి నావ్
తెన్ జోవయించ పాపల్ కచితుమ్ చెమించుప జవుల మెన
కబుర్ తెదయ్ లస 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 తెన్ జా తిల, పబుక నంపజలమానుస్ల్
ఆచారిమ్ జల. యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పబు సువ దిలిస్ చి రిసొ.
46జా సువ దిలిస్ క కిచొచ్ గురు దెకిల మెలె, 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 ఎతిక్జిన్యేసుకీసుత్ చినావ్తెన్బాపిత్సుమ్
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 “ఆఁవ్ యొపేప్ పటున్మ్ తె తా పారద్న
కెరె తిలయ్. పారద్న కెరె తా, పబుతె అంచి మెనుస్
పూరి తతికయ్, పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ దెకిలయ్. జా
సివన్తె, వెలిల్ తెర రితిసి జేఁవ్ చ చెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్
జా, పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతె అసెస్. అంచి పాసి ఉత
అయ్ లి. 6 ఆఁవ్ సరిగా దెకిలయ్, పోసత్ మంద, డొంగుర్ చ
జంతువుల్, అయివొ గట, ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా తెరచి
ఉపిప్రి అసిత్.

7 “పడొత్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్య్, ‘ఓ పేతురు,
ఉటట్ , కండ పోడ కా.’ మెన సంగిలిసి సూనల్య్. 8 గని,
‘నెంజె, పబు. ఆఁవ్ జెరిమ్లి తెంతొ కిచొచ్ గార్ చి ఆఁవ్ కెఁయయ్
కయి నాయ్’ మెన సంగిలయ్. 9 సంగితికయ్, పరలోకుమ్
తెంతొ జా అవాడ్ అనెన్క్ సుటుట్ లటట్బ, కిచొచ్ మెన జబాబ్
దిలన్ మెలె, ‘సుదిద్ అసెస్. కంక జయెదె’ మెన, కిచొచ్చి రిసొ
దేముడు సంగెదె గే, జాక తూయిగారు మెనుక 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
తెన్ గెల, చియూదుడు నెంజిలొజోకొరేన్లీచొ గెరి పెసిలమ్.
13పబుచొ దూతజా దీసిజోచి గెరి టీఁవ సంగ తిలిసి అమ్ క
కొరేన్లీ సంగిలన్. దూత సంగ తిలిసి కిచొచ్ మెలె, ‘జెవుసు’
మెన సీమోను పేతురుక కబుర్ తెదవు. జోయొపేప్తె అసెస్.
14 జో అయ్ లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్ క సూనఎదె. జా
కోడుసూననంపజలె,తూయి,తుమ్ చిగేర్ చమానుస్ల్,సేవ
కెరస, ఎతిక్జిన్,పాపుమ్తెంతొ 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
తిలిఆతమ్జోవయించిపెటిట్ అయ్ లి. 16దసిస్ జరుగ్ జతికయ్,
పబు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు ఏదసట్ కెరల్య్. ‘యోహాను,
పాని తెన్బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని పడొత్ క దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెమ్ దె’ †మెన యేసు
సంగిలిసి ఏద కెర, ‘ఒహొ, ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి’ మెన
చినిలయ్.

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

18ఈంజసాచి సూనతా జేఁవ్ గోల కెర తిల బారికుల్, చి
పబుక అనెన్ నంపజలస, అనామ్నుమ్ తంక నెతిరల్, చి “దసిస్
జలె,యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ కి పాపుమ్ బుదిద్ ముల దా
పబుక నంపజలె,జేఁవ్ కిజోచినావ్తెన్రచిచ్ంచుప జవుల”
మెన సరద్ తెన్ దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప
జలిసి

‡ 10:39 10:39మతత్యి 27:32. § 10:41 10:41మతత్యి 28,మారుక్ 16, లూకా 24,యోహాను 20, 21అదయ్యల్. * 11:1 11:1మెలె, ‘ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7, 8:14 దెక. † 11:16 11:16యోహాను 1:5. ‡ 11:17 11:17 ‘కీసుత్ ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘తెదయిందె’మెన టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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19సెత్పనుబోదన కెరెతిలితెంతొగోసజలమానుస్ల్అలల్ర్
కెరిల్ రిసొచెదురప్జాతిలయేసుక నంపజలస,ఈంజమదెనె,
ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, సముదుమ్ చి పాసి తిలి పేనీకే పాంతుమ్
ఎద పడొత్ సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి కుప, డిబబ్ దేసిమ్ ఎద,
పడొత్ సిరియపదేసిమ్ చి అంతియొకయపటున్మ్ పకక్ బుల
బుల, తెదొడి ఎద ఎకిక్ యూదుల్ కయ్ పబుచి §సుబుమ్
కబుర్ సికడెత్ తిల.

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

బరన్బాక అంతియొకయతె తెదయ్ లిసి
22 ‘ఒతత్చ యూదుల్ నెంజిలస కి పబుక నంపజా

మారుస్ప జా అసిత్’ మెన యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ చ నంపజల యూదుల్ సూన కెర, బరన్బాక ఒతత్
జా సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె తెదయ్ ల. 23జో
ఒతత్ పాఁవ కెర, ‘జోచిదయచిరిసొదేముడు జేఁవ్యూదుల్
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. 24జోబరన్బా చెంగిలొమానుస్. జోచి పెటిట్ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పూరి కామ్ కెరి బుదిద్ , పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్, బెర తిలి. బరన్బా సగుమ్దీసల్ ఒతత్ తాబోదన
కెరికయ్,అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప
జల.

బరన్బాసావుల్ క ఒతత్ కడ నిలిసి
25 ‘తోడు జెవుస్’ మెన సావుల్ క సంగుక మెన, బరన్బా

తారుస్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలన్. 26 జోక అంతియొకయ
పటున్మ్ తె కడ ఆనల్న్, చి వెరెస్క్ పూరి ఒతత్ తా, పబుక
నంపజలసచి ఒతత్చి సంగుమ్ తె బెదితె తా, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ క సరిగా బోదన కెరల్. ఒతత్, యేసుక నంపజా
సిసుస్ల్ జలసక తొలితొ అంతియొకయతెయి ‘నంపజలస’
మెన సంగయ్ జల.

27 జేఁవ్ పొదులె, అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, *పబుచ
†కబురుల్ సంగిత నంపజలస సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె
అయ్ ల. 28జోవయింతె ఎకిక్లొ, అగబు. జో జలె, సబతె
టీఁవ, పబుచి సెకిచి రిసొ పబుచి కిచొచ్ కబుర్ సంగిలన్
మెలె, ‘పలాన్ సమయుమ్ క ఒండి లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ కరువు
జెయదె’ మెన కబుర్ సంగిలన్. కేన్ కాలుమ్ జో సంగిలి
కరువుజరుగ్ జలిమెలె,కౌల్దియరానొఏలుప కెరె తిలపొదులె
జరుగ్ జలి.

29 అంతియొకయతె తిల పబుచ ‡సిసుస్ల్, జలె, జా
కరుచి రిసొ సూన కెర, సబ కెర కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, “కచి సెకి
తిలి ఎది, జేఁవ్ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ మ, చియూదయపదేసిమి
తిలఅమ్ చనంపజలసబావుడుల్ క తోడు తెదవుమ్ దె”మెన,

30 డబుబ్ల్ ఉకుక్ల, యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క అంట దెతుమెన, బరన్బాచిసావుల్ చిఅతిత్ 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 కండ మారల్న్. యోహానుచొయాకోబు
మెలొ అనొన్స్ క. 3 ‘యాకోబుక మారిల్ రిసొ మాములుమ్
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సరద్ జల’ మెన రానొ దెక,
“పేతురుక కి మారిందె” మెన ఉచర, జోక కి జేలి కెరొల్ . గని,
నేపులయ్ లపోడియొకతియూదుల్ చి పసాక్ పండుగు జా
తిలి రిసొ ‘అపెప్ మారుక నెంజె’ మెన, 4 పేతురుక దెర జేలి
కెర, ‘పండుగు కేడెల్, పెజల్సాచి జతి రితి సబ కెరమారిందె’
మెన, ఉచర, ‘ఎకెక్ దడి చెతత్ర్ జిన్ జమానుల్ జోక రకుత్’
మెన సోడ జిన్ జమానుల్ క నిసానల్న్. చెతత్ర్ జిన్ సొవువ్
గంటల్ రకిలె అనెన్క్ చెతత్ర్ జినిసొవువ్ గంటల్ రకుక.

5 దసిస్ పేతురుక జేల్ తె రకితె తిల, గని జా
యెరూసలేమ్ తెచి సంగుమ్ సుదల్ పేతురుచి రిసొ
దేముడుక పారద్న కెరుక ములితి నాయ్. జేఁవ్ దసిస్
పారద్న కెరె తతికయ్, 6 కలిక జోవయింక బార్ కెర తీరుప్
కెర మారిందె, మెన పండుగు కేడిత్కయ్ హేరోదు ఉచరల్న్.
మదెనె పేతురుక కీసి అసెస్ మెలె,జారాతి,జోక ఏక్ పకక్య్
ఎకిక్లొక, అనెన్క్ పకక్య్ ఎకిక్లొక తా, దసిస్ దొగుల
జమానుల్ చి నెడిమి జో నిజయి అసెస్. పేతురుచ అతిత్లె
గొలుస్ల్ బందయ్ తిల. పడొత్ జేల్ చి కెవిడ్తె దొగుల జమానుల్
రకితె అసిత్.

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

10 జలె, రకితొసొ ఎకిక్లొక ఒతత్ల్ తొ జీన, అనెన్కొల్ క
ఒతత్ల్ తొ కి జీన, పటున్మ్ తె ఉతిత్రి గుముమ్మ్ చి ఇనుముచి
టటట్తె పాఁవ అయ్ లె, కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జాచి ఇసుట్ 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
జలయూదుల్ ఉచరిల్సి ఎతిక్ తెంతొ, ఆఁవ్ విడద్ల్ జతి రిసొ

§ 11:19 11:19 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజతిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెదితిఅవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
* 11:27 11:27యేసుపబు 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

11:29బారికుల్ 9:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 12:1 12:1హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి తెడి ఏలుప కెరె తిలన్.
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పబు జోచొ దూతక తెదయ్ లొ మెన, అపెప్ కచితుమ్ జాని”
మెన చెంగిల్ ఉచర. 12 ఉచర, వటెట్ గెచచ్, మారుక్ మెన
అనెన్క్ నావ్ తిలొయోహాను మెలొసొచి అయయ్స్ మరియచి
గెరి పాఁవిలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ బెర, జోచి రిసొ
పారద్న కెరె అసిత్. 13 గుముమ్మ్ చి కెవిడ్తె జో పెట అవాడ్
కెరెల్, రొదే మెలి తేర్ బోద దాక్ నాడి కెవిడ్ ఉగుడుక అయ్ లి.
14 పేతురుచి అవాడ్ సూన, జాచి ఒగగ్ర్ సరద్ సంతోసుమ్ క
ఉగుడుక పఁవస్ కెర, గెరి నిగ గెచచ్, పేతురు కెవిడ్ పాసి
టీఁవిలిసి మెన సంగిలి. 15 “తుయి వెరి జా అసిస్స్” మెన,
ఎతిక్జిన్ జాక సంగిల. గని, “నాయ్, నిజుమి, జో జాఁ
అసెస్”మెన,జాదయిరిమ్తెన్ సంగితికయ్, “జోచొ †దూత
కిచొచ్గె జా తయెదె”మెల.

16గనిపేతురు కెవ్ డికపెటఅవాడ్కెరుకములెనాయ్,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 కీసిజరుగ్ జలి గేపూరిసంగ కెర, “యేసుచొ
బావొసి జలొయాకోబుక చిబావుడుల్ జల నంపజలస ఎతిక్క
ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ సూనవ”మెనసంగ, పేతురు వేరతెఉటట్
గెలన్.

అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ జరుగ్ జలిసి
18పెందలె,పేతురుక ‘విడద్ల్జాఁఅసెస్’మెనజాన్ తికయ్,

జమానుల్ బమమ్ జా ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జల. 19 “పేతురుక జేల్ తె
తెంతొ బార్ కెర ఆన్ తు” మెన హేరోదు ఆడ దిలన్, గని
‘డీసె నాయ్’ మెన సూన, రకితసక పరిచచ్ కెర, జోవయింక
మొరి సిచచ్ దా, జా యూదయ పదేసిమ్ చి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ ముల దా సముదుమ్ పకక్చి జా పదేసిమ్ చి
సరియ పటున్మ్ తె గెచచ్, ఒతత్ తెంతొ ఏలుప కెరె తిలొ.
20ఉతత్ర పకక్చ తూరు పటున్మ్ చ, సీదోను పటున్మ్ చచి

రిసొహేరోదు ఒగగ్ర్ పెటట్పెటిట్ జలొ. జాకయ్జేఁవ్ 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’ మెనజోవయించి అతిత్ సంగ
తెదయ్ ల. జోవయించి పేనీకేపాంతుమ్ తె కరువు తతికయ్,
జోరానొఏలుప కెరి గలిలయపాంతుమ్ తెచదాన్జేఁవ్కాకా
జితతి. జేఁవ్జాకంకజోరానొనేఒపిప్లెగిన,చూఁకమొరుల.

21 జాకయ్, జో సంగిలి ఏక్ దీసి, హేరోదు, రానొ జలి
గురు దెకయ్ త జోవయించ చెంగిల పాలల్ ఎతిక్ గలన,
సింగాసనుమ్ తె వెస,జోవయింకజొయియ్ గవురుమ్ ఆనన్ తి
రితి, బెర తిల జేఁవ్ మానుస్ల్ క తెలివి తెన్ బోదన కెరల్న్.
22 దసిస్ జతికయ్, పెజల్, “ఇనెన్క మానుస్ మెలమ్, గని
మానుస్ నెంజె. ఈంజొలటట్బెల్,దేముడులటట్బిల్ రితిజతయ్!”
మెన కేకుల్ గల పులయ్ ల. 23 ‘దేముడు’ మెన పులయ్ లె,
జో ‘నెంజి’ మెనెనాయ్, ‘జొయియ్ దేముడు’ మెన దేముడుక
గవురుమ్ కెరె నాయ్, చి బేగి, దేముడుదూత ఎకిక్లొచి అతిత్
జోకమొరి సిచచ్ దిలన్, చిజోజితెతసెత్, కిఁవొవ్ జోచిఆఁగ్ కాఁ
గెల, చిమొర గెలన్. 24 గని పబుచ సిసుస్ల్ జోచి సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరె తిల, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజా
మారుస్ప జల.

25 హేరోదు రానొ మొర గెచచ్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ ,
కొల్వుదియ రానొ ఏలుప కెరె తిల పొదులె, బరన్బా సావులు
యెరూసలేమ్ తెగెచచ్, ‘కరువుకఅలల్ర్ జలమానుస్ల్ క దెంక’

మెన,అంతియొకయతెచనంపజలొసఉకిక్లిడబుబ్ల్ నదా
జోవయించి కామ్ కేడవ కెర, బరన్బాచొ సలొల్ సి జలొమారుక్
మెలొయోహానుక దెరన,యెరూసలేమ్తెంతొఉటట్ 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 లుఏలుప కెరొహేరోదుమెలొరానొచిజతతెవడిడ్లొ
మనయేను, పడొత్ సావులు.

2 ఏక్ దీసి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె తా చువెవ్ తా పబుక
పారద్న కెరె తతికయ్,జోవయింక దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
ఇసి సంగిలన్, “ ‘అంచి ఏక్ వెలిల్ కామ్ కెరు’మెన, బరన్బాక
చిసావుల్ క ఆఁవ్ నిసాన అసిస్. జాకామ్ చి రిసొ అంచి అతిత్
ఇనెన్క తుమ్ సొరప్ కెర దెతి గురు కెర” మెన సంగిలన్, చి
3అనెన్ చువెవ్ తాపారద్న కెర జేఁవ్ దొగులక బోడి చడ తెదవ
దిల.

4దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ దసిస్తెదయ్ తికయ్,బరన్బా
చి సావులు, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తెచి సెలూకయ పటున్మ్ తె
ఉటట్ గెచచ్, ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, సయ్ పస్ కుప
దేసిమి ఉటట్ అయ్ ల. 5 తొలితొ జా దేసిమ్ చి సలమీ
పటున్మ్ తె గెచచ్, యూదుల్ చ సబ గెరలె *యేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, సాచి సంగిల. మారుక్ మెలొ
యోహాను జోవయింతెన్ తోడు అయ్ లొ.

6 ఒతత్ తెంతొ జా సయ్ పస్ దేసిమ్ చి ఒతత్ల్ తొ పకక్చి
పాపుమెలివెలిల్ పటున్మ్ తెగెలె, దీసరిజాగార్ డేల్మాయల్
కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. ‘యేసుచొ పుతుత్ సి’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్,
‘బర్ యేసు’ మెలి నావ్ జో తియన అసెస్. జో యూదుడు
జెరిమ్లొసొ, గని ఆరిక, ‘దేముడుచి కబుర్ ఈంజ’ మెన,
సయ్ తాన్ సికడిల్ కోడు జో సంగెదె. 7 జా దేసిమి ఏలుప
కెరొ అదికారితె తయెదె. జో అదికారిచి నావ్ కిచొచ్ మెలె,
‘సెరిగ్ పవులు’. జో తెలివి మానుస్ జయెదె. జో కిచొచ్ కెరొల్
మెలె, దేముడు దిలి †సుబుమ్ కబుర్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జా,
బరన్బాక చిసావుల్ క బుకారల్న్.

8 జలె, ఎలుమ మెన నావ్ తియనొల్ దీసరిక సంగుల. జా
నావ్ చి అరుద్ మ్, దీసరి. జో అపెప్, ‘అదికారి కీసుత్ క నంపజా
మారుస్ప జవుస్ నాయ్’ మెన, సావుల్ క చి బరన్బాక అడుడ్
కెరుక గెలొ. 9 రోమ దేసిమ్ చి బాస తెన్ ‘పవులు’ మెన
అనెన్క్ నావ్ తిలొ జో సావులు, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సెకి జోవయించి పెటిట్ బెరికయ్, జో ఎలుమక చెంగిల్
దెక, 10 “సయ్ తాన్ చొ పుతుత్ సి జసెత్, తుయి. తుచి పెటిట్
మాయబుదిద్ , ఒగగ్ర్ గార్ చి, పాపుమ్ తెన్ అసిస్స్. సతిత్మ్
ఎతిక్కవిరోదుమ్జసెత్,తుయి,సోగతిలపబుచవటొట్ వంకడ
కెరొమాయల్ కెఁయఁక ములితె? 11ఈందె, పబు తుక అపెప్
సిచచ్ దెతయ్. తుయి గుడిడ్ జా అపెప్చి మటుట్ క పొదుద్ క కి
దెకిస్ నాయ్” పవులు సంగిలన్. సంగిల్ బేగి, జోమానుస్క
అంకివొతె గాందు డంకిలి రితి జా, పూరి గుడిడ్ జలొ, చి జోక
ఎతిక్ అందర్ జలి. ఒతత్ తెంతొ, అంక ఆతు దెర కో జలెకు
అంక వాటు దెకయ్ తు ఎకిక్లొ ఇండుక నెత కెర బతిమాలప్

† 12:15 12:15యూదుల్ తెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ఎతిక్మానుస్క పరలోకుమ్ తె ఏక్ దూత తయెదె. * 13:5 13:5మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. † 13:7 13:7యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్.
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జాఏడెత్ తిలన్. 12అదికారి,మాతుమ్, జరుగ్ జలిసి దెక కెర,
పబుచి చి సెకిచి రిసొ జలె ఆచారిమ్జా పబుక నంపజలన్.

పవులు పిసిదియ పాంతుమ్ చి అంతియొకయతె
బోదన కెరిల్సి

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

16జాకయ్,పవులుఉటట్ ,పెజల్ క ‘సూన్ తు’మెలిగురుక
ఆతు తెన్ సయ్ న కెర, “ఓ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ
యూదుల్, పడొత్ అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్ యూదుల్
నెంజిలస, సూన. 17 ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క
‘అంచయిమానుస్ల్ జతు’ మెన పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ
దేముడు §నిసానల్న్. సగుమ్దీసల్గెతికయ్,జేఁవ్ *ఐగుపు
దేసిమి ఉటట్ గెచచ్ ఒతత్ అలల్ర్ తెన్ తతికయ్, జోవయింక
చెంగిల్ దెక, జో పబు, జోవయించి సెకిక, జోవయింక ఒతత్
తెంతొ †విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. 18జేఁవ్ ‡దొనిన్ విసొ వెరుస్లు
బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది, జోవయించ సిదుడ్ ఓరుస్ప
జా, జోవయింక నిదానుమ్ దెకితె తిలన్. 19 ఒతత్ తెంతొ,
§కనాను దేసిమ్ తె సతుత్ జాతివొచ మానుస్ల్ క యుదుద్ మ్ తె
అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జీన్ తి రితి జో జరుగ్ కెర, ‘ఈంజ దేసిమి
ఈంజేఁవ్జితు, ఇనెన్చిసొంతటాన్జవుస్’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,
నాయిమ్వాట్దెకయ్ తఎకిక్లొచిపడొత్ అనెన్కొల్ *తీరుప్ కెరస
రితసక జో దేముడు అదికారుమ్ దిలన్.

21 “పడొత్ , †‘అమ్ క రానొకావలె’మెనఅమ్ చపూరుగ్ మ్ చ
బతిమాలప్జా సంగితికయ్,రానొకజో పబు టీఁవడల్న్. కొనొస్
తొలితొ జోవయింక రానొ జలొ గే తుమ్ జానుస్. బెనాయ్మీను
చి వంసుమ్ చొ కీషు మెలొసొచొ సావులు మెలొ పుతుత్ సి
అమ్ చొతొలితొచొరానొ జలొ. జోదొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ ఏలుప
కెరల్న్.

22 “పడొత్ సావుల్ క దూర్ కెర కెర, ‘రానొ జవుస్’ మెన
‡దావీదుక నిసానజోపబు అదికారుమ్దిలన్. జోదావీదుచి
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 కెరొసొజవుస్’మెనపూరుగ్ మ్తెంతొపమానుమ్
సంగిల్ రితి జరుగ్ కెర,జోఅమ్ చొదేముడు ఈంజొదావీదుచి
సెకుమ్ తె యేసుకయ్ జెరమ్వ టీఁవడ అసెస్. 24 జో నే
బార్ జతె అగెగ్, అమ్ చి ఒండి ఇసాయేలు పెజల్ క, ‘తుమ్
కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా బుదిద్ జా, జా గురుక
బాపిత్సుమ్ నఙన’ మెన బోదన కెర యోహాను బులెత్ తిలన్.
25యోహాను జోచి కామ్ కెర కేడయ్ తె తిల పొదులె, జోక
‘ఈంజొయి ఏక్ వేల అమ్ చొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగ తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె’ మెన సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్
ఉచరికయ్, అంక కో మెన ఉచరసు? దొరుక్ జలొ జో
రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఆఁవ్ నెంజి. గని అంచి పడొత్ ఎకిక్లొ
జెయెదె. జో గలనల్ జోడుల్ చ వాలివొ యిప కడుక కి అంక
విలువ నాయ్, 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 రిసొ పూరుగ్ 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
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. 29 జోచి రిసొ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్
నెరవెరుస్ప కెర, సిలువ తెంతొ జోచి పీనుమ్ ఉతవ కెర,
మెసెన్ ఎంగడ్వ దిల. 30జేఁవ్ దసిస్మారెల్ కి, అమ్ చొ దేముడు
జోక అనెన్ జియడొల్ . 31జలె, యేసు నేమొరె అగెగ్, గలిలయ
పాంతుమ్ తెంతొ యెరూసలేమ్ ఎద జోచ సిసుస్ల్ జో తెన్
బెదజాతిల. జో †జీవ్జాఉటట్ , ఒగగ్ర్ దీసల్జోక డీసెత్ తిలొ.
జాకయ్ జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోచి రిసొ పెజల్ ఎతిక్క సూనయ్ త
సాచుల్ జా అసిత్. 32ఆము కి, ‘దేముడు అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క
పమానుమ్ సంగిలిసి జెయిమ్ జా అసెస్’, సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొ ఇతత్ల్ జాఁ అసుస్మ్. 33జో పబుపూరుగ్ మ్
పమానుమ్ సంగిలిసి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ బోదల్ జల ఆమ్
యూదుల్ క వరుమ్ దెతి రితి జో కీసి జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె,
యేసుక అనెన్ జియడ అసెస్. దొనిన్ కీరనుమ్ తె అమ్ చొ
జో పబు కిచొచ్ మెన యేసుచి రిసొ రెగడ్య్ లొ, ‘తూయి
అంచొపుతుత్ , తుకయ్ ఆజిపాయిలయ్.’,మెన రెగడ్య్ లన్.
34 ‘కీసుత్ కమారుల, గనిమొరున్తె తయెనాయ్. జియడిందె.

‡ 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
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మొరున్తె అనెన్ గెచెచ్ నాయ్’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జో అనెన్
కిచొచ్ సంగ రెగడ్య్ లన్మెలె,దావీద్ క అఁవ్ సఙిలి రితి, తుక
కచితుమ్ జేఁవ్ సుదిద్ తిలి వరల్ దెయిందె” మెన సంగిలన్.
35 జాకయ్, 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,జోచికాలుమ్ దేముడు జోక దిలి కామ్
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 కిచొచ్మెనఆఁవ్ కచితుమ్
సూనయ్ తసిమెలె, పాపుమ్చెమించుప 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 బియఁఅమ్ చయూదుల్ కెరి రితితుమ్ కెరసు.
గని కెదిద్ కెరెల్ కి, పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్, గని యేసుక కో
పూరి నంపజా తతత్తి గే,పాపుమ్తెంతొ విడద్ల్ జతి వరుమ్
జోవయింకయి దొరుక్ జా అసెస్. 40జాకయ్, తుమ్ జాగర
తా,నెంజిలె,పూరుగ్ ల్ చిఅతిత్ అమ్ చొదేముడు సంగిలి కబుర్
తిలిసి తుమ్ క లయెదె.
41ఆదె, తుమ్ నంప నెంజ ఆఁసత్స తా, తుమ్ దెక బమమ్ జా

తుమ్ చి పాపుమ్ తెనిన్ మొర. 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 నిదానుమ్ తిల జోవయించ అనెన్ బకుల్ కి, పవులుచి
బరన్బాచి పటిట్ గెల. జేఁవ్ దొగుల జలె, 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
కోపుమ్ తెన్ గోస జా, పవులు సంగిలిన్ ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్’
మెనవేరసంగ,జోకదూసుప కెరల్. 46తెదొడిపవులు బరన్బా
తెన్ దయిరిమ్ తెన్ ఇసి సంగిలన్, “దేముడు దిలి సుబుమ్
కబుర్ తుమ్ యూదుల్ కయ్ తొలిల్తొ సూనవుక తిలి, గని
‘సతిత్మ్’ మెన తుమ్ ఒపప్నుక నెస కెర వెంట గెలి రితి
కెర ‘దేముడుచి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్ దెతి
వరుమ్ ఆమ్ నఙనుక విలువ నాయ్’ మెలి రితి తుమ్
పిటట్వన్ తిస్ క రుజుజ్ జతయ్, చి రిసొయూదుల్ నెంజిలసక
సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరసుమ్. 47 పబు అమ్ క కిచొచ్
మెన ఆడదా అసెస్ మెలె,
ఒండి లోకుమ్ చక ‘రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అమ్ చి

ఉజిడి దెకయ్ తి రితి జతి రితి, యూదుల్ నెంజిల
మానుస్ల్ కసుబుమ్కబుర్సూనయ్ తిరిసొతుమ్ క
తెదవ అసిస్,మెన పబు సంగ అసెస్”.

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

14
పవులు బరన్బాఈకొనియతెబోదన కెరిల్సి

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 జిన్యూదుల్ 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,పతల్గలమారుమ’మెనకుటఉచరల్. 6గనిదసిస్ కుట
ఉచర అసిత్ మెన జేఁవ్ దొగులజానిల్ పొదిక, బే బేగి ఉటట్ గెచచ్
లుకయొనియపాంతుమ్ చి లుస, పడొత్ దెరేబ్ మెంత పటన్లె,
చి సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె గెచచ్, 7 ఒతత్య్ సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తె తిల.

లుసతె ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్సి
8 జలె, 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 .

11పవులుచిఅతిత్ కెరిల్సి జనాబ్దెక కెర,జాలుకయొనియ
పాంతుమ్ చి బాస తెన్, “దేముడుల్ మానుస్ల్ చి రితి జా
అమ్ తె ఉత జా అసిత్” మెన కేకుల్ గల. 12 బరన్బాక
“దుయ్పతి జయెదె” మెన సంగిల, అనెన్ జేఁవ్ దొగులతె

‡ 13:44 13:44మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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పవులు ఒగగ్ర్ సంగితయ్ చి రిసొ,జోక “హెరేమ్ జయెదె”మెన
సంగిల. 13దుయ్పతి, జలె, పటున్మ్ చిపురెతొ గుడి తయెదె.
జోపూజరి,జలె,పోతుల్ కఉదడఆన,పులొల్ బంతివొదెరన,
పటున్మ్ చి గుముమ్మెజా కెర, పెజల్ తెన్ జేఁవ్ దొగులక బలి
దెంక ఉచరల్.

14 దసిస్ ఉచర అసిత్ మెన పబుచ బారికుల్ జల బరన్బా
చి పవులు సూన కెర, దుకుమ్ క సొకక్ల్ చిరన, జనాబ్
తిలిస్ తె నిగ జా, 15 “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 సూనవుకఅయ్ లమ్”మెన
పవులుచి బరన్బా కేక్ గల. 16 “అగెగ్చ ఉగుమ్ తె తిల
మానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ అయ్ ల రితి కెర జింక జో పరలోకుమ్ చొ
పబు సెలవ్ దా తిలె కి, 17జోచి అదికారుమ్ చ,జోచి పేమచ
గురులు దెకవుక జో ములె నాయ్. మెలె, చెంగిల కమొ కెరె
తిలన్, కెరె తతత్య్. కీసచ మెలె, తుమ్ క ‘సరిపుచుప జతి
అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్, తుమ్ క పెటిట్తె సరద్ తెన్ జితు కతు’
మెన, ఆగాసుమ్ తెంతొ పాని పెటవ, బుఁయిచి పలితుమ్
దెరయ్ తయ్” మెన సికడల్. 18 గని ఇసి బోదన కెరెల్ కి, జేఁవ్
మానుస్ల్ బలి దెంక ఉచరిసి కసట్నె పిటట్య్ ల.

పెజల్ పవులుక పతల్ గలమార్ క దెకిల
19 తెదొడి పిసిదియ పాంతుమ్ చ అంతియొకయ చి

ఈకొనియ పటన్ల్ తెంతొ యూదుల్ సగుమ్ జిన్ జా కెర,
పెజల్ క సికడిత్కయ్, పవులుక పతల్ గల మారల్ మొర గెలన్
మెన కెర, జోక ‘మొరయి అసెస్’ 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 జిన్ మానుస్ల్
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 తా పారద్న కెర, సికడెత్ తతుత్ మెన, ఎతిక్ సంగుమ్ క
దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ జతు మెన మానుస్ల్ క నిసాన, జేఁవ్
నంపజలొ యేసుపబుచి కామ్ జేఁవ్ కెరి రితి జేఁవ్ చి అతిత్
సొరప్ కెరల్.

24అనెన్ ఒతత్ తెంతొ పావులీంసి పిసిదియ పదేసిమ్ వాట్
గెచచ్, పంపూలియా పదేసిమ్ తె జాఁ కెర, 25 పెరేగ్ పటున్మ్ తె
సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, అతాత్ లియ పటున్మ్ తె పాఁవ కెర,
26 ఒతత్ తెంతొ ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, సిరియ
పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె అయ్ ల. ఒతత్ అగెగ్, చువెవ్ తా
పారద్న కెర, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఈంజేఁవ్ దొగుల
కెరి రిసొ ఇనెన్క దేముడుచి అతిత్ సొరప్ కెర దాబార్ కెర తిల.
జాకామ్అపెప్ జెయిమ్జాఅసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ,
27అపెప్ ఉటట్ జా ఒతత్ పాఁవ కెర, ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్తె బుకారా
కెర, దేముడుజోవయించిఅతిత్ 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.
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1 పవులు బరన్బా దసిస్ సిరియ పదేసిమ్ చి

అంతియొకయతె తిలి పొది, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలి
యూదయపదేసిమ్ తెంతొ సగుమ్ జిన్ నంపజలయూదుల్
జా కెర,యూదుల్ నెంజిలసొ, “అమ్ చొమోసేపూరుగ్ 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 జేఁవ్మానుస్ల్ క జబాబ్ దిల. జేఁవ్
మానుస్ల్సికడిల్సిచి రిసొసగుమ్దీసల్బాదసేడలటట్బెత్ 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 నిసానఅనెన్ 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 రిసొ సూనయ్ తె తిల చి, ఒతత్చ
నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జల.

యెరూసలేమ్ తె అగెగ్ సబ కెరిల్సి
4జేఁవ్యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ జా పాఁవిలి పొది, ఎతిక్జిన్

జోవయించ వెలెల్లమానుస్ల్ 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,
“యూదుల్నెంజిలజేఁవ్మానుస్ల్ కఅమ్ చిగురుచిసునన్తి
కెరుక అసెస్ చి, అమ్ చొమోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
దిల ఆగన్ల్ రితి జేఁవ్ కెరుక అసెస్”మెన, బలవంతుమ్ కెరల్.

6 ఈంజ 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 రిసొతుమ్అమ్ చొదేముడు అంకయినిసానల్న్,
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,జోవయించినముకుమ్ చి
రిసొ, జోవయించి పెటిట్ జోవయింక కి సుదిద్ కెరల్న్. 10 జలె,
దేముడుక సికడుక ఉచరసు గే, జోచ సిసుస్ల్ రిత జల
జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ క దసిస్ జాడు వయడుక
మెన కిచొచ్క ఉచరసు? జేఁవ్ ఆగన్ల్ వయితిపూచి అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ కి, ఆమ్ కి, ఓరుస్ప జంక, నెరవెరుస్ప కెరుక,
నెతిరల్మ్. 11 ‘ఎకిక్ అమ్ చొ పబు యేసుచి దయచి రిసొ

* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయతెంతొజా తిల.
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జేఁవ్ కి ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’
మెన అమ్ నంపజా దయిరిమ్జా అసుస్మ్” మెన, పేతురు
సంగిలన్.

12 పేతురు దసిస్ సంగితికయ్, బెర తిల పెజల్ తుకెల్
తా, యూదుల్ నెంజిలసతె పావులీంసి గెతికయ్ జేఁవ్
యూదుల్నెంజిలసచిరిసొపబుజోవయించిఅతిత్ కెరల్ వెలెల్ల
అదుబ్తుమ్ కమొ గురులు ఎతిక్చి రిసొ బరన్బా చి పవులు
సాచి సంగిలిసి సూనల్. 13 జేఁవ్ సాచి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ ,
యాకోబు, జేఁవ్ సబ వెస ఉచరిల్సి బెదవ తీరుప్ సంగిలన్.
“ఓ బావుడుల్ , సూన, 14 దేముడు యూదుల్ నెంజిలసక
పేమ దెక ‘అంచి నావ్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, అమ్ చ
పెజల్ జేఁవ్ కి జతు’ మెన జేఁవ్ చి తెంతొ సగుమ్ జిన్ క
నిసానుక దెరిల్స్ చి రిసొ, సీమోను పేతురు సాచి సంగ అసెస్.
15 దేముడు పబుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ రెగిడల్సచ కొడొ కి జా
సాచి 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 మ్ తెంతొఈంజ కబుర్ సూనయ్ లొ
దేముడు సంగ అసెస్”

19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితసి మెలె, దేముడుక
నంపజామారుస్ప జల, అమ్ చయూదుల్ నెంజిలసక అమ్
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 నాయ్ మెన ఉతుమ్
రెగడ్వ తెదవుమ. 21 కేన్ పటున్మ్ తె కి, అగెగ్యి తెంతొమోసే
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, బరస్బా మెలొయూదాక చి సీలయుక నిసాన. ఒతత్చ
నంపజల సుదల్ తె ఈంజెఁవు ముకిక్మ్ మానుస్ల్ జవుల.
23ఇనెన్చి అతిత్ తెదయ్ తి ఉతుమ్ తె ఇసి రెగిడల్.
“అంతియొకయతె, జా ఒండి సిరియ పదేసిమి, చి కిలికియ

పదేసిమ్ తె 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 చిసెలవ్నెంతెదసిస్ కెరఅసిత్. 25జాకయ్ఆమ్
సబ కెరల్మ్, అనెన్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఉచరెల్, ‘చెంగిల్’
మెన అమ్ క కిచొచ్ అజజ్ అయ్ లి మెలె, ‘అమ్ చ

పేమతిలబరన్బాచి పవులు తెన్ కబుర్ గెతు’మెన
సగుమ్ జిన్ క నిసాన తుమ్ తె తెదయ్ లె చెంగిలి
మెన అజజ్ అయ్ లి. 26యేసుకీసుత్ పబుచి సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఈంజేఁవ్ దొగుల ఎదివాట్
సెమల్ సేడ అసిత్. 27 యూదాక చి సీలయుక
ఇనయింతెన్ తెదవ అసుస్మ్. ఇనెన్ రెగిడిల్ రితి
జేఁవ్ సొంత సంగుల.

28 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క కిచొచ్ బుదిద్
సంగితయ్ మెలె, అమ్ క కి కిచొచ్ చెంగిల్ డీసత్య్ మెలె,
తుమ్ క, ‘కిచొచ్ కిచొచ్ అమ్ చ ఆగన్ల్ అలవాట్ కెరు’ మెన
అమ్జాడు వయడిల్ రితి కెరుక బెదెనాయ్. ‘ఎకిక్ముకిక్మ్ క
కెరు’ మెన తుమ్ క ఉచరసుమ్. 29బొమమ్ల్ క గట దిలిసి కా
నాయ్, లొఁయి కా నాయ్, టొటొమోడ లొఁయి నే గెచచ్య్ లి
సిద కానాయ్, చి లంజెకమొ కెరనాయ్. ఈంజేఁవ్ అలవాట్
కెరల్దు మెలె, తుమ్ క చెంగిలి. చెంగిల్ తెన్ తా”, మెన రెగడ్
తెదయ్ ల.

30జేఁవ్తెదయ్ తికయ్,జేఁవ్అంతియొకయతెఉటట్ గెల,
ఒతత్ పాఁవ కెర,నంపజలస్ కఎకిక్తెబుకారాకెర,జాఉతుమ్
దిల. 31 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస సదు కెర, బుదిద్ సంగితి
దయిరిమ్ కెరి జా కబుర్ చి రిసొ సరద్సంతోసుమ్ జల.

32 యూదా చి సీలయు, జలె, పబుచి ఆతమ్ సికయ్ త
కబురుల్ సంగితసజవుల,చిఒతత్చనంపజలస్ కఒగగ్ర్బోదన
కెర, బుదిద్ సంగ, దయిరిమ్ కెరల్. 33 సగుమ్ దీసల్ ఒతత్ తా,
పబుచ కొడొ సంగ సంగ, దయిరిమ్ కెర కెర, జోవయించి
ఒతత్చి కామ్ కేడయ్ తికయ్, ‘జోవయింక తెదయ్ లసతెఅనెన్
ఉటట్ గెతు’ మెన, జా పటున్మ్ చ జోవయింక “సేంతుమ్
తెన్ గెచచ్” మెన, సరద్ తెన్యెరూసలేమ్ తె అనెన్ తెదయ్ ల.
34 *సీలయు మాతుమ్, ఒతత్ తంక చెంగిల్ మెన ఉచరొల్ .
35మదెనె, 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 బరన్బాకసంగిలన్. 37బరన్బా,మాతుమ్, “మారుక్
మెలొ యోహానుక జేఁవ్ చి తెన్ కడ నెమ” మెన ఇసుట్ మ్
జలన్. 38 గని, జా అగెగ్చి సుటుట్ మారుక్ జేఁవ్ చి తెన్ బార్
జాతిలె కి,జాకామ్ తె సరిగా నే బెదితె,జోక †ములదాఅనెన్
ఉటట్ గెచచ్ తిలన్, చి ‘అపెప్ కడ నిలె, దసిస్ అనెన్ ములె దిలె
కీసి’మెన, పవులు సంగిలొ.

39 జాచి 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. జోయూదుడుయిజలిఅయయ్స్ 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. 3జాకయ్, “జో కి అమ్ చి తెన్ చి
కామ్ తెబెదుస్”మెనపవులు సంగిలొ. జోనాడుచొఅబొబ్స్
‘యూదుడు నెంజె! గీకు దేసిమ్ చొ మానుస్ జయెదె’ మెన,
జో ‘పుతుత్ స్ కయూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెర తయెనాయ్’
మెన, ఎతిక్జిన్ జాన్ తి రిసొ ‘జా సునన్తి తిమోతి నే కెరన
తిలె, ఆమ్ గెతిస్ తెచ యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల’ మెన,
జోక పవులు జా సునన్తి కెర దిలన్. 4 జలె, ఒతత్చ పటన్ల్
ఎతిక్తె గెచచ్ గెచచ్, యెరూసలేమ్ తెచ బారికుల్ చి ఒతత్చి
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్ సంగిలి తీరుప్ నెరవెరుస్ప
కెర, మెన జేఁవ్ తీగల్ సూనయ్ ల. 5జా ఒండి పాంతుమ్ తెచ
సంగుమ్ లుచ సుదల్ జలె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క
అనెన్ డిటుట్ మ్ జల,చిరోజుకఅనెన్మానుస్ల్ పబుక నంపజా
మారుస్ప జాజోవయింతెన్ బెదిల.

పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె తెదయ్ లిసి
6 ఒతత్ తెంతొ పవులు సీలయు చి తిమోతి, గలతీయ

పదేసిమ్ వాట్ చి పుగియ పాంతుమ్ వాట్ గెల. “ఆసియా
పదేసిమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పోన” మెన
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగ తిలన్, 7చి 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. 9 జేఁవ్
తోయతె నిద తిలె, అందరె, పబు దెకయ్ లి సివన్ పవులు
దెకిలన్. మాసిదోనియ పదేసిమ్ చొమానుస్ ఎకిక్లొ టీఁవొజ,
“అమ్ చిమాసిదోనియదేసిమిఉటట్ జే,చిఅమ్ క రచిచ్ంచుప
కెరు” మెన బతిమాలప్ జా బుకారల్న్. 10 పవులు జా సివన్
దెకిల్ బేగి, జేఁవ్ తె జరుగ్ జలిసి *అమ్ క సంగితికయ్, ఒతత్చ
మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ పబు అమ్ క
మాసిదోనియతె తెదయ్ తయ్ మెన అమ్ చిన కెర, బేగి
పెందలెమాసిదోనియతె గెచుచ్క బార్ జలమ్.

11 జా పెందలె, తోయతె ఓడతె వెగ సముదుమ్ జీన,
సమొతాకె మెలి డిబబ్ దేసిమి పాఁవ నిద తా, అనెన్క్ దీసి
సముదుమ్ అనెన్ జీన, మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి నెయపొలి
రేవుతె పాఁవ ఉతిత్రల్మ్. 12 ఒతత్ తెంతొ మాసిదోనియక వెలిల్
పటున్మ్ జలి పిలిపిప్తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్ సగుమ్ దీసల్
తా గెలమ్. ముకిక్మ్ క రోమ దేసిమ్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ తతె
తిల. 13 జలె, †యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, ‘ఒతత్ పారద్న
కెరతి’మెన, పటున్మ్ చి గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ 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 గెలజేఁవ్తెర్ బోదల్ తెలూదియమెలిఎకిల్
తిలి. జా సుది బటట్ల్ గటచి రిసొచిఊద రంగుచి బియాయ్రి
కెరెదె. ఆసియా పదేసిమ్ చి తుయతెత్ర పటున్మ్ చి తేర్ బోద,
జా. జా అగెగ్ తెంతొ దేముడుక నిదానుమ్ జా జోక బకి
కెరిసి. సూన్ తి బుదిద్ తిలిస్ చి పెటిట్ పబు దెతికయ్, పవులు
సంగిలి బోదన సూన, జా నంపజలి. 15 నంపజా, జేఁవ్ చి
గెర్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. “అంక ‘పబుక
నిజుమి నిదానుమ్ జా అసెస్’ తుమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి జలె,
ఇనెన్బోదన కెరె తిలెఎదిలిసేంపుకఅమ్ తెతా”మెనఅమ్ క
బలవంతుమ్ కెరిల్.

గురమ్య్ ని జలి రితి తేర్ బోద ఎకిల్చి రిసొ జరుగ్ జలిసి
16 జలె, ఏక్ దీసి, పారద్న కెరిసితె అమ్ గెతె తతికయ్,

గొతిమానుస్ జతి ఉబెడి ఎకిల్ దసుస్ల్ జలి. జా గురమ్య్ ని జా
సివవ్ల్ జంక అలవాట్ జలిస్. జాచి జా బుదిద్చి 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
కంట వెలొల్ దేముడుచ సేవ కెరస. పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న
దొరుక్ జతి వాట్ చి రిసొ తుమ్ క సూనవుక జా అసిత్” మెన
కేకుల్ గలెత్ తిలి. 18 ఒగగ్ర్ దీసల్ దసిస్ పటిట్ జా కేకుల్ గలెత్
తతికయ్, పవులు, జోచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా, జాచి పకక్
పసుల, జాక దెరిల్ బూతుమ్ తెన్, “ఇనెన్చి పెటిట్ తెంతొ బార్
జా, ఇనెన్క ములు, యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుక సంగితసి”
మెన పవులు జా బూతుమ్ క ఉదడ గెలన్. చి జయియ్ తెదొడి
బూతుమ్బార్జాముల దా గెలన్.

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

కెరంతి డబుబ్ల్ లాబుమ్ అపెప్ తెంతొ నాయ్’ మెన జాచి
ఎజొమానుల్ దెక కెర, 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 రితిచ అలవాట్
సికడత్తి” మెన ఆరిచి నింద గలిల. 22 జనాబ్ ఎతిక్
పవులీంసిచి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల, చి అదికారుల్ జేఁవ్
దొగులచ పాలల్ దెర కడ, జమానుల్ సుదల్ జోవయింక
డండల్తెన్పెటుకమెనఆడదిల. 23జోవయింకదసిస్ఒగగ్ర్
దెబబ్ల్ పెటిత్కయ్, అదికారుల్ జేల్ తె గల, “జేఁవ్ క జాగర
దెక”మెన, రకితసక ఆడ దిల. 24రకితసజోవయింక తెడిచి
గదితె గల కెర, జేఁవ్ నే విడద్ల్ జతి రితి, జోవయించ చటొట్ క
జాడు తిల బలల్ల్ క బెదితె డిటుట్ మ్ బందిల.

25 జలె నెడుమ్ అందరె, పవులు చి సీలయు పారద్న కెర
కెర, దేముడుక గనుమ్ గాయితె తతికయ్, అనెన్ జేలి జలస
ఎతిక్జిన్ సూన్ తె తిల. 26 తెదొడి బుఁయి కదుల్ జలి, చి
పునాది తెంతొ ఒండి 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

* 16:10 16:10 ఇనెన్ తెంతొ లూకామెలొఈంజ ‘బారికుల్’ చిపుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్సొ పావులీంసి తెన్ సగుమ్ సుటుల్ బులితె తిలొ. † 16:13 16:13ఈంజ
పుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకాయూదుడు నెంజె.
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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
బతిమాలప్ జా పుసిలన్. 31 తెదొడి పావులీంసి, “పబు
జలొయేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి తూయినముకుమ్ తియ, తుయి
తుచి గెర్ చ ఎతిక్జిని, రచిచ్ంచుప జసెత్” మెన, 32 పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ జోవయింక బోదన కెరల్. జోవయింక, పడొత్
ఒండి జోవయించి గేర్ చక సంగిలన్. 33జేఁవ్ దొగులక జయి
తెదొడి కడన, దెబబ్ల్ పెటిల్స్ చగావోవ్ ఎతిక్ దోవ సుబుమ్ కెరిల్
బేగి, జో, జోచి గేర్ చ ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 34జోచి
గెరి కడన, జోవయింక అనిన్మ్ దా కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిని,
దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల చి ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్
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 సంగిలిసి సూన, “తుమ్ క ‘విడద్ల్
జా గెతు’ మెన అదికారుల్ సంగ తెదవ అసిత్. జాకయ్, బార్
జా, అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్”, రకితొసొ పవులుక
సంగిలన్. 37 గని పవులు జమానుల్ క, “ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్,
రుజుజ్ ల్ నే సూన్ తె, తీరుప్ నే సంగితె, అమ్ క పెట, జేల్ తె
గల అసిత్. ఆమ్ కి రోమియుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొ అమ్ క
దసిస్, తీరుప్ నే కెరె, సిచచ్ కెరుక నాయిమ్ నాయ్. అపెప్,
కోయి సాచి నే జతె అమ్ క విడద్ల్ కెరుక ఉచరసు, నెంజె.
జేఁవ్ అదికారుల్ పూచి తెన్ సొంత జా కెర విడద్ల్ కెర బార్
కెరు” మెన, పవులు జబాబ్ దిలన్. 38 జమానుల్ , జలె,
అదికారుల్ తె అనెన్ గెచచ్, ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ సంగ దిల, చి
జేఁవ్ దొగులక, ‘జేఁవ్ కి రోమియుల్ జవుల’మెన సూన కెర,
“తపుప్ కెరల్మ్”మెనబియఁ గెచచ్, 39అదికారుల్ జేల్ తెజాఁ
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,బెరతిలబావుడుల్ క దసుస్ల్జాఁ,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 కొడొతెతిలిసి
రుజువు దెకవ దెకవ బోదన కెరల్న్. 3 కిచొచ్ ముకిక్మ్ క
బెదయ్ లన్మెలె,

“దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క దేముడు
తెదయెదె. తెదయ్ లె,జోమొర అనెన్ జిఁక అసెస్”

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

5 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, మాతుమ్, గోస జా,
పటున్మ్ చమూరుక్డుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర,జనాబ్ఒగగ్ర్ జిన్ క
సికడ, జా ఒండి పటున్మ్ తె గగొగ్ ల్ కెరయ్ ల. పావులీంసి
కచితె జితె తిల మెలె, యాసోను మెలొ ఎకిక్లొతె. తెదొడి,
“పావులీంసికదెరబార్ కెరఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్తీరుప్ కెరుమ”
మెన, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్, జనాబ్, జోచి గెరి గెచచ్, అలల్ర్
కెరల్, 6 గని పవులీంసి డీసిత్ నాయ్, చి యాసోనుక చి అనెన్
బావుడుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, పటున్మ్ చ అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ
నిల. “ఒండి బూలోకుమ్ క మారుస్ప కెరల్ జేఁవ్ దొగుల ఇనెన్
కి జా కెర, అమ్ కయ్ కి మారుస్ప కెరుక ఉచరతి. 7ఈంజొ
యాసోను 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 తుయిపూచి 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. 11 ఒతత్చ యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె,
దెసస్లొనీకతెచ యూదుల్ చి కంట అమమ్యికుమ్ మానుస్ల్
జవుల. చి సరద్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన, రోజుక,
సతిత్మ్ బుదిద్ తెన్, ‘పావులీంసి సంగితిసి దేముడుచి కొడొతె
తిలిస్ తెన్ దసెస్ అసెస్ గే నాయ్ గె?’ మెన, రుజుజ్ కెరంతి
రిసొ, దేముడుచి కోడు నిదానుమ్ పరిచచ్ కెరె తిల. 12 దసిస్
కెర, ‘నిజుమ్’ మెన, 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 చ కోపుమ్ జలయూదుల్, పవులుక, ‘ఒతత్ బెరయ
పటున్మ్ తె కి †సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తయ్’ మెన సూన
తా, బెరయతె ఉటట్ జా, జోవయించి సొంత పటున్మ్ తె కెరిల్
రితి, పెజల్ చి జనాబ్ క సికడ అలల్ర్ కెరవుక ములితి నాయ్.
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

* 17:7 17:7 ‘ సర్ రానొక’ ‘సీజరు రానొ’ కి ‘వెలొల్ రానొ’ కి మెనుల; ‘ సర్’ మెలె గీకు బాస తెన్ బెదితయ్, ‘సీజరు’ మెలె ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితయ్, ‘వెలొల్ రానొ’
మెలె తెలుగు తెన్ బెదితయ్. † 17:13 17:13 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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సీలయుక చి తిమోతిక కబుర్ రెగిడిత్కయ్, “న దెమ్ దె”మెన
జోవయింక బొడొవ దా తిలస జా ఉతుమ్ నఙ, జోవయించి
దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె బుల గెల.

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

‘దేముడుల్ చ బొమమ్ల్ ఇనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్’ మెన దెక తా, ‘తపుప్
కెరతి’ మెన, పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా, 17యూదుల్ చి ఎతిక్
సబగేరి గెచచ్ యూదుల్ తెన్ చి దేముడుక నిదానుమ్ తిల
వేర మానుస్ల్ 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.

18ఒతత్ సంతవీదె ఏక్ దీసి, ఎపికూరీయు చిసొత్ యిక్మెల
అలవాట్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్ జో తెన్ దసుస్ల్ జల.
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెల మెలె “ఈంజొ బులొత్ సొ
కిచొచ్ తెలివ్చిసంగెదె గేనాయ్గేదెకుమ”మెనఉచరల్. 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 కెరి
టాన్ తె జోవయింక కడన కెర, “తుయి కెరి బోదనచి రిసొ
అమ్ క పూరి అరుద్ మ్ సంగు. 20 ఆమ్ నేనల్ కొడొ అమ్ క
సూనయ్ తసి, చి జా అరుద్ మ్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జతసుమ్”
మెన సంగిల. 21 జా ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ, చి ఒతత్ గోతు
జెతసచిఅలవాట్కిచొచ్మెలె,నొవకొడొ,నొవకబురుల్ సంగుక
జవుస్, సూన్ తె తంక జవుస్, జోవయింక ఆస. ఎతిక్
ములుల, గని జయియ్ అలవాట్జోవయింక ముకిక్మి.

‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెరిల్ బోదన
22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెరి టాన్ తె నెడిమి

టీఁవొజ, “ఓ ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్, దేముడుల్
మెలసచి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్ ఉచరసు మెన, ఆఁవ్ దెకితసి.
23 ఆఁవ్ జెతికయ్ వటెట్ తుమ్ జొకర గుడివొ గట దెకిలయ్.
ఎతిత్వాట్ అసిత్. జేఁవ్ గుడివొ మొతుత్ మ్ తె కేన్ దేముడుక
పూజ కెరి టాన్ తిలిసి ఏక్ దెకిలయ్ మెలె, ‘అమ్ నేనొల్
దేముడుచిపూజ కెరి టాన్ ఈంజ’ మెన ఏక్ 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 తయె నాయ్. 25అమ్మానుస్ల్
జోకకిచొచ్తెయార్కెరెల్జోకలాబుమ్నాయ్. జోకకిచొచ్కొతుక్
నాయ్. ఎతిక్క జీఁవ్ దెతొసొ, ఎతిక్క జియడొత్సొ జో, దొరుక్
జతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరొసొ జొయియ్. 26 ఎతిక్ దేసిమ్ లుచ
మానుస్ల్ క ఎకిక్ రితి, ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ జో జెరమ్వ అసెస్.
జోఉచర, వేర వేరకాలుమ్ లుదా, ‘ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ ఇనెన్
జితు,జేఁవ్మానుస్ల్ ఒతత్ జితు’మెన,ఈంజబూలోకుమ్ తె
ఎతిక్జిన్ క జితిటాన్,జొయియ్దాఅసెస్. 27ఎతిక్జిన్ క ‘అంక
ఆసజాచజుతు,అంచితెన్బెదుతు’మెనజోపరలోకుమ్ చొ
ఎతిక్ జెరమ్వ కెరొల్ దేముడు అవ్ కాసుమ్ దా అసెస్. గని ఎతిక్
మానుస్క జో పాసి అసెస్, జేఁవ్ నేనెల్ కి, జానెల్ కి. 28ఆమ్ జితి
సెకి, ఆమ్ ఇండితి సెకి, ఆమ్ జెరిమ్తి సెకి, కచితె మెలె, జో
తెయి.

‘ఆమ్ నిజుమి జోవయించ బోదల్’ మెన తుమ్ చ సొంత
పండితుల్ సగుమ్ జిన్ కి రెగడ్ అసిత్.

29 “పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్యిలొ దేముడుచ బోదల్
జమ్ దెజలె,జోకీసిబఙార్పోలికగే,వెండిపోలికగే,పతుత్ రు
పోలిక గే,మానుస్ కెరిల్ కేన్పోలిక గే,మానుస్ తెయార్ కెరిల్ కేన్
పోలిక గే, జయెదె? జయెనాయ్.

30 “అగెగ్ మానుస్ నేనిల్ పొది దస తపుప్ల్ కెరిల్స్ చిపాపుమ్
జోదేముడు వయడెనాయ్. గని ‘ఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్
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 ‘సతిత్మ్జా అసిత్ గే పాపుమ్తెనిన్ అసిత్ గే’
మెన జో సతిత్మ్ తెన్ తీరుప్ కెరుక ఏక్ దీస్ క నిసాన అసెస్.
మొరల్మానుస్ తెంతొజోకఉటట్య్ లి రిసొజానంపజంకమెన
అమ్ క రుజువు దా అసెస్.” 32 ఎకిక్లొక ‘మొరెల్ కి అనెన్
జిఁయ అసెస్’ మెన సూన, సగుమ్ జిన్ ఆఁసిల. గని అనెన్
సగుమ్ జిన్, “అనెన్క్ సుటుట్ ఇనెన్చి రిసొ అమ్ క బోదన కెరొ
జలె, సూనుమ్ దె”మెల.

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

18
కొరింద్ పటున్మ్ తె పవులు కెరి బోదన

1 ఒతత్ తెంతొ ఏదెనుస్ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా, పవులు
కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ గెలన్. 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. యూదుల్ఎతిక్జిన్అమ్ చిరోమపటున్మ్ములఉటట్
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.

5 సీలయు చి తిమోతిమాసిదోనియ తెంతొ ఉటట్ అయ్ లి
పొది, పవులు కిచొచ్ కెరె తిలొమెలె, “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,
“తుమ్ నాసెనుమ్ తె గెలె తుమ్ చి పూచి. తుమ్ క సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక అంచి పూచి, కుటట్వన అసిస్ అంచి పూచి
నాయ్. అపెప్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిలసతె గెచచ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయిందె”మెన, ‘ఇనెన్చి దూడి కి లంబుస్నాయ్’
మెలిగురుక,జోచపాలల్పంపడ్ కెర, 7సబగేర్ములబార్జా
“ఇనెన్యి బోదన కెరె తయిందె” మెన, సబగేర్ సొడిచి గెరి
గెలన్. జాగేర్, తీతియుయూసుత్ మెలొయూదుడు నెంజిలొ
రోమియుడుచొ గేరు. గని దేముడుక జో నంపజా జోకయ్
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బకి కెరయ్. 8జాపొదులె,యూదుల్ చిసబగేర్ చొఎజొమాని
జలొ కిసుప్ యేసుపబుక నంపజలొ. జో, జోవయించి గెర్ చ
ఎతిక్జిని,పబుక నంపజలజాకొరింద్పటున్మ్ చయూదుల్
నెంజిలమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి, నంపజా,బాపిత్సుమ్ నఙనల్.

9ఏక్ రాతి, పబు సివన్ తెన్ పవులుక, “తుయి బినాయ్.
అంచి సుబుమ్ కబుర్ తుయి సూనయ్ తె తా. తుకెల్ తంక
నాయ్. 10ఆఁవ్తుకతోడ్అసిస్,చికోతుక కిచొచ్ పమాదుమ్
కెరినాయ్. ఈంజపటున్మ్ చమానుస్ల్ఒగగ్ర్ జిన్అంచిరిసొ
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 దేముడు మోసే 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 జవుస్ నేరిమ్ కెరొ జలె,
తుమ్ యూదుల్ సంగితి తీరుప్ సూనుక బెదితి, 15 గని,
ఈంజ కిచొచ్ నేరిమ్ చి నెంజె. తుమ్యూదుల్ చొ దేముడుక
జొకరి అలవాట్ చి రిసొచి తగు ఈంజ, రిత కొడొచ అరద్ల్ చి
తగు. ఇస తగుల్ అఁవ్ సూనుక నెసి” మెన, 16 తీరుప్ కెరి
టాన్ తెంతొ జోవయింక ఉదడల్న్. 17 ఒతత్ బెర తిల జనాబ్
యూదుల్ చి సబక అదికారి జలొసొసెత్నేసుక దెర, తీరుప్ కెరి
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 తెపవులు సెండిఉతవనొల్ ,దేముడుకఆతుఉకుక్ల
గడియసెండిములతిలన్ చిరిసొ. 19జలె, కెంకేయతెఓడతె
వెగ, సముదుమ్ జీన, ఎపెసుచి రేవుతె పాఁవ, పిసిక్లల్క
చి అకులక ముల దిలన్. జో యూదుల్ చి సబ గెరి గెచచ్,
యూదుల్ తెన్ లటట్బ యేసుచి రిసొ ‘జొయియ్ దేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన రుజుజ్ ల్ దెకవ
సికడొల్ . 20 “అనెన్ సగుమ్ దీసల్ అమ్ చి తెన్ తా”, మెన,
జోక బలవంతుమ్ కెరల్ గని “దసెస్ నే జయె.” మెలన్.
21 గని, బార్ జలి పొది, “దేముడుచి సెలవ్ తిలె, కెఁయయ్ఁక
జవుస్ తుమ్ తె అనెన్ జెయిందె” మెన సంగ, ఓడతె అనెన్
వెగ, ఎపెసు పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెలొ. 22వెలిల్ సముదుమ్
జీన, యూదయ పదేసిమ్ చి సరియ రేవుతె బుల జా, ఓడ
తెంతొ ఉతజాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్చ
బావుడుల్ తెన్దసుస్ల్జా,బులజా,ఓడతెఅనెన్ 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
24 మదెనె, 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 కొడొతె తిలిసి చెంగిల్ జానె.
25అగెగ్ తెంతొ, యేసు పబుతె రచచ్న జతిస్ చి బోదన సూన
నంపజాఅసెస్,చి ‘వేరమానుస్ల్ 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 అలవాట్ జో
జానె, గని యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి జోచి ఆతమ్ తెన్ చి
బాపిత్సుమ్ 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 రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ తెజోనేనిల్సి ఎతిక్సొసుట్ మ్ గ
సికడల్. 27జో అకయ పదేసిమ్ తె గెచుచ్క ఇసుట్ మ్ జలన్, చి
‘చెంగిలి’మెన, ఎపెసుచబావుడుల్ ఒపప్న, “గో”మెనసంగ,
“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,మానుస్కదొరుక్ జయెదె’మెనఆమ్కెఁయయ్సూనుమ్
నాయ్” మెన సంగిల. 3 జలె పవులు, “దసిస్ జలె, కేన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు?” మెనపుసిలన్. 4 “యోహాను బోదన
కెరిల్ బాపిత్సుమ్” మెన, జబాబ్ దిల. జాకయ్, పవులు
జోవయింక, “యోహానుబాపిత్సుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్చి రిసొమెలె,
తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, అంచి పడొత్
జెతొసొక నంపజాబోదన కెరె తిలన్. జాబుదిద్ మారుస్ప జతి
గురుకయ్ బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. కచి రిసొ ‘అంచి పడొత్
జెతొసొ’సంగితెతిలొమెలె,యేసుచిరిసొయి”మెనపవులు
సంగిలన్. 5 జేఁవ్ సిసుస్ల్ సూన, యేసుపబుచి నావ్ తెన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 6 పడొత్ పవులు జోవయింక ఎకెక్కల్క బోడి
చడపారద్న కెరల్న్,చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ 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
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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
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 కమొ జరుగ్ కెరె తిలన్. 12మానుస్క జొరొజ్ల్ తిలె, కో
గే పవులు దెర తిల రుమాలు జలెకు, కచెచ్లివొ జలెకు, జేఁవ్
జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క నా దిలె, జొరొజ్ తిలె గెచెచ్దె, బూతుమ్
దెర తిలె,ములెదె.

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

15జేఁవ్ సతుత్ జిన్ జోవయించపుతత్రుస్లు, దసిస్యేసుచి
నావ్ దెర ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెరెల్, బూతుమ్ జబాబ్
దా జోవయింక, “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 డయ్నిగ గెల.

17 జా 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. 19 జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్
తెంతొ సయ్ తాన్ చమాయకమొ కెరస జా తిల. జేఁవ్ అపెప్
జోవయించ పుసత్కమ్ లు గట ఆన కుడవన, ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్ డయ గెల. జేఁవ్ డయ గెల పుసత్కల్ మొతుత్ మ్ చి
విలువ లెకక్ కెరల్, కెదిద్చ జలమెలె,యాబయ్వెయిలు వెండి
బిలల్ల్ చి విలువ జల. 20 దసిస్, ఒండి జా పాంతుమ్ తె
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి, చి ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

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

22 జా పొదులె, పవులుచి కామ్ తె బెదితె తిల తిమోతి
చి ఎరసుత్ జత మానుస్ల్ క జోక అగెగ్ మాసిదోనియతె తెదవ,
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
దేమేతిమెలొసొఅరెమిదేవికజొకరబొమమ్ల్వెండిసామన్ క

తెయార్ కెరయ్, చి జోవయింక, జోవయించి కామ్ తె బెదితి
సరాబుల్ క లాబుమ్ ఒగగ్ర్ దొరుక్ జతె తయెదె. 25జో ఏక్
దీసిజోతె కామ్ కెరసక ఎకిక్తె బుకారా కెర, అనెన్ సరాబుల్ క
బుకారా, జోవయింక, “ఈంజ అమ్ చి కామ్ చి రిసొ అమ్ క
లాబుమ్ చెంగిల్ దొరుక్ జతయ్, చి చెంగిల్ జితసుమ్.
26గని అమ్ చి ఎపెసుతె కి అమ్ చి ఒండి ఆసియాదేసిమి 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. 27 జలె, ఈంజ అలల్ర్ నే
పిటట్య్ లె,అమ్ చికామ్నిసోట్ రుమ్జయెదె. జా, దసిస్ అనెన్,
అమ్ చి వెలిల్ అరెమి దేవిక ఒండి ఈంజ ఆసియా దేసిమ్ చ,
ఒండి లోకుమ్ చ జొకరతి. ఇనెన్చి గుడి ఆరి పాడ్ జలె,
ఇనెన్చి విలువ గెచెచ్దె” మెన సికడల్న్. 28 జేఁవ్ సరాబుల్
సూన, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, “అమ్ చి ఎపెసుచి వెలిల్ అరెమి
దేవిక జెయియ్, జెయియ్!” మెన, కేకుల్ గలిల. 29 దసిస్,
ఒండి పటున్మ్ గగొగ్ ల్ జా గెలి. జా పటున్మ్ క నచచ్గాఁవితె
టాన్ మెన, వెలిల్ సబ తిలి. గాయియు చి అరిసాత్ రుక్క
మాసిదోనియచమానుస్ల్, జలె, పవులు తెన్ ఉటట్ జా తిల.
జలె, సరాబుల్ చి పచెచ్న గెల జా పటున్మ్ చి జనాబ్ జేఁవ్ క
దెర,జానచచ్గాఁవితెటాన్తెడికఒరొగ్ డనిల. 30“జేఁవ్ కతోడ్
గెచిచ్ందె” మెన, పవులు నచచ్గాఁవితె టాన్ జనాబ్ తిలిసితె
పెసుక ఉచరల్న్, గని ఒతత్చ సిసుస్ల్ ఒపిప్తినాయ్. 31పడొత్ ,
పవులుచ గోతుల్ జల జా ఆసియా పదేసిమ్ చ అదికారుల్
సగుమ్ జిన్, “పోని, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తె పెసు నాయ్,
పమాదుమ్”మెన, బతిమాలప్ జా కబుర్ తెదయ్ ల.

32జా ఒండి బెర తిల జనాబ్ తెచ, జలె, సగుమ్ జిన్ ఏక్
కోడు, సగుమ్ జిన్ వేర కోడు, కేకుల్ గలెత్ తిల. జోవయింక
ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ నాయ్, సికుక్ జా అసిత్. జేఁవ్ బెర అయ్ లిసి
కిచొచ్క గే, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ నేన్ తి. 33 యూదుల్
జలె, అలెకస్ందు మెలొ జోవయించొ మానుస్ 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.

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 చజాన్ తి. పడొత్ ,ఆగాసుమ్తెంతొసేడిల్ బొమమ్పతుత్ ర్
ఇనెన్యి అసెస్ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. జేఁవ్ దొనిన్ అమిమ్
రకితసుమ్. 36జలె,ఈంజ సతిత్మ్ క కో ‘అబదుద్ మ్’మెనుక
నెతిరిచి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క గగొగ్ ల్ జతసు? బుదిద్ నెంజిలితె
కిచొచ్ బమమ్ కామ్ తుమ్ కెర నాయ్. సేంతుమ్ కెరన.
37ఈందె తుమ్ కడ ఆనల్ ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ చి గుడిచి
కిచొచ్ చడితి నాయ్, పాడ్ కెరి నాయ్, చి అమ్ చి దేవిక
దూసుప కెరి నాయ్.

38 “జలె, కచి రిసొ గే ఈంజొ దేమేతి, జోవయింతెన్ తిల
సరాబుల్ ‘దావ దెమ్ దె’ మెన ఉచరతి, అదికారిచి సబతె
సూనవుక జయెదె, అమ్ క తీరుప్ కెరస అసిత్. ఎకిక్లొచి
ఉపిప్రి ఎకిక్లొనాయిమ్తెనిన్ తగు కెరు, జలె, 39గని,అనెన్
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వేరబాదల్అసిత్ మెలె,మాములుమ్తీరుప్ కెరసతెన్,అమ్ చి
పటున్మ్ చి సబతె తగు సూనవయ్తీరుప్ కెరుక అసెస్.

40 “జాగర! ఆజి జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ, ఎపెసు పటున్మ్ చ
పెజల్ ఇసి గగొగ్ ల్ జా పబుతుమ్ చి మరియాద కడల్, మెన,
తుమ్ చిరిసొనేరిమ్వయడుక జయెదె. అమ్ క ఏలుప కెరస
అమ్ క పుసిలె, ఆజిచి తగు కిచొచ్ బెదితిసి సంగుక నెతుమ్”
మెన, పటున్మ్ చొఅదికారి జనాబ్ క సంగిలన్. 41సంగ, బెర
తిల జనాబ్ ఎతిక్క గెరి తెదయ్ లన్.

20
పవులు గీకు దేసిమ్ తె కెరిల్ పబుచి కమొ

1జాపటున్మ్ చిగగొగ్ ల్ కేడిత్కయ్,ఒతత్చసిసుస్ల్ కబుకారా,
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. 4 జోచి
తెన్ అనెన్, బెరయ పటున్మ్ చొ పురుచొ పుతుత్ సి సోపతు,
పడొత్ దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ, అరిసాత్ రుక్క, చి సెకుందు.
పడొత్ గలతీయ పదేసిమ్ చి దెరేబ్ పటున్మ్ చ, గాయియు చి
తిమోతి, పడొత్ ఆసియా పాంతుమ్ చ తుకికు, చి తోపిము
ఈంజేఁవ్ కి గెల. 5జేఁవ్, అమ్ క అగెగ్ గెచచ్ సముదుమ్ జీన,
ఆసియాపదేసిమ్ చితోయరేవుతె గెచచ్, *అమ్ చి రిసొరకితె
తిల. 6 గనిమాసిదోనియచి పిలిపిప్ పటున్మ్ తె అమ్పాఁవ,
నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగు కేడిత్కయ్, ఓడతె వెగ,
పాఁచ్ పొదుల్ పయానుమ్ కెర, తోయ రేవుతె ఉత, సతుత్
పొదుల్ ఒతత్ జా పటున్మ్ తెతా గెలమ్.

7 జా †అయ్ తర్ దీసి, సంజె సంగుమ్ సుదల్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ తతి గురుచి అనిన్మ్ బెద కా యేసుచి ఆఁగ్
బలి జలి గురుచిపోడియొకా,జారసుస్మ్పింకమెన,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 మెలొ
ఉబెడొఎకిక్లొ కిటిక్ఉపీప్ర్ వెసతిలన్. ఒతత్ వెసిలె, పవులు
అనెన్ ఒగగ్ర్ సేపు బోదన కెరె తతికయ్, జోఉబెడొజుమ కెర,
పూరి నిజ గెలన్. వెసుక నెత కెర, జా ఉపిప్ర్ తిలి మెటుల్ చి
కిటిక్వాట్ ఎటొట్ సేడల్న్, చి జోక ఉకుక్ల్ క గెలె, మొర గెచచ్
అసెస్.

10 పవులు, ఉత గెచచ్, వంపొ జా అతొత్ తెన్ అమ్ డ
కెర ఉబెడొక గుండెతె పెలన, తిల మానుస్ల్ క దెక, “తుమ్
బియఁ నాయ్. జోచి జీవు జోచి పెటిట్ అసెస్” మెన దయిరిమ్
సంగిలన్. 11తెదొడి పవులు, తిలమానుస్ల్ తెన్ జా గదితె
అనెన్ వెగ, జా పోడియొ కా జా రసుస్మ్ పియ, జా పేమ
అనిన్మ్కెరతా, కుకుడొవాఁసెనెఎదబోదన కెరల్న్,చిపెందలె
ఉటట్ గెలన్. 12జోఉబెడొ,మాతుమ్, చెంగిల్ జలన్, ‘మొర

గెలొసొజీవ్జలన్’మెన,ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్తెన్జోకగెరి
నిల.

ఎపెసుతెచ సుదల్ తె సెలవ్ కడనిల్సి
13అసుస్ రేవు ఎద గెచుచ్క మెన, బార్ జలమ్. పవులు,

మాతుమ్, “ఇండ గెచిచ్ందె” మెంతికయ్, ‘ఒతత్ అసుస్తె
ఓడతె వెగడుమ్ దె’మెన, ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్. 14పవులు
ఇండజాఅమ్ చితెన్అసుస్తెదసుస్ల్జతికయ్,జోవయింక
ఓడతె వెగడ, మితులేనే మెలి వెలిల్ డిబబ్తె అయ్ లమ్.
15 ఒతత్ తెంతొ ఓడతె అనెన్ బార్ జా, అనెన్క్ దీసి, కీయొసు
మెలి డిబబ్ ఒతత్ల్ తొపాఁవ, అనెన్క్ దీసి ఆసియాపదేసిమ్ చి
మిలేతు రేవుతె ఉతిత్రల్మ్.

16 ఎపెసుతె గెచుచ్మ్ నాయ్, పవులు నెసిలన్. ఒతత్
గెలె, జా ఆసియా పదేసిమి సగుమ్ దీసల్ తంక జలె,
యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక వాయిద జయెదె. తెరెల్, పెంతెకొసుత్
పండుగు దీసియెరూసలేమ్ తెపాఁవతయిందెమెన,పవులు
ఆస జా అసెస్.

17 జాకయ్, మిలేతుతె తా, ‘ఎపెసు పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఇతత్ల్ జెతు’ మెన, కబుర్
తెదయ్ లన్. 18జేఁవ్జోచిపురెజెతికయ్పవులుజోవయింక
ఇసిమెలన్. “ఆఁవ్తొలితొఆసియాతెఉటట్ అయ్ లిసితుమ్
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 రిసొ సెమల్ సేడ సేడ
పబుచిసేవ కెరెతిలిసితుమ్జానుస్. 20గనిదసబాదల్సేడెల్
కి, కామ్ క జెతికయ్ కిచొచ్ జలెకి, నే ములెత్ 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 రిసొపెటిట్ దుకుమ్
జా, దేముడుక నిదానుమ్ జంక, చి పబు జలొయేసుకీసుత్ క
నంపజంక ముకిక్మ్’సాచి సంగితె తిలయ్.

22 “అపెప్, ఒతత్ కీసి జయిందె గే నేని, గని పబుచి ఆతమ్
అంకపెటిట్ కచితుమ్సంగిల్రిసొ,ఆఁవ్యెరూసలేమ్ తెఉటట్
గెతసి. 23 గని కిచొచ్ జాని మెలె, ఒతత్ గెలె, జేలి జతిసి,
సెమల్, అంక పిటెట్ నాయ్ మెన, ఆఁవ్ కేన్ పటున్మ్ తె గెలె
కి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక సికయ్ తయ్. 24 గని,
ఆఁవ్ జిలె కి మొరెల్ కి బాద నాయ్. అంచి జీవుక విలువ
దెకి నాయ్. ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్ ఆస మెలె, దేముడు కెరిల్
దయచి రిసొచి చిసాచి సంగితెతామెన”యేసుపబు అంక
కామ్దాఅసెస్. జలె, కెల్ క కెలిత్స్ తెజీనుకమానుస్క కీసిపూరి
ఆసతయెదెగే, దసిస్జోపబు దిలికామ్పూరినిదానుమ్ కెర
కేడవుక అంచి ఆస.

25 “పడొత్ , ఈందె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లస అపెప్ తెంతొ
అంకఅనెన్ దెకుస్నాయ్మెనఆఁవ్జాని. 26జాకయ్,తుమ్
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ సాచి జతి రితి, తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్మెనసాచిసంగితసిమెలె,తుమ్ చిరచచ్నచిరిసొ
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, జోచి మంద జల,
యేసుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితె తా, సికడెత్

* 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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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 చడురొక్ జత రితమాయమానుస్ల్తుమ్ చినెడ్ మె
జా కెర, పబుచి మంద జల, జోక నిదానుమ్ తిలసక అలల్ర్
కెరుక పిటిట్తి నాయ్. 30 ‘యేసుచ సిసుస్ల్ అమ్ చి పటిట్ జా
జోవయింక పఁవుస్త్’ మెన, తుమ్ చితె తెంతొచ సగుమ్ జిన్
కిసతిత్మ్మారుస్ప కెరకొడొసంగసంగసికడుల. 31జాకయ్,
జేఁవ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. అఁవివ్ కీసి జలయ్?
కసుట్ మ్ సేడ సేడ తినిన్ వెరుస్ల్ పూరి, రాతి మెదెద్నె, రోజుక
నే పిటెత్, తుమ్ క జోవయింక సికడెత్ తిలయ్. జా తుమ్
పఁవస్ నాయ్. 32అపెప్ దేముడుచి అతిత్ తుమ్ క ఆఁవ్ సొరప్
కెర దెతసి. జో దయ కెరిల్సి ఎతిక్చ కొడొ ఉచరుక ముల
నాయ్. జయియ్ నిదానుమ్ పెటిట్ తియనల్దు మెలె, తుమ్ క
అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరెదె, చి జోచ సొంత మానుస్ల్ జంక జో
నిసానల్సక దిలి వాటచ తుమ్ క పిటెట్ నాయ్.

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

36ఇసి సంగ కేడవ, పవులుమొగల్ టెక సెరున్ 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
ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జలమెలె, “తుమ్అంక అనెన్ దెకుస్నాయ్”
మెన జో తెదొడి సంగిలి కోడుచి రిసొ, తెదొడి బార్ జా ఓడతె
పాఁవితి ఎద,జోక వటెట్ బొడొవ దిల.

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

జీనవ, కోసు మెలి డిబబ్తె పాఁవ నిద తా, అనెన్క్ దీసి రోడెస్
డిబబ్తె పాఁవ, ఒతత్ తెంతొ సముదుమ్ జీన, పతర రేవుతె
పాఁవిలమ్. 2ఒతత్ పతరతె ఉత, పేనీకే పదేసిమ్ తె గెతి ఓడ
దొరుక్ జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.

3జా ఓడతెపాఁచ్ పొదుల్ గెచచ్ గెచచ్, కుప డిబబ్ అమ్ చి
డెబి పకక్య్ తతి రితి జీన, సిరియ పదేసిమ్ పకక్ పాఁవ,
తూరు రేవుతె ఉతిత్రల్మ్. ఓడతె సావుకరుల్ దువారిల్ సామన్
ఒతత్ ఉతవుకతిలి. 4ఒతత్చనంపజలసిసుస్ల్ కచజ,సతత్రెక్
జోవయింతె తా గెలమ్. జేఁవ్, జరుగ్ జంక తిలిసి పబుచి
ఆతమ్సెకిక చిన కెర, పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె గెలె తుక
పమాదుమ్, పోని” మెన సంగిల. 5 జలె, సతుత్ పొదుల్
గెతికయ్, అనెన్ బార్ జంక దెరల్మ్. జా తూరు పటున్మ్ చ
నంపజలస్ ఎతిక్జిని, తేరిస్వొతెన్ బోదల్ తెన్, పటున్మ్ చ
గుమమ్ల్ ఇతత్ల్ తొ అమ్ క బొడొవ దా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె
పాఁవడల్, చి అమ్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ మొగల్ టెక సెరున్ సేడ
పారద్న కెర,ఉటట్ ,అమ్ తెజోవయింతెన్సెలవ్నఙన, 6ఆమ్
ఓడతె వెగిలమ్, జేఁవ్ గెరి ఉటట్ గెల.

సరియ పటున్మ్ తెపాఁవిలిసి

7 తూరు పటున్మ్ క ముల అనెన్ పయానుమ్ కెర,
తొలెమాయి రేవుతె ఉత, ఒతత్చ బావుడుల్ తెన్ దసుస్ల్ జా
జోవయింతె ఎకిక్ దీసి తా, 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.

9పిలిపుప్కచెతత్ర్ జిన్పెండిల్ నేజలదువిసివొతిల. పబుచి
ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ సికడెదె గే, జా కోడు ఈంజేఁవ్
ఉబెడివొ సంగుల. 10పడొత్ , ఆమ్ ఒతత్ తిల పొదుల్, పబుచి
ఆతమ్సికడత్ కబురుల్ సంగితొఅగబుమెలొయూదయచిఅనెన్క్
పకక్ తెంతొ సరియ పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ.

11జో అమ్ తె జా 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
నెంజిల అదికారుల్ తెసొరప్ కెర దెవుల”మెన పబుచి కబుర్
సంగిలన్.

12 జా కోడు సూన, జా పటున్మ్ చ నంపజలస, ఆమ్
కి, “యెరూసలేమ్ తెచయి, తుయి గో నాయ్!” మెన
బతిమాలప్ జా సంగిలమ్. 13 జలె పవులు జోవయింక,
“కిచొచ్క దసిస్ ఏడ అంక పెటిట్తె దుకుమ్ కెరయ్ తసు? అంక
బందిలె బందుత్, జేలి కెరు, అనెన్, ఆఁవ్మొరెల్ యేసుపబుక
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
15జాపడొత్ , జేఁవ్పొదుల్ గెతికయ్,అమ్ చిసామన్ సరుద్

కెర, దెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలమ్. 16 అమ్ చి
తెన్, సరియ పటున్మ్ చ సిసుస్ల్ జల నంపజలస
సగుమ్ జిన్. అగెగ్యి తెంతొ సిసుస్డు జలొ కుప డిబబ్
దేసిమ్ చొ మాన్సొనుచి గెరి నిద తతి రిసొ ఒతత్ అమ్ క కడ
నిల.

17 ఆమ్ యెరూసలేమ్ తె పాఁవితికయ్, బావుడుల్ సరద్
తెన్ అమ్ క బెదవనల్. 18 అనెన్క్ దీసి, పవులు అమ్ చి
తెన్ యాకోబుతె గెలమ్. ఒతత్ సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల. 19 జోవయింతెన్ దసుస్ల్ జా,
యూదుల్ నెంజిలసతె జో బులెత్ తిలి పొది జోవయింతెన్
దేముడుజోచిఅతిత్ జరుగ్ కెరిల్సిఎతిక్,వరస్తెన్,పవులుసాచి
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
నిదానుమ్ కెరతి. 21తుచి రిసొ కిచొచ్మెన సూన అసిత్ 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
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జా అసెస్’ మెన కచితుమ్ సూనుల. 23 జాకయ్, తుయి
కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన తుక అమ్ కిచొచ్ సంగితసుమ్ మెలె,
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 సెండి ఉతయ్ తి
కరుచ్ ఎతిక్ తూయి దేసు. తుయి దసిస్ కెరల్ది మెలె, తుచి
రిసొ జేఁవ్ సూనిల్స్ క తపుప్ మెన చిన, జో కి అమ్ చ ఆగన్ల్
రితి సతిత్మ్ ఇండితయ్మెన నంపజలస అమ్ చయూదుల్
ఎతిక్జిన్ దెకుల. 25 గని, యేసుక నంపజల యూదుల్
నెంజిలసక బాద నాయ్. జోవయించి రిసొ జోవయింక కిచొచ్
తీరుప్ రెగడ్ తెదయ్ లమ్ మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి తుమ్ కా
నాయ్, లొఁయి కా నాయ్, టొటొమోడ లొఁయి నే గెచచ్య్ లి
సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్, మెన, జా ఎకిక్
ఆడదిలమ్”మెనపవులుకయెరూసలేమ్ చసంగుమ్వెలెల్ల
మానుస్ల్ సంగిల.

26జాకయ్, అనెన్క్ దీసి, పవులు జేఁవ్ సంగిల చెతత్ర్ జిన్
తెన్సుదిద్ మెనయూదుల్సంగితిజాకామ్కెరన,జోవయింక
దేముడుచి గుడితె కడన, “సతుత్ పొదుల్ గెలె, అమ్ చి సుదిద్
జతికామ్కేడెల్,దొరుక్జలిఅరిప్తుమ్దెమ్ దె”మెన,ఒపప్నల్.

27 జా 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, ఈంజ
దేముడుచి గుడిచి రిసొ, విరోదుమ్ సికడత్యి. అనెన్క్ కిచొచ్
తపుప్ కెర అసెస్ మెలె, ఈంజ దేముడుచి గుడి తెడి గీసు
దేసిమ్ చ సుదల్ క కడ ఆన, ఈంజ సుదిద్ తిలి టాన్ గార్ కెర
అసెస్” మెన పెజల్ క సికడల్. 29 కిచొచ్క ఈంజ ఆకర్ చి కోడు
సంగిలమెలె,అగెగ్ ఏక్ సుటుట్ ,ఎపెసు పటున్మ్ చొయూదుడు
నెంజిలొ తోపిము మెలొసొ తెన్ పవులు పటున్మ్ తె బులెత్
తిలిసి దెక తిల, చి పవులుక, ‘జోవయింక దేముడుచి గుడి
తెడి కడ నిలొ, కిచొచ్గె’మెనఉచర తిల.

30ఆసియా పదేసిమ్ చయూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల సుదల్,
పెజల్ క దసిస్ సికడిత్కయ్, పటున్మ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్
కోపుమ్జా, నిగ జా, 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
పాసి తిలి, చి ‘ఒండియెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ జనాబ్ గగొగ్ 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 కచిజోవయించొఅదికారికదెక కెర,పవులుకపెటుక
ముల దిల.

33 తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారి పాసి జా, పవులుక దెర,
దొనిన్ గొలుస్ల్ తెన్ జోక బందయ్ లన్. “ఈంజొ కొనొస్? 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 తెజమానుల్ వెగుక దెరెల్, జనాబ్ఒగగ్ర్ కోపుమ్జా,జోచి
ఉపిప్రిపెలపెలిజతెతిలచిరిసొ,జమానుల్ పవులుకఉకుక్ల
వయిల. 36 జనాబ్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్ తెన్ పటిట్ జా, “జోక
మొరవ,మొరవ”మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

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

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

22
గగొగ్ ల్ జలయూదుల్ క పవులు సంగిలిసి

1 కిచొచ్ మెన యూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్ పవులు
యూదుల్ క సంగిలన్ మెలె, “బావుడుల్ , వెలొల్ సుదల్, తుమ్
కెరిల్ నిందక జబాబ్ సంగిందె. సూన” మెన, 2 ఎబీ బాస
తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్యూదుల్ చి బాస’ మెన సూన, అనెన్
తుకెల్ జల. జాకయ్ జోచి జబాబ్ జో సంగుక దెరల్న్. 3 ఆఁవ్
యూదుడుయి, కిలికియ పదేసిమ్ చి తారుస్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లయ్, గని, ఈంజయి యెరూసలేమ్ 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.
5 జా 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 గెతె తా, దమసుక్క పాసి అయ్ లి పొది,
రమారమి మెదెద్నె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి వెలిల్ ఉజిడి అంచి
సుటుట్ నంత డీసిలి. 7ఆఁవ్ బుఁయెయ్ సెరున్ సేడ. ఏక్ అవాడ్
అంక సంగిలిసి ఆఁవ్ సూనల్య్, ‘సావులు, సావులు, అంక
కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి?’ మెన సంగిలన్. 8 ‘తుయి కొనొస్,
పబు?’ మెన జబాబ్ దిలయ్, చి జో అంక, ‘తుయి అలల్ర్
కెరొ నజరేతు గఁవివ్చొయేసు ఆఁవ్’,మెన అంక సంగిలన్.

* 21:39 21:39 ‘వెలిల్ పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క సంగ తయెదె. * 22:4 22:4బారికుల్ 8:1, 9 అదయ్యిమ్తెంతొ.
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9 “అంచి తెన్ తిలస, జలె, జా ఉజిడి దెకిల, గని అంచి
తెన్ లటట్బొల్ సొచి అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 10 తెదొడి, ‘ఆఁవ్
కిచొచ్ కెరుక, పబు?’ మెన, పబుక పుసిలయ్, జో అంక,
‘తుయిఉటట్ , దమసుక్ పటున్మ్ తె గో, చి తుయి కిచొచ్ కెరుక
అసెస్ గే తుక ఒతత్ సూనయిందె’, మెన, అంక సంగిలన్.
11 జలె అంకి అందర్ ఉజిడిచి రిసొ, ఆఁవ్ గుడిడ్ జతికయ్,
అంచి తెన్ అయ్ లస అంక ఆతు దెర, అంక వాట్ దెకయ్ ల,
చి దమసుక్ పటున్మ్ తెపాఁవిలయ్.

12 “ఒతత్, అననీయ మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. కీసొ మానుస్
మెలె, అమ్ చొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ కెరెదె,
ఒతత్చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోక ‘చెంగిల్ మానుస్’ మెనుల.
13జో,అంచితెజాకెర,అంచిపాసిటీఁవొజ, ‘సావులు,బావొ,
తుచఅంకివొడీసుల’మెనసంగిలన్,తెదొడిఅంకివొచెంగిల్
జాజోక దెకిలయ్. 14తెదొడి,జో, ‘అంచి ఇసుట్ మ్ జో సికుస్,
పరలోకుమ్ చి పునిన్మ్ తిలొ కీసుత్ క దెకుస్, జోచి అవాడ్
సూన్ సు.’ మెన, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చొ దేముడు తుకయ్
నిసాన అసెస్. 15చి 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 దోయిజా గెతి రిసొ,జోచి రచచ్న నఙను.,
మెన అననీయఅంక సంగిలన్.

17 “ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ బుల అయ్ లి పొది, ఏక్
దీసి,దేవులుమ్ తెగెచచ్పారద్న కెరెతిలె,పబుతెఅంచిమెనుస్
పూరి తా, 18 ‘బే బేగి యెరూసలేమ్ ముల ఉటట్ గో. ఇనెన్
అంచి రిసొచి తుయి సంగితి సాచి నంప కెరి నాయ్.’,మెన
పబు అంక సంగిలన్. 19 ఆఁవ్ జోక, పబువ, అఁవ్ అగెగ్
అమ్ చ యూదుల్ 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 కిచొచ్గె మెన, పబుక ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21జలె,
అంక జో కిచొచ్ మెలన్, మెలె, ఉటట్ , గో. కిచొచ్క మెలె, తుయి
దూరి గెచచ్ యూదుల్ నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
మెన, ఆఁవ్ తెదయ్ తసిమెన, పబు అంక సంగిలన్.”,మెన
పవులు జేఁవ్యూదుల్ క సంగిలన్.

పవులు సంగితికయ్ జనాబ్ కోపుమ్ జలిసి
22 జా కోడు సంగితె ఎద తుకెల్ తా, జోవయింక జేఁవ్

యూదుల్ సూన్ తె తిల. గని,యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొచి
కోడు సూన, కోపుమ్ క గటిట్ఙ ఒరస్, కిచొచ్ మెన కేకుల్ గల
మెలె, “కీసొ మానుస్, ఈంజొ! ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజొ
కిచొచ్క జింక! ఇనెన్క మార గెల!” మెన జేఁవ్ కేకుల్ గల.
23 జోవయించి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ క, జోవయించ సొకక్ల్ గట
కడన దెర పెటిత్ రితి సయ్ న కెర, మతిత్ కి వెంట కెర గలెత్
తతికయ్, 24జమానుల్ చొఅదికారి కిచొచ్ కెరుక నేన కెర, “జోక
కమొకెరిగేర్ తెకడనకొరడ్ల్తెన్పెటపరిచచ్ కెర, కిచొచ్నేరిమ్
జోక వయడత్తి గే చిజోచి రిసొ కిచొచ్క దసిస్మెన 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, 27జో అదికారి పవులుతె
జా కెర, “తుయి రోమియుడు గే?” మెంతికయ్, “ఆఁవ్
రోమియుడుయి” మెన పవులు సంగిలన్. 28 జాకయ్,
జో అదికారి, “రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్
దిలయ్” మెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సంగిలన్. “గని
ఆఁవ్ రోమియుడు జా †జెరిమ్లయ్” మెన, పవులు జబాబ్
సంగిలన్. 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
30అనెన్క్ దీసి, పెందలె, “యూదుల్ కిచొచ్కజోక నింద కెర

అసిత్ గే సతిత్మ్ సూనిందె” మెన, జోక బందిల గొలుస్ల్ యిప
కెర, “వెలెల్లపూజరుల్ ,యూదుల్ చి సబతె వెసితస ఎతిక్జిన్
జెతు, చి సబ వెసయిందె”మెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
ఆడ దిలన్. జేఁవ్ యూదుల్ జెతికయ్, పవులుక ఎటొట్ తొ
జోవయింతె కడ ఆన,జోవయించిమొకెమ్ టీఁవొ కెలన్.
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1పవులు, జలె, నే బితె సబ వెసిలసక దెక, “ఓబావుడుల్ ,

ఆజిఎదఅమ్ చొదేముడుక సతిత్మ్ఆఁవ్ఇండితసి.”,మెన,
మొదొల్ సంగిలన్. 2అననీయమెలొ 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
తుకయ్పెటెదె! దేముడుమోసేతెన్ దిలి ఆగన్ల్ చినాయిమ్
తెన్అంచి రిసొచ రుజుజ్ ల్ సూన్ తి రిసొ సబతె వెస అసుస్స్,
గనినాయిమ్నెంతెఅంకపెటయ్ తసి. తుక కిచొచ్ సతిత్మ్?!”
మెన, సంగిలన్. 4పాసి తిలస, “దేముడుచొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిక దసిస్ దూసుప కెరుక జయెనాయ్.” మెన సంగిల,
5 చి, “బావుడుల్ , జోక ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె’ మెన
ఆఁవ్ నేని. జాన్ తయ్, జలె, దసిస్ లటట్బ్ తయ్ నాయ్.
‘తుమ్ చ అదికారుల్ క దూసుప కెరుక జయె నాయ్’ మెన,
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్”మెన పవులు జబాబ్ దిలన్.

6 పడొత్ , ‘సబ వెసితసతె సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్
మెల పండితుల్ ఇనెన్ అసిత్’ మెన పవులు దెక కెర,
సబతె కిచొచ్ మెన కేక్ గలొ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్
పరిసయుయ్డుయి. అంచ పూరుగ్ ల్ కి పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెన ఆఁవ్ పరిసయుయ్డు
దయిరిమ్ తెన్ అసిస్చి రిసొ, అంక నింద కెర పరిచచ్
కెరయ్ తతి.”, మెన సంగిలన్. 7 జో దసిస్ సంగిల్ రిసొ,
పరిసయుయ్ల్ చి *సదూద్ కయుయ్లు గగొగ్ ల్ జల. 8మానుస్ల్
మొరెల్ అనెన్ జితినాయ్,దూతల్తతినాయ్,ఆతమ్ల్బూతల్
డుంబల్ గట తతి నాయ్ మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి.
పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ జిమ్ దె, దూతల్, ఆతమ్ల్ బూతల్,

† 22:28 22:28పవులుయూదుల్ చిసెకుమ్ చొజలెకి,అబబ్దింసిచికాలుమ్తెంతొ ‘రోమియులుఈంజేఁవ్’మెననాయిమ్తెన్రుజుజ్ ల్దెకయ్ తకాగల్జోవయించి

కుటుంబుమ్ చక తిల. * 23:7 23:7మానుస్ల్మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్ డుంబల్ గట తతి నాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు
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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. 10జా కోడు సూన కెర సదూద్ కయుయ్లు ఒగగ్ర్
కోపుమ్ జల, చి జేఁవొజ జటుల్ జలస అనెన్ ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్
జతికయ్, జమానుల్ చొ అదికారి, ‘యూదుల్ పవులుక ఎకెక్
దడి దొనిన్ పకక్లె దెర చిరమారుల’మెనబియఁ కెర “తుమ్
జోవయింతె ఉత గెచచ్, జోక జోవయించి నెడిమి తెంతొ ఉరల్
కడ దెర జా అమ్ చి జమానుల్ గెరిచి మేడతె ఆన జోక రక”
మెన, జమానుల్ క ఆడ దిలన్.

పవులుక పబు దయిరిమ్ సంగిలిసి
11 జా రాతి, యేసుపబు పవులుచి పాసి టీఁవొజ కెర,

“తుయిబినాయ్. ఈంజయెరూసలేమ్ తె తుయి కీసి అంచి
రిసొ సాచి సంగ అసిస్స్ గే, దసిస్, తుమ్ క ఏలుప కెరి రోమ
పటున్మ్ తె కి అంచి రిసొ సాచి సంగితె” మెన పబు జోక
సంగిలన్.

పవులుకమారుక మెనయూదుల్ కుట కెరిల్సి
12 అనెన్క్ 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.
15 జాకయ్, 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 కడఆనెల్,జోపవులు తీరుప్ కెరి గెరిపాసి
నే జెతె అగెగ్,మారుమ్ దె”మెన, కుట కెరల్.

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

22జాకజోఅదికారి, “అంకతుయిఈంజ 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 తుమ్ జోక
బొడొవ దాస” 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
మానుస్కయూదుల్ దెర,మారిత, గని ఆఁవ్,అంచ జమానుల్
తెన్జాకెర,దెక,జోక ‘రోమియుడు’మెనసూన, రచిచ్ంచుప
కెరల్య్. 28 జోక ‘కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి గే సూనిందె’
మెన, జోవయించి సబతె టీఁవొ కెలయ్, 29 ‘మొరి సిచచ్
జవుస్, జేల్ తె గలిత్ సిచచ్ జవుస్ ఆనన్ తి కిచొచ్ నేరిమ్
కెరె నాయ్, గని ఎకిక్ జోవయించి దేముడుచి నముకుమ్ క
బెదెతిసి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి అలవాట్
పిటట్య్ తయ్ జోక నింద కెరతి’ మెన, అంక రుజుజ్ అయ్ లి.
30 తెదొడి, ‘జోక మారుక కుట కెర అసిత్’ మెన, సూనల్య్,
బేగి తుచితె తెదయ్ తసి, 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
రాతి అంతిపతిమెలి పటున్మ్ ఎద పవులుక బొడొవదా కెర,
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 చొమానుస్?” మెనపవులుకపుసిలన్.
“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
1పాఁచ్పొదుల్ గెతికయ్,ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిఅననీయ,

సబతెచ వెలెల్ల సుదల్ తెన్, పవులు కెరి నింద వయడిత్కయ్
తెరులుల్ మెలొ ఎకిక్లొ తెన్, ఉటట్ అయ్ ల. అదికారిచి
గెరితె జా కెర, పవులుచి రిసొ జేఁవ్ సంగిలి నింద వయడల్.
2 తెదొడి, అదికారి పవులుక కడ ఆనయ్ తికయ్, 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
నసట్ల్మారుస్ప జా అసిత్. 3జాకయ్, తుచి ఎదివాట్ తోడుచి
రిసొ, అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్ తుక సూనయ్ తసుమ్. 4తుక
ఒగగ్ర్ కామ్ తయెదె, చి తుక ఒగగ్ర్ కొడొ సూనవ అలల్ర్
కెరుక నెసుమ్, గని దయ కెర దొనిన్ కొడొ జవుస్ సూను.
5ఈంజొమానుస్ బలేఅలల్ర్ కెరయ్. ఒండిలోకుమ్ చఅమ్ చ
యూదుల్ తె గెచచ్, పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరి రితి
సికడత్య్. పడొత్ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుచి అలవాట్ కెర
మారుస్ప జలసచిజటుట్ తెజోముకిక్మ్. 6ఈంజనెంతెఅనెన్
అమ్ చి దేముడుచి గుడిక గార్ కెరుక ఉచరొల్ , గని జోక దెర
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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. 8తూయిసొంత జోమానుస్క పరిచచ్ కెరెల్, అమ్
వయడిత్ నేరిమ్ ఎతిక్చి రిసొ తూయి సూన, రుజుజ్ ల్ దెకితె”.
9యూదుల్ఎతిక్జిన్ “సరిగా”మెన,జోచిసాచిబెదవజేఁవ్
నేరిమ్ లు వయడల్.

పవులు జబాబ్ దిలిసి
10తెదొడి, ‘తుయిజబాబ్ దేసు’మెన, పవులుక అదికారి

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

12 “ఆఁవ్ ఒతత్ తా, దేముడుచి గుడితె జవుస్, సబ
గెరలె జవుస్, పటున్మ్ తె జవుస్, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర కోడు
సికడిల్సి దెక అసిత్ గె? ఆఁవ్ పెజల్ క అలల్ర్ కమొ సికడిల్సి
దెక అసిత్ గే? నాయ్! 13 పడొత్ , అంచి రిసొ జేఁవ్ అపెప్
నింద కెరిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకవుక నెతిరి. 14 గని తుచి
మొకెమ్ 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 చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు,
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ తె తిలిసి ఎతిక్,
జో దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి ఎతిక్, ఆఁవ్ నంప కెరసి.
15ఈంజేఁవ్ ఒపప్న్ తిసి ఆఁవ్ కి దయిరిమ్ తెన్ పూరి నంప
కెరసి, సతిత్మ్ ఇండిలస అబదుద్ మ్ ఇండిలసకిమొరెల్ కి, జీవ్
జా ఉటట్ గెచుచ్ల. 16జాకయ్, దేముడుక కి, మానుస్ల్ క కి
కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, ఆఁవ్ జాగర దెకన్ తసి.

17 “ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, యూదుల్ చ బీద సుదల్ క
తోడు దెంక మెన, ఒతత్చ మానుస్ల్ దిలి డబుబ్ల్ దెరన
అయ్ లయ్, చి అమ్ చొ దేముడుక కానుక దెంక మెన,
దేముడుచి గుడితె గెలయ్. 18 సుదిద్ జతి కారిమ్ కెరన
ఆఁవ్ దేముడుచి గుడితె దసిస్ బకి కెరె తతికయ్, ఆసియా
పదేసిమ్ చఅమ్ చయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్అంకదెకిల.
గని కేన్ జనాబ్ గగొగ్ ల్ గుగిగ్ల్ జలిసి కిచొచ్య్ నాయ్.
19అంచి రిసొ ఆసియాచయూదుల్ కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక
ఇసుట్ మ్ జతతి, జెఁవివ్ అపెప్ ఇనెన్ తుచి మొకెమ్ సాచి జంక
జలె చెంగిల్ తతిత్. 20 గని జేఁవ్ నాయ్, చి ఈంజేఁవ్
యెరూసలేమ్ చమానుస్ల్సబ కెరిల్స్ తెఆఁవ్నిందజలిపొది,
ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ దెకిల గే, సూనల్ గే, సంగుతు.
21 ఎకిక్ కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సంగుక జయెదె. జోవయించి
నెడిమిఆఁవ్ టీఁవొజతా, ‘మొరెల్ కి జీవ్జాఉటుట్ మ్ దె’మెన
ఆఁవ్సంగితసిచిరిసొఅంకఆజినింద కెరతి.” దసిస్ పవులు
అదికారిక సంగిలన్.

పవులుక తీరుప్ నే జతె జేల్ తె రకితె తిలిసి

22అదికారిజలొపేలిక్స్,యేసుక నంపజతిచి రిసొఇదిల్
ఒగగ్ర్జానె,చితీరుప్వాయిద కెరి రితి, “జమానుల్ చొఅదికారి
జలొ లూసియ ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లె, తుక వయడిత్ నేరిమ్ చి
తగు సూనిందె”మెన, పవులుక సంగిలన్.

23పడొత్ ,ఒతత్ తిలొపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ క, “ఈంజొ
మానుస్క జేలి కెర, గని బంద గటనాయ్, గదితె డంకనాయ్,
చి జోచ 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
జేలితిలిస్ తెఅయ్ ల. పవులుక “జెవుస్”మెనపేలిక్స్ సంగ
తెదయ్ తికయ్, అయ్ లొ. యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్
తిలిస్ చి బోదన సూనల్. 25 పవులు బోదన కెర కెర, కిచొచ్చి
రిసొసంగుక దెరల్న్మెలె,పునిన్మ్ చి రిసొ,ఆస కెరంతి రిసొ,
చి ఆకర్ దీసిక లోకుమ్ చమానుస్ల్ క యేసుపబు పరిచచ్ కెర
‡తీరుప్ కెరుక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలన్, చి పేలిక్స్, సొంత
కెర తపుప్ల్ క ఉచర లాజ్ జా బియఁ కెర, “అపెప్చి మటుట్ క
ఉటట్ గెచచ్ తా. అంక అవ్ కాసుమ్ తిలె, తుక కెఁయఁక గే
అనెన్ బుకారిందె” మెన జోక తెదయ్ లన్. 26 పడొత్ , పేలిక్స్
అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఉచరె తిలొ మెలె, ‘విడద్ల్ జతి రిసొ
ఏక్ వేల పవులు లంచుమ్ దెయెదె’ మెన ఆస జా తిలొ.
జాకయ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జోక బుకారా బుకారా, జో తెన్ లటట్బొల్ .
27 గని పవులుక ఒతత్ జేలి కెర దొనిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,
పేలిక్స్ అదికారి వేరతెమారుస్ప జలొ, చిపొరిక్యస్ 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

1ఏలుప కెరుకమెన,పెసుత్ స్యూదయపదేసిమిఉటట్ జా
తిరతి గెలి పడొత్ ,జోవయించిమేడతిలి సరియతెంతొబార్
జా, యెరూసలేమ్ తె గెలొ. 2 వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ
అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోతె జా కెర, పవులుచి రిసొ సంగిల.
3అనెన్, “దయకెర పవులుకయెరూసలేమ్ తెతెదవు”మెన,
బతిమాలప్ జా సంగిల. జోఅయ్ లె, వటెట్ లుంక దెరమారుక
మెన ఉచరతి. 4 పెసుత్ స్, “పవులు ఒతత్ సరియతె జేల్ తె
అసెస్, చి ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె ఆఁవ్ ఒతత్ అనెన్ గెచిచ్ందె”మెన
సంగ. 5 “ఆఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క బార్ జలె, తుమ్ చ అదికారుల్
అంచి తెన్ బెద జెతు, చి జోమానుస్ 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 తెతా కెర, సరియతెఅనెన్ 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

* 24:6 24:6 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 6 నంబర్ చి ఆకర్ కోడుచి 7 నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్; మెలె, ‘అమ్ చ’ తెంతొ
‘దిలన్’ ఎద. † 24:14 24:14 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 తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ
అసెస్. ‡ 24:25 24:25 కిచొచ్ తీరుప్మెలె,జోవయింక నంపజాసతిత్మ్జలసక పరలోకుమ్ తె కడ నెతిసి, గని నంప నెంజఅబదుద్ మ్ తెతాఁ గెలసక సిచచ్తె గలిత్సి.
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రితి కెరిస్ చి అలవాట్ ఉచరెల్ కి, కిచొచ్ నేరిమ్ కెరి నాయ్,
దేముడుచి గుడిచి రిసొ కి కిచొచ్ నేరిమ్ కెరినాయ్, చిఅమ్ క
ఏలుప కెరొ * సర్ చి రాజిమ్ క కి కిచొచ్య్ ఇదిలిసి నేరిమ్ కి
కెరి నాయ్”మెన, జబాబ్ దిలన్.

9 పెసుత్ స్, మాతుమ్, యూదుల్ క పులవుక మెన,
పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ఈంజేఁవ్ అంక సూనయ్ ల
నేరిమ్ లుచి రిసొ తీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్ జతసి 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, మొరి సిచచ్చి
ఎదిలి నేరిమ్ కెరయ్ జలె, ఆఁవ్ మొరెల్ కి బాద నాయ్. గని
ఈంజేఁవ్ వయడత్ నేరిమ్ లు ఆరిచ జలె, అంక యూదుల్ చి
రితి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక మెన ఇనెన్చి అతిత్ అంక కో సొరప్
కెర దెంక నాయిమ్ నాయ్. సర్ వెలొల్ రానొ సొంత అంచి
తగు సూన తీరుప్ కెరుస్”మెన, సంగిలన్. 12తెదొడి, పెసుత్ స్,
జోవయించి సబచ అదికారుల్ తెన్ వెస లటట్బల్, చి పవులు,
“ ‘ సరుసొంతఅంచితగు సూనతీరుప్ కెరుస్’మెనఇసుట్ మ్
జలది. ఈంజతగుజాసెలవ్దెతయ్. సరుచిగెరిగో”మెన
తీరుప్ సంగిలన్.

పెసుత్ స్ పవులుచి రిసొ పెసుత్ స్ అగిపప్ రానొక సంగిలిసి
13సగుమ్దీసల్గెతికయ్, ‘పెసుత్ స్నొవర్ఏలుప కెరయ్’

మెన, ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చొ రానొ జలొ అగిపప్, బేనిస్ జలి
బెరీన్కే తెన్, సరియతె గోత్ అయ్ ల. 14 ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్
తతికయ్,పవులుచితగుచిరిసొపెసుత్ స్జోరానొకసంగిలన్.
పేలిక్స్ ఏలుప కెరిల్ తెంతొ జేలి జలొ ఎకిక్లొ ఇనెన్ అసెస్.
15 జలె, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ తిలి పొది, ఇస దస
నేరిమ్ లు కెర అసెస్, మెన వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ
అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ సంగ,తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుమెన,అంక
సంగిల.

16 “జేఁవ్యూదుల్ 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
సూనవుక మెన తీరుప్ కెరిస్ తె వెస, జోక జెవుస్ మెన, కడ
ఆనయ్ లయ్. 18 నేరిమ్ వయడత్స టీఁవొ జలి పొది, కిచొచ్
విలువచ నేరిమ్ లు వయడిత్ నాయ్. 19జేఁవ్ కిచొచ్చ నిందల్
జోక సంగితె తిల మెలె, జోవయించొ దేముడుచి అలవాట్ చి
కమొచిరిసొ, పడొత్ యేసుమెలొఎకిక్లొక ‘మొరఅనెన్ జిలొ’
మెన పవులు సంగిలిస్ క గగొగ్ ల్ జతె తిల. 20జాకయ్, దసస్
తగులు తీరుప్ కెరుక నేన కెర, ఈంజేఁవ్ సంగిత నిందల్ చి
రిసొ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ తగు సూనవ తీరుప్ కెరవనుక
ఇసుట్ మ్ జతసి గె? మెనపుసిలయ్. 21 గని, వెలొల్ రానొ జలొ
సరు సొంత తీరుప్ కెరుస్, మెన మదెనె ఇనెన్ జేలి తయిందె
మెన పవులు ఇసుట్ మ్ జతికయ్, సర్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తి
ఎదక జోక రకితె తతుత్ మెన, జేలితె అనెన్ గలిలయ్,” మెన
పెసుత్ స్ సంగిలన్.

22జాకయ్ అగిపప్ రానొ, ఆఁవ్ సొంత జోచి తగు సూనుక
అంక ఇసుట్ మ్, మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె, కలిక జోక
సూన్ తె”మెన, పెసుత్ స్ సంగిలన్.

అగిపప్ రానొ పవులుచి తగు సూనిల్సి
23జలె, అనెన్క్ దీసి, అగిపప్ రానొ, బెరీన్కే మెలి బేనిస్ 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 రిసొజాసుటుట్ యూదుల్ ఎతిక్జిని,యెరూసలేమ్ తె
కి ఇనెన్ కి, అంక బలవంతుమ్ కెర, జో అనెన్ జింక కిచొచ్క?
మొరుస్! మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల. 25 గని, ‘మొరి సిచచ్
జతి కేన్ నేరిమ్ కెరె నాయ్’ మెన అంక డీసిలి, చి ఈంజొ,
సరు వెలొల్ రానొసొంతఅంచితగు, సూనతీరుప్ కెరుస్,మెన
కోర్ పజతికయ్,దసిస్జలె,జోతెయిరోమ్ తెతుకతెదయిందె
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
తుచి మొకెమ్, ఓ అగిపప్ రానొ, జోక టీఁవొ కెర అసిస్. కిచొచ్
మెనమెలె, ‘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 బెదితయ్ నాయ్,
మెన ఆఁవ్ ఉచరసి”మెన ఇసి సంగిలన్.

26
అగిపప్ రానొచిమొకెమ్ పవులు సాచి సంగిలిసి

1 తెదొడి, అగిపప్ రానొ పవులుక, “తుయి సొంత 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 రకల్ ఎతిక్,యూదుల్ చ తగుల్
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
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కి, ఆఁవ్ కీసి జిలయ్ గేయూదుల్
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. 5అమ్ చిమొతుత్ మ్ చ ఆగన్ల్ ఎతిక్జిన్ 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 చ బార సెకుమ్ లుచ యూదుల్ రోజుక
అందరె మెదెద్నె నిదానుమ్ తెన్ బకి కెరతి. జేఁవ్ కోర్ ప
జతిస్ చిఆసచి రిసొమెనఆఁవ్ నంపజతసిచి రిసొ,ఓరానొ,
అంక నింద కెరతి. 8 ‘మొరల్సక దేముడు జియడత్య్’ మెన
సంగిలె, కిచొచ్క తుమ్ ఎతిక్జిన్ నంప కెరుక నెతిరసు?

* 25:8 25:8 వెలొల్ రానొచి, రానొచి. † 25:10 25:10 సీజరు వెలొల్ రానొ, మెలె వెలొల్ రానొ, రోమ్ పటున్మ్ తె తా ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుసత్కుమ్ తె సంగిల
పదేసిమ్ లు ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్. రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క వెలొల్ ,జో.
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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 జల మానుస్ల్ 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, జోవయింక అలల్ర్ కెరల్య్. జోవయించి
రిసొ అంక వెరి కోపుమ్ చి రిసొ, వేర దేసిమ్ లుచ పటన్ల్ తె
గెచచ్ కి,జోవయింక అలల్ర్ కెరె తిలయ్.

12 “దసిస్, ఏక్ సుటుట్ , ‘నంపజలస్ క అలల్ర్ కెరిందె’మెన,
వెలెల్ల పూజరుల్ చి సెలవ్ తెన్ జోవయించి అదికారుమ్ తెన్
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,అంచితెన్పయానుమ్కెరెతిలసచిసుటుట్ నంత
డీస లగిలి. 14 జా 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?’, మెన
సంగిలన్. 15 ‘తుయి కొనొస్, 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. 18జేఁవ్ 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
అనెన్మానుస్ల్ తెన్,జోవయింక కిటాన్దొరుక్ 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. 21 జాకయ్, యూదుల్ దేముడుచి గుడితె అంక
దెర, అంకమారుక కుట కెరల్.

22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక తోడు తతత్య్ చి రిసొ,
బాల వెలొల్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ ఈంజ సాచి ఆఁవ్ సంగితసి.
‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి
తెన్మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు సంగిలిస్ తెన్ బెదితి
సాచి ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ వేరచి నెంజె. 23 జేఁవ్ కిచొచ్
సంగిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, సెమల్ సేడ కీసుత్
మొరుక అసెస్, చి అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తసక జోమొదొల్ సుదొ

జయెదె, చి అమ్ చ యూదుల్ క కి, యూదుల్ నెంజిలసక కి
జోచిఉజిడిజోదెకయెదె,మెన,పూరుగ్ ల్ సంగిలికోడు”మెన
పవులు సాచి సంగిలన్.

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

అవాడ్కెరన, “పవులు,తుయివెరిజాఅసిస్స్. తుయిఒగగ్ర్
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,
చి దయిరిమ్తెన్జోవయించిమొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజ
ఎతిక్ కిచొచ్ గుటుట్ చి నెంజె. జోకిఈంజఎతిక్ కచితుమ్సూన
తయెదె” మెన, పవులు సంగ, 27రానొచి పకక్ పసల్, “రానొ
జలొ ఓ అగిపప్, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ చొ దేముడుచి
కబురుల్ సంగితసపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ ల కొడొతుయినంపజతసి
గే? తుయి ‘నంపజతయ్’ మెన జాని” మెన, పవులు
సంగిలన్. 28అగిపప్ పవులుక, “అంక బే బేగిమారుస్ప జా
నంప జవుస్, మెన తుయి ఉచరసి గే?” మెన పుసిలన్,
29 పవులు, “బే బేగి జవుస్, ఆలిస్మ్ జవుస్, గని ఎకిక్
తుకయిమెనినాయ్. ఆజిఅంచికోడు సూన్ తసఎతిక్జిన్ కి
‘ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ క పిటట్వ, అంచి రితి జామారుస్ప జతు!’
మెనఆస 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
కిచొచ్మెలమెలె, “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్మొరి సిచచ్చి ఎదిలి
తపుప్ జవుస్, జేలి జతిస్ చి ఎదిలి తపుప్ జవుస్, కిచొచ్య్
కెరె నాయ్” మెన సంగిల. 32 చి పెసుత్ స్ క అగిపప్ రానొ,
“ సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు సూన్ సు మెన ఈంజొ
మానుస్ సంగితొనాయ్జలె, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరుక జతి!” మెన
సంగిలన్.

27
రోమపటున్మ్ తెపావులీంసి పయానుమ్ గెచుచ్క దెరిల్సి

1 అమ్ ఇటలీ దేసిమి పయానుమ్ గెచుచ్క మెన
అదికారుల్ సంగితికయ్, పవులుక చి అనెన్ జేలి తిలసక,
ఔగుసుత్ వెలొల్ రానొచిమెలిజమానుల్ తె,పుంజెక్ జీన్జమానుల్ క
వెలొల్ యూలి మెలొ ఎకిక్లొచి అతిత్ సొరప్ కెరల్. 2తెదొడి, వేర
దేసిమ్ చిఅదముతిత్యపటున్మ్ చిఓడఆసియాపదేసిమ్ చ
రేవుల్వాట్ గెచెచ్దె మెన,జాఓడతె వెగబార్ జలమ్. అనెన్
మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి దెసస్లొనీక పటున్మ్ చొ అరిసాత్ 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
సొడి ఓడ తెన్ గెచచ్ గెచచ్, లుకియపదేసిమ్ చిమూర రేవుతె
ఉతిత్రల్మ్. 6 ఇటలీతె 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.
7సగుమ్ దీసల్ తిరీమ్ తిరీమ్ ఓడ తెన్ గెలమ్, గని తెదొడి

* 26:10 26:10బారికుల్ 9 అదయ్యిమ్.
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వాదు అలల్ర్ కెరిల్, చి కీన్దు రేవు పాసి అయ్ లి పొది, అనెన్
పడమర పకక్ గెచుచ్క ఉచరెల్ వాదు పూరి అడుడ్ కెరికయ్,
దచెచ్న పకక్ గెచచ్, కేతు డిబబ్చి సలోమ్నే మెలి కొసస్క కసట్నె
జీన, 8 కేతుచి లాసేయపటున్మ్ చిపాసి తిలి ‘సూటి రేవుల్’
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 కపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ విలువ నే దెకితె,ఓడ
ఇండయ్ తసచొఎజొమాని,అనెన్ఓడచొఎజొమానిదొగులచి
కోడు సూనల్న్,చి 12 “ఈంజ రేవుతెవాదు సరిగాఅడుడ్ 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 లంగరు మెలి ఇనుము సామన్ సముదుమ్ తెంతొ
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, 15 చి
జా వాదుక నెత కెర, ఓడ పసుల, వాదు గెతి దికుక్తె పెలిల్
జలి. 16తెదొడి, కీసి గే, కౌదమెలి ఇదిలిసి డిబబ్చి గటుట్ తెజా
కెర, ఓడ పడొత్ కడ దోనిక కసట్నె ఓడతె వెగడల్మ్. 17డిటుట్ మ్
జవుస్ మెన, డిటుట్ మ్ వాలివొ తెన్ ఒండి ఓడక బందిల.
తెదొడి, సూరిమెలిఇసక్ డిబబ్తెఓడపెలిల్ జలెటకుక్న దెరన
గెలెదెమెన బియఁ కెర, ఓడ తిరీమ్ఉటట్ గెసుస్ మెన, జేఁవ్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ తెరల్ గట ఉతయ్ ల.

18గని,వాదు కెరట్ల్ఒగగ్ర్ కెర,ఓడకఒగగ్ర్అలల్ర్ కెరికయ్,
అనెన్క్ దీసి,ఓడతెదువారెతిలిసామన్సముదుమ్ తెగలుక
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.
20ఒతత్ తెంతొ,వాదుపానిగటిట్ఙ జతికయ్,ఒగగ్ర్ దీసల్జలి
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
ఎకిక్లొజా కెర,అంచిపాసిటీఁవ, 24అంక, ‘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 వరుమ్ దా

అసెస్మెన,’దూతఅంకసంగిలన్. 25జాకయ్,గోతుసుదల్,
తుమ్ దయిరిమ్ తా. అంక కబుర్ సంగిల్ రితి కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని మదెనె, కేన్
జవుస్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జంక అసెస్” ఇసి పవులు సంగిలన్.

ఓడ డిబబ్చి గటుట్ తె పెలిల్ జలిసి
27చొవద్ పొదుల్ గెతికయ్,అందరె,అదియసముదుమ్ తె

అమ్ చి ఓడ ఇండ నే ఇండిలి రితి జా తిరీమి గెతె
తతికయ్, ‘అమ్ బుఁయిక పాసి జెతసుమ్ కిచొచ్గె’ మెన,
ఇండయ్ తసక అజజ్ అయ్ లి. 28 చి ‘సముదుమ్ కెదిద్ దీగ్
అసెస్ గే దెకుమ’ మెన కొలత్ దెకిలె, పుంజెక్ విసెస్క్ అడుగుల్
దీగ్ అసెస్. అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కొలత్ దెకిలె, తొంబయ్
అడుగుల్ దీగ్ జా అసెస్. 29 తెదొడి, “పతల్ తె పెలిల్ జలె
అలల్ర్ జమ్ దె” మెన బియఁ కెర, ‘ఓడ టీఁవొ కెర’ మెన,
ఓడచి పడొత్ పకక్ తెంతొ చెతత్ర్ లంగరుల్ సముదుమ్ తె బుడడ్వ
తా, “కెదొడ్ క రాతి పాయదె.” మెన పారద్న కెరె తిల.
30 మదెనె, ‘ఓడక ముల దోనితె వెగ బయిలె బార్ జమ’
మెన ఓడ ఇండయ్ తస, ఆరిక “ఓడచి పురెతొచ లంగరుల్
బుడడ్య్ తసుమ్”మెనసంగ, లుంకచోరు ఓడచిదోనిఉతవ
దిల. 31జాపవులు దెక కెర,పుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ క చి
జమానుల్ క, “ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ ఓడతెతిలెకయ్రచిచ్ంచుప
జసెత్” మెన సంగిలన్. 32చి 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,చితుమ్ క సెకి తయెదె. జేఁవ్ క కి పవులు బలవంతుమ్
కెర, 35పోడియొదెర,ఈంజఅనిన్మ్దాదయకెరల్చి”మెన,
దేముడుక జొకర కెర, ఏక్ గండమోడ కంక దెరల్న్. 36 జేఁవ్
దెక, దయిరిమ్జా,జేఁవ్ కి కంక దెరల్. 37జాఓడతెమొతుత్ మ్
దొన్ పుంజొ డబబ్య్ సొవువ్ జీన తిల. 38 జలె, ఎతిక్జిన్
సరిపుచుపజలిసికయ్ లిపడొత్ ,ఓడక ‘అనెన్సులక్నజవుస్’
మెన, సేంసిలి గోదుమ్ ఎతిక్ సముదుమ్ తె గలిల.

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

42 “ఏక్ వేల ఒడుడ్ తె పుంగ ఉటట్ నిగుల” మెన, జేలి
తిలసచి రిసొ జమానుల్ సుదల్ ఉచర, మారుక ఉచరల్, గని,
43 ‘పవులుక మొరుక జయె నాయ్’ మెన, పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ అడుడ్ కెరొల్ . “పుంగితస, సముదుమ్ తె డేఁవ
ఒడుడ్ తె పుంగ, చి 44పుంగుక నేనల్స ఓడచ డండల్ బలల్లు
దెర,ఒడుడ్ తెపాఁవ”మెనఆడదిలన్,చికోనేపిటెత్,ఎతిక్జిన్
పమాదుమ్ తెంతొ ఒడుడ్ తె జీనల్మ్.

28
పవులుక అయిచడెల్కి చెంగిల్ తిలిసి

* 27:24 27:24 వెలొల్ రానొచి. † 27:39 27:39రాతిపాయితికయ్
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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 ఒడొయ్ జా అసెస్ మెన జేఁవ్
మెలితే డిబబ్చ మానుస్ల్ దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ మానుస్
అతయ్ కెరొసొ జా తయెదె. సముదుమ్ తె నేమొరెల్ కి, ఇనెన్చి
పాపుమ్ క మొరుక అసెస్, కిచొచ్గె” మెన సంగిల. 5 పవులు,
మాతుమ్,ఆతు వీరదెతికయ్,అయిఆగితెసేడిల్,చిపవులు
కిచొచ్పమాదుమ్జయెనాయ్. 6“ఈంజొపులగెచచ్టకుక్న
జాసేడమొరగెచెచ్దె”మెనఉచరల్, గని ఒగగ్ర్ సేంపు రకిలెకి,
కిచొచ్ జయెనాయ్మెనదెక కెర, “ఒహొ,ఈంజొదేముడుజా
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. 8 జోచొ
అబొబ్స్ క జొరొజ్ , చి పెటిట్ దెర తిలిచి రిసొ పవులు జోతె
గెచచ్ పారద్న కెర జోక బోడి చడితికయ్, జో చెంగిల్ జలన్.
9దసిస్ జరుగ్ జతికయ్,జాడిబబ్దేసిమ్ చజొరొజ్ తిలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ పవులుతెజా కెర, చెంగిల్ జల. 10జాకయ్అమ్ క
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరల్, చి తినిన్ జొనొన్ గెలె, ఆమ్ అనెన్ ఓడతె
బార్ జంక దెరిల్ పొది, అమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ ఓడతె
బెరయ్ ల.

రోమ్ పటున్మ్ తెపావులీంసిపాఁవిలిసి
11జా తినిన్ జొనొన్ గెతికయ్, ఒండి చలిల్ పొది జా డిబబ్తె

తిలి ఏక్ ఓడతె వెగ, బార్ జలమ్. జా ఓడ అలెకస్ందియ
పటున్మ్ చి. జా ఓడచి బోడితె ‘కలవ్ల్ దేవతల్’ మెన
బొమమ్ల్ తిల. 12జలె,జా ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద ఉత,
తిరతి తిలమ్. 13 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ వంకిడి వాటు బుల,
రేగియు మెలి రేవుతెపాఁవిలమ్. ఏక్ దీస్ గెతికయ్, దచెచ్న
పకక్ తెంతొ చి వాదు కెరిల్, చి అనెన్క్ దీసి పొతియొలీ రేవుతె
పాఁవిలమ్. 14 ఒతత్ ఉతిత్రెల్, నంపజల బావుడుల్ తిల, చి
“సతుత్ పొదుల్ అమ్ చి తెన్ తా” మెన బుకారల్. జా సతుత్
పొదుల్ గెతికయ్,బార్జా, రోమ పటున్మ్ తె గెలమ్.

15 ఒతత్ రోమక పాసి అయ్ లె, నంపజల బావుడుల్ అమ్ క
“జా అసిత్” మెన సూన తా, దసుస్ల్ జంక మెన, రోమక
రమారమి దొనిన్ విసొ తినిన్ మయిలు దూరి తిలి అపీప్యా
మెలి ఏక్ సంతవీది ఎదక, సగుమ్ జిన్ అయ్ ల. అనెన్
సగుమ్ జిన్ తినిన్ నిజితి గేరుల్ మెలి రోమక ముపప్య్ పాఁచ్
మయిలు దూరి తిలి గఁవివ్ ఎదక అయ్ ల. జోవయింక దెక
కెర, పవులు అమ్ చొ దేముడుక జోచి సరద్ సంగిలన్, 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 కెరినాయ్,అమ్ చపూరుగ్ ల్ చవిదల్
పిటట్వుక మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరి నాయ్, గని యెరూసలేమ్ తె
అంక జేలి కెర, రోమియుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దిల.
18రోమియులు అంక పరిచచ్ కెర, అంచి తగు సూన, ‘కిచొచ్
మొరి సిచచ్ ఆనన్ తి తపుప్ కెరె నాయ్’ మెన, జోవయింక
రుజుజ్ అయ్ లిచి రిసొ, అంక విడద్ల్ కెరుక ఇసుట్ మ్ జల.
19 గని ఒతత్చ యూదుల్ ఒగగ్ర్ జతికయ్, అంక అనెన్ కిచొచ్
వాటు నాయ్, చి సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు
సూన తీరుప్ కెరుస్ మెన, ఆఁవ్ కోర్ ప జలయ్. గని అమ్ చ
యూదుల్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ కిచొచ్ విసుస్మ్నాయ్.

20 “తుమ్ క ఆజి కిచొచ్క ఇనెన్ బుకారల్య్ మెలె, 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 రిసొ సాచి సంగిల్, రిసొయి.” మెన సంగిలన్.
21జలె,జేఁవ్, “యూదయతెంతొతుచి రిసొ కేన్ఉతల్జెతి
నాయ్, చి ఇతత్ల్ అయ్ ల అమ్ చ యూదుల్ కోయి కి, తుచి
రిసొ కిచొచ్య్అలల్ర్ సంగితినాయ్, 22గని, తుయిఉచరిసి
ఆమ్సూనుక ఇసుట్ మ్జతసుమ్. తుయిబెదితిజటుట్ చి రిసొ
ఎతిక్జిన్ ‘తపుప్’ మెన సంగితతి” మెన, పవులుక ఒతత్చ
యూదుల్ చ వెలొల్ సుదల్ సంగిల.

23జాకయ్,జేఁవ్సంగిలిదీసి,జోతిలిగెరిఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
యూదుల్అయ్ ల,చిపెందలెతెంతొసాంజ్ఎద,దేముడుచి
రాజిమ్ తె మానుస్ల్ బెదుక అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలి చి
సాచి సంగ, *మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ చ కొడొ, పడొత్ మోసే పూరుగ్ 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 కెరి
నాయ్. 25 జేఁవ్ 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,చిఆఁవ్జోవయింకచెంగిల్ కెరిరితిఅంచితె
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

* 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 మోసే పూరుగ్ 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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రాజిమ్ చి రిసొ, పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి రిసొ, కో అడుడ్ నే
కెరె, ఎదారుద్ మ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరె తిలన్.
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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. 2 ఈంజ సుబుమ్
కబుర్ తెదవుకమెన అగెగ్యి తెంతొజోచ కబురుల్ సంగిలసచి
అతిత్, జో రెగడ్య్ లి జో దిలి దేముడుచి కొడొతె పమానుమ్
సంగ తిలన్. 3 సుబుమ్ కబుర్ మెలె, జో దేముడుచొ ఎకిక్
పుతుత్ స్ చి రిసొచి కబుర్. జోపుతుత్ స్ క ‘మానుస్’మెనదెకిలె,
అమ్యూదుల్ చొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లన్.
4 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ , జోమొర 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 మెనమానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త
జోచబారికుల్ అమ్ జంక మెన, జో పబు జోచి దయఅమ్ 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 క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు 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 చ మానుస్ల్ సూన
అసిత్. 9 జోచొ పుతుత్ స్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ
సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెరొ దేముడు అంచి రిసొ సాచి జతయ్.
ఆఁవ్పారద్న కెరిపొది, కెఁయఁకతెఁయఁకనేపిటెత్ తుమ్ చిరిసొ
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. 12తుమ్ చి ఆతమ్క

డిటుట్ మ్ కెరుక మెన సంగిలె, తూమ్ కి ఆఁవ్ కి, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ నముకుమ్ దెకిలె అనెన్ సరద్ దయిరిమ్ జమ్ దె.

13ఓ బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ జానుక అంచి ఇసుట్ మ్ మెలె,
యూదుల్నెంజిలఅనెన్ఒగగ్ర్ జిన్ తెఆఁవ్ కీసిగెచచ్పబు దిలి
పంటొజోవయింతెలాయఅసిస్ 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. 15జాకయ్, తుమ్ రోమ్
పటున్మ్ చక కి సుబుమ్ కబుర్బోదన కెరుకమెనఅంకఒగగ్ర్
ఇసుట్ మ్ అసెస్.

నముకుమ్వాట్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జతయ్
16 సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంక కిచొచ్ లాజ్ నాయ్.

సుబుమ్కబుర్ చిఉపిప్రిఅంకపూరిదయిరిమ్. §నంపజతొ
ఎతిక్ మానుస్ పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
దేముడుచి సెకి సుబుమ్ కబుర్ తెయి అసెస్. జా రచచ్న
కీసుత్ క నంపజతస ఎతిక్జిన్ క, *తొలితొ యూదుల్ క, పడొత్
యూదుల్ నెంజిలసక. 17 దేముడుచి పునిన్మ్ సుబుమ్
కబుర్ తెయి డీసత్య్, దొరుక్ జతయ్†. జో దెతి జా
పునిన్మ్,జారచచ్న,అమ్ క కీసి దొరుక్ జతయ్మెలె, ‡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 పరలోకుమ్
తెంతొ సుఁవదాదెకయెదె, లయడెదెమెన రుజుజ్ *డీసఅసెస్.
19 దేముడుక జేఁవ్ విరోదుమ్ జలిసిచి అనెన్ మానుస్ల్ క
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క ‘జోవయించి పాపుమ్’ మెన కీసి సంగుక
జయెదె మెలె, జో దేముడుచి రిసొ జేఁవ్ జానుక జతిసి
ఎతిక్ జోవయించి పెటిట్ జాన్ తి. కీసి మెలె, జొయియ్ సొంత
జోవయింక దెకవ అసెస్. 20 కీసి మెలె, జో నే డీసొత్ సొ
కీసొ అసెస్ గే, మెలె జోవయింక ‘కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి
సెకి అదికారుమ్ జోకయ్ అసెస్. జొయియ్ దేముడు’ మెలి
రుజుజ్ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ, జో తెయార్ కెరిల్స్ ఎతిక్తె
సొసుట్ మ్ డీసత్య్, చి తెదొడి తెంతొ మానుస్ల్ పూరి చిన
అసిత్. జాకయ్, పబుచి మొకెమ్ “నేనుమ్” మెనుక నెతిరి.
21 దసిస్, జోవయింక ‘జొయియ్ దేముడు’ మెన జేఁవ్ జానెల్ కి
ఒపప్న్ తి నాయ్, జోక గవురుమ్ దెకితి నాయ్, జో దిలిస్ క
‘తుయి దిలది’ మెన ఒపప్న్ తి నాయ్, జోక సరద్ సంగితి
నాయ్, గని వెరి బుదిద్ జల, చి బుదిద్ నెంజిల జోవయించ

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతి జలొ రితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:8 1:8మెలె, యేసుకీసుత్ జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లి రిసొ ‘జొయియ్
మదెనె జతికయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్సి అమ్ చ పారద్నల్ సూనెదె’ మెనయ్, జయి దయిరిమ్ క యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర పవులు దేముడుక పారద్న
కెరయ్,ఆమ్కిజోవయింకపారద్న కెరుక జతయ్. ‡ 1:14 1:14 గీసు దేసిమ్ చమానుస్ల్ కమెనుక జతయ్, గనిపవులుఈంజఉతుమ్రెగిడల్ 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 తంక మెన 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 ‘చి జా సతిత్మ్ పునిన్మ్ అమ్ క దొరుక్ జలె, అనెన్ నముకుమ్ పలొయ్ తయ్’. § 1:17 1:17 నెంజిలె “పబు దెతి పునిన్మ్ జలస జోవయించి

ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఇండుక” హబకూక్కు 2:4 దెక. * 1:18 1:18 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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పెటిట్ అందర్ జా గెల. 22 ‘జాన్ లమానుస్ల్ ఆమ్’మెననయి
జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస జా గెల. 23 అనెన్, నే మొరొ కెఁయఁక
తెఁయఁక జీవ్తతొదేముడుకములదా,మాములుమ్మొర
మానుస్ల్ చి రూపుమ్ చ, పిటట్ల్ రూపుమ్ చ, జంతువుల్
రూపుమ్ చ, అయివొ రూపుమ్ చ బొమమ్ల్ క ఇసుట్ మ్ జా,
దసచకయ్జొకరుక దెరల్.

24జాకయ్ దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సిచచ్ దిలన్ మెలె,
“జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ రితి ఇండ లంజె కమొతె పూరి
గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోవయించ ఆఁగ్ క నిసాక్రుమ్
కెరన, జోవయింక జెఁవివ్ మరియాద కడన్ తి సిచచ్ సేడుత్ ,
కతు” మెనయ్, దసిస్తెయ్ జో జోవయింక సొరప్ 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
జితిసిములదా,ఎకిక్లొకఎకిక్లొపూరివెరిఆసజా,ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ లంజె వెటాక్రుమ్ జా, జోవయించ ఆఁగ్ తె
ఆతమ్ల్ తెజోవయించిజాపాపుమ్ కెలచి,పాడ్ జల.

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. 29 జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ బెరిల్ మెలె, ఎతిక్ రగల్
పాపుమ్ బుదిద్ , పాపుమ్ కమొ, అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క
ఆస జతిసి. కుసిస్దుమ్ కి బెరిల్. జోవయించి పెటిట్ బెరు
గోసల్, అతయ్ల్ కెరి బుదిద్ , కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి, మోసిమ్
కెరిసి, కుసిస్దుమ్ ఉచరిసి, దస బుదుద్ ల్ జల. జేఁవ్ అనెన్
కీసచక జల మెలె, సొండెల్ జలస, 30 మానుస్ల్ క ఆరిచ
నిందల్ సంగ, జోవయించి నావ్ పాడ్ కెరస, పరలోకుమ్ చొ
దేముడుక విరోదుమ్ కెరస, అనెన్ మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్
కెరస, గవురుమ్ ఉచరంతస, ‘అనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ గరచ్ కమొ
కెరుమ’ మెన ఉచర కుటల్ కెరస, అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు
నే సూన్ తస జల. 31 జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస, జేఁవ్ ఒపప్నిల్
కామ్నేకెరస,పేమనేనల్స, కనాక్రుమ్నేనల్స. 32“దసకమొ
కెరస,మొరిసిచచ్క విలువ జతతి”మెన దేముడు తీరుప్ కెర
అసెస్ మెన జేఁవ్ జానెల్ కి, దస కమొ ఇండితతి. చి దస కమొ
అనెన్మానుస్ల్ ఇండిలె,మెనిస్తతి, ‘చెంగిల్’మెంతతి.

2
దేముడుచి పునిన్మ్ చి తీరుప్

1జాకయ్,ఓమానుస్ కొనొస్ జలెకి,తుమ్ఎకిక్లొకఎకిక్లొ
‘గరచ్’ మెన తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ చ సొంత పాపల్ చి రిసొ
తుమ్ క కిజాతీరుప్ లయితయ్. మెలె,అనెన్కొల్ క ‘గరొచ్’మెన
తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ క తుమి పాపుమ్ వయడత్సు. తూమ్
తీరుప్ సంగిలొమానుస్ కొనొస్ జలెకి,జో కెర తపుప్ల్ తె తూమ్
కిఇండితసు. 2ఆఁవ్అగెగ్ రెగిడిల్ జాబితతపుప్ కమొకోకెరుల

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 జోవయించి పాపుమ్ చి తీరుప్ తుమ్ సంగిలె,
తూమ్ కి దస కమొ కెరెల్, దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ కయ్
పిటెట్దె మెన ఏక్ వేల ఉచరంతసు గే? 4 నెంజిలె, ‘ఆమ్
కిచొచ్ కెరెల్ కి జోచి ఎదివాట్ దయ అమ్ చి ఉపిప్రి అసెస్, చి
ఓరుస్ప జా అమ్ క చెమించుప కెరెదె’ మెన తుమ్ క తూమ్
ఉచరంతసు గే? తుమ్ క ‘జోవయించపాపల్ఒపప్నములుత్ ’
మెనయ్జోదేముడుజోచిదయదెకయ్ తయ్మెననేనుస్ గే?

5తుమ్ చి రాడ్ జీవుక తుమ్ చ పాపల్ ములుక నెస కెర,
జో దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ క తుమి ఆనన్ తసు. జా
సిచచ్ కెఁయఁక లయెదె మెలె, ఎతిక్జిన్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ గే,
బవుమానుమ్ గే దెతి జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్
దీసికయ్. 6జోవయించి జీవితుమ్ క కేన్ మానుస్ కీస కమొ
కెరె తవుల గే, జయియ్ దీసిక దసచక సరిజతిసి తీరుప్ల్ జో
జరుగ్ కెరెదె. 7 జా దీసి నే జతె అగెగ్చి మదెనె సగుమ్ జిన్
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదితి, పబు గవురుమ్ జతిస్ తె
బెదితి ఆస జా, జో దెతి సతిత్మ్ క నిదానుమ్ ఇండుల.
“జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె అంచి తెన్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి
జీవ్, జో దెయెదె. 8 గని సగుమ్ జిన్ జోవయించి ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి ఇండుక ఆస జా, సతిత్మ్ ఇండితిసి ముల కెర,
పాపుమ్ ఇండితతి. జోవయించి ఉపిప్రి, జో దేముడుచి
కోపుమ్ తయెదె, చి జో దెతి సిచచ్ కచితుమ్ జోవయింక
లయెదె. 9 దేముడు జా సిచచ్ జరుగ్ కెరెల్, ముకిక్మ్ క 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,అమ్యూదుల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్జానుమ్. జేఁవ్
ఆగన్ల్ జాన్ ల అమ్ యూదుల్ తె కో పాపుమ్ కెర తవుల
గే, ఆగన్ల్ చి తెడి అసిత్చి జేఁవ్ ఆగన్లీ జోవయించి ఉపిప్రి
సాచిజవుల,చిజోవయించిపాపుమ్ చిసిచచ్ జేఁవ్ వయుల.
13 మోసేచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎకిక్ సూన్ తసయ్
నాయ్, గని జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెబెదితిబుదిద్ ఇండితసయికోజలె,
జోవయింకయ్ దేముడు జోవయించి పాపుమ్ నే వయడెత్
జోవయించి దయకయ్ ‘జోవయింక దొరుక్ జలి పునిన్మ్
అసెస్’మెన దెకెదె. దెక జోవయించి సిచచ్ పిటట్యెదె.

14 పడొత్ , యూదుల్ నెంజిలస, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ నెంతె తిలె కి, ఒతత్చ ఆగన్ల్ జేఁవ్ నేన తిలె కి,
నేన జాన్ ల రిత జా జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ జేఁవ్
ఇండిలె, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జేఁవ్ కెఁయ నే సూనెల్ కి సదు నే కెరెల్
కి, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జోవయించి పెటిట్ కామ్ కెరి రితి జతయ్.
15దొరుక్ జలి ఇండడి దెకయ్ త ఆగన్ల్ దేముడు కీసి మోసే
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’

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



రోమా 2:16 175 రోమా 3:8

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 జలొయేసుచిఅతిత్ దేముడుమానుస్ల్ చిపెటిట్చ 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, 18 మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె
తిలిసి ఎతిక్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తుమ్ క సికడ అసిత్చి రిసొ,
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే తుమ్ జానుస్.
జలె, చెంగిల్ తిలిస్ తె గార్ తిలిసి నిస చెంగిల్ చి మెనిస్తసు
జలె, 19 పడొత్ ‘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,
21 వేర మానుస్ల్ క తుమ్ సికడత్స తుమ్ కయ్ తూమ్ కిచొచ్క
సికడనుస్ నాయ్! ‘చోరుక నాయ్’ మెన తుమ్ బోదన కెరెల్
కి, చోరుస్ నాయ్ గే? 22 ‘లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెన
సంగిలే కి లంజెకమొ కెరసు గే? ‘బొమమ్ల్ క జొకరుక నాయ్,
వెటాక్రుమ్!’ మెన ఒపప్నెల్ కి, గుడివొతెచ బొమమ్ల్ తుమ్
చోర దెర గెతసు గే? తుమ్ ఉచర. 23 ‘దేముడు మోసేచి
అతిత్ అమ్యూదుల్ కయ్జోచఆగన్ల్దాఅసెస్’మెనతుమ్
గవురుమ్ ఉచరనెల్కి, ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ నే కెరె దేముడుచి
మరియాద కడ ఇండితసు గే? 24తుమ్అమ్ చయూదుల్ కి
దసపాపల్ కెరసు. దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగిడిల్
రితి, †“తుమ్యూదుల్ చ కమొచి రిసొ,యూదుల్ నెంజిల
మానుస్ల్ దేముడుచి నావ్ దూసుప కెరతి”.

25 దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితి పూరి తపుప్ నెంతె
ఇండిలెకయ్తుమ్యూదుల్జోచయ్మానుస్ల్జతిగురుచి
సునన్తిక విలువ తయెదె. గని జో దిల ఆగన్ల్ ఇండితిసి
తుమ్ పిటట్వనెల్, జోచయ్మానుస్ల్ జతి గురు దెకయ్ తి జా
సునన్తి తుమ్ కెరన తిలె కి, నే కెరనిల్ రితి జయెదె. 26 జలె,
జోచిఅఁగి జా సునన్తి నే కెరనొల్ మానుస్ కో జలెకు దేముడుచ
ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండ ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి
సతిత్మ్ నెరవెరుస్ప కెరిల్ రితి జలె, జో జా సునన్తి నే కెరనెల్కి,
ఆతమ్కయ్ జో జా సునన్తి కెరనిల్ రితి జా అసెస్ మెన జో
దేముడు దెకె నాయ్ గే? దెకెదె. 27 దసిస్ జలె, యూదుల్
నెంజిల మానుస్ల్ జోవయించి అఁగి జా సునన్తి నే కెరనెల్కి,
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్
ఇండితతి. అనెన్, తుమ్యూదుల్ కమోసే తెన్ 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 నేరిమ్వయడత్ సాచుల్ జవుల.
మెలె, జోవయింక తుమ్ క పబు తీరుప్ కెరెల్, తుమి తీరుప్
సేడ పాపుమ్ వయితె. 28 మెలె, యూదుడు జెరమ్ ఎకిక్
ఆఁగి కెరనిల్ గురు తిలొసొక ‘నిజుమ్ చొ యూదుడు’ మెనుక
నెంజె. పడొత్ ముకిక్మ్ క కలుసుపజలిసునన్తిఅఁగి కెరంతిసి
నెంజె. 29దసిస్ జలె “కోనిజుమ్ చయూదుల్ జవుల?” మెన
పుసిలె, ఆతమ్కయ్ సుదిద్ జలొ ఎతిక్ మానుస్. సతిత్మ్ దెతి
సునన్తి కిచొచ్ మెలె, రెగడ్య్ లి ఆగన్ల్ చి రిసొ ఆఁగి కెరంతిసి
నెంజె, గని మానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జరుగ్
కెరిసి. జోవయించి ఆతమ్తె కో సుదిద్ జా జోచయ్మానుస్ల్ జా
తవుల గే, జెఁవివ్ నిజుమ్ చయూదుల్ జవుల. జోచయ్జల
మానుస్ల్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్ మెలె, మానుస్ల్ దెతి గవురుమ్
నాయ్, గని దేముడు దెతి గవురుమ్.

3
దేముడుచి సతిత్మ్ గెచెచ్ నాయ్

1 జలె, వేర మానుస్ల్ క చి కంట అమ్ యూదుల్ క కిచొచ్
జీనిల్ వరుమ్ అసెస్ గే? నెంజిలె, అమ్ యూదుల్ జలి
చినన్ తి సునన్తి కెరంతిస్ తె కిచొచ్ లాబుమ్, కిచొచ్ విలువ
అసెస్ గే? 2అమ్యూదుల్ కలాబుమి,దేముడుతొలిసంగిల
పమానల్ దేముడుచ కొడొ అమ్యూదుల్ చి అతిత్ జో సొరప్
కెర దా అసెస్, జాక అమ్ చెంగిల్ దెకుక మెన, ఒతత్ తిలిస్ క
అమ్సాచి సూనవుకమెన.

3 దసిస్ జలె, అమ్ యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ నముకుమ్
నెంజిలె కిచొచ్ జయెదె? జేఁవ్ నముకుమ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ
జోవయించొఅమ్ చొదేముడుక ‘నిదానుమ్ చొనెంజె’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, జోక గవురుమ్ ఆన్ తయ్. జలె, అమ్ చి
పాపుమ్ క దెకిలె, జోచి సతిత్మ్ క దెకిలె, జా తేడ డీసిత్స్ తె
జోకయ్ గవురుమ్ జెతయ్ జలె, అమ్ కిచొచ్ ఉచరుక?
‘అమ్ పాపుమ్ కెరిస్ చి జో సతిత్మ్ కెరిస్ చి తేడ దెకిలె
జోచి గవురుమ్ డీసత్య్ చి రిసొ అమ్ చి పాపుమ్ తె జోకయ్
లాబుమ్’మెన, జవుస్, ‘అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొజోఅమ్ క
సిచచ్ కెరుక బెదె నాయ్’మెనఅమ్ఉచరుక గే? మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ బుదిద్కయ్ మానుస్ ఇసి ఉచరుక జయెదె. 6 దసిస్
ఉచరుకనాయ్. ‘ఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్ క ఆకర్ క పరిచచ్
కెర తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ దెయిందె, బవుమానల్ దెయిందె’మెన
జో ఒపప్న అసెస్. జలె, అమ్యూదుల్ చి పాపుమ్ క ‘కిచొచ్
నెంజె’మెలి రితిజోదెకితొ జలె, ఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్ క
కో కీసి సతిత్మ్ చి తీరుప్ కెరుక జయెదె! బెదె నాయ్.

7 ‘దసిస్ మెను నాయ్’ మెంతె. ‘అంచి అబదుద్ మ్ చి
రిసొ దేముడుచి సతిత్మ్ సొసుట్ మ్ డీస జోచి గవురుమ్
దెకయ్ తయ్ జలె, అంచి పాపుమ్ చి సిచచ్ ఆఁవ్ కిచొచ్క
వయుక?’ మెంతె, ఓ మానుస్. 8 ‘చెంగిల్ చి జరుగ్ జవుస్
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మెనయ్పాపుమ్కెరుమ’మెంతెసగుమ్ జిన్. అమ్ క “జేఁవ్
కి దసిస్ సంగితతి” మెన, అమ్ చి మరియాద కడన్ తి రితి
సగుమ్జినిఅమ్ కనిందసంగితతిమెనతుమ్జానుస్. జలె,
జేఁవ్ దసిస్ సంగితస జోవయించి జాపాపుమ్ 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 దేముడుచి సిచచ్ పిటట్య్ తిసి కిచొచ్ జలెకు
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.
12ఎతిక్మానుస్ సతిత్మ్ముల,కామ్ క నెంజితిస్ తెసేడగెచచ్

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.
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. 20 మెలె, దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ చి రితి ఇండితి వాటు దేముడుచి మొకెమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చొ కేన్మానుస్చి పాపుమ్ పుంచె నాయ్, చి ఆగన్ల్
రితిమానుస్ల్ క తీరుప్ కెరెల్, జో కకక్య్ ‘పునిన్మ్ చొ’ మెనుక
బెదె నాయ్. ఆగన్ల్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచితి నాయ్.
అమ్ చి పాపుమ్ దెకయ్ తతి. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిస్ చి రిసొ
అమ్ చిపాపుమ్చినితసుమ్.

యేసుకీసుత్ క నంపజలె పునిన్మ్
21ఆగన్ల్ తె నాయ్. గని వేరతెయ్ దేముడు జోవయించి

పునిన్మ్ మానుస్ల్ క దొరుక్ కెర అసెస్. జాకయ్ ‡మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ కి అగెగ్ తెంతొ
జా రుజుజ్ డీసత్య్. జలె, జా పునిన్మ్ ఆగన్ల్ 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 తెజో తేడల్ దెకె నాయ్. 23మెలె, కో కి పాపుమ్

కెర దేముడు దెకయ్ లి సతిత్మ్ ఇండుక నెత కెర, జోచిమొకెమ్
ఓడుప జా అసిత్. 24జాకయ్, జో కిచొచ్ వాటు మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ పుంచ అసెస్ మెలె, జోచి దయకయ్ ఆరి అమ్ క
నీతిసుదల్ కెర అసెస్. కీసి మెలె, కీసుత్ జలొ యేసు అమ్ చి
పాపుమ్వయిలిస్ కజోదేముడుఅమ్ కసయ్ తాన్ చిరాజిమ్
తెంతొనెతొవగెలఅసెస్. 25అమ్కెరల్పాపల్ కఆమ్జెతికయ్
సిచచ్ పిటట్య్ తి బలి జో జంక జోచి లొఁయి సూఁవుక మెన
దేముడు అబొబ్సి జోవయింక టీఁవడల్న్. జా రచచ్న వరుమ్
అమ్మానుస్ల్ క కి, కీసుత్ చి ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్
తింక. జో అబొబ్సి జా బలి దిలిసి ఏక్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్.
పాపుమ్ క ‘పాపుమీ. జాపాపుమ్గెలెకయ్మానుస్ల్ కఅంచి
తెన్ అనెన్ బెదవనుక జయెదె’ మెన జో సతిత్మ్ చి తీరుప్
కెరిల్స్ చిరుజుజ్ దెకయ్ తయ్. కిచొచ్కమెలె,జోచిపరలోకుమ్ చి
కనాక్రుమ్బుదిద్క అమ్ చఅగెగ్చపాపల్ సిచచ్ కెరుకవాయిద
కెర తిలన్. 26జోసతిత్మ్ చతీరుప్ల్ కెరొసొజలిస్ చిజా 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, ‘అమ్ యూదుల్ కయ్ దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ తె పునిన్మ్’ మెన అమ్ 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 నముకుమ్తిలెకయ్మానుస్చిపాపుమ్
పుంచి జయెదె, చి దేముడు జోమానుస్క పునిన్మ్మెలి రితి
దెకెదెమెనఒపప్న్ తసుమ్. జారచచ్న రితినముకుమ్వాటు
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, గనియూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనల్సక కీసుత్ క నంపజాగెలె,జేఁవ్ నంపజలి
రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ జో పుంచెదె చి జోవయింక
‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకెదె. అనెన్, జా సునన్తి నే కెరనల్స
జోవయింక నంపజా గెలె,జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి
జోవయించి పాపుమ్ కి, జో పుంచ జోక కి ‘పునిన్మ్’ మెలి
రితి దెకెదె.

31 దసిస్ జలె, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి నముకుమ్ చి
రిసొయి అమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’ మెలి రితి జో దెకెదె మెలె,
జో దిల ఆగన్ల్ అమ్ వెంట గెలుక గే? నెంజె. అమ్ చి

† 3:10 3:10 10-12 కీరనలు 14:2, 3 చి 53:3. ‡ 3:13 3:13 కీరనలు 5:10, చి 139:4. § 3:14 3:14 కీరనలు 10:7. * 3:15 3:15
15-17:యెసయా 59:7-8. † 3:18 3:18 కీరనలు 36:2. ‡ 3:21 3:21తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెన
అమ్జానుమ్. 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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నముకుమ్ చి రిసొయి జో దిల ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి సతిత్మ్
అమ్ ఇండుకయ్. దసిస్, జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిసి నెరవెరుస్ప
కెరుమ్ దే.

4
నముకుమ్వాట్, దేముడుచి దయవాటు రచచ్న

1జలె, అమ్యూదుల్ చొపూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి రిసొ
కిచొచ్ మెనుమ? ఆఁగ్ రగుమ్ చి అమ్ చి జెరుమ్న్ చి రిసొ
ఉచరెల్, అమ్ యూదుల్ చి సెకుమ్ క జో అబొబ్ జయెదె.
2జలె, ఏక్ వేల జోచ కమొచి రిసొయి అబాహామ్ క పునిన్మ్
కలుగు జతి జలె, జో అబాహామ్ గవురుమ్ ఉచరనుక జతి,
గని జోవయించ కమొచి రిసొయిజోవయింక పునిన్మ్ మెన
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
పబుదెకిలొ”మెనదేముడుచికోడుతెన్రెగడ్వఅసెస్. 5దసిస్,
అబాహామ్తెన్ కీసి జరుగ్ జలి గే,అనెన్మానుస్ల్ 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 జో పాపుమ్
పుంచితొ 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 కేన్మానుస్చిపాపుమ్పబు జోవయింక వయడెనాయ్గే,
జోకయ్చెంగిలి”
మెన రెగడ్ అసెస్.

9జలె, ఈంజ చెంగిల్ వరుమ్ కకక్ దొరుక్ జతయ్? ఎకిక్
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సకయ్ దొరుక్ జతయ్
గే జా సునన్తి నే కెరనల్సక కి దొరుక్ జతయ్ గే? అబాహామ్
నంపజలిస్ కయ్ ‘జోకపునిన్మ్’మెలిరితిపబుజోచిదయక
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. 11జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ
జో నంపజలిస్ చి రుజుజ్ దెకయ్ తి గురుకయ్ పడొత్ జో జా
సునన్తి కెరనొల్ . దసిస్,జాసునన్తి నే కెరంతె కో నంపజా పబు
ఆరి దెతి పునిన్మ్ జా తవుల గే, జోవయింకయ్ అబాహామ్
అబొబ్సి జయెదె. దసిస్కయ్, జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ కి
పబు ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి అబాహామ్ క దెకిలొ.

12 అనెన్, 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 అబాహామ్అబొబ్సి 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,
‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెన కచి రిసొ ఆగన్ల్ సాచి జతి నాయ్.
ఆగన్ల్ తిలె, అమ్ చ కమొక ‘పాపుమ్ చయ్’ మెన రుజుజ్
దెకవయ్ అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ ఆన్ తతి. అనెన్క్
కిచొచ్ మెలె, ఆగన్ల్ నెంజిలిస్ తె, ఆగన్ల్ నేనల్సతె కో పాపుమ్
కెర అసిత్ గే, నెంజిలె ఏక్ వేల పునిన్మ్ కెరుక జతి జలె
‘పునిన్మ్ కెర అసిత్’ గే ఆగన్ల్ వాట్ రుజుజ్ కెరుక నెంజె.
16జేఁవ్దొనిన్అలల్ర్ చిరిసొమానుస్చిరచచ్నకదేముడు కిచొచ్
దిలొమెలె,జొయియ్ఆదారుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్మెలె, కమొనెంజె,
గని రితి నముకుమ్ తెన్. కిచొచ్క మెలె, కమొ నాయ్, గని
నముకుమ్ఆదారుమ్జలె,జాపమానుమ్జెయిమ్జతిస్ క
దేముడుచి దయయ్ సాలు, అనెన్, జా పమానుమ్ జోచి
దయచి రిసొ జెయిమ్ జయెదె జలె, అబాహామ్ చ పుతత్రుల్
జలస ఎతిక్జిన్ కయ్ జా పమానుమ్ జెయిమ్ జయెదె.
అబాహామ్ చపుతత్రుల్ యూదులి,అమ్ చిదేముడుమోసేతెన్
దిలి ఆగన్ల్ అమ్ చ తిలసయ్ గని అనెన్ కోయి నాయ్ మెన
నాయ్, పడొత్ ‘అమ్యూదుల్ ఎతిక్జిని’ మెన నాయ్. గని
అబాహామ్ చి రితి దేముడుచి ‡కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిని,
జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి నెంజిలె కి జోచ పుతత్రుల్ జవుల.
జోచి రితి నముకుమ్ తిల ఎతిక్జిన్ క జో అబాహామ్ అబొబ్
జయెదె. 17దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
§“ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ క తూయి

అబొబ్సి జతి రితి ఆఁవ్ సంగ అసిస్.”
మెన అబాహామ్ క జో సంగిలన్. దసిస్, మొరల్సక జియడొత్ ,
అగెగ్ నెంజిలిసిక తిలిసి రిత బుకారొ దేముడుక అబాహామ్
నంప కెరొల్ , దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ జో దేముడుచి కోడు
నంప కెరస ఎతిక్జిన్ క అబాహామ్అబొబ్ జా అసెస్. 18ఒగగ్ర్
దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచక జో అబొబ్ జతిసి జెయిమ్ జతిసి
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

* 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,
జోవయించి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్తస పడొత్ క ఏలుప కెరిస్ చి రిసొచి కోడు. జేఁవ్ పడొత్ ఏలుప కెరిస్ క యేసుకీసుత్ ముకిక్మ్ చొ జయెదె, చి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుల.
పడొత్ జో ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కొడొ ఎతిక్ నంప కెరుకముకిక్మ్, గనిముకిక్మ్ క ‘జోవయించికోడు’మెలె,యేసుయి;యోహాను 1:1-2, 14; చియేసుచి

రిసొచిసుబుమ్కబుర్,జోవయించిరిసొదేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్సంగిలిసిఎతిక్. § 4:17 4:17ఆదికాండుమ్ 17:5. * 4:18 4:18ఆదికాండుమ్
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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’మెనపూరినముకుమ్తెన్
తిలొ. 22జాకయ్, ‘జోచి నముకుమ్,జోకపునిన్మ్ జలి రితి
జతయ్’మెనదేముడుతీరుప్ కెరొల్ . 23గని ‘జోచినముకుమ్,
జోక పునిన్మ్ జలి రితి జతయ్’ మెలి కోడు ఎకిక్ జోచి రిసొ
నాయ్, 24 గని అమ్ చి రిసొ కి. అమ్ చొ పబు జలొయేసుక
అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి పమానుమ్ అమ్ నంప
కెరెల్,అనెన్మానుస్ల్ క కి ‘జోచినముకుమ్జోకపునిన్మ్మెలి
రితిజతయ్’మెంతితీరుప్ జోచి దయక కెరెదె. 25అమ్ చయ్
పాపల్ వయితి రిసొ పబు జలొ యేసు అమ్ క జెతి సిచచ్
సేడల్న్. జా సిచచ్ అమ్ క లయితిసి పిటట్వుక మెన. అనెన్,
అమ్ చి పాపుమ్ దసిస్ †పుంచి జలిసి రుజుజ్ జవుస్ మెనయ్
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడల్న్.

5
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క సేంతుమ్ జలిసి

1జలె,నముకుమ్వాట్అమ్ చిపాపుమ్పుంచిజాఅసెస్.
అమ్ చొ పబు జలొ యేసు అమ్ చి పాపుమ్ పుంచిలి బలి
జలి రిసొ దేముడు తెన్ అమ్ క సేంతుమ్ జలి. 2దేముడుచి
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 పాపుమ్ పుంచితి బలి జలి
వాటు,అనెన్జారచచ్నఅమ్ క దొరుక్ జలితెంతొ, దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె అమ్ బెదుమ్ దె మెలి ఆస అమ్ క
దొరుక్ జా అసెస్, చి అమ్ క ఒగగ్ర్ 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. బాదల్ సేడెల్ ఓరుస్ప జా, నిదానుమ్
సికుక జయెదె. 4జేఁవ్ బాదల్ సేడిత్సి అమ్ క ఏక్ పరిచచ్ కెరిల్
రితి జయెదె, చి అమ్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ సికిలె అమ్ క
“పరిచచ్తె జీనల్”మెన దేముడు జోచి సరద్ దెకవ అమ్ చి పెటిట్
అమ్ క అనెన్ ఆస దెయెదె, అమ్ క అనెన్ దిటుట్ మ్ కెరెదె, చి
5జా ఆసచి రిసొ అమ్ నంపజలిసి జెయిమ్ జయెదె, లాజు
జము నాయ్. దేముడు అమ్ క దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తెన్ జోచి పేమ అమ్ చి పెటిట్ సువ బెరవయ్ దా అసెస్.
జయిఅమ్ క రుజుజ్ .

6 అమ్ 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
అరిప్తుమ్జలన్. 7జలె,పునిన్మ్డీసొత్ కేన్జవుస్మానుస్క
కిచొచ్ జవుస్బాదతెంతొరచిచ్ంచుప కెరుకమెనకోమానుస్ల్
సొంత జీవు దెవుల గే? దెతి నాయ్. కేన్ గే ఏక్ సుటుట్ కో
జవుస్ చెంగిలొ మానుస్క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన కో జలెకు
మానుస్ దయిరిమ్ జా మొరెదె. 8 గని, దేముడుచి పేమ
అమ్ క కీసి రుజుజ్ జతయ్ మెలె, అమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా
తతికయ్,అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి రిసొకీసుత్ జోచిజీవుదిలన్.

9 జలె, దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జో దిలిస్ చి లొఁయిచి
రిసొ అమ్ చి పాపుమ్ అపెప్ పుంచి జా అసెస్చి రిసొ, అనెన్,
దేముడు అమ్ క దెంక తిలి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి,
జో యేసుయి 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 రిసొ నాసెనుమ్ తె నే గెతె, పరలోకుమ్ తె జోతె గెతి
రచచ్న కచితుమ్ జమ్ దె. 11 జో, పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ దేముడు
అమ్ క అనెన్ బెదవనిల్ రిసొ, జో దేముడుచి తెడి అమ్
అపెప్ అసుస్మ్ చి రిసొ, జోచి ఉపిప్రి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్
జతసుమ్.

ఆదామ్తెంతొమొరున్యేసు తెంతొ జీవుమ్
12 ఎకిక్లొ మానుస్, తొలితొచొ మానుస్ జలొ ఆదాము,

పాపుమ్ తె సేడిల్స్ తెన్ ఒండి లోకుమ్ తె పాపుమ్ అయ్ లి,
అనెన్ పాపుమ్ చి రిసొమొరున్ అయ్ లి. జాకయ్ ఒతత్ తెంతొ
ఎతిక్మానుస్పాపుమ్కెరఅసిత్, కెరతి,చిఎతిక్జిన్ కమొరున్
అయ్ లి. 13 దసిస్, కచితుమ్, దేముడు ఆగన్ల్ రితి నే దిలి
అగెగ్యితెంతొఈంజలోకుమ్ తెపాపుమ్అసెస్. ‘గని ఆగన్ల్
రితి నెంజిలిస్ తె జా పాపుమ్ చి రుజుజ్ సరిగా డీసె నాయ్, చి
తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నెంజె’. 14 జలెకి, ఆగన్ల్ దిలిస్ క
*మదెనె జలొ మోసే నే జెతె అగెగ్ కి, తొలితొచొ ఆదాము
తెంతొ కి మానుస్ల్ క మొరున్ ఏలుప కెరె తిలన్. †వేర
పాపల్ జేఁవ్ కెరెల్ కి, దేముడుచి కోడు పిటట్వనొల్ ఆదాము కెరిల్
రగుమ్ పాపుమ్ నే కెరల్సచి ఉపిప్రి కిమొరున్యి ఏలుప కెరె
తిలన్. జలెకి, పడొత్ జెంక తిలొయేసుక ‡తొలితొచొ ఆదాము
అమ్ క టాలి జతయ్. ఆదాము ఏక్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ,
§పాపుమ్ చిమొరున్ ఏలుప కెరి కాలుమ్. పడొత్ యేసు అనెన్క్
కాలుమ్ కమొదొల్ చొ,పాపుమ్గెచచ్వపరలోకుమ్ చిరాజిమ్
ఏలుప కెరికాలుమ్. 15పాపుమ్ తెసేడల్స్ క చి రచచ్న దిలిస్ క
తేడ. మెలె, ఎకిక్లొమానుస్ పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్
మొరల్మ్. 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 తెంతొ జా పాపుమ్ చి సిచచ్, మెలె
మొరున్యి, 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,

† 4:25 4:25చి ఒతత్ తెంతొఅమ్ క జో ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకిలిసి. * 5:14 5:14 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్. † 5:14 5:14ఆదాము తెన్
ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుసొంత లటట్బ ఏక్ కోడు తినన్గ సంగ తిలన్. తినన్గ సంగిలిజాఆడఆదాము పిటట్య్ లన్. ఆదికాండుమ్ 2:15-17చి 3అదయ్యిమ్.
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జేఁవ్ †ఏలుప కెరుల. 18 దసిస్ జలె, ఎకిక్లొ పాపుమ్
కెరిల్సి కీసి ఎతిక్జిన్ క సిచచ్తె సేడయ్ లి గే, దసిస్, జో అనెన్కొల్
పునిన్మ్ కెరిల్సి ‡జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ పుంచ
జోవయింక జియడత్య్. 19మెలె, ఎకిక్లొమానుస్ దేముడు
సంగిలి కోడు నే కెరిల్స్ చి రిసొ §ఎతిక్జిన్పాపుమ్సుదల్జా
గెలమ్. దసిస్, జో అనెన్కొల్ , దేముడు అబొబ్స్ చి కోడు సూన
కెరిల్స్ చి రిసొ *ఒగగ్ర్ జిన్ క ‘జేఁవ్ పునిన్మ్ జల రిత జా అసిత్’
మెనజో దేముడు కచితుమ్ దెకెదె.

20 ఆగన్ల్ రితి మదెనె అయ్ లి, గని కిచొచ్క మెలె,
మానుస్ల్ పాపుమ్ ఇండితిస్ చి రుజుజ్ సొసుట్ మ్ డీసుస్
మెనయ్ దేముడు జా ఆగన్ల్ రితి మదెనె దిలన్. గని
మానుస్చి పాపుమ్ దసిస్ సొసుట్ మ్ రుజుజ్ జలెకి, అమ్ క కిచొచ్
రుజుజ్ అయ్ లి మెలె, దేముడుచి దయ జా పాపుమ్ చి జా
ఆగన్ల్ రితి జీన అనెన్య్ కామ్ కెరిల్. 21 మెలె, పాపుమ్
మొరున్ ఆన, జా పాపుమ్ మొరున్ వాట్ కీసి ఏలుప కెరె
తిలి గే, దసిస్, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ మొర అమ్ చి
పాపుమ్పుంచ, జోచి పునిన్మ్ అమ్ క ఆరి దిలిస్ కయ్ జోచి
దయఏలుప కెరుస్మెనయ్, దేముడుచిదయయ్జీనఅసెస్.
అమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ చి జీవుక
కెఁయఁక తెఁయఁక జిఁయ ఆకర్ కయ్ ఒతత్య్ గెతు’ మెనయ్
జావరుమ్ 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?
2దసిస్ఉచరుకనాయ్. పాపుమ్ములఅమ్ చిసొంతఆతమ్క
మొరల్ రిత జలమ్ మెలె, పాపుమ్ తె కీసి అనెన్ ఇండుమ్ దె?
3యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ జల అమ్ ఎతిక్జిని,
జలె,జోమొరపాపుమ్గెచచ్య్ లిస్ చి గురు జతిబాపిత్సుమ్
కడనిల్స్ తె జోమొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి, జామొరల్ రిత జలమ్
మెన నేనుస్ గే? 4జో యేసుచి ఆఁగ్ మొరిల్స్ తె అమ్ బెద,
అమ్ చి ఆతమ్క మొర జో తెన్ రోయి జలి గురుకయ్ అమ్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్మ్. దసిస్, అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి సెకిక
కీసుత్ కీసిమొరున్ తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటల్న్ గే, దసిస్, అమ్
ఈంజ బతుక్కయ్ నొవర్ జెరుమ్న్ జోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా
సతిత్మ్ ఇండుకయ్మెన,జోదేముడు అమ్ క జియడఅసెస్.

5జలె,జోమొరిల్స్ తెఆతమ్క బెదజోతెన్అంటుపజలిరితి
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 గలి జా మొరిల్ మెన
జానుమ్. 7 అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్ మొర తిలె, పాపుమ్
అమ్ క ఏలుప కెరిస్ తెంతొ విడద్ల్ జా అసుస్మ్. 8గని అనెన్,
కీసుత్ తెన్ మొరల్మ్ మెలె, ‘జో తెన్ జిమ్ దె’ మెన కి అమ్ క
దయిరిమ్అసెస్. 9కిచొచ్కమెలె, కీసుత్ మొరతాఅబొబ్స్అనెన్
జియడొల్సొ జా కెఁయఁక అనెన్ మొరె నాయ్ మెన జానుమ్.

అపెప్ జోచి ఉపిప్రి మొరున్క కిచొచ్య్ అదికారుమ్ నాయ్.
10 జో మొరిల్స్, 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. జో మొరిల్స్
ఎకిక్ సుటుట్ చి కామ్, జోచొ అబొబ్స్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తిసి
కెఁయఁక తెఁయఁక చికామ్, కేడిత్సి నెంజె. 11జాకయ్తూమ్కి
కీసిదెకనుకమెలె, ‘అమ్ చిపాపుమ్గెలి. అమ్ చిపాపుమ్ చి
ఆతమ్ మొరిల్’ మెనయ్, కీసుత్ జలొ యేసుచి జీవుకయ్ నొవర్
జిఁయ అసుస్మ్, చి దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి
అమ్ ఇండితె తంకయ్మెన అరుద్ మ్ కెరన దసిస్ ఇండుక.

12జాకయ్, మొర తుమ్ చ ఆఁగ్ తె పాపుమ్ ఏలుప కెరుస్
నాయ్, నెంజిలె తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరె, పోన.
13పాపుమ్ కమొ కెర అయ్ దల్ జేఁవ్ జతి రితి, పాపుమ్ తె
తుమ్ చ ఆఁగ్ చ వాటల్ తుమ్ బెదవ నాయ్. గని, ‘మొరున్
తెంతొజోఅమ్ క నెతొవ కెరజోతెన్బెదవనదేముడు అమ్ క
జియడయ్ అసెస్, 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 కెర
దిలదు మెలె తుమ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ ఏలుప కెరె నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఆగన్ల్ చి రితి తెడి నాయ్, గని జో
దేముడుచి దయచి తెడి అసుస్స్.

15జలె, ‘అపెప్ ఆగన్ల్ రితి తెడి ఆమ్నాయ్. జోవయించి
దయక దేముడు అమ్ క చెంగిల్ దెకితయ్, చి అమ్పాపుమ్
కెరెల్బాదనాయ్’మెంతసు గె? దసిస్ఉచరుకనాయ్. 16జోచి
సేవ కెరుకమెన కచిఅతిత్ తుమ్ క తుమ్ఒపప్న కెరన తసెత్ గే,
జోచయ్గొతిమానుస్ల్జాఅసుస్స్మెననేనుస్ గే? పాపుమ్ తె
సొరప్ కెరనెల్, పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ జసెత్, చి మొరున్తె
గెతె. దేముడుచి కోడు కెరిస్ తె ఒపప్న కెరంతె జలె, జో దెతి
పునిన్మ్ 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. 18 అనెన్, పాపుమ్ ఏలుప కెరిసి తెంతొ
దేముడు తుమ్ క విడద్ల్ కెర, సతిత్మ్ ఇండితిస్ క తుమ్
గొతిమానుస్ల్ జతి రితి కెర అసెస్. 19మానుస్ల్ రోజుక అరద్ల్
సంగితి రితి, టాలికయ్ ‘గొతిమానుస్ల్’ మెంతసి. కిచొచ్క
మెలె, ఆతమ్కమొచి రిసొచ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక తుమ్ క
ఇదిల్ బాద, చి ‘అరుద్ 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.

20 పాపుమ్ చి సేవ కెర పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్
తిలి పొది సతిత్మ్ ఇండితి ముదొద్ తెను నాయ్, ‘ఆమ్ సతిత్మ్
ఇండుక నాయ్’ మెన ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితె తిలదు.
21గనిజాపొదిచతుమ్ చ కమొచి రిసొఅపెప్ ఉచరెల్ తుమ్ క
లాజు. జేఁవ్ కమొ తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్ ఆనల్? కిచొచ్

‡ 5:18 5:18 నెంజిలె ‘పాపుమ్పుంచి జతి అవ్ కాసుమ్, జోవయించి రాజిమ్ తె జితి అవ్ కాసుమ్, ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ కెరయ్’. గని దొరుక్ కెరెల్ కి, జా నఙిలెకయ్.
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పలితుమ్ దెరల్? లాబుమ్ నాయ్, కిచొచ్ చెంగిల్ పలితుమ్
నాయ్. దసస్ కమొమానుస్క కేనె నెతతిమెలె, 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.

23జలె,పాపుమ్జేఁవ్ చి సేవ కెరసక బటావ్డిమొరున్యి.
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, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ జాన్ ల బావుడుల్ ,
మానుస్ మొర తిలె నాయ్, గని జివివ్ తిలె పొదికయ్ జోచి
ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్ తయెదెమెన నేనుస్ గే? 2 గని,
కేన్ జవుస్ తేర్ బోదచొమునుస్సి జివివ్ తిలి ఎదిలి, ఆగన్ల్ చి
రిసొ జోచి తెడి జా తయెదె, జా ఆగన్ పిటట్వుక నెంజె. గని
మునుస్స్ మొర గెలె, తెరిన్మునుస్ చెంగిల్ తతి జా ఆగన్
జేఁవ్ చి ఉపిప్రి తయెనాయ్. 3జాకయ్, మునుస్సి జీవ్ తిలె
పొది జా తేర్ బోద అనెన్కొల్ క గెలె, జాక ‘లంజె’ మెనుల, గని
మునుస్సిమొర గెలె, జా ఆగన్ ముదొద్ కెరిల్స్ తెంతొ జా పిటట్వ
జా అసెస్, చి అనెన్కొల్ క పెండిల్ జలె లంజె నెంజె.

4 దసిస్, బావుడుల్ , కీసుత్ క నంప కెర జో తెన్ తుమ్ బెదిలి
రిసొ, జో యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్ మొరిల్స్ తెన్ తూమ్ కి మొర
అసుస్స్, చి రిసొ తుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్
నాయ్. దసిస్, తుమ్ అపెప్ ఆగన్ల్ చి తెడి నాయ్ చి రిసొ
తుమ్ అనెన్కొల్చి అదికారుమ్ చి తెడి తంక వాట్ తవుస్
మెనయ్దేముడు ఇసి జరుగ్ కెరల్న్. జో దేముడుచి గవురుమ్
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 అమ్ జితె తిలి పొది ఆగన్ల్ అమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ క
‘పాపుమ్ చయ్’ మెన దెకయ్ తె తిల, చి జేఁవ్ ఆగన్ల్ ‘దస
కమొపోన’మెనసంగితికయ్,జేఁవ్పాపల్కెరిఆసఒగగ్ర్జా
గెలి. పాపుమ్కెరిజాఆసఒగగ్ర్జాఅమ్ చిఆఁగ్ చవాటల్ తె
బార్ జా జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తామొరున్ ఆన్ తి పలితుమ్ దెరె
తిలి. 6 గని అపెప్, కీసుత్ తెన్ బెద అమ్ ‘మొరిల్’ తెంతొ,
ఆగన్ల్ తెంతొ పిటట్వ జా అసుస్మ్. అమ్ క దెర బంద తిలి
జాఆగన్ల్ క అమ్ చిఉపిప్రి అదికారుమ్నాయ్చిరిసొరెగిడల్
ఆగన్ల్ చి తెడి నాయ్ గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్
నొవర్ జెరుమ్న్ జా, జయియ్ సెకికయ్జోచి సేవ కెరసుమ్.

ఆగన్ల్ తెపాపుమ్వాట్ చజ ఒగగ్ర్ జా గెతిస్
7జలె, కిచొచ్మెనుమ? ‘ఆగన్లీపాపుమ్’మెనుక జయెదె

గే? నెంజె. దసిస్ మెనుక జయె నాయ్. గని ఆగన్ల్ తతత్
నాయ్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, ‘ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరొల్సొ’ మెన
ఆఁవ్ సరిగా చినంతయ్ నాయ్. “అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క
ఆస జా నాయ్” మెన ఆగన్ల్ తె తతిత్ నాయ్ జలె, అనెన్కొల్చి
ఆసిత్క ఆస జతిస్ క ‘పాపుమ్’ మెన నేన్ తయ్, ఆఁవ్ కి దసిస్
పాపుమ్ కెరిసి చినంతయ్ నాయ్. 8 గని, పాపుమ్ బుదిద్
అంచి పెటిట్ అగెగ్ తెంతొ తిలన్, చి “అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క
ఆస జా నాయ్” మెన ఆగన్ల్ తె తతికయ్, అంచి పెటిట్చి

పాపుమ్బుదిద్కయ్ “దసిస్ జలె,అనెన్మానుస్ల్ చిఆసిత్క ఆస
జయిందె”మెనయ్ఆసజలయ్,చిఅనెన్ 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, గనిజా ఆగన్ సూనిల్ తెంతొపాపుమ్అంచి పెటిట్
అనెన్జీవ్జలన్,చిఆఁవ్మొరల్య్. 10దసిస్, ‘జీవ్దెతివాట్
దెకయెదె’మెనఆఁవ్నంప కెరిల్ ఆగన్ అంకమొరిసిచచ్ఆనల్న్.
11 కీసి మెలె, పాపుమ్ బుదిద్ అంక మోసిమ్ కెర, ‘చెంగిల్’
మెన ఆఁవ్ నంప కెరిల్ ఆగన్ వాటీ బార్ జలన్. 12 మెలె,
దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్సుదిద్ అసిత్,ఒతత్చిఎతిక్ఆగన్
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, పాపుమీ అంచి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ కెర
కెరయి మారిల్. దేముడుచి సెలవ్ కిచొచ్ మెలె, ఆగన్ల్ వాట్
పాపుమ్ జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తతిస్ తెయి పాపుమ్ క, పాపుమీ
మెనమానుస్ల్ చినుత్మెనయ్,పాపుమ్ఆగన్ల్ వాట్పుల
పులకెదిద్ మూరుక్మ్జాగెతయ్గేచినుకనెంజిలిస్ చిజేఁవ్ చి
కామ్పూరి డీసుకయ్మెన, దేముడు సెలవ్ దిలన్.

14 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్ దిలస, జోచి ఆతమ్తెయ్ బెదితస, మెన
ఆమ్ జానుమ్, గని ఆఁవ్ మానుస్క మాములుమ్మానుస్చి
ఆఁగి, మాములుమ్మానుస్చి బుదిద్ అసెస్, చి ఈంజ ఆఁగ్ తె
ఆఁవ్ తతి ఎదిలి సేంపు పాపుమ్ అంక నేనిల్ రితి అసెస్.
పాపుమ్ చిగొతిమానుస్ ఆఁవ్. 15ఆఁవ్సొంతఇండితిసిఆఁవ్
అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిర్ తసి. ‘సతిత్మ్ కెరిందె’మెలెకినెతతా,
‘గరిచ్’మెనఆఁవ్నెసితిసిఆఁవ్జరుగ్ కెర గెలసికుక్జాగెతసి.

16 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెరసి జలె,
జా పాపుమ్ నెసిలిసి తెన్ ‘దేముడు దిల ఆగన్ల్ చెంగిలి’
మెనఒపప్నిల్ రితిజతయ్. 17తెడికతెడిదేముడుక పేమకెరొ
అఁవివ్ జా పాపుమ్ కెరొసొ నెంజి, గని ఆఁవ్ మానుస్చి ఆఁగి
తిలిపాపుమీజాకామ్ కెరయ్. 18మెలె,అంచిసొంత సెకిక,
అంచిఆఁగి,అంక కిచొచ్ సతిత్మ్నాయ్మెనజాని. ‘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. 22 మెలె,
అంచి పేట్ తెడి దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రిసొ
ఇసుట్ మ్ కెరుక పేమయ్అసిస్, 23 గని అంచి అఁగి కిచొచ్ ఆగన్
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.
24అయొయ్! కెదిద్ బాద సేడత్సి, జా ఎతిక్ రిసొ! మొరున్ ఆన్ తి
ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ తెంతొ కో అంక రచిచ్ంచుప కెరుల?
25అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి రిసొ దేముడుక జొఒర!
జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరెదె! జొయియ్ అమ్ క జీనవ అసెస్! జలె,
అపెప్చి మటుట్ క అంచి మెనుస్క, జో తిలి ఆతమ్క, దేముడు
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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
1 జలె, కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడిచ మానుస్ల్ క జో జోచి

పాపుమ్ పుంచ అసెస్చి రిసొ లోకుమ్ చ ఎతిక్క జో తీరుప్
కెరి పొది జేఁవ్ క కిచొచ్ సిచచ్ జంక నాయ్. నాసెనుమ్ తె
జేఁవ్ గెచుచ్క నాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె, అమ్ క ఏలుప కెరె
పాపుమ్ చి మొరున్చి పమానుమ్ చి సెకి తెంతొ జీవ్ దెతి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఆగన్తె అమ్ క పిటట్వ కెరయ్
అసెస్. జో యేసుచి అతిత్, యేసుతె జరుగ్ జలి కామ్ వాట్
విడద్ల్ కెరయ్అసెస్. 3మెలె,మానుస్చి ఆఁగిపాపుమ్ఏలుప
కెరయ్. అమ్ చి ఆఁగి ఏలుప కెర, ఆగన్ల్ నెరవెరుస్ప కెరుక
తిలిసి పాపుమ్ పిటట్య్ లి. జాకయ్ ఆగన్ల్ అమ్ చి పాపుమ్
గెచచ్వుకఅమ్ క చెంగిల్ కెరుక నెతిరి. జలె, దేముడు అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్వ అమ్ క సుదిద్ కెరుక మెన మానుస్చి ఈంజ
పాపుమ్ చి ఆఁగ్ రూపుమ్ జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క ఈంజ
లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. దసిస్ పాపుమ్పుంచితి బలిజో జతి
రిసొ అమ్ చి అఁగి కామ్ కెరి పాపుమ్ జాక జెతికయ్, జో
యేసుచి ఆఁగ్ వాట్ పాపుమ్ క సిచచ్ కెర గెల తీరుప్ కెరల్న్*.
4కిచొచ్కపాపుమ్ క తీరుప్ కెరల్న్మెలె,ఆగన్ల్ తెసంగిలిదొరుక్
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.

5మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్క, ఈంజ ఆఁగ్ చ అమ్ చి
పాపుమ్ చ ఆసల్ క కో జితతి గే, ఈంజయిలోకుమ్ తె తిలిస్
ఎతిక్క,ఈంజఆఁగ్ చఆసల్తిలిస్ ఎతిక్కయ్కోర్ పజతతి,
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 ఆసల్
జరుగ్ కెరిస్ క కోర్ ప జతిసి మానుస్క మొరున్తె నెయెదె, గని
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్కకోర్ పజతిసిఅమ్ కజీవుదెతిసి,
సేంతుమ్ దెతిసి జాఁ అసెస్. 7 మెలె, 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. 8మాములుమ్
మానుస్చి జోచి సొంత బుదిద్క, జోచి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క ఇసుట్ మ్
అయ్ లిరితిఇండితస,దేముడుచిఇసుట్ మ్ కెరుకనెతిరి,జోక
సరద్ కెరుక నెతిరి.

9 తుమ్, మాతుమ్, మాములుమ్ మానుస్చి
పాపుమ్ బుదిద్చ నెంజుస్, ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జితస
నెంజుసు, నాయ్ గెద? దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అసెస్ జలె, జోచి ఆతమ్కయ్ జితసు. కేన్ మానుస్చి
పెటిట్ కీసుత్ చి ఈంజ ఆతమ్ తయెనాయ్ గే, జోమానుస్ కీసుత్ చొ
నెంజె. 10తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ చ ఆఁగ్మొరల్ రిత
జాఅసిత్, గని కీసుత్ తుమ్ చిపెటిట్ అసెస్ జలె, కీసుత్ చిపునిన్మ్ చి
రిసొజోచి ఆతమ్క తుమ్ జివివ్ అసుస్స్. 11జోయేసుక అనెన్
జియడొల్ దేముడుఅబొబ్స్ చిఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ జితయ్జలె,
కీసుత్ జలొ జోయేసుక మొరున్ తెంతొ విడద్ల్ కెర జియడొల్ జో

అబొబ్సి,మొరతుమ్ చయ్ఆఁగ్ క కి జియడెదె. తుమ్ చిపెటిట్
జితి జోచి ఆతమ్వాటు, తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి జోచి ఆతమ్కయ్
జియడెదె.

యేసు తెన్ అమ్అబొబ్స్ చపుతత్రుల్
12జాకయ్,బావుడుల్ ,అమ్పూచిజాఅసుస్మ్. జాపూచి

అమ్ కీసి కుటట్వుక? మాములుమ్మానుస్చి బుదిద్క నాయ్,
అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క నాయ్. జా ఎతిక్ పోన.
13 కిచొచ్క మెలె, మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్క, తుమ్ చి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ క, తుమ్ జితసు జలె, ఆతమ్క మొరె. గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఈంజ ఆఁగుచ కమొ
గెచచ్వనయ్ గెలెత్ జలె, మారె జలె, ఆతమ్క జిసెత్. 14 కిచొచ్క
మెలె,దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సెకికఇండితొఎతిక్మానుస్,
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
అమ్ఉంకయ్ లె, కిచొచ్ సెకిక ఉంకయ్ తసుమ్మెలె, 16జోచ
బోదల్అమ్జలిస్ చి రిసొ,జోచిసొంతఆతమ్ అమ్ చిఆతమ్తె
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.
జా వాట అమ్ క కీసి సేడెదె మెలె, జో యేసు సేడల్ బాదల్ తె
అమ్ బెద ఓరుస్ప 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. 19జో దేముడుచ
పుతత్రుల్ అమ్జలిసి,జాదీసికఅమ్గవురుమ్జతిస్ తెపూరి
రుజుజ్ జతె ఎదక జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ ఆస తెన్ రకితె అసెస్.
20 కిచొచ్క మెలె, తయార్జలిస్ 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 జతిస్ కయ్ ‘కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె’ మెలి రితి దయిరిమ్ తెన్ తిలి రితి రకితయ్.
21మెలె, 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 చి పెటిట్ అసెస్. జలె, “అమ్ చ ఆఁగ్ క, ఈంజ లోకుమ్ చ
బాదల్ ఎతిక్ తెంతొ, దేముడు అనెన్ గెననిల్సి, అమ్ జోచ
పుతత్రుల్ జలిసి, కెఁయఁక పూరి డీసెదె? అమ్ అనెన్ కెదిద్
రకుక?” మెన ఆమ్అమ్ చి పెటిట్ టింక టింకయ్ రకితసుమ్.
24 ‘అమ్ చ ఆఁగ్ క మారుస్ప కెరిస్ జో జరుగ్ కెరిస్ కయ్ జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’మెనయ్ఆస తెన్ రకితసుమ్.

* 8:3 8:3యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొసిస్యుల్ 2:15 దెక.
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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
‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ క ఆస తిలె, నిదానుమ్
తెన్ రకుమ్ దె.

అమ్ చపారద్నల్ తె కిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ అమ్ క
తోడ్ తతిస్

26 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క సెకి నెంజిలిస్
ఎతిక్తె కి అమ్ క తోడు తతత్య్. పారద్న కెరుక జలె, కీసి
పారద్న కెరక్గే నేనుమ్, 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
అమ్ టింకితిస్ చి అరుద్ మ్ బెదయ్ తయ్. 27జలె, జోచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ అమ్ జోచయ్ జల అమ్ చ పారద్నల్ తె తోడు తా,
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ తిలిసి ఒతత్ బెదయ్ తయ్. జోచి ఆతమ్
కిచొచ్ అరుద్ మ్ బెదయ్ తయ్ గే జొయియ్ జానె. దసిస్, అమ్ చి
పెటిట్ తిలిస్ ఎతిక్ పరిచచ్ కెరొసొచి ఆతమ్ 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 కిచొచ్ బాదల్ అయ్ లె కి, జేఁవ్ బాదల్ తె
కి చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జా ఎతిక్ చెంగిల్ క బెదిత్ రితి
జో నెరవెరుస్ప కెరయ్ మెన జానుమ్. 29 కో యేసుకీసుత్ క
నంపజా జో దెతి రచచ్న నఙనుక గే జో దేముడు అగెగ్ తెంతొ
జానె. జలె, జోచొ సొంత పుతుత్ స్ యేసుచ రిత అమ్ జంక
మెన అమ్ కయ్ జో నిసాన, జా జరుగ్ కెరుక ఒపప్నల్న్. దసిస్,
అమ్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ బావుడిస్వొ జలసకయేసు తొలుస్ర్ జలన్.
30 జలె, ‘యేసుచ రిత జతు’ మెన జో కకక్ కకక్ నిసానల్ గే,
జోవయింక బుకారల్న్. కకక్ కకక్ బుకారల్న్ గే, జోవయించి
పాపుమ్ పుంచ ‘అపెప్ తెంతొ పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి
దెకిలన్, చి కచి కచిపాపుమ్పుంచ ‘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! 32జోచొసొంత పుతుత్ స్ క బాదల్ నే పిటట్య్ తె, అమ్
ఎతిక్జిన్ కపాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొజోకబలి 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.

33దేముడు నిసానల్చి ఉపిప్రి కో కిచొచ్య్నింద వయడుక
తెరితి గే? కోయి నెతిరి! జో దేముడు సొంతయ్ అమ్ చి
పాపుమ్పుంచఅసెస్. అమ్ క ‘పునిన్మ్’మెలిరితిదెకితయ్.
34 అమ్ జో నిసానల్సక కో తీరుప్ కెర, నాసెనుమ్ తె తెదవుక

తెరితి గె? కో నెతిరి! మొర అనెన్ ముకిక్మ్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్లొ కీసుత్ జలొ యేసు 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? జోవయింకఅమ్ క వీడుప కెరుకబాదల్జవుస్తెర్ 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? కిచొచ్య్అమ్ క జోక వీడుప కెరుక నెతిరి! 36దేముడుచ
కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి,
†“తుచి నావ్ చి రిసొ ఒండిమెదెద్నె అమ్ కమారతి,
‘కండ కతమెండల్ జేఁవ్’మెలి రితి అమ్ క దెకితతి”
మెన రెగడ్ అసెస్. 37 జో అమ్ క పేమ కెర అమ్ చి పాపుమ్
వయిలొసొచి సెకిక ఇస బాదల్ ఎతిక్తె అమ్ పూరి జీన
అసుస్మ్, జీనుమ్ దె. 38అమ్ క కిచొచ్పూరి దయిరిమ్మెలె,
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, 39ఈంజ
లోకుమ్ క ఉపిప్రి తిలిసి జవుస్ ఎటొట్ తిలిసి జవుస్, జెరుమ్న్
జలిసి అనెన్ కిచొచ్ జలెకి, అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ యేసు
అమ్ క దొరుక్ కెరిల్ దేముడుచి పేమ తెంతొ వీడుప కెరుక నెతె
మెన 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
దేముడు పూరుగ్ మ్ నిసాన *ఇసాయేలులు జోచ పుతత్రుస్లు
జతిజోచి †ఉజిడి,జోవయించినెడిమితతివరుమ్పూరుగ్ మ్
తెంతొ దేముడు జోవయింక జోచి ‡పమానుమ్ కోడు దిలన్,
జోచ §ఆగన్ల్దిలన్,జోచి *బకి కెరిఆగన్ దిలన్, †రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెంక దిలిస్ చి రిసొచ పమానల్ దిలన్. 5అబాహామ్,
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.

† 8:36 8:36 కీరనలు44:22. * 9:4 9:4 ‘ఇసాయేలులు’మెలె,తొలితొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొకఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుజానావ్తిలొ,ఆదికాండుమ్
32:28. పడొత్ జోవయించి సెకుమ్మొతుత్ 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, సమూయేలుదొనిన్చిపుసత్కుమ్ 23:5. § 9:4 9:4నిరగ్మకాండుమ్ 20:1-17,

దివ్తీయోపదేశకాండుము 5:1-22, 10:1-5. * 9:4 9:4నిరగ్మకాండుమ్ 25-31అదయ్యల్. † 9:4 9:4యెసయా 53అదయ్యిమ్,యిరీమ్యా 23:5-6.
‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జొయియ్. జోవయింక జెయియ్!…’.
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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,
†“తుచిసెకుమ్ చఎతిక్తెఎకిక్ ఇసాస్కుచితెడిజెరిమ్లసకయ్
‘తుచయ్’మెనిందె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్. 8 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, మాములుమ్ ‡ఆఁగ్ జెరుమ్న్ క జోచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లసనాయ్, గనిదేముడుచి §పమానుమ్ కయ్జెరిమ్లసక
‘అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ’ మెనుక జయెదె. 9జా పమానుమ్
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 చొ పూరుగ్ మ్ చొ ఇసాస్కుచి తేరిస్
రిబాక్ జో ఎకిక్ మునుస్స్ తెన్ కలవ్ల్ క అంగి జలి పొది,
11జేఁవ్ కలవ్ల్ ఇనెన్ నే జెరిమ్తెఅగెగ్,జోవయింతెకోసతిత్మ్కో
పాపుమ్ కెరుక నేతయ్జలెకి, ‘కచ కమొచి రిసొనాయ్, గని
కకక్నిసానల్ అంచిఇసుట్ మ్తయెదెగే,జోవయింకయ్నిసాన’
మెనమానుస్ల్ క నిసాన బుకారి జోచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్జంక
మెనయ్, 12 రిబాక్క దేముడు,
†“దకిలొచి సేవ వెలొల్ కెరెదె”
మెన సంగిలన్. 13అనెన్, అనెన్క్ తెజో,
‡“దకిలొ జలొయాకోబుక పేమ కెరల్య్,
గని వెలొల్ జలొ ఏసావుక విరోదుమ్ జలయ్”
మెన రెగడ్య్ లన్.

14 జలె, అమ్ కిచొచ్ మెనుక? ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు కెరిల్స్ క ‘నాయిమ్ నాయ్, సతిత్మ్ నాయ్’ మెనుక
జయెదె గే? జయె నాయ్. దసిస్ మెనుక నాయ్. 15 కిచొచ్క
మెలె,మోసేకజో,
§“కచి ఉపిప్రి దయతియిఁదె గే, తియిఁదె.
కకక్ కనాక్రుమ్ దెకిన్ దె గే, దెకిన్ దె”
మెన సంగిలన్. 16 కేన్ మానుస్చి ఇసుట్ మ్ తె నాయ్, కేన్
మానుస్చ కమొతెనాయ్, గని దేముడుచి దయతె. 17అనెన్,
దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి, పడొత్ ఇసాయేలుల్ క అలల్ర్ కెరె
తిలొ ఐగుపు దేసిమ్ చొరాడ్ జీవ్ తిలొపరోరానొక 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 దయ తియెదె
గే,జోచి ఇసుట్ మ్. కచి జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్!

19 దసిస్ సంగిలె, “దసిస్ జలె, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క జో
కెరిసి జోచిపూచి. జాకయ్, జో కీసి కకక్ పాపుమ్ వయడుక
జయెదె! అమ్ రచిచ్ంచుప జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి
అమ్ చి పూచి జయెదె! జా పాపుమ్ వయుక కీసి అమ్ చి
పూచిజయెదె!” మెంతె, 20గని,ఓమానుస్,తుయికొనొస్,చి
దేముడుచికోడుక జబాబ్అనెన్ దెతె! మతిత్క తెయార్కెరిల్ గేడి
జాక తెయార్ కెరొల్ కుమమ్రొక †“కిచొచ్క ఈంజయి రూపుమ్
అంక దిలది?”
మెన పుసెదె గే? 21నాయ్. జా మతిత్చి ఉపిప్రి కుమమ్రొక
పూరిఅదికారుమ్. జయియ్మతిత్బెండక 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 దెకవుక మెన
దేముడుక ఇసుట్ మ్ జలెకి, జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడితె,
గవురుమ్ తె పడొత్ క బెదవనుక మెన జో అగెగ్ తెంతొ నిసానల్
గేడివొకజోకెరిఎదివాట్దయజాన్ తిఎదకజోవయించిసిచచ్
జతనాసెనుమ్ తెగెత, గేడివొఒండిపాపుమ్జోమదెనెఒగగ్ర్
సేంపు ఓరుస్ప జా రకితె తిలె, జోచి దయ! 24జో ఎదివాట్
దయ కెరల్ నిసానల్ గేడివొ కొనస్ మెలె, ఆము. ఆమ్ కొనస్
మెలె,యూదుల్తెంతొఆమ్సగుమ్ జిన్ కజోబుకారాఅసెస్,
గని యూదుల్ నెంజిలస తెంతొ కి అనెన్ మానుస్ల్ క బుకారా
అసెస్. 25జోచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగితె తిలొహోసెయఅతిత్
దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
‡“ ‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన ఆఁవ్ అగెగ్ నే సంగిలసక
తెదొడ్ క ‘అంచయ్’మెనిందె.
ఆఁవ్ అగెగ్ పేమ నెంజిలిస్ క ‘ఆఁవ్ పేమ కెరిల్సి’
మెనిందె.”
26§“అనెన్, ‘తూమ్అంచమానుస్ల్ నెంజుసు’మెనఅగెగ్ జో

సంగిలిటాన్ తె
తెదొడ్ క ‘జీవ్తిలొ,జీవ్దెతొదేముడుచపుతత్రుల్ జేఁవ్’మెన

మానుస్ల్ సంగుల.”
27 అనెన్, ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్ చి రిసొ

దేముడుచ కబురుల్ సంగితె తిలొయెసయాపూరుగ్ 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 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి కిచొచ్

సిచచ్చి
తీరుప్ పబు ఉచరెదె గే,
సతుత్ తెన్ తందతెన్ జో జరుగ్ కెరెదె.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

§ 9:6 9:6మెలె ‘యాకోబుచి’. * 9:7 9:7యాకోబుక అబాహామ్మంతొ అనొన్సి; అబొబ్స్ చొ అబొబ్స్ జయెదె. † 9:7 9:7 ఆదికాండుమ్ 21:12.
అబాహామ్ చి తేరిస్ సారాక బోదల్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్ జలి హాగరు తెన్ అంచి నావ్ తెన్ బోద పాయి’ మెన సారా సంగితికయ్, అబాహామ్ దసిస్ కెరల్న్,
చి ‘ఇషామ్యేల్’ మెన పుతుత్ పాయిలన్. ఆదికాండుమ్ 16 అదయ్యిమ్. ‡ 9:8 9:8 తేరిస్ సారాచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ అబాహామ్ పాయిలొ పుతుత్ స్
ఇషామ్యేల్ఆఁగుతె జెరుమ్న్ జలొసొజయెదె. మానుస్చి ఇసుట్ మ్ కయ్పాయిలొసొజోచిరిసొమాములుమ్అబాహామ్ చిసెకుమ్ తెజెరిమ్లసక ఇషామ్యేల్ చిపెటిట్ జెరిమ్లస,
ఇషామ్యేల్ చి సెకుమ్ చ టాలి జయెదె. § 9:8 9:8 ఇసాస్కు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లొసొచి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ

దేముడుచి పమానుమ్ నంప కెరల్సక,మెలెయేసుకీసుత్ క నంప కెరల్సకయ్ ఇసాస్కుచి పెటిట్ జెరిమ్లస ఇసాస్కుచి సెకుమ్ చటాలి జయెదె. * 9:9 9:9 ఆదికాండుమ్

17:19-21, 18:10, 14. † 9:12 9:12ఆదికాండుమ్ 25:23. ‡ 9:13 9:13మలాకీ 1:2-3. § 9:15 9:15నిరగ్మకాండుమ్ 33:19. * 9:17

9:17 నిరగ్మకాండుమ్ 9:13-16. † 9:20 9:20యెసయా 29:16, 45:9. ‡ 9:25 9:25హోసెయ 2:23. § 9:26 9:26హోసెయ 1:10.
* 9:27 9:27యెసయా 10:22, 23.
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29 అనెన్ జా నే జతె అగెగ్ తెంతొ జో యెసయాచి అతిత్ జో
దేముడు పబు రెగడ్య్ లి రితి జరుగ్ జా అసెస్. కిచొచ్ మెన
మెలె,
†“అమ్ క సిచచ్ నే జత బోదల్ సగుమ్ జిన్ సేఁసిత్ రితి
పరలోకుమ్ చ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు 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
ఇసాయేలుల్ మెలయూదుల్ ఆగన్ల్ చ కమొమ్వాట్ పునిన్మ్
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 నేజతిస్ చి రిసొఅనెన్క్ 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 కయ్నంపజలెకయ్రచిచ్ంచుప జంక జతిస్

1 బావుడుల్ , నంపనెంజిల అమ్ చ యూదుల్ చి రిసొ
“జేఁవ్ కి నంపజా రచిచ్ంచుప జతు” మెన అంక జీవు డడడ్
దేముడుక ఆఁవ్ పారద్న కెరె తతత్సి. 2 నిజుమి దేముడుచి
సేవ కెరుకయూదుల్ ఆస తెన్ అసిత్ మెన ఆఁవ్ సాచి జతసి,
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
సెకిక పునిన్మ్ జంక ఉచర. దేముడు పునిన్మ్ దెతి వరుమ్
నఙన్ తి రితి దాక్ కెరంతి నాయ్. 4 మెలె, 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
రిసొచిఏక్ కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్ తెకో 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. 9మెలె,
యేసుక ‘పరలోకుమ్ చొపబుజొయియ్’మెనమానుస్చిమొకెమ్
కోసంగఒపప్న, ‘మొరున్తెంతొదేముడుఅబొబ్సిజోకవిడద్ల్
కెర అనెన్ జియడల్న్’ మెన పెటిట్ నిదానుమ్ నంపజవుల గే,
జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల. 10 కిచొచ్క మెలె, ‡మానుస్ జోచి
పెటిట్ నంపజలె, జోచి పాపుమ్ పుంచి జయెదె. జోచి చోండి
ఒపప్నెల్,జో రచిచ్ంచుప జయెదె.

11 దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లిస్ ఉపిప్రి ఏక్ దెకిలమ్.
కిచొచ్ మెలె,
§“జోచిఉపిప్రి జోచి నముకుమ్ తిలొ కేన్మానుస్కి
కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్ఓడుప జతినాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 కొనస్ మెలె, యూదుల్ క గీసు దేసిమ్ చ
సుదల్ క కకక్య్ దేముడు తేడ దెకె నాయ్. జొయియ్ పబు
ఎతిక్కయ్ పబు, చి జోక నంపజా, జో దెతి రచచ్న నఙితొ
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
14జలె,మానుస్ల్ కీసుత్ క నంపనేజలె,జోవయించిరచచ్న

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 జోచి బోదన 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
నంపజాఅసిత్ మెనఉచరనాయ్. యెసయాచిఅతిత్ 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 సూన తతి

నాయ్ గే?’ మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్ అసిత్. జా
ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్ జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు బెదితయ్.
§“జోవయించి అవాడ్ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయిజాఅసెస్,
ఎతిక్ దికుక్తె కెదిద్ దూరి జలెకి,

† 9:29 9:29యెసయా 1:9. ‡ 9:29 9:29 ఆదికాండుమ్ 13:13, 18:20, 19:24-25. § 9:33 9:33యెసయా 8:14, 28:16,యోవేలు 2:32.
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జోవయించ కొడొ సూనయ్జాఅసిత్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 19 జలె, ఆఁవ్ అనెన్ పుసితసి; ‘ఇసాయేలు
పెజల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్ గే?’ మెన పుసితసి జలె,
మోసేచిఅతిత్ దేముడు,
*“అంచ యూదుల్ నెంజిలసక తుమ్ యూదుల్ 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
నెంజిలస కీసుత్ క నంపజాదేముడు తెన్ బెదితిస్ చి రిసొఅనెన్
సొసుట్ మ్ చి కోడు దేముడుయెసయాచిఅతిత్ రెగడ్ అసెస్.
†“అంక చజుక నే ఉచరల్స, అంక చజ అసిత్.
అంచి రిసొ నేపుసిలసక, ఆఁవ్ డీస అసిస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 21 గని అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చి రిసొ జోచి
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

1అపెప్ కిచొచ్పుసితసి? జోవయించయూదుల్ క దేముడు
పూరిముల అసెస్ గే? నాయ్! ఆఁవ్ సొంత కి ఇసాయేలుడు,
అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ, బెనాయ్మీను చి తెగతె
జెరిమ్లొసొ. 2 జో దెతి రచచ్న తంక మెన జో అగెగ్ తెంతొ
జాన్ ల నిసానమానుస్ల్ క దేముడుములెనాయ్. జాపొదిచ
ఇసాయేలుల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన దేముడుచి మొకెమ్ ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ ఏడ తీరుప్ సంగిలన్ గే దేముడుచి కొడొతె అసెస్.
3 *“పబు, తుచ కబురుల్ సంగితసకమార అసిత్.
తుచి నావ్ తెన్ బందిల గుడివొ బొసుడవ అసిత్.
అపెప్ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయితుచ కబురుల్ సంగితొసొ అసిస్,
చి అంక కిమారుక కోర్ ప జతతి”
మెన ఏలీయాఏడల్న్. 4 గని దేముడు జోక
†“ ‘బయలు దేముడు’ మెలొసొక నే జొకరె అంకయ్

నిదానుమ్ తతుత్ మెన సతుత్ వెయిల్ జిన్ యూదుల్
జాపాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి పిటట్వ అసిస్”

మెన సంగిలన్. 5 అపెప్ కి దేముడుచి దయక జో నిసాన
సేంసిలయూదుల్అసిత్. 6గనిజోవయించిరచచ్న కమొమ్వాట్
నాయ్, గని జోచి దయ వాటు జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్.
కమొమ్వాట్నాయ్, నెంజిలెదయమెనసంగితిక, దయజయె
నాయ్.

7 జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, జేఁవ్ చజుక ఉచరిల్సి
అమ్ చఇసాయేలుల్ 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. 9 పడొత్ , దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ 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.

11 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ పిసిరిల్సి జలె, ‘పూరి సేడయ్
గెతు’ మెలి ఉదెద్సుమ్ కయ్ దేముడు జరుగ్ కెరల్న్ గే? మెన
ఆఁవ్ పుసితసి. నాయ్! గని జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ నంప
నెంజ పొరపాట్ జతికయ్, 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
నెంజిలసకసొమాస్రుమ్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్యూదుల్ జల
ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్ పడొత్ క రచిచ్ంచుప జలె, లోకుమ్ క
అనెన్ కెదిద్ సొమాస్రుమ్ జయెదె!

13 అపెప్, జలె, ఒతత్ తిల తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక,
జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ కయ్సుబుమ్ 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,
దేముడుఅమ్ చయూదుల్ క గడియములయ్ లిరిసొ,ఒండి
లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్ కి జోవయింతెన్ బెదుక వాటు
అయ్ లి. దసిస్ కి దేముడు అమ్ చ యూదుల్ కయ్ అనెన్
బెదవనెల్,మొరున్ తెంతొ పిటట్వ జా జేఁవ్ కి నొవర్ జివుల.

రూక్ తె కొమమ్ల్ అంటుప కెరిస్
16 ‘నొవొ’ మెన తొలితొ బలి దిలి పాకుమ్ 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. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక ‘వెరి ఒలీవ
రూక్ చ కొమమ్ల్’ మెనుమ. జలె, జో చెంగిలొ ఒలీవ చెటెట్చ
కొమమ్ల్సగుమ్ కండిజాసేడఅసిత్ మెనుమ,అనెన్జారూక్ చ
కొమమ్ల్ గెలిస్ తె తూమ్ యూదుల్ నెంజిల జా వెరి ఒలీవ
రూక్ చ కొమమ్ల్ అంటుప జలదు, జో చెంగిలొ 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

* 10:19 10:19 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32.21. † 10:20 10:20యెసయా 65:1. ‡ 10:21 10:21యెసయా 65:2. * 11:3 11:3
రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 19:10, 14. † 11:4 11:4 రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 19:18. ‡ 11:8 11:8 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 29:4,యెసయా
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మెలె, తుమ్ చి సెకిక చేరు జియెనాయ్, గని చేరుచి సెకికయ్
తుమ్ జిఁయఅసుస్స్.

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

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

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

25తుమ్సొంతగవురుమ్నేఉచరంతిరిసొ,జోదేముడు
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 ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అపెప్చి
మటుట్ క సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ దేముడుక జేఁవ్ యూదుల్
విరోదుమ్ సుదల్జాఅసిత్. గనిజోజోవయింక నిసాన దెకిలె,
జోవయించ పూరుగ్ ల్ క జో సంగిలి పమానుమ్ కోడుచి రిసొ,
జో జోవయింక పేమయ్ అసెస్. 29 కిచొచ్క మెలె, దేముడు
దెతి వరుమ్, జో కకక్ కకక్ నిసాన బుకారిల్సి, జో మారుస్ప
కెరె నాయ్. జో దసొచొ నెంజె.

30 తుమ్ అగెగ్ దేముడుచ కొడొ నే సూన్ తె పాపుమ్ తెన్
తిలదు, గని జేఁవ్ యూదుల్ జోచి కోడు ములిలి రిసొ, జో
తుమ్ చిఉపిప్రి దయతిఁయతుమ్ చిపాపుమ్పుంచఅసెస్.
31దసిస్ జేఁవ్ అపెప్ జోచి కోడు నే సూన్ తెపాపుమ్తెన్అసిత్.
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క జో దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్ వాట్ కయ్

జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి రిసొయి. 32 యూదుడు జలెకి,
యూదుడు నెంజిలె కి, ఎతిక్ మానుస్క జోచి దయ దెకవుక
మెనయ్, ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ రితి జోచి కోడు నే సూనిల్ పాపుమ్ తె
దెరున్ సేడుక మెనయ్జో సెలవ్దా అసెస్.

దేముడుచి గవురుమ్
33 దేముడుచి దయచి సొమాస్రుమ్, జోచి బుదిద్ , జోచి

గాయ్నుమ్ కెదిద్ తమమ్సచి! జోచ తీరుప్ల్ కెదిద్ తెలివ్చ! కెదిద్
తెలివిమెలె,అమ్మానుస్ల్ కోయిఅరుద్ 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”
మెన రెగడ్ అసెస్. 36 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ జోతె తెంతొ జెతయ్,
జో జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్ జోచి తెడి అసెస్, చి జోచి గవురుమ్
దెకయ్ తి రిసొయి అసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక
జొఒర! ఆమేన్.

12
పబుచి ఆతమ్సెకిక జియ

1దేముడు దెతిరచచ్నజోచిదయకయ్తుమ్ కదొరుక్ జలి
రిసొ, బావుడుల్ , ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసి
మెలె, జేఁవ్ జోచయ్ తతి రితి, దేముడుక సరద్ కెరి రితి, జోక
తుమ్ చ ఆఁగ్ జీవ్ తిలి బలి దిలి రితి తుమ్ బుదిద్ ఇండ.
ఈంజ సేవ తుమ్ క సరి జలిసి. 2 ‘ఎతిక్జిన్ ఇస దస కమొ
కెరతి,అమ్కి కెరుమ’మెలిరితిఈంజకాలుమ్ చ కమొరితి
తుమ్ ఇండ నాయ్. తుమ్ చి ఆతమ్తె నొవమానుస్ల్ జా, చి
పబుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ గేపూరి అజజ్ జసెత్. జోచి ఇసుట్ మ్
కిచొచ్మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్,జోక సరద్ కెరిసి ఎతిక్, కిచొచ్
పొరపాట్ నెంజిలిస్ ఎతిక్ మెనపూరి తుమ్ అజజ్ జసెత్.

3మెలె, దేముడు అంక దిలి దయతెన్తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తుమ్ కో గవురుమ్ ఉచరన
నాయ్, గని తుమ్ ఎతిక్ మానుస్ జాగర తెన్ సరిగా పరిచచ్
కెరన, నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు కకక్ కిచొచ్ సెకివరుమ్దా
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 తయెనాయ్, గని ఏక్ వాటక
ఏక్ కామ్,అనెన్క్ వాటక అనెన్క్ కామ్తయెదె. 5దసిస్,అమ్
ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ ఆఁగ్ జా అసుస్మ్, చి
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొఅమ్తోడు తంక అమ్ చిపూచి, 6జాకయ్,
అమ్ చితెకకక్ పబు కిచొచ్ సెకివరుమ్దాఅసెస్ గే,అమ్ఎతిక్
మానుస్ బుదిద్ తెన్ జా సెకి వాడిక కెరుక. పబుచ కబురుల్
సంగితిసెకితిలొసొజలె,పబుదిలినముకుమ్తెన్సంగుస్.
7 పబు దిలి కిచొచ్ సేవ కెరొసొ జలె, జా సేవ కెరుస్. పబుచి
బోదన కెరి సెకి తతొసొ జలె, బోదన కెరుక. 8 పబు దిలి
సెకికమానుస్ల్ 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 కెరిసెకితిలొసొజలె,జోవయించిజాకామ్నిదానుమ్

* 11:26 11:26యెసయా 59:20, 21. † 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’మెలె,యూదుల్ తె, ఇసాయేలుల్ తె. ‡ 11:27 11:27యిరీమ్యా 31:34,
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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 పేమ దెకితె
తా. దాకు కెరన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ వెలొల్ మెలి రితి దెక.
11 కెఁయఁక బదుద్ కుమ్ జానాయ్, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్, తుమ్ చి ఆతమ్తె దీవు లగిల్ రిత తా, కెదొద్డ్ కి పబుచి
సేవ కెరిస్ తె తుమ్ చి ఆతమ్ పూరి బెదవ. 12 పరలోకుమ్ తె
తుమ్ బెదితి రచచ్న కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక తిలిస్ చి
దయిరిమ్ క సరద్సంతోసుమ్ తా, బాదల్ ఓరుస్ప జా, పారద్న
కెరె తా, 13అనెన్ నంపజలసక కొతుక్ల్ తిలె, తుమ్ క తిలిస్ క
తోడు దాస, చిఅనెన్మానుస్ల్ క గెరి బుకారామరియాదదెక.

14 “జోక చెంగిల్ దెకు”మెన, తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ
పబుకతుమ్పారద్న కెర. “జోకపబుసిచచ్ కెరుస్”మెనతుమ్
ఉచర నాయ్. జాపోన, గని ‘జోక చెంగిల్ దెకుస్’ మెనయ్
తుమ్ కోర్ ప జా. 15అనెన్, సరద్ తెన్ తిలస తెన్ సంతోసుమ్
జా, ఏడత్స తెన్ ఏడిల్ రితి తోడు తా. 16 ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ జియ. *గవురుమ్ జతిస్ క ఆస నే జతె,
బడాయ్ నెంజిలిస్ తె బెద, కిచొచ్ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్.
తుమ్ క తుమీ బుదిద్ తిలసమెన ఉచర నాయ్.

17 కో తుమ్ క కిచొచ్ నసుట్ మ్ కెర తిలె, జోక తుమ్ కిచొచ్
నసుట్ మ్ అనెన్ కెర నాయ్. †గని కో తుమ్ క నింద కెరుక నెతిరి
రితి, ఎతిక్జిన్ చినితి రితి సతిత్మ్ ఇండ. 18 ఎతిక్జిన్ తెన్
సేంతుమ్ తెన్ తంక ఆస జా. దసిస్, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తతిసి
తుమ్పిటట్వనాయ్. జేఁవ్పిటట్య్ లె,జోవయించిపూచి, గని
తూమ్ పిటట్వ నాయ్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , మానుస్ల్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్,
జోవయింకయ్తుమ్అలల్ర్ కెరనాయ్. 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. 21 అనెన్కొల్ తుమ్ క కెరిల్
గార్ తుమ్ క జీన్ తి రితి తుమ్ కోపుమ్ జా నాయ్, గని జో
కెరిల్ గార్ ఓడుప జా పేమయ్జీన్ తి రితి, తుమ్ చ విరోదుమ్
సుదల్ క తుమ్ పేమయ్దెక.

13
అదికారుల్ క బియఁ కెర ఇండ

1 దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ క ఎతిక్ మానుస్ బితు.
కిచొచ్క మెలె, దేముడు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, అదికారుల్
జా తతత్ నాయ్, అనెన్, తిల అదికారుల్ ఏలుప కెరుక జో

దేముడుచి ఇసుట్ మ్. 2 జాకయ్, అదికారుల్ చి కోడుక కో
విరోదుమ్ కెరతి గే, దేముడు దిలిస్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
కెరతి, అనెన్, కో జోచి సెలవ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరతి గే,
జోవయింక జొయియ్ జెతి సిచచ్ కవుల.

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

5జాకయ్, సిచచ్ నే సేడిత్ రిసొ కి, గని అనెన్య్ ‘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
అనెన్అదికారుల్ఏలుప కెరతుమ్ కదెకుకమెన,జోవయించి
కామ్ దేముడు జోవయింక దా అసెస్. 7 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
దెతిసి జోవయింక దాస. సిసుత్ నఙుక అదికారుమ్ తిలసక
సిసుత్ చి డబుబ్ల్దాస, పబుతుమ్ క దెతిసి పబుతుమ్ కదాస.
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.

కిచొచ్కమెలె,అనెన్మానుస్ల్ క కో పేమఇండితయ్గే,ఆగన్ల్
ఎతిక్తె దొరుక్ జలిసి నెరవెరుస్ప కెరయ్. 9 *‘లంజెకమొ
కెర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు, ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్’ మెలిస్
జలెకు, ‘చోరనాయ్’మెలిస్జలెకు, ‘అనెన్మానుస్ల్ చిఆసిత్క
ఆస జా నాయ్’ మెలిసి జలెకు, దేముడుచ ఆగన్ల్ ఎతిక్తె
తిలిసి కి ఎకిక్ ఒడుగుతె బెదితయ్. కేన్ ఒడుగుతె మెలె,
†“తుక తూయి కెదిద్ పేమ కెరంతసి గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క తెదిద్ పేమ తుయి కెరుక”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. 10 అమ్ చి పెటిట్ పేమ
తిలె, పాసిచొమానుస్క కిచొచ్ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్. జాకయ్,
పేమతెయిఆగన్ల్ ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతయ్.

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

జానుస్. మెలె,అగెగ్ నిజతిలె కి,అపెప్ఉటట్ తెలివిజాతంకయ్
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. 13మెదెద్నెచి
ఉజిడ్ తె బెదిత కమొతె ఇండుమ. మెలె, ‘సరద్ కెరసుమ్’
మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, మచిచ్తిసి పోన. లంజెకమొ,
ఆఁగ్ చిఆసముదొద్ నే కెరంతిసిపోన. కొడొజుజవజటిట్ జతిసి,
గోసల్ కెరిసి, పోన. 14 గని పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి బుదిద్
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గలన,మానుస్చిఆఁగ్ చతుమ్ చఆసల్నెరవెరుస్పనే కెరంతి
రితి జాగరతా, దసచక కిచొచ్ వాటు దాసనాయ్.

14
ఇసి కెరెల్ గారు దసిస్ కెరెల్ చెంగిలి

1నంపజలస కీసి ఇండుక గే ఇదిల్ నేనొల్ కేన్ నంపజలసక
బెదవన, గని ముకిక్మ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ జోవయింతెన్
కామ్ క నెంజిల కొడొజుజవుకపోన. 2ఏక్ చి రిసొఉచరుమ.
“కిచొచ్ కి కంక జయెదె” మెన, దయిరిమ్ తిలొసొ ఉచరెదె,
గని “ఈంజ జా గారు” మెంతి అలవాట్ తెంతొపూరి విడద్ల్
నే జలొసొ కో జలెకు ముకక్ల్ గట కయె నాయ్. 3 జలె,
తుమ్ చితె నే కతొసొక, కతొసొ నిసాక్రుమ్ దెకుస్ నాయ్,
చి కతొసొక, నే కతొసొ నిసాక్రుమ్ దెకుస్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు ఇనెన్క 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, జోచొ సొంత ఎజొమానిచి సెకి, అనెన్ కచి నాయ్.
జో నిజుమి నంపజలొస్ జలె, కో వేర ఉచరెల్ కి, జో టీఁవెదె.
కిచొచ్క మెలె,జోక టీఁవడుక పబుక సెకి అసెస్.

5పడొత్ , ఏక్ దీసిచి కంట అనెన్క్ దీసిక ‘ఎలల్కాలుమ్ చి రిసొ
ముకిక్మ్ 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.
8ఆమ్జిలె, పబుచి సేవచి రిసొయిజితసుమ్. అమ్మొరెల్,
జా కి జోచి సేవ. జాకయ్, అమ్ జిలె కి మొరెల్ కి, జోచయ్
మానుస్ల్అమ్. జొయియ్అమ్ చొఎజొమాని. 9ఇసికయ్కీసుత్
మొరల్న్ చి అనెన్ జిలన్. మెలె, మొరున్క జీన కెర, మొరల్సక
కి, జితసక కి జో పబు జా, ఎజొమానిజా, ఏలుప కెరుకయ్.

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

13జాకయ్,అపెప్ తెంతొఎకిక్లొచిఉపిప్రి ఎకిక్లొతీరుప్ల్
కెరుమ నాయ్, గని కేన్ బావొ ఆతమ్క నే పిసిరి రితి, కేన్
పొరపాట్ నే జతి రితి, జో ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతిసి నే పిటిత్
రితి, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ ఇండుక అమ్ చి పెటిట్ ఒపప్నుమ.
14 పబుచి తెడి తా కిచొచ్ జాని, కిచొచ్ పూరి దయిరిమ్ తెన్

అసిస్ మెలె, జేఁవ్ చి సొంత సెకిక కిచొచ్ వసుత్ వచి రిసొ ‘గార్’
మెనుక నెంజె. గని జాక ‘గార్’మెన కో దెకితయ్ గే,జోకయ్
జా గారు జయెదె. 15జాకయ్, తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్
కతిసి అనెన్కొల్చి ఆతమ్తె జోవయింక అలల్ర్ కెరెదె మెన తుమ్
జాన జానయ్ కయ్ లె, తుమ్ పేమయ్ ఇండుక ముల తసెత్.
తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్ లె పబుమొర 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
పబుచినావ్నిసాక్రుమ్జయెదెజలె,జానే కయ్ లెచెంగిలి.
17కిచొచ్కమెలె, దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితిస్ క కతిసిపితిసి
ముకిక్మ్నాయ్, గనిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ దెతిసతిత్మ్
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 చిఅనెన్మానుస్ల్ చి నముకుమ్డిటుట్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ
కిచొచ్ కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే, జయియ్ముకిక్మ్ఉచరె తమ.
20 ఎకిక్ కతిసి నే కతిస్ చి రిసొ మానుస్చి పెటిట్ దేముడు
కెరి కామ్ తుమ్ పాడ్ కెర నాయ్. నిజుమి ఎతిక్క కి ‘కంక
జయెదె’ మెనుక జయెదె, సుదిద్ అసెస్, గని ఆమ్ కతిస్ చి
రిసొ, అనెన్కొల్ జోచి ఆతమ్తె తపుప్ జలి రితి జయెదె జలె,
అమ్ చి తపుప్. 21తుమ్ముకక్ల్ కతిసి జవుస్, కేన్ రగుమ్
పితిసి జవుస్, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి జవుస్, తుమ్ చొబావొ జతొ
కేన్ నంపజలసచి ఆతమ్తె జోవయింక పాడ్ కెరెదె జలె, జా
కామ్తుమ్ములిలె చెంగిలి.

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

15
దేముడుచి గవురుమ్ దెకవుక

1అమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తిలస జలె, డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి
జాడు వయిలిరితిజోవయించఅనామ్నల్ ఓరుస్పజాఅమ్ చి
ఇసుట్ మ్ గడియములిలె చెంగిలి. 2అనెన్మానుస్ల్ క ‘ఆతమ్క
డిటుట్ మ్జాచెంగిల్జతు’మెన,జోవయించిఇసుట్ మ్తిలిస్ క
మరియాద్దెకుమ. 3కిచొచ్కమెలె, కీసుత్ ఎకిక్జోచిసొంతయ్
ఇసుట్ మ్ క కిచొచ్ కెరె నాయ్, గని దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి
జొయియ్ సంగిలి
*“దేముడు ఓ బ,
తుకమానుస్ల్ కెరల్ నిందల్ అంకయ్ లయఅసిత్”
మెన జో సంగిల్ రితి అసెస్. 4 జలె, పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి
కిచొచ్క రెగడ్ అసెస్ మెలె, అమ్ కయ్ ‘సికుక్త్’ మెనయ్
రెగడ్ అసెస్. దసిస్, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి అమ్ క
నిదానుమ్ దయిరిమ్ సికడెల్, అమ్ దయిరిమ్ డిటుట్ మ్

14:11 14:11యెసయా 49:18; 45:23. * 15:3 15:3 కీరనలు 69:9.



రోమా 15:5 189 రోమా 15:31

జమ్ దె. 5యేసుయి జో 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 రితి జా,
అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి
గవురుమ్ దెకయ్ తె తసెత్.

7జాకయ్, కీసుత్ తుమ్ కయ్ బెదవనిల్ సరద్ తెన్, దేముడుచి
గవురుమ్దెకయ్ తిరిసొతూమ్కిఎకిక్లొకఎకిక్లొబెదవన.
8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కీసుత్
†యూదుల్ క సేవ కెరొసొరితొజలొ. కిచొచ్కమెలె,దేముడుచి
సతిత్మ్ దెకవుక. కీసి మెలె, జోవయించ పూరుగ్ ల్ క దేముడు
దిల పమానల్ నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. 9 అనెన్ కిచొచ్చి
రిసొ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దెతి రచచ్న జో
దొరుక్ కెరెల్, జోవయించి దయ కనాక్రుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ కి
దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెనయ్. దేముడుచి కొడొతె
దావీదుపూరుగ్ మ్ చొ;
‡“జేఁవ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి సరద్ జా,
గాయగాయతుచి నావ్ గవురుమ్ కెరుమ్ దే”
మెన రెగడ్ అసెస్. 10పడొత్ దేముడుచి కొడొతె,
§“జోవయించ సొంత మానుస్ల్ తెన్ తూమ్ కి, యూదుల్

నెంజిలస,
సరద్సంతోసుమ్జా”
మెనమోసేచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 11 పడొత్ దావీదుచి అతిత్ అనెన్
రెగిడిల్సి,
*“యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్ దేసిమ్ చ,
ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్,
పబుచి గవురుమ్ గాయ”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12పడొత్ అనెన్, యెసయాచిఅతిత్ దేముడుచి
కొడొతె,
†“యెసస్యిచి సెకుమ్ తె ఎకిక్లొ జెరెమ్దె.
జొయియ్ ఉటట్ ,యూదుల్ నెంజిలసక ఏలుప కెరెదె, చి
జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస
రచచ్నచి దయిరిమ్ తెన్ తవుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

13 జలె, రచచ్న జతి దయిరిమ్ దెతొ దేముడు సొంత
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి నముకుమ్ చి సరద్ సేంతుమ్ దెవుసు,
చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి తుమ్ చి ఆతమ్తె తా,
తుమ్ చి 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. 16జోదిలిఅదికారుమ్ వరుమ్మెలె,యేసుకీసుత్ చి
రిసొచిజోచిసుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ,జోదేముడుచి
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 యి అంచి అతిత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొయిఆఁవ్
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, జోచి సెకికయ్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ తుమ్ 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 తెయ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక అంచి ఆస. 21దేముడుచి కొడొతె;
‡“జోచి రిసొ కో అగెగ్ నే సూనయ్ లస సూన,
జేఁవ్ గుడిడ్ మెలి రితి జలిసి గెచచ్, దెకుల.
జోచి రిసొ కెఁయఁక నే సూనల్స అరుద్ మ్ కెరనుల”
మెన రెగడ్య్ లి కోడు.

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

అంచి కామ్ తిలి రిసొ, అపెప్క తుమ్ తె జెంక అంక వాటు
తయెనాయ్. 23 గని అపెప్, ఈంజేఁవ్ పాంతుమ్ లుతె అంక
అనెన్ కామ్నాయ్మెన, ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ తెంతొ తుమ్ తె జెంక
అంచి ఆసచి రిసొ, 24 సెప్యిను దేసిమి ఆఁవ్ గెతి పొదిక,
వటెట్ తుమ్ తె గోత్ జా తుమ్ క దెకుక ఉచరసి. సరద్ తెన్
గడియతుమ్ చితెన్తాపుండిలయ్మెలె,తుమిఅంకబార్
కెర వటెట్ తెదయ్ తె.

25 గని అపెప్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెతసి; ఒతత్చ
నంపజలస్ క తోడు న దెంక. 26 మాసిదోనియచ చి
అకయచ నంపజలస్ క యెరూసలేమ్ చ యూదుల్ చ బీద
జల నంపజలస్ క తోడు ఉకుక్ల తెదవుక ఇసుట్ మ్ జల.
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 నెంజిలసక వాట అయ్ లి రిసొ రునుమ్ జలి రితి
జా అసిత్, చి జేఁవ్యూదుల్ క కిచొచ్ జవుస్ఈంజలోకుమ్ తె
కామ్ క జెతికయ్ తోడు ఈంజేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస దిలె,
చెంగిలి.

28 జాకయ్, ఈంజేఁవ్ ఉకిక్లి తోడు నా దెతి కామ్
కుటట్య్ లయ్మెలె, సెప్యిన్ తె గెతి వటెట్ తుమ్ తె జెయిందె,
29చి తుమ్ తె పాఁవ అయ్ లె, కీసుత్ దెతి ఆతమ్సెకి అంచి పెటిట్
బెర తాజా సెకి తెనిన్ జెయిందెమెనజాని.

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

తెన్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి పేమక, అంచి రిసొ
దేముడుక తుమ్ పారద్న కెర కెర అంక తోడు తా’ మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి. 31 కిచొచ్చి రిసొ
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మెలె, ఆఁవ్ అపెప్ గెతి యూదయ పదేసిమ్ చయేసుచి రిసొ
అనామ్నుమ్ తిలసతె ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ, పడొత్ ఒతత్చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ నంపజలసచి రిసొచి అంచి సేవ
జోవయింకచెంగిల్సేడుస్మెనయ్తుమ్పారద్న కెర. 32దసిస్
జెయిమ్జలిమెలె, సరద్సంతోసుమ్తెన్ఆఁవ్ 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 తెడి అమ్ క అపప్ జలి పీబే, కెంకేయ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ తె వెలొల్ తేర్ బోద జా పబుచి సేవ కెరయ్. జాక
‘సతిత్మ్ చి’ మెన ఆఁవ్ సాచి జతసి. 2తుమ్ తె జా అయ్ 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. 4 అంక ‘మొరున్ నాయ్’
మెన జా సుటుట్ జెఁవివ్ పమాదుమ్ జల. ఎకిక్ ఆఁవ్ మెన
నాయ్, గనియూదుల్ నెంజిలబావుడుల్ చ సంగుమ్ లు ఎతిక్
జేఁవ్ దొగులచి కామ్ చి రిసొ అంచి తెన్ జోవయించి సరద్ కి
సంగితసుమ్. 5 జోచి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
అంచి పేమ సంగ. పేమ తిలొ ఎ నెటుక అంచి పేమ సంగ.
ఒండి ఆసియా పదేసిమ్ తె జొయియ్ తొలితొ పబుక నంపజా
మారుస్పజలొ. 6తుమ్ చితెనిదానుమ్కామ్కెరిల్మరియకకి
సంగ, 7పడొత్ అంచబందుగుల్జతఅందోనికచియూనియక
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
అంచి పేమసంగ. 9పడొత్ కీసుత్ చి కామ్ తెఅమ్ చి తెన్ బెదిలొ
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
కామ్కెరతు నాచితుపోసామెలతేర్ బోదల్ కజొఒరసంగ.
పడొత్ పబుచికామ్నిదానుమ్కెరొల్ పేమతిలొపెరిస్సుకజొఒర
సంగ. 13పడొత్ పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ రూపుక చి
అంక అయయ్మెలి రితి జలిజోచి అయయ్స్ క అంచిముదుద్ చి
జొఒర సంగ. 14 పడొత్ అసుంకితుక, పెల్గోసుక, హెరేమ్కుక,
పతొబక, హెరామ్కుక చి జోవయింతెన్ తిల బావుడుల్ ఎతిక్క
అంచిపేమజొఒరసంగ. 15పడొత్ పిలొలొగుక,యూలియాక,
నేరియక,జోవయించిబేనిక, ఒలుంపాకుక,చిజోవయింతెన్
తిలబావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి పేమ సంగ.

16 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ దెకయ్ 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 బతిమాలప్ జా సంగితసి
మెలె, తుమ్ క సికడిల్ బోదన నాయ్, గని వేరచి సికడ జటుల్
కెర అనామ్నల్ కెరస కొనస్గె చిన కెర,జోవయింక తుమ్ సూన
నాయ్. దూరి కెర. 18 దస మానుస్ల్ అమ్ చొ పబు జలొ
కీసుత్ క నాయ్, గనిజోవయించసొంత ఆసల్ కయ్సేవ కెరతి,
అనెన్, తేలిక లటట్బమానుస్ల్ క పులవ, ఒగగ్ర్ తెలివి నెంజిల
మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరతి. 19 పబుచి కోడు తుమ్ సొంత
నిదానుమ్ కెరిసి ఎతిక్జిన్ జాన్ తి, చి తుమ్ చి రిసొ అంక
సరద్, గనితుమ్ క ‘చెంగిల్ చితెతెలివితతుత్ , గనిగరిచ్ నేన్ తు’
మెనయ్, తుమ్ చి రిసొ అంక ఆస. 20 దసిస్ జలదు మెలె,
తుమ్ చచటొట్ సయ్ తాన్ క సుఁదబీడవజీన్ తిరితి,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.

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

23 ఆఁవ్ ఈంజ ఉతుమ్ సంగ రెగడ్య్ తొ పవులుక టాన్
దిలొ, 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.

25జలె, ‘సూనవు’మెనఅంక దిలి సుబుమ్ కబుర్వాటు
యేసుకీసుత్ చి రిసొ బోదన కెరి వాటు తుమ్ క డిటుట్ మ్ కెరొ
దేముడుక జొఒర! జా సుబుమ్ కబుర్ తె బెదితి గుటుట్ జో
అపెప్ బార్ కెర అసెస్. మదెనె, అగెగ్ తెంతొ లుంకడ తిలొ.
26 జలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జోవయించి రచచ్న దొరుక్
జలి రిసొచి, ఈంజ గుటుట్ జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్, చి
జోవయించ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలస రెగిడిల్సి సూనయ్
జతిస్ తె ఒండి లోకుమ్ తె ఎతిక్ దేసిమ్ చక జానుస్స్ మెన
కెఁయఁక తెఁయఁకతా గెతొ దేముడుచి ఆడ, ఒండిలోకుమ్ తె
మానుస్ల్ నంపజాజోచికోడ్ రితి ఇండుత్మెనయ్. 27జలె,
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి కామ్ చి రిసొ ఎతిక్ గాయ్నుమ్
తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుక కెఁయఁక తెఁయఁక జొఒర!

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

జల కొరింది పటున్మ్ చి సంగుమ్ సుదల్ క పావులు అమ్ చొ
బావుడు జలొ సొసెత్నేసు తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కీసుత్ జలొ
యేసుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొజోచొబారికి అఁవ్
జంక మెనయ్ దేముడు జోచి ఇసుట్ మ్ క అంక నిసాన అసెస్.
అమ్ చొ పబు జోచొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ తె ‘తుచితెయ్
రచచ్న అసెస్. తుయి పబు’ మెన జోచి నావ్ దెరన్ తస
ఎతిక్జిన్తెన్తుమ్ క కి ‘అంచి సుదిద్ జాఅంచయ్మానుస్ల్
జతు’ మెనయ్, దేముడు బుకార అసెస్. 3 జలె, అమ్ క
తుమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

4తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక రోజుక
పారద్న కెర అంచి సరద్ జోక సూనయ్ తసి. కిచొచ్చి రిసొమెలె,
యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజా అపెప్ జోచి తెడి తిలి రిసొ జోచి
దయక దేముడు తుమ్ క దిలి రచచ్నచి రిసొయి. 5మెలె,జా
రచచ్న దిలితెంతొ కీసుత్ చి తెడిగాయ్నుమ్ఎతిక్,జాగాయ్నుమ్
బోదన కెరి సెకి ఎతిక్,తుమ్ క కలుగు జలి రిసొపూరిఎతిక్తె
సొమాస్రుమ్జాఅసుస్స్. 6దసిస్, కీసుత్ చి రిసొఅమ్సంగిలి
సాచి తుమ్ చి పెటిట్ రుజుజ్ జా అసెస్.

7జాకయ్, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ జోచి గవురుమ్
తెన్ అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ రకితె ఎద, అవ్ సురుమ్ జలి
కిచొచ్ ఆతమ్సెకి కి తుమ్ క పిటెట్ నాయ్. 8 ఆకర్ 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 తెన్ తుమ్ బెదితి రిసొ తుమ్ క బుకారొల్ దేముడు
నిదానుమ్ చొ,జోసంగిల్ రితి కెరెదె,జోసంగిలిసిజరుగ్ కెరెదె.

గోసల్పోనమెనపావులు గోల కెరిల్సి
10 ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్

తెన్ కిచొచ్మెనఅఁవ్ తుమ్ క బతిమాలప్జా సంగితసిమెలె,
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. 12 మెలె, “అఁవ్
పావుల్ చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ” జవుస్,
“అఁవ్ కేపాచొ సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్ కీసుత్ చొ సుదొ”
జవుస్ మెన తుమ్ ఎతిక్జిన్ తేడల్ ఉచరన సంగన్ తసు
మెన ఆఁవ్ జాని. 13 కీసుత్ చి ఆఁగ్ సింద వాటల్ కెర అసుస్స్
గే? తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అఁవ్ పావులు
సిలువతెమొరల్య్గే? అఁవ్పావులుచినావ్తెన్బాపిత్సుమ్
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 కొడొబెదయ్ తి రితిఅఁవ్బోదన
కెరి రితి తెదయె నాయ్. దసిస్ బోదన కెరయ్ జలె, కీసుత్
సిలువతెమొరమానుస్ల్ క పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్స్
ముకిక్మ్ జలిస్ క లుంకడిల్ రితి జతి. రచిచ్ంచుప కెరి సెకి జో
మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయిఅసెస్.

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? ఈంజలోకుమ్ చిగాయ్నుమ్ క
‘గాయ్నుమ్ నెంజె’ మెన, దేముడు దెకవ అసెస్. 21 కీసి మెలె,
కెదిద్ గాయ్నుమ్ కలుగు జలెకి, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్
దేముడుక నేనల్. ‘మానుస్చి సొంత గాయ్నుమ్ జోవయించి
సొంత సెకిక జేఁవ్ నెతిరెల్కయ్ చెంగిలి’ మెన, జోచి పెటిట్చి
గాయ్నుమ్ క దేముడు జానయ్ దసిస్ జరుగ్ కెరల్న్. జాకయ్,
అమ్ బోదన కెరి సుబుమ్ కబుర్ ‘గాయ్నుమ్ నెంజె’ మెన
జోవయించి సొంత సెకి మానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, జా సుబుమ్
కబుర్ తెయిమానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక జో దేముడు సరద్
జలొ. గని సుబుమ్ కబుర్ నంప కెరిస్ క ‘తెలివినాయ్’మెన
మానుస్ల్ సంగితతి. 22మెలె, ‘జోచిసతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త
వెలెల్ల కమొ దెకయ్ లెకయ్ నంపజమ్ దె, నెంజిలె నాయ్’
మెనయూదుల్ సంగిల. ‘కొడొతెలివితెన్బెదయ్ లెకయ్జా
బోదనక విలువ దెకుక జయెదె’ మెన గీకుల్ సంగిల. 23 గని
“కీసుత్ సిలువతె మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయి మానుస్చి
రచచ్న” మెన అమ్ 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 కేన్మానుస్చి గాయ్నుమ్ చి కంట వెలిల్.
జోదేముడుచి అవుక్ కేన్మానుస్చి సెకిచి కంట ఒగగ్ర్ సెకిచి.

26 బావుడుల్ , పబు తుమ్ కయ్ నిసాన బుకారొల్ . జలె,
తుమ్ తెతొకిక్జిన్ క ఈంజలోకుమ్ చిగాయ్నుమ్ 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.
కిచొచ్కమెలె, తెలివితిలసక కిలాజ్ కెరుకమెన. సెకి తిలసక
కిలాజ్కెరుకమెనఈంజలోకుమ్ తెసెకినెంజిలసకదేముడు

* 1:19 1:19యెసయా 29:14. † 1:24 1:24 ఇనెన్ ‘గీకుల్’మెలె,యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ క సంగితయ్.
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నిసానల్న్. 28 పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ తె విలువ జలిస్ క ‘కిచొచ్
నెంజె’మెనరుజుజ్ తంకఈంజలోకుమ్ తెవిలువనెంజిలసక,
నిసాక్రుమ్జలసక, కిచొచ్ నెంజిలసకజోదేముడు నిసానల్న్.
29 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి మొకెమ్ కేన్ మానుస్ గవురుమ్
ఉచరనుక బెదె నాయ్మెన 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 దేముడు అబొబ్సి జోకయ్ అమ్ చి రిసొ టీఁవొ కెలన్.
31జాక దేముడుచి కొడొతె,
‡“మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుక ఇసుట్ మ్ జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, పబుచి రిసొయి”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

2
1ఓబావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ తె తెదొడిజా కెర దేముడుచి చి

సాచిసూనయ్ లిపొదిఒగగ్ర్ తెలివిగాయ్నుమ్కొడొబెదవయ్
బోదన కెరి నాయ్. 2 ఆఁవ్, ‘యేసుకీసుత్ చి రిసొయి మెలె,
సిలువతె మొర జరుగ్ కెరిల్ యేసుకీసుత్ చి రిసొ నెంజిలె, అనెన్
కిచొచ్ కి తుమ్ చిమదెనె అనెన్ కిచొచ్ నేనిమెన 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 తంకమెన, 5ఆఁవ్
లటట్బెల్ కి చి సాచి సూనయ్ లె కి, తెలివి గాయ్నుమ్ చ తియాన
కొడొనేబెదయ్ తె,సుదిద్ తిలిఆతమ్చిదేముడుచిసెకిదెకయ్ తి
రిసొయిమెన 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.
7ఆమ్ సికడిత్ గాయ్నుమ్ దేముడుచి గుటుట్ తెన్ తిలి లుంకడిల్
గాయ్నుమ్; ఈంజ గాయ్నుమ్ గుటుట్ తెన్ లుంకడ తయె
నాయ్. ఉగల్ ఎతిక్చి కంట అగెగ్యి దేముడు అమ్ చి
రిసొ ‘పరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తె బెదుతు’మెనఉచర 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,

దేముడుచిఉదెద్సుమ్ లు దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్కముల,
జోచిఉదెద్సుమ్ అనెన్ కోయి నేన్ తి.

12 దేముడు అమ్ క దిల ఆతమ్ కీసిచి గే అమ్ అరుద్ మ్
కెరనుక. అమ్ ఈంజ 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 చి కామ్ సరి కెరన, ఆతమ్ సికడిత్ కొడొ తెన్ ఈంజ సుదిద్
తిలి ఆతమ్ అమ్ క సికడిత్సి, అమ్ సికడత్సుమ్.

14లోకుమ్ చొ సమమ్ందుమ్ జలమానుస్ దేముడుచి సుదిద్
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. 15 ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలొసొ మానుస్ల్ 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 చమానుస్ల్మెనయ్, కీసుత్ తె
బాలబోదలీ’ మెన, తుమ్ చి తెన్ కొడొ జంక తిలి. 2 అగెగ్
తుమ్ క సతుత్ నాయ్ చి రిసొ రితి దూదు పియడల్య్, చి
పోసిలయ్ గని చింబొ కవడ తుమ్ క పోసి నాయ్. 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 చ మానుస్ల్ 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. 9 అమ్ దేముడు తెన్ బెద
కామ్ కెరసుమ్; తుమ్ దేముడుచి పంటొ పికయ్ లి బుఁయి,
దేముడుచి గేరు జా అసుస్స్.

పబుచి ఆతమ్గేర్ చిటాలి
10 దేముడుచి దయక జో అంక దిలి ఇదిలి సెకిక, గేర్

బందుక చెంగిల్ జానొల్ బందితొసొచొ రితొ జా, 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
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తెన్, కో వజమానికయ్ల్ తెన్, కోదారు తెన్, కో పెయయ్డి తెన్,
కో పీరి తెన్ గేర్ బందిలె, 13జేఁవ్ ఎకెక్కల్ 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. 14 జో పునాది
కెలొసొతె బందిలి కేన్మానుస్చి కామ్ జా పరిచచ్తె జీనెల్, జో
మానుస్క బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. 15 జో 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 గుడి తుమ్ జసెత్ మెన నేనుస్ గే? జోచిఆతమ్

తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ మెన నేనుస్ గే? 17 జలె, దేముడుచి
గుడి కో పాడ్ కెరెదె గే, జోక, జో దేముడుయి పాడ్ కెరెదె.
కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి గుడి జోకయ్ సుదిద్ తంక అసెస్. జా
దేముడుచి గుడి తుమిజాఅసుస్స్.

18తుమ్ క తుమ్మోసిమ్ కెర నాయ్. ‘ఈంజ ఉగుమ్ చి
గాయ్నుమ్ కఆఁవ్తెలివి’మెనకోఉచరనెదెగే,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 దేముడుచి
మొకెమ్ గాయ్నుమ్ నెంజె. జో రెగడ్య్ లి కేన్ కోడుతె 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,
†“ఈంజలోకుమ్ చిగాయ్నుమ్ 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, ఈంజ ఉగుమ్ కి, జెతి ఉగుమ్ 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

1 తుమ్ అమ్ క కీసి దెకుక మెలె, యేసుకీసుత్ చ సేవ కెరస
ఆము. తుమ్ ‘పాడ్ జంక నాయ్’ మెన దేముడుచ 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 చి పూచి. 3 గని తుమ్ జవుస్, మానుస్చి
కేన్ తీరుప్ కెరి గేర్ జవుస్, అంక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెల్, అంక
బాదనాయ్. ఆఁవ్ కిసొంతతీరుప్ కెరనీనాయ్. 4దేముడుచి
మొకెమ్ పూచి తెన్ జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర అసిస్. జా కామ్

కెరిల్స్ తె ఆఁవ్ కిచొచ్ పొరపాట్ కెరిల్సి ఆఁవ్ నేని. గని అంక
‘తపుప్ జో నెంజె’ మెన ఎకిక్ అంచి సొంత కోడు రుజుజ్ దెకఎ
నాయ్. జో పబుయి అంక తీరుప్ కెరొసొ. 5 జాకయ్, జా
సమయుమ్ నే జతె అగెగ్, మెలె, పబు అనెన్ నే జెతె అగెగ్,
తుమ్ అంక తీరుప్ కెర నాయ్. మానుస్ల్ క దసిస్ తీరుప్ కెరిసి
తుమ్ముల. 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.

6అంచి 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 వేరచి జా
బోదనతె బెదవ నాయ్. ఆఁవ్ అపొలోల్ , జలె, అమ్ దొగుల
సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్ నాయ్, 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 ‘ఎతిక్తెసొమాస్రుమ్జాఅసుస్మ్’
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 అమినిసాక్రుమ్ డీసత్సుమ్, *మొరి
సిచచ్ కలుగు జలమూరుక్డుల్ రిత డీసత్సుమ్,మెన దేముడు
సెలవ్ దిలి రితి అంక డీసత్య్. అనెన్ మానుస్ల్ జోవయింక
దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్యేసుచబారికుల్ 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 తెడిబుదిద్ సుదల్జాఅసుస్స్, 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,మానుస్ల్తుమ్ కయ్గవురుమ్దెకితతి,
అమ్ కయ్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి. 11 అపెప్ ఎద ఆమ్ చువెవ్
తనెన్ అసుస్మ్. అమ్ క సరిపుచుప జత పాలల్ నాయ్,
మానుస్ల్ అమ్ క పెటిట్ తతి, అమ్ క గెరల్ నాయ్. 12సొంత
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. మానుస్చిమొకెమ్ ఒండిలోకుమ్ చితొకుక్
ఉసొట్ జా అసుస్మ్.

14 ఇసి మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సి మెలె, తుమ్ క
లాజ్ కెరి రిసొ నాయ్, గని తుమ్ అంచ బోదల్ రిత జత, చి
తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలి’ మెనయ్ ఇసి రెగిడ్తసి. 15 కిచొచ్క మెలె,
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పొది కీసి అనెన్మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్యేసుచబారికుల్ క కి లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకిమానుస్ల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి.
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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
అఁవివ్ తుమ్ క అబొబ్ది జా అసిస్. 16జాకయ్, ‘అంకయ్ దెక
సిక అంచి రితి ఇండ’మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతిసి.
17జాకయ్ పేమ తిలొ నిదానుమ్ తిలొ పబుచి తెడి అంక
పూతుత్ జలొ తిమోతిక తుమ్ తె ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కిచొచ్క
మెలె,ఆఁవ్ కీసుత్ చితెడి కీసిఇండితసిగే,సంగుమ్ లుఎతిక్తె
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 జేఁవ్ పులిలమానుస్ల్ చ
కొడొచి రిసొ రుజుజ్ ల్ సూనుక నెసి, గని జోవయించి సెకిచ
రుజుజ్ ల్ పరిచచ్ కెరిందె. 20 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్
మానుస్చి పెటిట్ తిలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ జయెదె మెలె, మానుస్చ
కొడొనాయ్, గని పబుచి ఆతమ్సెకిమానుస్ ఇండితి బుదిద్తెయి
డీసెదె, జయియ్ రుజుజ్ జయెదె. 21జలె,తుమ్ చిఇసుట్ మ్ కిచొచ్
ఆఁవ్ అయ్ లె, సిచచ్ కెరి డండొ దెరనిల్ రితి జెంక గే, పేమ
ముదుద్ తెన్ జెంక గే? పేమ ముదుద్ తెన్ ఆఁవ్ 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 చొజాజితయ్’మెనసంగితతి. అనెన్,జొయియ్జితి
రగుమ్, జలె, పబుక నేనల్ మానుస్ల్ కి తెదిద్ పాపుమ్తెన్జితి
నాయ్! కీసి లంజెజాఅసెస్మెలె,అబొబ్స్ చి తేరిస్ తెన్ లంజె
జితయ్! 2 జలెకి, తుమ్ లాజు జసు నాయ్, 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 చితెన్అసిస్. తుమ్ చితెన్ఆఁవ్పూరితిలి రితిఅసిస్.
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, చి యేసుకీసుత్ చి
సెకి తుమ్ చి తెన్ తా, 5జో మానుస్చి ఆఁగ్ పాడ్ జతి రితి
జోక సయ్ తాన్ చి అతిత్ తుమ్ సొరప్ కెర దాస; సిచచ్ జో జలె,
పబు జలొయేసు లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక జో
మానుస్చి 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? 7అగెగ్చి పాపుమ్
కెరిల్ బుదిద్చి తుమ్ గెచచ్వన గెల; తుమ్ సుదిద్ జతి రిసొ,
*పాపుమ్ గెచచ్య్ లి గురుచి పసాక్ పండుగు మెండపిలల్
రిత, కీసుత్ అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జలితెంతొ
తుమ్ క ‘సుదిద్ జల’మెన దెకితయ్. 8జాకయ్,జాపండుగు
కెరిల్ రితిజా,జోఅమ్ క సుదిద్ కెరిల్స్ చిరుజుజ్ డీసిత్ రితిఇండుమ.

అమ్ చిఆతమ్కపాడ్ కెరిఅగెగ్చి బుదిద్ ,మెలెమూరుక్మ్బుదిద్ ,
పాపుమ్ బుదిద్ , అమ్ క గార్ కెరెదె, చిజాపోన. జాపులయ్ తి
పీట్ నెంజిలి పాకుమ్ తె బెదితి నిదానుమ్ సతిత్మ్ జా 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 క పూరి ములయ్
తయెదె. 11 కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ దసిస్ రెగిడల్య్ మెలె,
కో జలెకు ‘నంపజలస’ మెననొల్సొ లంజె జతొసొ, ఆసల్
జతొసొ,బొమమ్ల్ క జొకరొసొజలె,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. 13 సంగుమ్ తె నే
బెదిలసక తీరుప్ కెరొసొ దేముడు, గని
†“తుమ్ చి తెన్ బెదిలొ కొనొస్ జలెకు పాపుమ్ కెరొల్సొ జలె,
తుమ్ తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెనపబుజోచయ్జలమానుస్ల్ చి రిసొపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
తీరుప్కోడు అసెస్.

6
నంపజలస తీరుప్ కెరి గేర్ చ తగు కెరుక పోన

1తుమ్ 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 చకతుమ్తీరుప్ కెరుక అసెస్ జలె, ఇసఇదుదల్ 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?
5తుమ్ క లాజ్నాయ్గే? పబుక నంపజల తుమ్బావుడుల్ తె
కో బుదిద్ మానుస్ తయె నాయ్ గే, చి జోచిమొకెమ్ సూనయ్ లె
జోతగు కుటట్వుక నెంజె గే? 6జలె, తుమ్ నంపజలసబావొక
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. దస తగుల్ జతి కంట మానుస్ల్
తుమ్ క కెర తపుప్ల్ ఓరుస్ప 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 జలెకు,

* 5:7 5:7 పసాక్ పండుగు దీసియేసు అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్ జలన్. † 5:13 5:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 17:7, 19:19, 22:21, 24
చి 24:7.
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మునుస్బోదల్తెన్మునుస్బోదల్,తేర్ బోదల్తెన్తేర్ బోదల్
లంజె జతస జలెకు, 10 చోరుల్ జలెకు, డబుబ్ల్ క ఒగగ్ర్
ఆస జతస జలెకు, మతావ్లల్ జలెకు, మానుస్ల్ క దూసుప
కెరస జలెకు,మానుస్ల్ క బియఁడలాబుమ్ కెరంతస జలెకు,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెతిరి. 11 తుమ్ అగెగ్యి దస
మానుస్ల్ జా తిలదు, గని పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ దోయి జా,
పబుచయ్ జా, పాపుమ్ నే కెర తిలి రితి సుదిద్ జలదు, చి
తుమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’మానుస్ల్ జా అసుస్స్.

12 జలె, “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”
మెనసంగితసుమ్,చిఆకర్ కదొనిన్ కి పబుయిగెచచ్వ గెలెదె.
గని, మానుస్చి ఆఁగ్ లంజె జతి రిసొ నెంజె గని పబుచి
రిసొయి, దసిస్ పబు ఆఁగ్ చి రిసొయి. 14అనెన్,యేసుపబుక
దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడొల్ , చి జోచి సెకి అమ్ క కి
జియడెదె. 15 కీసుత్ చి ఆఁగ్ క తుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ జవుల
మెన తుమ్ నేనుస్ గే? జేఁవ్ దసిస్ జలె, కీసుత్ చ వాటల్ కడ
గెల కెర సానిక బెదవుక బెదెదె గే? నెంజె! 16సాని తెన్ కో
బెదెదె గే, జా తెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ జతయ్మెన 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.
18జాకయ్,లంజెకమొదూరి కెరన. దసితెఎదగ్రె బెదనాయ్.
మానుస్ల్ కెరి అనెన్ ఎతిక్ పాపుమ్, జలె, జోచి ఆఁగ్ క దూరి
అసెస్, జోచి ఆఁగ్ క బయిలె అసెస్, గని కో లంజె జయెదె గే,
జోచిసొంత ఆఁగుక పాపుమ్ కెర పాడ్ కెరయ్.

19 తుమ్ 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
అదికారుమ్ నాయ్. 20 దేముడు ఒగగ్ర్ కరీద్ క తుమ్ క †గెన
అసెస్. జాక,తుమ్ చిఆఁగ్ తెన్జోక గవురుమ్ కెరి రితితుమ్
సుదిద్ తెన్ ఇండ.

7
పెండిల్ జతిస్ చి నే జతిస్

1 జలె, తుమ్ రెగడ్ పుసిలిస్ క జబాబుల్ రెగిడిందె. పెండిల్
నే జా తిలొ మునుస్బోద, జలె, తేర్ బోదక నే చడెల్ చెంగిలి.
2 గని జోమానుస్ పెండిల్ నే జా తిలె, సయ్ తాన్ ఉచరిసి రితి
లంజెకమొనే కెరవుకమెన, ఎతిక్మునుస్బోదకసొంత తెరిన్
తిలె, ఎతిక్ తేర్ బోదక సొంతమునుస్సి తిలె చెంగిలి.

3 మునుస్సి తేరిస్క జోచి పూచి తిలిసి దెంక, తేరిస్
మునుస్స్ క జేఁవ్ చిపూచి తిలిసి దెంక. 4 కిచొచ్క మెలె, జాచి
సొంత ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరుక తేరిస్క
అదికారుమ్ నాయ్; మునుస్సి ఏలుప కెరయ్. దసిస్, జోచి
సొంత ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరుక మునుస్స్ క
అదికారుమ్నాయ్; తేరిస్ ఏలుప కెరయ్.

5 తుమ్ తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఉచర
పారద్న నిదానుమ్ కెరి రిసొయిగడియకయ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
దూర్ జా తంక జయెదె, నెంజిలె పోన. గని పారద్న కెరి
జా కామ్ కెర కేడయ్ లదు మెలె, అనెన్ మాములుమ్ బెద,
నెంజిలె తుమ్ *ఆఁగ్ క ఆసక ముదొద్ కెర నెతిరెల్, సయ్ తాన్
తుమ్ కపాపుమ్ కెరవుక ఉచరెదె. 6పారద్నల్ చి రిసొ గడియ
అంక తంక జయెదెమెన కిచొచ్క సంగితసిమెలె, ఆడ నెంజె,
గని దసిస్ కెరుక చెంగిల్ జయెదె. 7 అనెన్, 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.

10పెండిల్ జలసక కిచొచ్ ఆడదెతసిమెలె;ఆఁవ్నాయ్, గని
పబుచి ఆడఈంజ; తేరిస్ మునుస్స్ క ములుక నెంజె. 11గని
ఏక్ వేల ముల దిలె, దసేస్ తవుస్, నెంజిలె మునుస్స్ తెన్
అనెన్ బెదుస్. పడొత్ మునుస్సి తేరిస్క ములవుక పోని.

12తుమ్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ క కిచొచ్ మెంతసిమెలె; పబు
సంగిలిసి నెంజె, గని అఁవివ్ సంగితసి. పబుక నంపజలొ కేన్
బావొచి తేరిస్ పబుక నంపనెంజిలిసి జయెదె గే, జా ‘జో తెన్
జియిందె’మెన్ తయ్జలె,జోజాకములుక నెంజె. 13దసిస్,
కేన్ నంపజలి తేర్ బోదచొ మునుస్సి నంపనెంజిలొసొ జలె,
‘జా తెన్ జియిందె’ మెన జో సంగిలె, జా కి జోక ములుక
నెంజె. 14 కిచొచ్క మెలె, నంపజలి తేరిస్చి సుదిద్చి రిసొ,
నంపనెంజిలొ మునుస్సి కి సుదిద్ జయెదె, చి నంపజలొ
మునుస్స్ చి సుదిద్చి రిసొ నంపనెంజిలి తేరిస్ కి సుదిద్ జయెదె.
నెంజిలె, తుమ్ చితె దసిస్ జల కుటుంబల్ చబోదల్ సుదిద్ జత
నాయ్. గని అపెప్ సుదిద్ జా అసిత్.

15 గని జేఁవ్ దొగుతెరతె నంపనెంజిలొ మునుస్సి 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
17 పబుచ 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
మచచ్ల్ గెచచ్వుక పోన. పబు బుకారిల్ పొది కో జా గురు
కెరన తతినాయ్గే, కెరనుక ఉచరు నాయ్. 19 కిచొచ్కమెలె,
దేముడుచ కొడొ రితి ఇండుకయ్ముకిక్మ్. 20పబు బుకారిల్
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పొది కీసి తిల గే, ఎతిక్మానుస్ దసిస్ తంక. 21పబు బుకారిల్
పొది గొతిమానుస్ల్ జా తిలదు గే, బాద నాయ్. విడద్ల్ జంక
వాటు తిలె, విడద్ల్ జా. కీసి తిలె కి, బాద నాయ్. 22 కిచొచ్క
మెలె, గొతిమానుస్ తిలి పొది పబు బుకారొల్సొ జలె, పబుచి
తెడి †విడద్ల్ జలొసొ జతయ్. దసిస్ కి, విడద్ల్ తిలి పొది
కకక్ పబు బుకారా అసెస్ గే, జో కీసుత్ 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

దెయెనాయ్, గని పబు అంక నంప అసెస్,జోవయించి దయ
అంచిఉపిప్రిఅసెస్చిరిసొనిదానుమ్అసిస్,చిఆఁవ్ఉచరిసి
ఆఁవ్ సంగిందె. 26 కిచొచ్ ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె, 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 జవుస్ నాయ్. 28 గని ఏక్ వేల పెండిల్ కెరనెల్
పాపుమ్ నెంజె. దసిస్ తేర్ బోద కి పెండిల్ కెరనెల్ పాపుమ్ నెంజె.
గని పెండిల్ జలసక ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తయెదె. దస
బాదల్ తుమ్ సేడుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.

29బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసిమెన ఆఁవ్ సంగితసిమెలె,అపెప్
తెంతొ ఆకర్ దీసి ఎద తొకిక్ సమయుమ్ అసెస్. జాకయ్,
తెరిన్ఆనల్సఅపెప్తెంతొతెరిన్నేఆన్ లిరితిపబుచికామ్ 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
రితిజతు. 31అనెన్,ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసివాడిక కెరస కీసి
జింకమెలె, దసిస్చిక దెరున్ నే సేడిత్ రితి జితు. అపెప్ సంగిలిసి
ఎతిక్ కిచొచ్క మెలె,ఈంజ లోకుమ్ చి రితి తిలిసి ఎతిక్పూరి
పాడ్జా 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. 33 పెండిల్ జలొ
మునుస్బోద ఈంజయ్ లోకుమ్ చ కమొచి రిసొచి తేరిస్చ
ఆసల్ జరుగ్ కెరుక అలల్ర్ జతయ్. 34 చి జోవయింక దొనిన్
మెనుస్ల్ తతత్య్. దసిస్, పెండిల్ నే జలి తేర్ బోద గే, 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.
35ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, 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.

36 జోక దెంక సంగ తిలి నాడిక ఎకిక్లొ నే ఆనెల్, ఆసక
ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్, రకనుక నెతిరెల్, పెండిల్ జతిజోచి 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
జలెచెంగిలి, గనికోపెండిల్ జయెనాయ్గే,జోకఒగగ్ర్చెంగిలి.

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, జాకయ్ చెంగిలి, మెన ఆఁవ్ ఉచరసి. దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కి దసిస్మెనఅంచి పెటిట్ సికడత్య్మెనఆఁవ్
ఉచరసి.

8
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“అంకగాయ్నుమ్అసెస్”మెనకో
ఉచరంతయ్గే,జోజానుకముకిక్మ్ తిలిసిజోఅపెప్క నేనె.
3 గని, దేముడుక కో పేమ కెరయ్ గే, జో దేముడు జోకయ్
జానె.

4జాకయ్,బొమమ్ల్ క అనిన్మ్దిలిస్ చి రిసొఉచరెల్,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
రిసొయి అమ్ ఎతిక్జిన్ జితసుమ్. పడొత్ అమ్ క ఎకిక్లొ
పబు. కొనొస్ మెలె, యేసుకీసుత్ . *జోచి అతిత్ ఎతిక్ జెరుమ్న్
జలి,జొయియ్ అంక జెరమ్య్ లన్ చి రిసొ అమ్ జితసుమ్.

7 జలెకి, ‘బొమమ్ల్ క సెకి నాయ్’ మెన సగుమ్ జిన్ అపెప్క
నేన్ తి; జా గాయ్నుమ్ జేఁవ్ క నాయ్. సగుమ్ జిన్ అగెగ్ 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,పొరపాట్జలమ్’మెన ‘మెనుస్కపాడ్జలమ్’మెన
నిసాక్రుమ్ దెకనుల.

8 అమ్ 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. 10 దసిస్ తుమ్ చితె కో జలెకు కేన్ జవుస్ బొమమ్చి
గుడితె వెస బలి దిలిసి కయ్ లె, ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొ
నంపజలస కో జలెకు జోక ఒతత్ దెకిలె, ‘జోగాయ్నుమ్ తిలొసొ
కతయ్,ఆఁవ్ కి కయ్ లెబాదనాయ్, కిచొచ్గె’మెనదయిరిమ్
నెంజ, దయిరిమ్ జా జో కి కయ్ లె, ‘వేర దేముడుల్ క దిలిసి

† 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’. * 8:6 8:6
యోహాను 1:1-4 దెక. † 8:9 8:9 రోమియుల్ 14 అదయ్యిమ్,ముకిక్మ్ క 14:13-23 దెక.
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కయ్ లయ్. కీసుత్ క ములిల్ రితి జతయ్’ మెన జో పడొత్
బమమ్ జయెదె. 11 దసిస్ జలె, జోమానుస్క ‘పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జవుస్’ మెనయ్ కీసుత్ మొర తిలె కి, తుమ్ చి
‘గాయ్నుమ్’ చి రిసొయి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొ జోమానుస్
జోచి ఆతమ్తె పాడ్ జలి రితి జయెదె. 12 దసిస్, జేఁవ్ ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి ఆతమ్ పాడ్ కెర తుమ్ పాపుమ్ కెర,
కీసుత్ క కిపాపుమ్కెరిల్ రితిజతసు. 13జాకయ్,ఆఁవ్ముకక్ల్
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
జలొసొనెంజిగే? జోచిచిరిసొజోచొబారికిఆఁవ్జయినాయ్
గే? అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక ఆఁవ్ సొంత దెకుక నాయ్
గే? తుమీ పబుచి తెడి ఆఁవ్ మారుస్ప కెరల్సచి పలితుమ్
తుమ్ నెంజుస్ గే? 2 ఆఁవ్, ‘పబుచొ బారికి నెంజె’ మెన
వేర మానుస్ల్ అంచి రిసొ ఉచరెల్ కి, దసొచొ ఆఁవ్ తిలిస్ క
తుమిసాచుల్జసెత్. పబుచిబారికికామ్ కజోఅంకనిసానిల్సి.
కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్మెలె,తుమ్పబుచితెడితిలిసి,అంచి
అతిత్ జోచి రిసొ సూన నంపజలదు, అంక జో దిలి కామ్
తుమ్ చితెయ్జెయిమ్జలి.

3అంక పరిచచ్ కెరసక అంచి జబాబ్ ఈంజయి. 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? 6 పబుచ బారికుల్
మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ బరన్బా చి ఆఁవ్, జలె, అతొత్ తెన్ కామ్
కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? ఎకిక్ అమిమ్
కామ్ కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? 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?
8ఆఁవ్మానుస్ అఁవివ్ కెరయ్ ఇసి సంగితసి గే? దేముడుచ
†మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగడ్య్ లదేముడుచఆగన్ల్ కి ఇసి
సంగితతి. 9 ‡“గిడడ్ల్ కెలెన్ సుఁదయ్ తె పొది సుఁదయ్ తొ
బెయిలుచిమూంతిబందుకపోన”మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె ఇసి రెగడ్వ అసెస్. జలె, ఎకిక్
బెయిలల్ చి రిసొ జో ఉచరయ్ గే? 10 కచితుమ్ అమ్ చి
రిసొయ్ ఈంజ కోడు సంగితయ్ మెన ఆఁవ్ నంపజతసి.
కిచొచ్క మెలె, కేఁసొత్ సొ కేఁసిలె, పంటొ లాయితొసొ పంటొ
లాయిలె, జో కి ఈంజొ కి ‘పంటొచి వాట నఙనుక జయెదె’
మెన ఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ జవుల. 11 ఆమ్,
జలె,తుమ్ చితెఆతమ్చిబిఁ గలఅసుస్మ్మెలె,అమ్ కతుమ్
కిచొచ్ జవుస్ దెంక నెంజె గే? అమ్ క కిచొచ్ జవుస్ వాట జెంక
బెదెనాయ్గే?. 12పబుచికామ్కెరల్ వేరమానుస్ల్తుమ్ చితె
వాట నఙనుక విలువ తిలె, అమ్అనెన్ విలువ జము నాయ్
గే? అమిమ్ తొలితొ తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్,
గెద. జలె,జానఙనుకఅమ్విలువజలెకి,జాఅమ్నఙనుక
నాయిమ్ తిలె కి, అమ్ క జెతిసి నఙనుమ్ నాయ్. పబుచి

సుబుమ్ కబుర్ తుమ్సూన్ 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 దిలి టాన్ తె దెతిసి జోవయించి వాట
నఙ కతతి మెన నేనుస్ గే? 14 దసిస్, “సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తస జోవయించి జా కామ్ చి రిసొచి వాటక జితు
కతు”మెన పబు ఆడ దిలన్.

15 జలెకి 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 క జాడు 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 మ్మోసేచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ క బితసక
‘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
సంగిలి ఆగన్ల్ చి రితి, §‘పేమయ్ముకిక్మ్’మెనయ్,జోచి
పేమ తెడి అమ్ చ యూదుల్ చ ముకిక్మ్ 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 రితొజలయ్. ‘కీసి జలె సగుమ్ జిన్ కయ్జవుస్
రచిచ్ంచుప కెరిందె’ మెనయ్ జోవయించ విడద్ల్ క, ఆతమ్ల్ క
నిసాక్రుమ్ నే దెకితె, ఎతిక్జిన్ క మరియాద దెక అసిస్.

‡ 8:13 8:13 8:9 దెక, చి రోమియుల్ 14:23. * 9:5 9:5మెలె, ‘పేతురు’. † 9:8 9:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు
రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తె
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 9:9 9:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. § 9:21 9:21మతత్యి 22:37-40,
యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.
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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 జయెదె మెన తుమ్ నెసు గే.
పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్ దొరుక్ 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 కచితుమ్ముదొద్ కెరంతసుమ్మెలె,పాడ్
నే జతి పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్ కయ్. 26 ఆఁవ్ కేనె
గెతసి గే పాఁవిస్ల్ రితి నిగి నాయ్. వాదు తెన్ పొరాటుమ్
జలి రితి నే జయి, దెబబ్ కేనె నే లయితి రితి కెలిల్ నాయ్.
27అంచిఆఁగుకఆఁవ్ముదొద్చిబుదిద్ సికయ్ తసికెరసి,అంచ
ఆసల్ క ముదొద్ కెరంతసి. నెంజిలె, తొలితొ వేర మానుస్ల్ క
బోద కెర సికడ తిలె కి, ఏక్ వేల అఁవివ్ ఓడుప జలె, కెదిద్
తపుప్ జయిందె. అంక జెతికయ్జా బవుమానుమ్ నఙన్ తి
అవ్ కాసుమ్ ఆఁవివ్ పిటట్వనెల్, కెదిద్ పాపుమ్!

10
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 సమమ్ందుమ్ జలి పాని పిల. ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి
రంగిన్ తెంతొ సుఁవి జలిసి పాని జేఁవ్ పిల. జో ఆతమ్ రెంగిన్
కొనొస్ మెలె, *కీసుత్ . 5 దసిస్ జలెకి, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చి
ఇండిలిసి రిసొ అమ్ చొ దేముడుక సరద్ తయె నాయ్. అనెన్,
జా వెలిల్ బయిలె జేఁవ్ †పాపుమ్ తె గెతికయ్, దేముడు సంగ
తిలి దేసిమి జేఁవ్ నే పాఁవితెమొరుక మెన జో సిచచ్ దిలన్.

6 జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్ ఆస జంక నాయ్మెల,
అమ్ క బుదిద్ సికితి రితిజాఎతిక్ అమ్ క కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె
మెలె, అమ్ క జాగర దెకయ్ తయ్.
7 ‡“పెజల్ కంక పింక వెస, నచుక ఉటిట్ల”
మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ పాపుమ్జా బొమమ్క జొకరిస్ చి రిసొ
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. జా పాపుమ్ తుమ్ కెరుక
పోన. 8పడొత్ , జోవయింతె §ఒగగ్ర్ జిని లంజె జా ఎకెక్ దీంసి
విసెస్క్ తినిన్ వెయిల్ జిని మొర గెల. అమ్ నంపజలస్
జా పాపుమ్ కెరుక నాయ్. 9 పడొత్ , 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 రిసొ కోపుమ్ జతె
తిల, చి మొరయ్ తొసొ దేముడుదూతచి అతిత్ జేఁవ్ మొర
గెల.

11జోవయింతెచ మానుస్ల్ 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 లొమెలె, ఆమ్ ఉగుమ్ చి ఆకర్ తె
జితమానుస్ల్ క ‘సికుక్తు’మెనయ్రెగడ్వ అసెస్. 12జాకయ్
కో ‘ఆఁవ్ చెంగిల్ అసిస్’ మెన ఉచరంతయ్ గే, పాపుమ్ తె
దెరున్ నే సేడిత్ రితి జాగర దెకనుస్. 13 తుమ్ క దెరుక
జెత పాపల్ అగెగ్య్ తెంతొ మానుస్ల్ క దెరతి, కిచొచ్ నొవచ
నెంజితి, గని దసచతె తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ కిచొచ్
దయిరిమ్ తంక జయెదెమెలె, దేముడు నిదానుమ్ తతొసొ,
చి సతిత్మ్ ఇండుక తుమ్ క ఇసుట్ మ్ తిలె, సయ్ తాన్ తుమ్ క
పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి దేముడు సెలవ్ దెయెనాయ్. తుమ్
జాపాపుమ్ నే కెరి రితి తుమ్ క దొరుక్ జలి సెకి దెయెదె, కేన్
సమయుమ్ క సయ్ తాన్దసిస్ అలల్ర్ కెరుక జెయెదె గే,తుమ్
ఓరుస్పజాజీనుక తెరితి రిసొవిడద్ల్ జతివాటుజో 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
సొంతచెంగిల్ఉచర. 16 ‘తుయిదిలిసిఈంజ’మెనపబుచి
నావ్ తెన్ అమ్జొఒర కెర దాచ రసుస్మ్ పిలె,జోచి సూఁయి
జలి లొఁయిచి రిసొ దొరుక్ జలి రచచ్నతె అమ్ బెదిలిస్ చి
గురు జయెదె. జోచి నావ్ తెన్ అమ్ పోడి గండల్ కెర
కయ్ లె, జోచి ఆఁగ్ మొర అమ్ చి పాపుమ్ జో వయ్ లిస్ తె
అమ్ బెదితి గురు జతయ్. 17 జా ఎకిక్ పోడి కతి ఎకిక్
గురు అమ్ ఎతిక్జిన్ నంపజలస్ క తసుమ్ చి రిసొ, అమ్
ఒగగ్ర్ జిన్జలెకి,జాఎకిక్పోడి కయ్ లి రిసొ,అమ్కీసుత్ తెన్,
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ ఆఁగ్ జా అసుస్మ్.

18 పూరుగ్ మ్ చి రితి దేముడుక బలి దెత అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ చిరిసొఉచర. జాబలిదిలిసికయ్ లె,జాకతస
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 క
జొకర,జోవయింతెన్ బెదుక అంక ఇసుట్ మ్నాయ్! 21 కిచొచ్క
మెలె,పబు తెన్బెదపిలిపడొత్ ,బూతల్తెన్బెదపింక ఎదగ్రె
బెదె నాయ్. పబుచి అనిన్మ్ చి బూతల్ చి అనిన్మ్ ఎకిక్లొ
మానుస్ కో జలెకు కంక బెదె నాయ్. దొనిన్ బెదితి నాయ్.
22దసిస్ జలె, పబుక అమ్ కొంకడ కోపుమ్ కెరుక జయెదె గే?
నెంజె, గెద. జోచి కంట అమ్ క సెకి గే? నాయ్గెద.
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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
నాయ్. 24కోనంపజలససొంతలాబుమ్ కఆసజతునాయ్,
గని అనెన్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, ఆస తెన్
తంక.

25 తుమ్ చి మెనుస్ నే కెరఁతె, నే పుసితె కటికి సుదొతెచి
ముకక్ల్ గెనుక జలె, ‘బలి దిలిసి జయెదె గే నెంజె 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
“ఈంజ బొమమ్క బలి దిలిసి” మెన తుమ్ క కో జాకు 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. 29 తుమ్ చి పెటిట్చి
సతిత్మ్తతిరిసొనాయ్, గనిసతిత్మ్ కయ్జోమానుస్తుమ్ క
సంగ తయెదె, చి జో అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొయి తుమ్ కా
నాయ్. ‘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. పబుచినావ్తెన్జొఒరసంగ 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. 32యూదుల్జవుస్, గీసు దేసిమ్ చజవుస్,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 కామ్తిలె కి ఆఁవ్ ఎతిక్జిన్ క మరియాద కెరి
రితి ఇండితసి.

11
సంగుమ్ లుతె కీస్ తంక గే

1ఆఁవ్ కీసుత్ క దెక కీసి ఇండితసిగే,తుమ్కిఅంక 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. 3 అమ్ 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, జోచి బోడిక నిసాక్రుమ్
కెరంతయ్. 5కేన్తేర్ బోదబోడినేడంకింతెపారద్న 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 కతవనెల్కయ్
చెంగిలి, గని సెండి బోడనుక జవుస్ కతవనుక జవుస్ నెంజె
మెలె,బోడి డంకనయ్తంక.

7 కిచొచ్క ఇసి సంగితసి మెలె, మునుస్బోదక జెరమ్య్ లి
పొది, “అంచిపోలికఅంచి గవురుమ్ఇనెన్తె డీసుస్”మెన,
దేముడు జెరమ్య్ లన్. గని తేర్ బోద జలె మునుస్బోదచి
గవురుమ్ దెకయ్ తయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, మొదొల్ క
మునుస్బోద తేర్ బోద తెంతొ జెరుమ్న్ జయె నాయ్.
మునుస్బోద తెంతొ తేర్ బోద జెరుమ్న్ జలి. 9 తేర్ బోదక
తోడు తతి రిసొ మునుస్బోద జెరమ్య్ జయె నాయ్, గని
మునుస్బోదక తేర్ బోద తోడ్ తతి రిసొయి తేర్ బోదక జెరమ్వ
అసెస్. 10 జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి రిసొ, తేర్ బోదచి
ఉపిప్ర్ చొమునుస్స్ చిఅదికారుమ్ చిగురు దెకయ్ తిరిసొయి
జాతేర్ 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. 12 తొలితొ
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 తిలెజాక గవురుమ్’మెన నేనుమ్
గే? కిచొచ్కమెలె,జాకమరియాదతెన్డంకితయ్. దసిస్కయ్
దేముడు జాక దిగిల్ సెండి దా అసెస్. 16ఈంజ కోడుచి రిసొ
కో జలెకు వేర సికడుక ఉచరయ్ గే, తుమ్ కిచొచ్ జానుక
మెలె, కిచొచ్ వేర రిత కెరుక నెంజె మెన ఒపప్న్, పడొత్ పబుచ
సంగుమ్ లు ఎతిక్తె ఇసి కెరతి.

పబుచిఆఁగ్ చిలొఁయిచిగురుతిలిపోడి,దాచరసుస్మ్
17వేరచి రిసొతుమ్ కమెనుస్క జతయ్జలెకి, ఏక్ కోడుచి

రిసొ అంచి విసారుమ్ ఆఁవ్ సంగుక అసెస్. కిచొచ్చి రిసొ
మెలె, పబుచినావ్ 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 చి రిసొ ఆఁవ్
సూనఅసిస్. జాకోడు ఇదిల్నంప కెరుక జతయ్. 19తుమ్ తె
కోసతిత్మ్అసిత్ గే,కోనాయ్గేచినితిరిసొదసజటుల్ తంకయ్
మెనఏక్ వేలతుమ్ఉచరసు గే? దసిస్ ఉచరుక పిటెట్ నాయ్.

20తుమ్బెదసబ కెరిపొదిపోడిచిదాచరసుస్మ్ కయ్ లె
పిలెల్, ‘యేసుపబు దిలి అనిన్మ్ ఈంజ’ మెన తుమ్ సంగిలే
కి, దసిస్ మెనుక నెంజె. 21 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ సొంత
ఆనిల్సి కకక్ నే దెతె, సొంత జాఁయి గెతసు, చి సగుమ్ జిన్ క
నెంజ తాజోవయింక 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

* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొసిస్యుల్ 1:18, 2:10.
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సొరప్ కెర దిలి జా రాతి, యేసుపబు పోడి దెర, 24 దేముడు
అబొబ్స్ క జొఒర సంగ పారద్న కెర, మోడ కెర, “ఈంజ,
తుమ్ చిరిసొ †బలిజతిఅంచిఆఁగుక గురు. ఈంజకెరఅంక
ఉచార కెర కెఁయఁక కంక, అంచి రిసొయి ఉచరె 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. 26కిచొచ్కమెలె,జాపోడియొకెఁయఁక కయ్ లె,జా
దాచ రసుస్మ్ కెఁయఁక పిలె, పబుమొరఅరిప్తుమ్ 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 కో జాపోడియొ కయ్ లె, జా
దాచ రసుస్మ్ పిలె, పబుచి ఆఁగుక జోచి లొఁయిక దూసుప
కెరిల్ రితి, విలువ నే దిలి రితి,పాపుమ్వయుల. 28జాకయ్,
కేన్మానుస్జాపోడి కయెదెగే,జాలొఁయిపియెదెగే,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 జాక పియ
జా పాపుమ్ వయనుల. 30 దసిస్కయ్ తుమ్ చితె ఒగగ్ర్ జిన్
చెంగిల్ నెంతె జబుబ్ల్ జా అసుస్స్, చి సగుమ్ జిన్ కి మొర
గెచచ్ అసిత్.

31 అమ్ 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 లయితి జా ఆకర్
దీసిచి జా వెలిల్ సిచచ్ జతు నాయ్.” మెనయ్, పబు అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరయ్.

33జాకయ్, బావుడుల్ , జా పోడి కంక, జా రసుస్మ్ పింక
తుమ్బెదిలె,బమమ్నేజతెఎకిక్లొకఎకిక్లొరక. 34నెంజిలె,
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 చిరిసొతుమ్నేనతంక,అంక ఇసుట్ మ్నాయ్. 2తుమ్
పబుక నేనిల్ పొదిమోసిమ్జా, సయ్ తాన్ ఉదడిల్ రితి ఇతత్ల్
ఒతత్ల్ గెతెతా,జీవ్నెంజిలబొమమ్ల్ కజొకరెతిలదు. 3తుమ్
అనెన్ దసిస్మోసిమ్నేజతిరిసొతుమ్ కిచొచ్అరుద్ మ్ కెరనుక
అంచి ఆస మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కచి పెటిట్ తిలె,
జోమానుస్ యేసుక దూసుప కెరుక జోచి పెటిట్ తయె నాయ్.
జోక సాపెనచి కోడు జో సంగుక నెతె. పడొత్ , జో పబుచి ఆతమ్
మానుస్చి పెటిట్ తిలెకయ్ “యేసు దేముడు పబుయి” మెన
జోమానుస్ ఒపప్నుక తెరె.

4 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎకిక్లొయి, వేర వేర
సెకివరల్ దెయెదె. వేర వేర సెకివరల్, వేర వేర మానుస్ల్ 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 కమొకెర 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
వరుమ్దేముడు దెయెదె. 8కిచొచ్మెలె,సుదిద్ తిలిజోచిఆతమ్
ఎకిక్లొచిపెటిట్ తా,జోమానుస్ ఒగగ్ర్ బుదిద్ తెన్పబుచిబోదన
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 తిల
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కమొ జరుగ్ జతు మెన ఒగగ్ర్ కెర సెకివొ
జో దెతయ్. 10అనెన్కొల్ క జోవయించి అదికారుమ్ దెకయ్ త
రకుమ్ లు అదుబ్తుమ్ కమొకెరి సెకి,అనెన్కొల్చిచోండిపుటట్వ
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 చి అరుద్ మ్ సంగుక సెకివరుమ్ దా
అసెస్. 11ఈంజేఁవ్ సెకివరల్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ జెతయ్మెలె,
పబుచి ఎకిక్ ఆతమ్యి, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జేఁవ్ వేర వేర
కమొ కెరయ్. కేన్ మానుస్క కేన్ సెకివరుమ్ జో 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.

14అమ్ చిఆఁగ్ క ఎకిక్వాటతయెనాయ్. అమ్ చిఆఁగ్ తె
ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల. 15 “ఏక్ వేలచాటు ఆఁవ్ ఆతు నెంజి,
జలె ఆఁవ్ ఈంజ ఆఁగ్ క వాట నెంజి”మెన సంగిలే కి, ఆఁగ్ క
జా చాటు కచితుమ్ ఏక్ వాట జా తతత్య్. 16 “ఆఁవ్ అంకి
నెంజిచి రిసొఆఁగ్ క వాట నెంజి”మెన కంగొడ్ జవుస్ ఏక్ వేల
సంగిలే కి, జా ఆఁగ్ క జా కంగొడ్ కచితుమ్ వాట జా తతత్య్.
17జలె ఆఁగ్ ఒండి అంకి జలె, కీసి సూనుక జతి? ఆఁగ్ ఒండి
కంగొడ్ జలె, కీసి జుంగుక జతి!

18పబుజానజానయ్ఆఁగ్ తెకిచొచ్ కిచొచ్వాటల్జోఉచరిల్
రితి బెదవ అసెస్. 19 జేఁవ్ ఎతిక్ ఎకిక్ వాట జత జలె,
ఆఁగ్ ఒండి కేనె తతిత్? 20 నిజుమి ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్ తిలె కి
ఎకిక్ ఆఁగ్ జతతి. 21జాకయ్, “తుయి తంక అంక నాయ్”
మెన ఆతుక అంకి సంగుక బెదె నాయ్. “తుయి తంక అంక
నాయ్” మెన చటొట్ క బోడి సంగుక బెదె నాయ్. 22 జలె,
నాయ్, ఆఁగుతెచ అవుక్ డీసత్ వాటల్ నెంజిలె, జింక నెంజె,

† 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి * 12:13 12:13 గీసు దేసిమ్ చమానుస్ల్ క సంగుల, గని ఇనెన్ ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన సంగిలె,యూదుల్
నెంజిలసమొతుత్ మ్ కయ్ సంగితయ్.



1 కొరింది 12:23 201 1 కొరింది 14:6

23చిఆఁగ్ తెగవురుమ్నెంజిలవాటల్ క ‘డీసిలెలాజు’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 చ ఆఁగ్ వాటల్ 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
కమొచిరిసొ,పబు వేరవేరమానుస్ల్ క నిసానఅసెస్. 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 తిల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరస, పడొత్
బాదల్ తిల మానుస్ల్ క తోడు కెరస, పడొత్ సంగుమ్ చ కిచొచ్
కిచొచ్ కమొక ఏలుప కెరస, పడొత్ వేర వేరబాసల్ తెన్ పబుచ
కొడొసంగితసకతిలన్. 29ఎతిక్జిన్పబుచబారికుల్జవుల
గే? ఎతిక్జిన్ జోచ కబురుల్ సంగితస జవుల గే? ఎతిక్జిన్
బోదన కెరస జవుల గే? ఎతిక్జిన్ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరస
జవుల గే? 30ఒండి జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరి సెకి
ఎతిక్జిన్ క తయెదె గే? వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ
సంగితివరుమ్ఎతిక్జిన్ క తయెదెగే? జేఁవ్ వేరబాసల్తెన్
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

1 మానుస్ల్ చ బాసల్ తెన్ కి, దూతల్ చ బాసల్ తెన్ కి
ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి,అంచిపెటిట్ పేమనెంజిలె, రితిటముక్ జవుస్,
కంచు గంటొబజయ్ లిఅవాడ్రితిజతయ్. 2పడొత్ , 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. 3అంక 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 చిసొంత
గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. సొంత గవురుమ్ ఉచరనుమ్
నాయ్. 5అనెన్మానుస్ల్ చిమరియాద కడుమ్నాయ్. పేమ
అమ్ చి పెటిట్ తిలె, అమ్ చి సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ ప కెరుక ఆస
జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్ నాయ్. పెటిట్ కోపుమ్
తియనుమ్నాయ్. 6అమ్ చి పెటిట్ పేమతిలె,పాపుమ్దెకిలె
సరద్ జమునాయ్, గని సతిత్మ్ తిలి కిచొచ్ జవుస్కామ్దెకిలె,
సరద్య్జమ్ దె. 7అమ్ చిపెటిట్ పేమతిలె,అనెన్క్మానుస్ల్ చ
తపుప్ల్ క ఓరుస్ప జమ్ దె. నముకుమ్ తెన్ తమ్ దె. ‘ఎతిక్

చెంగిల్ జయెదె’ మెన దయిరిమ్ తెన్ తమ్ దె. ఎతిక్ బాదల్
ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ 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. 10 గని
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.

12 అపెప్చి మటుట్ క పబుచి ఎతిక్ కీసి చినితసుమ్ మెలె,
గాందు డంకిల్ రితి సొసుట్ మ్ డీసె నాయ్; అదుద్ మ్ తె దెకిలి
రితి. గనితెదొడ్ కయ్, కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె,సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె,
అరుద్ మ్ కెరనుమ్ దె. ఆఁవ్, జలె, అపెప్ ఇదిలిదిల్ జాని.
తెదొడ్ కయ్పూరి అరుద్ మ్ జెయెదె. పబు అపెప్ కి అగెగ్ తెంతొ
అంకయ్కీసిపూరిజానెగే,దసిస్,తెదొడ్ కయ్జోకఆఁవ్పూరి
జానిందె, అంకపూరి అరుద్ మ్ జెయెదె.

13జలె,తినిన్పాడ్నేజతె కెఁయఁక తెఁయఁకతాఁ గెచుచ్ల.
కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, పబుచి రిసొచి నముకుమ్, 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 సంగితి సెకివరుమ్ కయ్ ఆస
జా. 2 కిచొచ్కమెలె, కేన్ జవుస్వేరబాసతెన్ ఎకిక్లొలటట్బెల్,
పబు తెనిన్ లటట్బ్ తయ్, గని మానుస్ తెన్ నాయ్. మెలె,
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్చితెడిపబుచ గుటుట్ ల్జోమానుస్
సంగితయ్, గని సూన్ తొ కేన్మానుస్క అరుద్ మ్ జెయెనాయ్.
3 గని, తిలస ఎతిక్జిన్ జాన్ తి బాస తెన్ పబుచ కబురుల్
కో సంగిలె, సూన్ తసక జోవయించి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ కెరెదె.
జేఁవ్నేనిల్సిజేఁవ్సికుక జయెదె,చినెతిరిల్స్ క దయిరిమ్జంక
జయెదె. 4తిలస నేనిల్ బాసతెన్కో లటట్బెల్,జోలటట్బొత్ సొకయ్
లాబుమ్, గని తిలస జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ కో
సంగిలె, నంపజల సంగుమ్మొతుత్ మ్ కయ్లాబుమ్.

5 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ పబు దెత వేర బాసల్ తెన్
లటట్బెల్ అంక సరద్, గని అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసి మెలె, తుమ్ క
‘మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబుచ కబురుల్ సంగుతు’
మెనయ్ అంచి ఇసుట్ మ్. సంగుమ్ చ మానుస్ల్ అరుద్ మ్
కెరంతి రితిసొంతబాస తెన్ కో జలెకు అరుద్ మ్ సంగిలెకయ్,
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 చితె జా 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
పాసి జా 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,
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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? 9 తుమ్ 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 క నాయ్, గని ఆరి వాదు తెన్
లటట్బిల్ రితి తసెత్.

10నిజుమి,ఈంజలోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ బాసల్ తవుల,
చి జేఁవ్ బాసల్ ఎతిక్తె అరుద్ మ్ నెంజిల కొడొ తయె నాయ్.
11గని, కేన్బాసఆఁవ్ నేనెల్,జాబాసతెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెల్,జో
అంక వేరయ్ దేసిమ్ చమానుస్ జయెదె, ఆఁవ్ కి జోక వేరయ్
దేసిమ్ చమానుస్ జయిందె.

12తుమ్ చితెన్ కి దసిస్. పబుచ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ క ఆస
అసెస్చిరిసొ,ముకిక్మ్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ఆతమ్కవడిడ్తి
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, ‘జాఅరుద్ మ్ సంగితి సెకి దొరుక్ జవుస్’మెనయ్
తుమ్పారద్న కెర. 14అమ్నేనిల్ బాసతెన్ఆఁవ్జవుస్పారద్న
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 తెన్ గాయిందె, చి
మెనుస్తె అరుద్ మ్ తెన్ కి గాయిందె. 16 నెంజిలె, ఏక్ ఆతమ్
తెనిన్ తుమ్ చితె ఎకిక్లొ పబుక కిచొచ్ జవుస్ సరద్ తెన్ జొఒర
సంగిలె, జా సెకివరుమ్ నెంజిలస జో సంగిలిస్ చి కోడుచి
అరుద్ మ్ నేన కెర, జోమానుస్చి సరద్చి జా పారద్నతె కీసి జోచి
మెనుస్ బెదవ ‘*తెదిద్లి’ మెన ఒపప్నుల? నెతిరి! 17నిజుమి
జోమానుస్ జోచి సరద్ సంగ తయెదె, గని సూన్ తొ మానుస్క
కిచొచ్ లాబుమ్నాయ్.

18 తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ ఒగగ్ర్
లటట్బత్సిచి రిసొ పబుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 19 గని,
సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తిలి పొది అనెన్కొల్ అరుద్ మ్ నే కెరంతి, జేఁవ్
నేనిల్ బాసతెన్దెసుస్ వెయిలుకొడొలటట్బిత్ కంట,జేఁవ్అరుద్ మ్
కెరంతబాసచపాఁచ్కొడొజోవయింకబోదనకెరిరితిలటట్బుక
అంక ఇసుట్ మ్.

నంపజలస ఆతమ్క వడిడ్త్ రితి సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరుక
20బావుడుల్ , బాలబోదల్ చి బుదిద్ తెన్ తుమ్ తా నాయ్.

పాపుమ్ చికామ్ క జలె, నేనల్ బాలబోదల్ రితతా, గని బుదిద్చి
కామ్ క జలె వడిడ్ల రిత జా. 21 †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి కోడు కిచొచ్ మెలె,
‡“ ‘వేరబాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ చిచోండివాట్
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 నెంజిలసజలెకు తెడిఅయ్ లె,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ క ‘వెరి జా అసిత్’ మెనుల. 24 జానిల్ బాస
తెన్ పబుచ కబురుల్ ఎతిక్జిన్ సంగిలె, నంపనెంజిలొసొ
జవుస్,వేరమానుస్ జవుస్తెడిఅయ్ లె,ఎతిక్జిన్సంగితిసి
సూన, జోవయించి పాపుమ్ చినన, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి అతిత్
సంగిలిస్ క జో మానుస్ పరిచచ్ జలి రితి జతయ్. దేముడు
దెతితీరుప్ల్ సూన్ తయ్,చి 25జోవయించిపెటిట్ తిల గుటుట్ ల్
జోవయింక సొసుట్ మ్ డీసుల, చి జోవయించి మొకెమ్ 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 వెసితిపొది తుమ్ చితె ఎతిక్మానుస్క కిచొచ్
జవుస్ ఆతమ్సెకి తయెదె. ఎకిక్లొక ఏక్ గనుమ్ గ యిందె
మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క కిచొచ్ జవుస్ బోదన కెరుక మెన
తయెదె, అనెన్కొల్ క పబు కిచొచ్ జవుస్ దెకవ తిలిసి సంగుక
మెనతయెదె,అనెన్కొల్ కేన్ జవుస్ఆతమ్బాసతెన్ 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,వేరవేరబాసల్తెన్లటట్బొత్ సొసంగుమ్ తెతుకెల్
తా. జోక జొయియ్బాసల్ పబు తెన్ లటట్బుక, గని కో సూన్ తి
రితి నాయ్. 29 పడొత్ , పబుచ కబురుల్ సంగితస దొగుల తీగల్
జోచ కబురుల్ సంగుతు, చి తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ సంగితిస్ చి
అరుద్ మ్ ఉచరంతు. 30 అనెన్కొల్ క ఒతత్ వెస తిలొసొక పబు
కిచొచ్ దెకయ్ లె,అగెగ్చొతుకెల్ తంక. 31కిచొచ్కమెలె,ఎతిక్జిన్
వరస్ తెనిన్ ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ పబుచ కబురుల్ సంగుక
జయెదె. దసిస్ వరస్ తెన్ లటట్బెల్, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్
సికుక జయెదె, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ అరుద్ 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 గనిజోఅలల్ర్ 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 చితెడిజేఁవ్ తంక. 35జేఁవ్ కిచొచ్ జవుస్పుసుక
మెలె, మునస్రుస్ల్ క గెరి పుస తంక. తేర్ బోద సంగుమ్ తె
లటట్బుక చెంగిల్ నాయ్. 36 తుమ్ వేర ఉచరసు జలె,

* 14:16 14:16 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్. † 14:21 14:21 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. ‡ 14:21 14:21యెసయా 28:11-12, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 28:49.
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దేముడుచి కోడు తుమ్ చితెయ్ మొదొల్ జలి గే? నెంజిలె,
ఎకిక్ తూమ్ సూన అసుస్స్ గే?

37 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితొసొఆఁవ్’మెనఅనెన్ కోఉచరెల్,
‘పబుచి ఆతమ్సెకి తతొసొ ఆఁవ్’ మెన అనెన్ కో ఉచరెల్, ఆఁవ్
తుమ్ క రెగిడిల్న్ క ‘పబుయి దిలిసి ఆడ’ మెన జో ఒపప్నుక.
38జోఈంజ ఒపప్నెనాయ్గే,జోమానుస్క ‘పబుచి ఆతమ్సెకి
తిలొసొ’మెన ఆమ్ ఒపప్నుమ్నాయ్.

39 జలె, బావుడుల్ , పబుచ కబురుల్ సంగిమ్ దె మెన తుమ్
ఆస జా, చి జోచి ఆతమ్సెకిక వేర బాసల్ తెన్ లటట్బిత్స్ 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 లిపొది కిచొచ్ కిచొచ్ సంగిలమ్ గే, తుమ్ ఉచర. జా
ఎతిక్ తుమ్ సూన నంపజలదు. 2 ఆఁవ్ సంగిలి సుబుమ్
కబుర్ చితుమ్ నే పఁవిస్తె నిదానుమ్జాఅసుస్స్ 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’ మెన పూరుగ్ 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 జియడ ఉటట్య్ లన్.
5*కేపాక, పడొత్ బారజిన్సిసుస్ల్మొతుత్ మ్ క డీసిలన్. 6పడొత్
పాఁచ్పుంజొజిన్ చికంటఒగగ్ర్ జిన్నంపజలసకఎకెక్ 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.
9జోచ బారికుల్ ఎతిక్చి కంట ఆఁవ్ దాక్ జయిందె. ‘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 దయయ్అనెన్ 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’మెన సుబుమ్ కబుర్ తిలె, ‘మొరల్స అనెన్ జీవ్
జా ఉటిట్తి నాయ్’ మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ కీసి సంగుక
జయెదె? 13మొర, 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. 15అనెన్ 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 ఏక్ వేల నిజుమ్
జలె, యేసుక కి జో దేముడు జియడ ఉటట్వ తయె నాయ్.
16 కిచొచ్క మెలె, మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్మెలె,
‘కీసుత్ కి అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్.’ 17 కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా
ఉటెట్ నాయ్ మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ ఆరి అసెస్ మెనుక
జతి, చి అపెప్క తుమ్ చ పాపల్ తెనిన్ అసుస్స్ మెనుక
జయెదె. 18 జా 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 చినముకుమ్తిలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ 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§తొలితొచొమానుస్ఆదాముపాపుమ్కెరిల్స్ చిరిసొమొరున్
మొదొల్జాఅయ్ లి. గనిమొరున్ తెంతొఅనెన్జీవ్జాఉటుట్ క
అనెన్కొల్ మానుస్ తెంతొ అయ్ లి. 22 ఆదాముచి తెడి ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ మొర 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. 24జా జరుగ్ జలి పడొత్ క,
ఆకర్ క, *అదికారుమ్ తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి, †అదికారుమ్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ‡సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో జీన గెచచ్ కెర,
యేసుజోచిరాజిమ్దేముడు అబొబ్స్ చిఅతిత్ అనెన్సొరప్ కెర
దెయెదె. తెదొడి ఆకర్ జయెదె. 25మదెనె, జోచ విరోదుమ్
సుదల్ ఎతిక్క, జో జిన్ తె ఎదక, కీసుత్ సొంత ఏలుప కెరుక
అసెస్. 26జాఆకర్ క నాసెనుమ్ జలి విరోది,మొరున్.
27 §“జో ఏలుప కెరి రిసొ, దేముడు
ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్”
మెన రెగడ్ అసెస్. మదెనె కీసుత్ చి అతిత్ ఎతిక్ సొరప్ కెర దిలొసొ
అబొబ్సి. జో అబొబ్స్ కయ్ పిటట్వ, 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 ఎతిక్క పూరి సొంత
ఏలుప కెరెదె.

అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దెచి రిసొ బుదిద్ ఇండ
* 15:5 15:5మెలె ‘పేతురుక’. † 15:9 15:9బారికుల్ 9:1-3. ‡ 15:10 15:10బారికుల్ 9:4-6. § 15:21 15:21 రోమియుల్ 5:14-21,
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29మొరల్స అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తి నాయ్మెలె, సగుమ్ జిన్
కిచొచ్క మొరల్సచి రిసొ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తతి? మొరల్స
ఎదగ్రె అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, జోవయించి రిసొ
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్క బాపిత్సుమ్ నఙన్ తతి? 30మొరల్స అనెన్
జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, ‘మొరిల్సి జీవ్ జా ఉటుట్ 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 రితిఆఁవ్జంతువుల్తెన్జుజిజ్ల్
రితి జలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ జతిస్ తెఈంజయ్లోకుమ్ తె అంక
కిచొచ్లాబుమ్! కిచొచ్య్లాబుమ్నాయ్. మొరల్సఅనెన్ జీవ్
జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, పబుచి రిసొ కిచొచ్ అలల్ర్ సేడెల్ కకక్
లాబుమ్నాయ్, చి
†“కలిక ఆఁవ్మొరిందె చి రిసొ
ఆజి కంక, పియ కెర, ఎదిల్ సరద్ కెరుమ!”
మెనుకజతి. 33తుమ్మోసిమ్జానాయ్! “పాపుమ్ బుదిద్చ
మానుస్ల్ తెన్బెదిలె,చెంగిల్బుదిద్ తిలొసొకిపాడ్జయెదె”
మెనసంగితికోడు నిజుమ్. 34అలెల్,ఉటట్ ! బుదిద్ జాపాపుమ్
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
35 గని తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్ పుసెదె మెలె, “మొర గెలస

కీసి జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల? ఉటెల్ , కిచొచ్ రగుమ్ ఆఁగ్
తెన్ తవుల?” మెన పుసెదె. 36 ఓ 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 రూపుమ్ జా
గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి ఎతిక్ గిడడ్య్, జా
ఉటిట్తిసిమొకక్య్. 38 గని జా బి జీవ్ జా ఉటట్ 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 కఅనెన్క్ రగుమ్,పిటట్ల్ కఅనెన్క్ రగుమ్,
మొసస్క అనెన్క్ రగుమ్. 40పడొత్ 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 తె తిలిస్ చి ఉజిడి
అనెన్క్ రగుమ్డీసెదె. 41పొదుద్ క ఏక్ రగుమ్ఉజిడితయెదె,
సుకక్ల్ క ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, జోనుక అనెన్క్ రగుమ్
ఉజిడితయెదె. అనెన్ఏక్సుకొక్చిఉజిడిఏక్రగుమ్,అనెన్క్
సుకొక్చి ఉజిడి అనెన్క్ రగుమ్ తవుల.

42మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిస్ తెన్ కి దసిస్. బి గలిలి
ఈంజ ఆఁగ్ జలె, మొరిసి. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి, జలె,
మొరిసి నెంజె. 43బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ క గవురుమ్ నాయ్.
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
ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగుచి జయెదె, గని అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్,
పరలోకుమ్ చి ఆఁగ్ రగుమ్ తయెదె. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్
రగుమ్ చ ఆఁగ్ చ అసిత్ జలె, పరలోకుమ్ చి ఆఁగ్ చ రగుమ్ చ
ఆఁగ్ లు కి తవుల. 45దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
‡“దేముడు తొలితొ జెరమ్యిలొ మానుస్ ఆదాము జీవ్ తిలి

పానుమ్ జలన్”
కీసుత్ జలొ ఆకర్ చొ ఆదాము, మాతుమ్, జీవ్ దెతొ ఆతమ్యి
జలన్. 46 ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలసి తొలితొ జయె నాయ్.
తొలితొ ఆఁగ్ కయ్ జెరుమ్న్ జయెదె. పడొత్ కయ్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్
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 సంగితసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్ ఈంజ లోకుమ్ చి లొఁయి దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక నెతె. మొరిసి నే మొరిస్ తె గెచుచ్క నెతె.
మొరిస్ క ఒతత్య్ వాట తయె నాయ్. జాకయ్, ఒతత్య్
గెచుచ్క జలె,మొరిస్ జతిక నేమొరిస్ క పాయెనాయ్.

51 ఈందె, దేముడు దెకయ్ లి గుటుట్ తుమ్ క సంగితసి.
ఆమ్ఎతిక్జిన్మొరుమ్నాయ్,అమ్నంపజలసఎతిక్జిన్
మారుస్ప జమ్ దె. 52 ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్ క పబు
నపిప్ర్ మూరిపుఙిలె, అంకి రెపప్ నే పెడెత్ బేగిమారుప్ 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 జామారుస్ప 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 జా మారుస్ప
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,
జోదేముడుక జెయియ్! అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్
జో అమ్ క జీనవ అసెస్!

58జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , డిటుట్ మ్ తా అనామ్నుమ్
నే జతె, పబుచి తెడి తుమ్ సెమ సేడ కెరి కామ్ ఆరి కామ్ క
నెంజిలిసి నెంజె మెనజానయ్, జోచి కామ్ తుమ్ నిదానుమ్
తెన్ కెరె తా.

* 15:30 15:30మెలె,జో దసిస్ మెన సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తతత్య్, చిజా కోడు సూనుక నెసిలస కోపుమ్జాజోవయింకమారుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ సిచచ్ల్
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బీదల్ చి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ క

1 జలె, యెరూసలేమ్ తెచ యూదుల్ తెచ బీద జల
నంపజలసచి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకల్తిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, గలతీయపాంతుమ్ చ సంగుమ్ ల్ క ఆఁవ్ సంగిలి రితి,
తుమ్ కయ్కి “దసిస్ కెర”మెనఆఁవ్సంగితసి. 2మెలె,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. 3 పడొత్ , 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. 4 ఆఁవ్ 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 సేంపుతుమ్ చితెన్తయిందె, నెంజిలెఒండిచలిల్ పొది
కి ఒతత్ తంక జయెదె, చి ఒతత్ తెంతొ ఆఁవ్ కేన్ పయానుమ్
గెలె కి, తుమి అంక బార్ కెర తెదవుక జయెదె. 7ఆఁవ్ 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 కోజోక నిసాక్రుమ్దెకనాయ్. జోఅంచితెఅనెన్
ఉటట్ జెంక మెన బార్ జతి పొదిక సరద్ తెన్ తుమ్ జోక అనెన్
తెదవ. ఆఁవ్ తెదయ్ ల అనెన్ బావుడుల్ తెన్ జో ఉటట్ జెతిస్ క
ఆఁవ్ రకితసి.

12అనెన్ బావుడుల్ తెన్ తుమ్ తె గోత్ గెసుస్ మెన, అమ్ చొ
బావొజలొఅపొలోల్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్, గని అపెప్ గెచుచ్క
జోక సెలవ్ నాయ్. జోక వాటు తిలె, పడొత్ కయ్ తుమ్ తె
జెయెదె.

13తుమ్ తెలివి తెన్జాగర తెన్తా, తుమ్ చి నముకుమ్
డిటుట్ మ్ దెరన, దయిరిమ్తెన్ ఇండ, డిటుట్ మ్తా. 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 చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఇనెన్
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.

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 పేమదెకయ్ 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 క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు 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 జలొ యేసుచొ దేముడు
అబొబ్స్ కయ్ జొఒర. 4 అమ్ చ బాదల్ ఎతిక్తె జో అమ్ క
డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరయ్, చి జో అమ్ కయ్ కెరి డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ చి రిసొ, అనెన్ కీసబాదల్ సేడల్సక ఆమ్ కి డిటుట్ 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 మ్ దయిరిమ్ జతు, రచిచ్ంచుప జతు’ 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. 7 తుమ్ 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. 9 నిజుమి, మొరి
సిచచ్ అమ్ వయిలి రితి అమ్ క పెటిట్ డీసిలి; తెదిద్ బాద
తిలి. గని అమ్ తెదిద్ 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.
10 తెదిద్ పమాదుమ్ తెంతొ జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, చి
అనెన్ దసిస్ అలల్ర్ సేడెల్, అనెన్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన
అమ్ క దయిరిమ్. ‘జొయియ్ అమ్ క అనెన్ రచిచ్ంచుప కెరెదె’
మెన, జోచి ఉపిప్రి అమ్పూరి నముకుమ్ తిఁయ అసుస్మ్.
11 అమ్ 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 కిచొచ్ సాచి సంగితసుమ్ మెలె, 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. 13 దసిస్,
కిచొచ్ లుంకడిత్ రితినాయ్, గని ఎతిక్ తుమ్సొసుట్ మ్ అరుద్ మ్
కెరంతి రితి జయియ్ అరుద్ మ్ అమ్ రెగిడ్తసుమ్. 14పబు జలొ
యేసుఈంజలోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక ‘చెంగిల్అసిత్’
మెన తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ కీసి సరద్ జమ్ దె గే, అమ్ చి రిసొ
తుమ్ క దసిస్ సరద్ తంక జయెదె మెన తుమ్ అపెప్ ఇదిల్
అరుద్ మ్ కెరన అసుస్స్. తుమ్ క ‘జా కోడు పూరి అరుద్ మ్
కెరంతు’మెనయ్అంచి ఆస.

15అంచి ఈంజ దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ తె తొలితొ జెంక
ఉచర తిలయ్. గెచుచ్క జతి జలె, తుమ్ క దొవెవ్ర్ దెకితయ్,
తివెవ్రి సరద్ జతయ్. 16తొలితొమాసిదోనియ పదేసిమి గెతె
తిలి వటెట్ తుమ్ తె గోత్ గెచుచ్క చి జామాసిదోనియపదేసిమ్
తెంతొ అనెన్ వటెట్ ఉటట్ అయ్ లె పొది 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?
మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ 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. 19దేముడుచొపుతుత్ సి జలొయేసుకీసుత్ ; *సిలావ్ను
తిమోతి చి ఆఁవ్ తుమ్ తె బోదన కెరొ కీసుత్ ; దసొచొ నెంజె.
సంగిల్ రితి జో కెరెదె. ఆమ్ కి దసిస్. 20 దేముడు అబొబ్సి
సంగతిలిఎతిక్కోడు,ఎతిక్పమానుమ్కీసుత్ తెయ్కచితుమ్
నెరవెరుస్ప జతయ్. దసిస్కయ్, కీసుత్ చి నావ్ తెనిన్ †తెదిద్లి
మెన సంగితసుమ్. ఇసి ఒపప్నెల్, దేముడుక గవురుమ్
దెతసుమ్; ‘కీసుత్ తెయ్ ఎతిక్ నెరవెరుస్ప కెరయ్’ మెనయ్.
21 అనెన్, దేముడు అబొబ్సి సొంత అమ్ క తుమ్ క కీసుత్ చి
తెడి డిటుట్ మ్ కెరయ్, చి జోచి కామ్ కెరుక మెన అమ్ క
నిసాన అదికారుమ్ దా అసెస్. 22జొయియ్ అమ్ క ‘అంచయ్
మానుస్ల్’మెనజోచిముద గలఅసెస్,చిజోతెఅమ్ 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 తెఆఁవ్ కిచొచ్కఅనెన్జెంకనేతయ్మెలె,తుమ్ కసిచచ్
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
1 జాకయ్, జా సుటుట్ చి రితి ఆఁవ్ తుమ్ తె జా తుమ్ క

దుకుమ్ కెరుక నెసి. 2 ఆఁవ్ 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.

3జాఉతుమ్ తె కిచొచ్కజా ఏక్ కోడు రెగిడల్య్మెలె,ఆఁవ్
తుమ్ తె దసేస్ అయ్ లె తుమ్ అంక సరద్ తెన్ బెదవంతస

* 1:19 1:19జోవయించి అనెన్క్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27. † 1:20 1:20 గీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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అంక దుకుమ్ కెరదు. జా ఓరుస్ప జంక నెతిరయ్. అగెగ్
తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నంప కెర తిలయ్, చి ‘అంక సరద్ తిలె
తుమ్ కయ్ కి సరద్ తయెదె’మెనఉచర తిలయ్. 4జాసుటుట్
తుమ్ క ఉతుమ్ రెగిడిల్సి, జలె, తుమ్ క దుకుమ్ కెరయ్ తి
ఇసుట్ మ్ తెన్ రెగిడ్ నాయ్, గని తుమ్ క అంచి ఒగగ్ర్ పేమ
దెకయ్ తి రిసొయిదసిస్ 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 ఇదిల్జవుస్దుకుమ్ కెరతయెదె. గనిజోకజా
పూచిఒగగ్ర్ వయడుక నెసి. 6ఎతిక్జిన్జోక సిచచ్ రితి కెరిల్సి
సరి జలి. 7జాకయ్, ఒగగ్ర్ దుకుమ్ క జో పాడ్ నే జతి రిసొ
తుమ్అపెప్జోక చెమించుప కెర బెదవన డిటుట్ మ్ దయిరిమ్
కెర. 8 ‘జోచి రిసొచి తుమ్ చి పేమ జోక దెకవ’ మెన ఆఁవ్
బతిమాలప్జాసంగితసి. 9అంచికోడు సూన కెరుల గేనాయ్
గెమెన రుజుజ్ దెకుక ‘జోక తుమ్ సిచచ్ కెర’ మెనజా తుమ్ క
ఉతుమ్ తె రెగిడల్య్. 10 తుమ్ కకక్ చెమించుప కెరెల్, ఆఁవ్
కి జోక చెమించుప కెరసి. ఆఁవ్ కిచొచ్ చెమించుప కెరుక
తిలిమెలె,తుమ్ చిరిసొయిచెమించుప కెరల్య్మెలె, కీసుత్ చి
మొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి. 11 కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ అమ్ చి
పేమ పిటట్వుక ఉచరెదె. జోచి కుటల్ జానుమ్ చి రిసొ ‘జో
అమ్ చి ఉపిప్రి జీనుస్ నాయ్’ మెనయ్ఆఁవ్ 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,
బావొజలొతీతు తుమ్ చితెతెంతొ ఒతత్ బుల జెంక నేతయ్ చి
రిసొబాద సేడజాపటున్మ్ చతె సెలవ్ నఙన,అనెన్బార్జా
సముదుమ్ జీన,మాసిదోనియపదేసిమిఉటట్ గెలయ్.

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొచి సరద్
14 గని దేముడుక జొఒర, సయ్ తాన్ అలల్ర్ 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, నాసెనుమ్ జతసక కి దేముడు అబొబ్స్ క డయిలి
దూపుమ్ వాసెన రితొ కీసుత్ చి వాసెన ఆమ్. 16జా వాసెనక
దెక, జలె, నాసెనుమ్ జతసక కి అమ్మొరున్చి వాసెన, గని
రచిచ్ంచుప జతసక కి జీవుమ్ చి వాసెన జా అసుస్మ్. దసిస్
జలె, ఇసి పబుచి కామ్ కెరుక కేన్ మానుస్ విలువ జవుల?
17ఆమ్, జలె, జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చి రితి లాబుమ్ క పబుచి
కోడు సికయ్ తస నెంజుమ్. అమ్ విలువ నెంజిలె కి, ఎకిక్
నిదానుమ్ తెన్ తిలిసి తిలి రితి, నెంజిలిసి నే తిలి రితి
దేముడుచిమొకెమ్జోచిఅదికారుమ్తెన్ కీసుత్ చి తెడితాజోచి
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
సాచి ఉతల్ నఙనుమ్ దె గే? సగుమ్ జిన్ క దస సాచి
రుజుజ్ ల్ తంక, గని అమ్ క నాయ్. 2 తుమ్ కయ్ దెకిలె,

అమ్ చిసతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తిఉతుమ్రితితుమిజతసు;
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, గని జీవ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి
రెగిడిల్సి జా, పతె రెగిడిల్సి నెంజె, గనిమానుస్చి పెటిట్ రెగిడిల్సి.
4 కీసుత్ చి తెడి, దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ దసిస్ మెన అమ్ క
దయిరిమ్.

దేముడు దిలి అగెగ్చి పమానుమ్
5అమ్ చిసొంతసెకిక కిచొచ్ కెరుక తెరుమ్మెనఉచరుమ్

నాయ్, నెతుమ్. అమ్ చి సెకి కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె,
దేముడు తెంతొయ్. 6యేసుక నంపజతమానుస్ల్ క జో దిలి
నొవిపమానుమ్ చి రిసొఅమ్సూనవుకమెనజొయియ్అమ్ క
సెకి దా అసెస్. ఈంజ నొవి పమానుమ్ తిలిసి కిచొచ్ పతె గే,
పుసత్కుమ్ తె గే రెగిడల్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఆగన్ల్ చి నెంజె, గని జో
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్మానుస్చిపెటిట్ రెగిడ్లిసి. *పతల్ తె
జవుస్, కాగల్ తె జవుస్, రెగిడల్ ఆగన్ల్ అమ్ మానుస్ల్ చి
పాపుమ్దెకవయ్అమ్ కనింద కెరమార, గనిమానుస్చిపెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ రెగిడిత్సిమానుస్క †జియడత్య్.

7 జలె, పతె రెగిడల్ ఆగన్ల్ చి మానుస్ల్ క మారి సేవ
దేముడుమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దిలిపొది,జోదేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఉజిడి తెన్ గవురుమ్ తెన్ దొరుక్
జలి. కెదిద్ ఉజిడి కెదిద్ గవురుమ్ మెలె, దేముడు తెన్ జో
దసుస్ల్ జా తిలిస్ చి ఉజిడ్ క గవురుమ్ క ఇసాయేలు పెజల్
మోసేచి మొకెమ్ 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
సేవకఅనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ఒగగ్ర్ విలువతయెదె. 10ఇనెన్చి
రిసొ కిచొచ్ మెనుక 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, దేముడుతెతెంతొఉటట్ అయ్ లిపొదిలాజ్
జామొకొమ్డంకనొల్ .

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. 15నిజుమి,ఆజిఎదమోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్సిదేముడుచ
కొడొ జేఁవ్ కెఁయయ్ సదు కెరెల్ కి,జోవయించి పెటిట్ యేసుకీసుత్ చి

* 3:6 3:6 రోమియుల్ 7:5, 8-11, నిరగ్మకాండుమ్ 24:12, 31:18. † 3:6 3:6 రోమియుల్ 6:6.
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రిసొచి సతిత్మ్ చినుక నెతిరి. 16 గని, మానుస్ మారుస్ప జా
పబుతె అయ్ లె, జా డంక అడుడ్ జలిసి కడి జతయ్, చి జో
పబుచి సతిత్మ్ చినుల.

17 అనెన్, పబు ఆతమ్యి జయెదె, చి దేముడుచి సుదిద్
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
గవురుమ్తిరీమ్తిరీమ్అగెగ్చి కంటఅమ్ఇండితిస్ తెఅనెన్
డీసత్య్. ఈంజ ఉజిడి ఈంజ గవురుమ్ దేముడుచి సుదిద్
తిలిఆతమ్యిజలొపబుతెంతొయ్జెతయ్. జొయియ్జాకామ్
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 తయెదె మెలె, 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
సుబుమ్కబుర్ చిఉజిడ్జతిసతిత్మ్దెకుత్నాయ్’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 కెరయ్ అసెస్ మెనయ్ అమ్ బోదన 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 చి మొకెమ్ డీసిత్ ఆఁవ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్
ఉజిడిమానుస్ల్ దెక చినఅంకజాన్ తుఅంచిఉజిడ్ తెజెతు
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, విలువ నాయ్చి రిసొఅమ్సెకి నెంజిలసచి అతిత్ జో
జోచి కామ్ కెరెల్, ‘దేముడుచియి, మానుస్చి నెంజె’ మెన జా
సెకిక మానుస్ 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, జో దిలి కామ్ చి రిసొ ఆస నెంజిలస జము నాయ్.
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. 10యేసు కీసి మొరి రితి జతె తా
బాదల్ సేడెత్ తిలన్ గే, ఆమ్ కి ఈంజ జీవితుమ్ కమొరె తతి
రితి అసుస్మ్. గని ఆమ్మొరి రితి జా సెకి నెంజిలిస్ తెయి
యేసుచి సెకి డీసత్య్. యేసు అనెన్ జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె
ఏలుప కెరి సెకి,అమ్సెకి నెంజిలస రచచ్న జతిస్ తెడీసత్య్.
11 కిచొచ్క మెలె, యేసుచి జీవ్ అమ్ చిమొరి 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”
మెనపూరుగ్ మ్సంగిలొరితిఆమ్కినంపజాఅసుస్మ్ చిరిసొ
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.

16జాకయ్అమ్ చి దయిరిమ్పిటెట్ నాయ్. అమ్ చిఈంజ
లోకుమ్ చి ఆఁగ్ పాడ్ జతె తిలె కి కువితె తిలె కి, రోజుక
అమ్ చి ఆతమ్ అనెన్ నొవర్ జెరిమ్ల్ రితి జా సెకి జతయ్.
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 చిఉపిప్రినముకుమ్తిమునాయ్;పరలోకుమ్ తెచినే
డీసిత్స్ కయ్నంప కెరసుమ్. కిచొచ్కమెలె,డీసిత్సిపాడ్జతిసి,
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 క దా అసెస్. కేన్మానుస్ తెయార్ కెరిల్సి నెంజె, దేముడు
తెయార్ కెరిల్సి, జా. 2 నిజుమి, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలె పొది
దుకుమ్ జతసుమ్, చి పరలోకుమ్ చి అమ్ చి గేర్ నఙనుక
ఆస జతసుమ్. 3జాగేర్మెలిసి నఙనెల్,పాలుమ్ గలనిల్ రితి
జయెదె, చి ఆమ్ డుమ్ డి తయె నాయ్. 4ఈంజ అపెప్చి
కుడియతె అమ్ తతిపొది, అమ్ చ బాదల్ చి రిసొ దుకుమ్
తెన్ అసుస్మ్. ఈంజ కుడియ, ఈంజయ్ పాలుమ్, గెసుస్
మేనుమ్ నాయ్, గని అనెన్ చెంగిల్ గేర్ చెంగిల్ పాలుమ్
గలన్ తి రిసొ, పరలోకుమ్ చిజాగేర్ జయిపాలుమ్ గలనల్మ్
మెలె, అమ్ చి ఈంజ లోకుమ్ చి మొరున్క పరలోకుమ్ చి నే
కేడిత్ జీవు తతిసి జీన గెచెచ్దె.

* 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్ల్, గొతిత్ మానుస్ల్’. † 4:6 4:6 ఆదికాండుమ్ 1:3. ‡ 4:13 4:13 కీరనలు 116:10.
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5 పరలోకుమ్ తె జితి రిసొ అమ్ క తెయార్ కెరొల్సొ
దేముడుయి, చి ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ క కిచొచ్ గురు జో
దాఅసెస్మెలె,దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్అమ్ చిపెటిట్ జోదా
అసెస్. 6జాకయ్, కిచొచ్ జలెకి అమ్ క దయిరిమ్. ఈంజయ్
ఆఁగ్ తె, ఈంజయ్లోకుమ్ తె అమ్ జితి పొది, పబుక దూరి
అసుస్మ్మెనజానుమ్. 7పరలోకుమ్ తెచిపబు అమ్ క దిలి
అపెప్ దసేస్ డీసె నాయ్, గని జాక ‘అసెస్’ మెలి నముకుమ్
తెనిన్ ఇండితసుమ్. 8 ‘అమ్పరలోకుమ్ తెగెచుచ్మ్ దే’మెన
దయిరిమ్ తెన్ అసుస్మ్, చి ‘ఈంజ ఆఁగుక ముల పబుతె
గెచచ్ జిలె చెంగిలి’మెనజానుమ్.

పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి పేమ
9 జలె, ఇనెన్ ఈంజ అఁగి అమ్ జింక తిలె కి, ఒతత్

పరలోకుమ్ తెగెచుచ్క తిలె కి,అమ్ చిఆస కిచొచ్మెలె,పబుక
సరద్ కెర జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకయ్. 10ఈంజ లోకుమ్ తె
ఈంజ అఁగి తిలె పొది అమ్ చితె కో సతిత్మ్ తె ఇండిల గే
పాపుమ్ తె ఇండిల గే, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ తీరుప్ జంక, అమ్
జోచిమొకెమ్ టీఁవొ జతి జా దీసిక జలె, ఈంజ జీవితుమ్ తె కో
సతిత్మ్ ఇండ తవుల గే, జోక బవుమానుమ్, కో పాపుమ్ తె
ఇండ తవుల గే,జోవయింకయ్ సిచచ్ పబు దెయెదె.

11పబులోకుమ్ చకపరిచచ్ కెరతీరుప్ కెరెదెమెనజానయ్,
జాబయిమ్తెన్మానుస్ల్ క సికడత్సుమ్. అమ్ చి సతిత్మ్జో
దేముడు జానె, చి తుమ్ చి పెటిట్ తూమ్ కి చినితసు, కిచొచ్గె.
తుమ్ క ‘చినుత్’ మెనయ్ అమ్ చి ఆస. 12తుమ్ తె అమ్ క
గవురుమ్ దొరుక్ జెయదె మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. గని,
మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి నే చినితె మానుస్ ముకిక్మ్ చొ రితొ
డీసిలెకయ్గవురుమ్ కెరస సగుమ్ జిన్అమ్ చి రిసొతుమ్ క
అనామ్నుమ్సికడత్తి. తుమ్ క ‘జేఁవ్అనామ్నుమ్సికడత్సక కీసి
జబాబ్ దెంక గే జాన్ తు’మెనయ్అమ్ఇసిసొంతచి రిసొచి
సాచి రెగిడత్సుమ్. అమ్ చి సతిత్మ్ జానెల్, తుమ్ జబాబ్ దెంక
జాన్ తె, జాకయ్ తుమ్ క సంగితసుమ్. గవురుమ్ ఆననుక
ఉచర కిచొచ్య్ కెరుమ్ నాయ్. 13 జలె, అమ్ క ‘వెరి జల’
మెన తుమ్ తీరుప్ 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
పాపుమ్గెచచ్య్ తి రిసొమొరల్న్మెనఅమ్దెకితసుమ్. జో
మొరిల్స్ తెన్ అమ్ ఎతిక్జిన్ మొరెల్ రిత జా జోక నంపజలి
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 జతి ఈంజ వరుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్
మెలె, దేముడు తెంతొ. జోకీసుత్ చినావ్తెన్అమ్ చిపాపుమ్
పుంచ కెర అమ్ క జోక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్వ గెల కెర
అమ్ క అనెన్ బెదవనల్న్, చి ‘వేర మానుస్ల్ కి అమ్ చొ కీసుత్ క
నంపజలె జోవయింక కి దసిస్ అనెన్ బెదవనిందె’ మెనయ్
జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి సేవ జో దేముడు అమ్ క
తియార అసెస్.

19మెలె, కీసుత్ బలిజలిస్తెన్జోవయించిపాపుమ్పుంచ
నే వయడెత్, దేముడు లోకుమ్ చక బెదవంతె అసెస్, చి జో
బెదవంతిస్ చి కబుర్ సూనయ్ తిసి అమ్ చి అతిత్ జో సొరప్
కెర దా అసెస్. 20జాకయ్, కీసుత్ చ బారికుల్ జా అసుస్మ్.
‘కీసుత్ క నంపజతు’ మెనయ్ దేముడు అబొబ్సి అమ్ చి అతిత్
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

1 జలె, “దేముడుచి రచచ్న నఙనా” మెన సంగితసుమ్,
గనిజోచినావ్తెన్అనెన్ కిచొచ్మెంతసుమ్మెలె,జోచిదయ
ఆరి 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
3 అమ్ పబుచి సేవ కెరిస్ తె కేన్ నింద నే జెతె, కో కిచొచ్

సంగుక నెతిరి రితి, కచి నముకుమ్పిటట్య్ తి కిచొచ్య్అడుడ్
కెరుమ్నాయ్. 4పబుచిసేవపూరినిదానుమ్కెరసుమ్మెన
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 జా మానుస్ల్ అమ్ క
అలల్ర్ కెరిల్సి, ఒగగ్ర్ కామ్ కెర టకిక్లిస్, గూన్ నెంజిలిసి
అందరుల్ , చువెవ్ తిలిసి; దసచ ఎతిక్ నిదానుమ్తెన్ 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

* 6:2 6:2యెసయా 49:8.
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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, గనిసతిత్మ్ కెరసుమ్. 9సగుమ్ జిన్అమ్ క విలువ
దెకిత్ నాయ్, గని సగుమ్ జిన్ విలువ దెకితతి. ‘బే బేగి
మొరుల’మెన అమ్ క సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని జితసుమ్.
దెబబ్ల్ కతసుమ్ గనిమొరుమ్ నాయ్. 10అమ్ చ బాదల్ క
దుకుమ్ జంక జతయ్, గని సరద్సంతోసుమ్ తెన్ అసుస్మ్.
ఈంజలోకుమ్ చిఆసిత్కఉచరెల్ బీదఅసుస్మ్, గనిఒగగ్ర్ జిన్ క
సొమాస్రుమ్కెరసుమ్. అమ్ క కిచొచ్నెంజిలెకి,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 మ్ సొసుట్ మ్ సంగ అసుస్మ్. అమ్ చి పెటిట్తె
తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమయ్అసుస్మ్. 12అమ్ చి రిసొచితుమ్ చి
పేమక ఆమి కిచొచ్ ఇరుక్ కెరుమ్ నాయ్. తుమ్ చి సొంత
పెటిట్ తుమి ఇరుక్ కెరంతసు. 13 అంచ బోదల్ జల రిత ఓ
తుమ్ కొరిందిల్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆమ్
తుమ్ కయ్ కీసి పేమ అసుస్మ్ గే, తూమ్ కి దసిస్ అమ్ కయ్
పేమ కెర మెన 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
సంగితసిమెలె, 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 తెంతొ తుమ్ బార్ జా’

మెన
‘సుదిద్ నెంజిలిసి తుమ్ చడనాయ్.
దసిస్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జలదు మెలె,
తుమ్ క బెదవనిందె’మెన పబు సంగితయ్”
మెన అనెన్,
18 §“అంచ బోదల్మెనయ్తుమ్ కయ్ అబొబ్ది జయిందె,
చి అంక ‘అబొబ్ మెనయ్అంచపుతత్రుల్ దువొ జసెత్’
మెన ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ పబు సంగితయ్.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

7
సుదిద్ జతిస్

1జాకయ్, పేమతిలబావుడుల్ , 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 చజీవుతెతుమ్ చి రిసొపేమయ్అసుస్మ్’ 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 దయిరిమ్కెరొదేముడు,జలె,తీతుక అమ్ తెతెదవ
అమ్ కదయిరిమ్కెరొల్ . 7ఎకిక్తీతుఅయ్ లిసితెన్దయిరిమ్
జమునాయ్, గని తుమ్ చినిదానుమ్దెకజొయియ్ దయిరిమ్
జలిస్ క అమ్ కయ్ కి జో దయిరిమ్ కెరొల్ . మెలె, అంక అనెన్
దసుస్ల్ జంక చి తుమ్ చి ఆస, అంక తుమ్ దుకుమ్ కెర
తిలిస్ చి రిసొచి తుమ్ చి దుకుమ్, అంచి రిసొచి తుమ్ చి
పేమ నిదానుమ్ చి రిసొఅమ్ క సంగిలన్, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ సరద్
జలయ్.

8 అంచి ఉతుమ్ తె ఆఁవ్ రెగిడిల్స్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్
దుకుమ్ కెరెల్ కి,ఆఁవ్ ఉచర్ కనాయ్. విసారుమ్జాతిలయ్,
గని తపుప్ కెరి నాయ్ మెన జాని. జా ఉతుమ్ తుమ్ క
దుకుమ్ కెరిల్, గని గడియకయ్ మెన ఆఁవ్ దెకితసి. 9 జలె,
అంక సరద్. తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని తుమ్
దుకుమ్జాతపుప్ 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 అమ్ మానుస్ల్ 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 తయెనాయ్. గని
ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చి దుకుమ్ అమ్ పెటిట్ తియనెల్,
అమ్ కమొరున్ జెయెదె.

11ఈందె, దేముడు తెదయ్ లి దుకుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ 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 చి తెన్ అనెన్ బెదుక ఆస జలదు, సతిత్మ్ జంక ఆస
జలదు. జాతపుప్చిరిసొసరిగాతీరుప్ కెరల్దు. జాఎతిక్తెయి
తుమ్ అపెప్ సతిత్మ్ జలిసి డీసత్య్. 12 జాకయ్, ఆఁవ్
తుమ్ క రెగిడిల్సి దుకుమ్ చితిలె కి, ఒతత్ కిచొచ్లాబుమ్మెలె,
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
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అనెన్య్ సంతోసుమ్ జా అసుస్మ్ మెలె, తీతు తుమ్ తె జా
దెకిలితెంతొ,తుమ్ చిరిసొచిజోచిఅగెగ్చిఅనామ్నుమ్నాయ్,
చి సరద్సంతోసుమ్ జో జా 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, అంచి మరియాద కడుస్
నాయ్. అమ్తుమ్ కయ్సంగిలిసి ఎతిక్చి సతిత్మ్ కీసి రుజుజ్
జలి గే, దసిస్ తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ తీతుక సంగిలిసి నిజుమ్
జలి. 15అపెప్జోతుమ్ క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ పేమఉచరయ్.
పబుచి ఇసుట్ మ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ కెరిల్స్ చి రిసొ కి, తుమ్
ఎతిక్జిన్ బియిఁ అదుద్ ర్ తెన్ జోక బెదవనిల్స్ చి రిసొ కి జో
ఉచార కెరయ్. 16జలె, తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్పూరి దయిరిమ్
జాఅసిస్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్.

8
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ తోడు దెతిస్ చి రిసొ

1 అపెప్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసుమ్ మెలె,
మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ పబుచ సంగుమ్ లుచమానుస్ల్ చి
పెటిట్ దేముడు పేమ సికడల్సి రుజుజ్ జా అసెస్. 2 కీసి మెలె,
జోవయించి నిదానుమ్పరిచచ్ జలి రితిజాజేఁవ్ 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 జోవయించి
సొంత ఇసుట్ మ్ క తెరిల్ ఎదిలి కంటయ్ అనెన్ జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దా
అసిత్. 4 ‘†యెరూసలేమ్ చ నంపజలసక తోడ్ దెతిస్ తె ఆమ్
కి బెదుమ్ దె’ మెనయ్ అమ్ క బలవంతుమ్ కెరల్. 5 ‘ఇసి
దసిస్ కెరుల’ మెన మాములుమ్ 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.

6జాకయ్ తుమ్ కొరిందిల్ చి రిసొ కి అమ్ ఉచరల్మ్, చి
బీదసుదల్ క దెతిదరుమ్మ్ ‡తుమ్ఉకిక్ల్ తిసి,తీతుమొదొల్
కెరిల్స్ క ‘పూరి జరుగ్ జవుస్’ మెన, తీతుక బలవంతుమ్
కెర అసుస్మ్. 7 జలె, నముకుమ్ క, పబుచి గాయ్నుమ్ క,
జోచి గాయ్నుమ్ సొసుట్ మ్ బోదన 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.

8ఆఁవ్ ఇసిసంగితిసిఆడదెతిసినెంజె, గనిమాసిదోనియ
పదేసిమ్ చ జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ తోడు దా సతిత్మ్ కెరిల్స్ క
తూమ్ దెక తుమి పరిచచ్ కెరనెల్, బీద సుదల్ క తోడు కెరి
తుమ్ చిఉదెద్సుమ్ క ‘నిజుమ్ చి’మెనతుమ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి
అవ్ కాసుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జవుస్ మెనయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క
ఉచరయ్ తసి. 9పబు జలొయేసుకీసుత్ సొంత కిజోచిదయక
కిచొచ్ కెరల్న్ గే జానుమ్. మెలె, పరలోకుమ్ చి సొమాస్రుమ్
జోక తిలె కి, తుమ్ చి రిసొ బీద కెరనొల్ ; తుమ్ క సొమాస్రుమ్
కెరుక మెనయ్జోబీద జలన్.

10జలె, ఈంజ డబుబ్ల్ ఉకిక్లిత్ కామ్ చి రిసొ కిచొచ్ ఉచర
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 మ్నెరవెరుస్పజయెదె. తుమ్తెరిల్ ఎదిలికయ్జరుగ్ కెర.
12 ఎకిక్లొ దెంక మెన తెయార్ మెనుస్ 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 కయ్ జా జాడు ఎతిక్ వయుతు మెని నాయ్, 14 గని,
‘ఎతిక్క సమానుమ్ జతిసి తవుస్’ మెన జోవయింక
నెంజిలిసి రిసొ తుమ్ చి సొమాస్రుమ్ క తుమ్ అపెప్ దాస.
ఏక్వేలపడొత్ కతుమ్ కయ్కొతుక్తిలె,జేఁవ్తుమ్ కయ్తోడు
కెరుక జయెదె, చి ఎతిక్జిన్ క సమానుమ్ జతిసి తయెదె.
15పూరుగ్ 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.

తీతుక కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ తెదయ్ లి
16 దేముడుక జొఒర! తుమ్ చి రిసొ జో తీతుచి పెటిట్ కి

జోవయించి పేమదాఅసెస్. 17 “కొరింద్ తెఈంజకామ్ క గో”
మెన అమ్ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, “గెచిచ్ందె” మెలన్.
గని ఎకిక్ ఆమి సంగిల్ రిసొ నాయ్, గని అనెన్య్, తుమ్ చి
రిసొచిజోచి పేమకయ్జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ జెతయ్.

18జో తెన్ అనెన్ కకక్ తెదయ్ తసుమ్ మెలె, జో సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తస్ చి రిసొ ఎతిక్ సంగుమ్ లుతె, ఎతిక్జిన్
మెనిస్తొబావొకతెదయ్ తసుమ్. 19పడొత్ , ‘పబుచిగవురుమ్
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 కిఅమ్ చితెన్ఈంజతోడుదెతిస్ తెబెదవన
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
తెన్ ఎకిక్ రితి బెద అసెస్. జేఁవ్ అనెన్ దొగుల బావుడుల్ ,
జలె, సంగుమ్ లుచి నావ్ తెన్ జోవయించ బారికుల్ జల
రిత జా గెతతి, కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తతి. 24జాకయ్,
తుమ్ చిపేమక,చిఈంజేఁవ్ కఆఁవ్తుమ్ చిరిసొనముకుమ్
సంగిలిస్ క, ‘నిజుమి జో సంగిల్ రితి జా అసిత్’ మెనయ్
సంగుమ్ లు రుజుజ్ దెకిత్ రితి కెర.

* 8:2 8:2 రోమియుల్ 15:25-27. † 8:4 8:4యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చియూదయపదేసిమికారు 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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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
తెయార్జాఅసిత్”మెనఆఁవ్ సంగితసి. జాదరుమ్మ్ఉకుక్ల
దెతితుమ్ చిసరద్చి రిసొసూనిల్ రిసొయిజేఁవ్మాసిదోనియచ
ఒగగ్ర్ జిని జా కామ్ తె బెదుక కోర్ పజా అసిత్.

3 జలె, ఈంజేఁవ్ బావుడుల్ క కిచొచ్క తుమ్ తె తెదయ్ తసి
మెలె, ‘జా డబుబ్ల్ ఉకుక్ల తెయార్జా అసిత్’మెన తుమ్ 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. 4నెంజిలె, పడొత్ అంచి తెన్ ఈంజ
మాసిదోనియచ నంపజలస సగుమ్ జిన్ తుమ్ తె అయ్ లె,
తుమ్ తెయార్ నే జా తిలె, అమ్ చి మరియాద గెచెచ్దె;
అమ్ చి కితుమ్ చి కి. ‘సతిత్మ్ కెరుల’మెనఅమ్దయిరిమ్ క
సంగిలిసిపిటట్ తయెదెచి రిసొ. 5జాకయ్, ‘అంచి కంటజేఁవ్
అగెగ్ గెచచ్ తుమ్సంగిలిదరుమ్మ్దెతిస్ కయ్తుమ్ క తెయార్
కెరతతుత్ ’మెనయ్జేఁవ్ కబలవంతుమ్కెరల్య్. 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 మెంతసి మెలె, కో ముసిక్ తెన్ బి గలెదె గే,

తొకిక్ పలితుమ్ చి పంటొలాయెదె. కో దరుమ్మ్ తెన్ బి గలెదె
గే, ఒగగ్ర్ పంటొ లాయెదె. 7 ఎతిక్ మానుస్ సరిగా ఉచర,
‘దెంక చెంగిలి’మెన కెదిలిచి రిసొఉచరె గే, తెదిద్లి దెంకయ్.
గని కో బలవంతుమ్ కెరిల్ రితి దుకుమ్ తెన్ పోన, సరద్ తెనిన్.
సరద్ తెన్ దెతొసొక దేముడు పేమయ్దెకెదె.

8 చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దయ తుమ్ క మొచచ్ తెన్ దెంక
దేముడుచి అతిత్ అసెస్, చి తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి కి,
పడొత్ కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల్ కమొక తుమ్ మొచచ్ తెన్ దెంక
తెరితి రిసొ కి, సరిపుచుప జతిసితుమ్ క దెంకజోచిఇసుట్ 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 రిసొ ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ రితి జసెత్. అమ్ చి అతిత్
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
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 తుమ్ ఈంజ
సతిత్మ్ కెరిల్స్ చి రిసొ, దేముడుక గవురుమ్ జయెదె. పడొత్ ,
జేఁవ్ బీద జల నంపజలసక చి అనెన్ బావుడుల్ ఎతిక్క తుమ్
కోడ్దిలిస్ చిదరుమ్మ్ చిరిసొగేదేముడుక గవురుమ్జెయెదె.
14అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్ దేముడు జోచి దయక దరుమ్మ్ బుదిద్
దిలి రిసొ జేఁవ్ మానుస్ల్ 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

1 కీసుత్ కీసిమెతత్నతామానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితె తిలన్
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
జాఆఁవ్ సంగితసిమెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లెపొదిక
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 చఆసల్ఇండితతి’
మెన జేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరతి, గెద.

3 జలె, అమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె జిలె కి, ఆమ్ కెరి
యుదుద్ మ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి రగుమ్ చియుదుద్ మ్ నెంజె.
ఆతమ్యుదుద్ మ్ ఈంజ. 4పాపుమ్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర
అమ్ చ అయ్ దల్ ఈంజయ్లోకుమ్ చ నెంజితి. అమ్ చయ్
అయ్ దల్ దేముడుచి సెకిచ అయ్ 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
బడాయ్తిల కొడొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జిన్ తసుమ్, చిమానుస్చి
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 సేంసిల మానుస్ల్ బుదిద్ నే
జా తిలె, జోవయించ తపుప్ల్ క పబుచ అయ్ దల్ తెన్ సిచచ్
కెరుక బిము నాయ్.

7తుమ్ చిమొకెమ్ తిలిస్ కయ్తుమ్దెకితెతతత్సు. ‘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 మెనయ్ జోవయించి కామ్ చి రిసొ పబు అంక
అదికారుమ్దాఅసెస్. జాఅదికారుమ్ చి రిసొఆఁవ్ ఏక్ వేల
ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సంగిలె కి, అంచి మరియాద గెచుచ్క జో సెలవ్
దెయెనాయ్.

* 9:1 9:1 కీసుత్ యెరూసలేమ్ తె మొర జీవ్ జలన్, గెద, చి తొలితొ ఒతత్య్ మానుస్ల్, కీసుత్ చ సిసుస్ల్ తెన్, జోవయింక నంపజల. యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
యూదయపదేసిమికారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ నంపజలస తోడు తెదయ్ ల; అకయపదేసిమ్ చ కిమాసిదోనియపదేసిమ్ చ కి;బారికుల్ 1:28-30. † 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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9 ఆరి బియడిత్ రిసొ ఇస ఉతల్ రెగిడ్ నాయ్. దసిస్ ఉచర
నాయ్. 10 “జోవయించ ఉతల్ తె డిటుట్ మ్ డీసత్య్, గటిట్ఙ
సంగితయ్, గనిఇనెన్ తిలెపొదిజోబియఁ కెరజాకిచొచ్ 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. 12 జోవయించి సొంత
గవురుమ్సంగన్ తజేఁవ్సగుమ్ జిన్ కదెకిలె, ‘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 జాజా, 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. గని దూరి జలెకి, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొయి ఎతిక్చి కంట ఆమి తొలితొ తుమ్ తె అయ్ లమ్.
15 సతిత్మ్ చి కంట అనెన్య్ గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్.
వేరమానుస్ సెమల్సేడకామ్ కెరిల్స్ క ‘ఆమ్ కెరల్మ్’మేనుమ్
నాయ్. గని అమ్ చి ఆస కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్
వడిడ్లె, తుమ్ చి పాంతుమ్ తె అనెన్ ఒగగ్ర్ గఁవివ్లె పబుచి
కామ్అమ్కెరివాట్దొరుక్జయెదె, 16చితుమ్ చిఒతత్ల్ తొచ
పాంతుమ్ లుతె కి అమ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక జయెదె;
వేరమానుస్ల్ కెరిల్స్ క ‘ఆమ్ కెరల్మ్’మెన నే సంగితె.

17జలె,
*“కో కచి గవురుమ్ సంగుక జలె,
పబుచి గవురుమ్ సంగుతు”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద. 18 కిచొచ్క మెలె,
సొంత గవురుమ్ సంగనెల్ కిచొచ్ గవురుమ్ నెంజె, గని పబు
కకక్య్ గవురుమ్ కెరెదె గే, జో మానుస్ 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 మ్ అయి రూపుమ్జా తిలొ సయ్ తాన్జోచిమాయక
కీసి *హవవ్క మోసిమ్ కెరొల్ గే, దసిస్ తుమ్ క ‘కీసుత్ క ఎకిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ తతుత్ నాయ్’మెన, తుమ్ చి చెంగిల్ బుదిద్
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 దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ నాయ్ గని
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 జయి నాయ్ మెన ఆఁవ్
జాని. 6 లటట్బుక 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 కకక్య్కిజాజాడు వయడినాయ్. మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తెంతొ అయ్ ల బావుడుల్ అంక కొతుక్ తిలిసి ఎతిక్
దిల. జాకయ్ తెదొడి తుమ్ క జా జాడు 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
వేరయ్సంగుత్నాయ్. జేఁవ్వేరసంగుకవాట్దెయినాయ్.
ఆఁవ్ అపెప్క కెరిల్ రితి దసిస్ కెరె తయిందె. 11 కిచొచ్క? తుమ్ క
పేమ కెరినాయ్గే? 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 దస మానుస్ల్ 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 చి ఉజిడ్ చొ దూత రితొ డీసుక జానె. 15జాకయ్
జోచ సేవ కెరస కి ‘పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ చ సేవ 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 బెదవన జా, చి అంక ఇదిల్ జవుస్ గవురుమ్
తయెదె. 17 ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి పబు సంగిలిసి మెన
నెంజె, గని దయిరిమ్ తెన్ ఇసి గవురుమ్ సంగుక తెలివి
నెంజిల్ రితొ జతసి. 18 ఒగగ్ర్ జిన్ ఈంజ లోకుమ్ 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,
నెంజిలె మోసిమ్ కెర తుమ్ చి అతిత్ లాబుమ్ కెరనెల్, నెంజిలె
బడాయ్జావెలొల్ మెననెల్, నెంజిలె తుమ్ కమొకెమ్ 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 తెలివి నెంజిల్
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రితి లటట్బత్సి; ఆఁవ్ కి దసిస్చి రిసొ గవురుమ్ నఙనుక
దయిరిమ్ అసెస్. ఆఁవ్ తెలివి నెంజిల్ రితి కొడొ జతసి.
22 జేఁవ్ 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. 23 జేఁవ్ 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 రిసొ జోవయించి కంట ఆఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ †కామ్
కెర అసిస్, ఈంజ కామ్ చి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జేలి జా
అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెబబ్ల్ క సిచచ్ జా అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్
మొరి రితి జా తిలయ్. 24 యూదుల్ 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
సొంత దేసిమ్ చమానుస్ల్ చి రిసొచి పమాదుమ్, యూదుల్
నెంజిలసచిఅతిత్ పమాదుమ్ కిజాఅసిస్. పటన్ల్ తె,బయిలు
దేసిమ్ లుతె, సముదుమ్ తె కి పమాదల్జాఅసిస్. మోసిమ్ క
‘నంపజలస ఆమ్’ మెననల్సచి అతిత్ కి పమాదల్ జా అసిస్.
27ఒగగ్ర్ కామ్ కెర కెర సెమల్ సేడ అసిస్. ఒగగ్ర్ రాతివొ నిజె
నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చువెవ్ తనెన్తాఅసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక
అనిన్మ్ దొరుక్ జయె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చలిల్క, పాలల్
నెంజిలిస్ కబాదసేడఅసిస్. 28జేఁవ్ఆఁవ్సేడల్ బాదల్ఎతిక్క
పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్మెలె, పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్క ‘చెంగిల్
తతుత్ ’ మెనయ్ ఉచరె తతిసి అంక పెలిల్తయ్, కామ్ రితి
జతయ్. 29 కో డిటుట్ మ్ నెంజిలె, ఆఁవ్ కి డిటుట్ మ్ నెంజిలి
రితి దుకుమ్ జతసి; జోవయించి జాడు వయిలి రితి. కో
పాపుమ్ తె దెరున్ సేడెల్, అంక ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తయెనాయ్ గే?
ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జతసి.

30 జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక జలె, కిచొచ్చి రిసొ
గవురుమ్ సంగనిందె మెలె, ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి రిసొయి
గవురుమ్ సంగనిందె. 31ఆఁవ్ సంగిలిస్ ఎతిక్క ‘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. కిచొచ్చి మెలె, దమసుక్ పటున్మ్ తె
అంక ‘దెరు’మెనజాసుటుట్ అరెతరానొచితెడిచొఅదికారిజా
పటున్మ్ చసయ్ నుయ్మ్సుదల్ క రకడల్న్, 33గనినంపజలస
అంక ‡గంపతె వెసడ పటున్మ్ చి కోటచి ఉపిప్ర్ చి గదితె
వెగడదా, కిటిక్వాట్వాలివొతెన్కోటచిఒతత్ల్ తొఉతవదిల,
చిజో అదికారితె దెరున్ నే సేడెత్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

12
పవులు చి సివన్

1జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక అసెస్. గవురుమ్ సంగనెల్
అంకలాబుమ్నాయ్, 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 నిజుమ్ ఉకిక్ల్ జలొ మెన జాని. ఇనెన్చి
ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి ఆతమ్యి ఒతత్
గెలి గే నేని, గని దేముడు జానె. 4 ఒతత్ కిచొచ్ సూనొల్ గే
కేన్ మానుస్కి అనెన్ సంగుక నెతె, సంగుక నెంజె. 5ఈంజొ
మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగిందె, గని అంచి నావ్
తెన్, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి రిసొయి సంగనిందె.
గని వేరచి రిసొ, జలె, గవురుమ్ సంగి నాయ్.

6ఆఁవ్గవురుమ్నఙనుకఉచరెల్,అంకవెరిమెనుక,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 బతిమాలప్జాపారద్న కెరల్య్, 9గనిజోఅంక,
“అంచి దయ తుక సరిపుచుప జయెదె. తుయి అవుక్ తిలె,
తుచి అతిత్ ఆఁవ్ కెరిస్ తె అంచి 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 సెమల్ సేడెల్, విరోదుమ్ సుదల్ అంక
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’
11 ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ సంగిలిసి తెలివి నెంజిల్ రితి, గని

ఆఁవ్ సంగిత్ రితి తుమి పెలయ్ లదు. తుమి అంచి రిసొ
‘సతిత్మ్ చొ’ మెన సాచి సంగితదు జలె, జతి. కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ వేరయ్మానుస్ల్; ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’ మెన తూమ్
సంగితస; కిచొచ్ నెంజిలె కి ఆఁవ్ జోవయించి కంట ఇదిద్కి
దాక్ నెంజి. 12 కీసుత్ క సతిత్మ్ చొబారికి ఆఁవ్ జలిస్ క రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తకమొతుమ్ చిమొకెమ్జరుగ్ జల. మెలె,ఒగగ్ర్బాదల్
సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలయ్, చి పబు జోవయించి సెకిచ
రుజుజ్ ల్దెకయ్ లొ,ఈంజలోకుమ్ తెనెంజిలకమొదెకయ్ లొ,
వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరొల్ .

13 జలె, పబుచ అనెన్ సంగుమ్ లుచి కంట తుమ్ క కిచొచ్
పిటిల్? ఎకిక్ పిటిల్ మెలె, ఆఁవ్ జితి డబుబ్ల్ తుమ్ తె నఙి
నాయ్. ఈంజ తపుప్ అంక చెమించుప కెర, ‘తపుప్’
మెంతసు జలె!

అమ్ తెలాబుమ్ కెరనల్ది, అమ్ కమోసిమ్ కెరల్ది
14ఈందె, అనెన్క్ సుటుట్ తుమ్ తె జెంక తెయార్జాఅసిస్.

ఇనెన్తెన్ ఆఁవ్ అయ్ లిసి తివెవ్రి జయెదె. అయ్ లె, తుమ్ క
కిచొచ్ జాడు వయడి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి ఆసిత్
ఆఁవ్ నెసి, గని తుమ్ చి పేమకయ్ అంచి ఆస. *అయయ్స్ క
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అబొబ్స్ కపోసిత్ రితిబోదలీకుడవ్ క కెరనుకపూచినాయ్, గని
జోవయించబోదల్ కపోసిత్ రిసొఅయయ్సిఅబొబ్స్ కుడవ్ క కెర
అసెస్. 15 తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన ఆఁవ్ సరద్
తెన్ నసుట్ మ్ జయిందె, అంచి జీవు దెయిందె. ఆఁవ్ తుమ్ క
ఒగగ్ర్ పేమకెరెల్,తుమిఅంకతొకిక్పేమకెరెల్ చెంగిల్గే? తుమ్
ఉచర.

16నాయ్, ఆఁవ్ జితిస్ చి జాడు తుమ్ క వయడి నాయ్,
గని ‘జోమోసిమ్ చొ, తెలివి తెన్ అమ్ కమోసిమ్ కెరొల్ ’ మెన
తుమ్ అంక సంగితసు. 17 జలె, తుమ్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ లస
చి అతిత్ తుమ్ తె కెఁయ కిచొచ్ లాబుమ్ కెరనల్య్ గె? నాయ్,
గెద. 18 ‘గో’మెనతీతుకబలవంతుమ్కెరల్య్,చిజోతెన్జో
అనెన్క్ బావొక తెదయ్ లయ్. తీతు జవుస్ తుమ్ క మోసిమ్
కెరొల్ గే? నాయ్, గెద. ఆమ్కిజోచిబుదిద్ తెన్ ఇండుమ్నాయ్
గే? ఆమ్ కి జోచి రితి జిము నాయ్ గే?

తుమ్ తె జెతిపొదిక తుమ్ సతిత్మ్జాతా
19 అమ్ 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 దేముడుచి మొకెమ్ 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 మ్నాయ్’మెనతుమ్సంగితెమెనయ్అంక బయిమ్.
అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ జటుల్ తెన్, గోసల్ తెన్, కోపల్ తెన్,
‘అనెన్మానుస్ల్ కీస్ జలె జతు గని అమిమ్ చెంగిల్ కెరనుమ’
మెలి రితి బుదిద్ తెన్ ఏక్ వేల తసెత్. ఎకిక్లొచి రిసొ ఎకిక్లొ
ఆరిచ నిందల్,సొండెల్ కొడొ సంగితె తసెత్,పుల తసెత్,ముదొద్
నెంతె తసెత్ మెన ఆఁవ్ బితసి.

21 అనెన్ 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

1 ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె ఇనెన్తెన్ తివెవ్రి జయెదె.
అయ్ లె, కకక్ తీరుప్ కెరుక జలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చిసాచి
బెద, రుజుజ్ జంక. 2 అగెగ్ పాపుమ్ కెరల్సక చి జేఁవ్ అనెన్
ఎతిక్జిన్ కఅగెగ్ జాగరసంగిలయ్;సిచచ్ కెరుకజయెదె,మెన.
ఆఁవ్ అపెప్ ఒతత్ నెంజిలె కి, జా సుటుట్ ఆఁవ్ ఒతత్ గెచచ్ తిలి
పొది; తెదొడి ఆఁవ్ తివెవ్రి తుమ్ తె జా తిలయ్, గెద. జలె,
తెదొడి సంగిలి రితి, అపెప్ కి కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్
అయ్ లె పొది జేఁవ్ చెంగిల్ నే జా తిలె, కచితుమ్ తీరుప్ కెర
సిచచ్ దెయిందె.

3 “తుయి సంగితిస్ క ‘కీసుత్ సంగిలిసి’ మెన అమ్ చినితి
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, గని దేముడుచి సెకిక జో జీవ్జాఉటట్ జితయ్. అనెన్,
జో తెన్ ఆమ్ కి అవుక్ అసుస్మ్, గని తుమ్ క ‘చెంగిల్
జతు’మెనయ్అమ్తుమ్ క బుదిద్ సంగుక సిచచ్ కెరుకమెలె,

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 చి పెటిట్ అసెస్ మెన తుమ్ క తుమి నేనుస్ గె?
గని ఏక్ వేలజోతుమ్ చి పెటిట్ నాయ్జలె, చి పరిచచ్తె తుమ్
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, ‘పాపుమ్ కెరు నాయ్’ మెన, తుమ్ చి రిసొ దేముడుక
అమ్ పారద్న కెరసుమ్. 8 సతిత్మ్ పిటట్వుక నెతుమ్, సతిత్మ్
పిటట్వుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. సతిత్మ్ కెరి రిసొయిఅమ్ చి
ఆస. 9అమ్ అవుక్ తిలె, తూమ్ డిటుట్ మ్ తిలె, అమ్ క సరద్.
అమ్ కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరసుమ్ మెలె, తుమ్ క ‘అపెప్చి
కంట ఆతమ్క అనెన్ చెంగిల్ జతు’మెనయ్పారద్న కెరసుమ్.

10తుమ్ క ఆఁవ్ దూరి తిలిపొదిఆఁవ్ 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.

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.
సేంతుమ్తెన్బెద కటుట్ తెన్ జిఁయ,చిపేమతిలొసేంతుమ్
తిలొ దేముడు తుమ్ చి తెన్ తయెదె. 12 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్ సుదిద్ తిలి
ముదుద్ తెన్ జొకర. 13 ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ ఎతిక్జిన్
తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

14పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ, దేముడుచి పేమ,అనెన్
జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి కటుట్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
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 ,జోకఅనెన్ జియడొల్ దేముడు
అబొబ్సి తెనిన్, సొంత అంక నిసాన ‘అమ్ చొ బారికి’ మెన
యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో దిలి
అదికారుమ్ తెన్ బులితొజోకబారికి జలొ పవులు, చి అంచి
తెన్ తిల బావుడుల్ , గలతీయ పదేసిమ్ చ సంగుమ్ ల్ క రెగిడిల్
ఉతుమ్.

3 దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్! 4 అమ్ చ
పాపల్వయనగెచచ్య్ తి రిసొ,ఈంజపాపుమ్ చిఉగుమ్ చి
సయ్ తాన్ చితెంతొఅమ్ కములవుకమెనమెనయ్,అమ్ చొ
అబొబ్ జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క,జో కీసుత్ జోచి సొంత జీవు
దా మొర గెలన్. 5 జా 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 గడియనంపజలిస్తెంతొ,
తెదిద్ బే బేగి ముల ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన వేర మానుస్ల్
సికడిత్సి తుమ్ సూన్ తసుచి రిసొ అంక ఆచారిమ్! 7 జా
వేర కోడుక ‘సుబుమ్ కబుర్’మెనుక నెంజె, గని సగుమ్ జిన్
కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ 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 వయన
నాసెనుమ్ తె గెతు!

సుబుమ్ కబుర్ కీసుత్ తెయ్ సికిలిసి
10 జలె, ‘వేరచి పోన. ఆఁవ్ సికడిల్సి దె’ మెన, మానుస్తె

జవుస్, దేముడుతె జవుస్ గవురుమ్ఆనన్ తి రిసొయిఆఁవ్
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.

11 ముకిక్మ్ 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 కెరుకయ్ మెన అంక 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.

15 గని కిచొచ్ జలి మెలె, ఆఁవ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ అంక
నిసానొల్ జోచి దయక అంక బుకారొల్ దేముడు 16 అంక 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
మెన యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ నాయ్, గని అరేబియ దేసిమ్ చి
బయిలుదేసిమి †ఉటట్ గెలయ్,చి ‡పడొత్ దమసుక్ పటున్మ్ తె
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

యెరూసలేమ్ తె పవులు గెచచ్ తిలిస్
18 ఒతత్ తెంతొ, అగెగ్ నాయ్, గని తినిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,

పబుక బారికి జలొ §పేతురు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన,
*యెరూసలేమ్ తె గెలయ్,చిజోతెన్పనరపొదుల్ 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.

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.
23 తెదొడి 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

1 ఒతత్ తెంతొ అనెన్క్ చొదద్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, ఆఁవ్ తీతుక
కడన బరన్బా తెన్ *యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెలమ్. 2 ‘గో’
మెన పబుయి అంక జోచి ఇసుట్ మ్ దెకయ్ తికయ్ గెలయ్, చి
‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ కిచొచ్

* 1:5 1:5 తెదిద్లి మెన ఆమేన్ † 1:7 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి రితి కెర యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్
పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె’మెనసిరియపదేసిమ్ చిఅంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్ క కిమానుస్ల్ 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 వేలపారద్న కెరుక చి జోమారుస్ప జలిస్ చి రిసొచెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒతత్ గెలన్. ‘బారికుల్’పుసత్కుమ్ తెజో
ఒతత్ గెలిస్ చి రిసొసంగెనాయ్. ‡ 1:17 1:17బారికుల్ 9:22, 23మొదొల్. § 1:18 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’మెన, పేతురుక అరమయ్బాసతెన్ సంగుల.
ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచపుసత్కుమ్ సగుమ్ తె ‘కేపా’మెన రెగడ్ అసిత్. * 1:18 1:18బారికుల్ 9:26-29. † 1:21 1:21జో జెరిమ్లి పటున్మ్తారుస్
కిలికియ పదేసిమి తిలి. తారుస్తె గెలిస్ క బారికుల్ 9:30 దెక. జా పాంతుమ్ జేఁవ్ అనెన్ బారికుల్ తిలి యెరూసలేమ్ క ఒగగ్ర్ దూరి తయెదె. ‡ 1:22 1:22

యెరూసలేమ్యూదయపదేసిమ్ తె అసెస్. * 2:1 2:1బారికుల్ 15:1-4. † 2:2 2:2బారికుల్ 15:4, 12. ముకిక్మ్ క పేతురుచిమొకెమ్ చియాకోబుచి
మొకెమ్ సంగిలన్. బారికుల్ 15:7, 13.
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ఎతిక్ బోదన కెరె తతత్సి గే, యెరూసలేమ్ తెచ సగుమ్ జిన్
వెలొల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ †సాచి సంగిలయ్. కచి కచి మొకెమ్
మెలె, ‘సతిత్మ్ చ’మెనతుమ్నంపజలసజాన్ తసచిమొకెమ్.
కిచొచ్కజోవయించిమొకెమ్ సంగిలయ్మెలె,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 కామ్పాడ్ కెరుక ఉచర.

3 జలె, అంచి తెన్ తీతు ఒతత్ తిలొ. గని, జో గీసు
దేసిమ్ చొజలెకి,యూదుడు జతి గురుచి సునన్తిజో కెరనుక
మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ బలవంతుమ్ కెరి
నాయ్.

4సతిత్మ్నెంజిలనంపజలసకమాతుమ్,కోగేలుంకచోరు
ఒతత్ కడ ఆన తిల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఒతత్ పెసిల మెలె, అమ్ చ
యూదుల్ చ పూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ చి జా సునన్తి కెరంతి జాడు
అమ్ నంపజలస నే వయితిసి దెకిలె, జేఁవ్ ‡జాడుల్ అమ్
వయితి రితి అమ్ క సికడుక మెన ఉచర తిల. జెఁవివ్
అమ్ క అలల్ర్ కెరల్. 5 గని, దేముడుచి దయచి రిసొచి కీసుత్ చి
తెడిచి రచచ్నచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ కారిమ్ లు,
యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి నే బెదయ్ తె తుమ్ క దసేస్ దొరుక్ జసెత్
తవుస్ మెనయ్, ఎకిక్ నిముస్మ్ కి జేఁవ్ సంగిలి కోడుక
బియఁ, అమ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ మారుస్ప కెరుమ్
నాయ్.

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 తెచవెలెల్లమానుస్ల్దెకఒపప్నల్. 8 †యూదుల్
జలసతె పేతురుక తెదవ జోచి అతిత్ కామ్ కెరొ పబు, అంచి
అతిత్ యూదుల్నెంజిలసతెకామ్కెరయ్. 9జలె,జోచొబారికి
జతి పబు అంక దిలి వరుమ్ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చిన
కెర, యూదుల్ చ నంపజలస్ క ముకిక్మ్ జలొ యాకోబు,
‡పేతురు అనెన్యోహాను కిచొచ్ కెరల్ మెలె, §బరన్బాక చిఅంక
పేమ తెన్ ఆతు దెర జొకర, యూదుల్ నెంజిలసతె ఆమ్
గెచుచ్క మెన, *యూదుల్ తె జేఁవ్ గెచుచ్క మెన, ఒపప్నల్.
10అమ్ క ఎకిక్ కామ్ చి రిసొ బలవంతుమ్ కెరల్. కిచొచ్ మెలె,
యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసక ఆము చి యూదుల్
నెంజిల నంపజలసక నే పఁవిస్తె తోడు దెంక. జా కోడు, సరద్
తెన్ ఒపప్నల్య్, దసిస్ కెరసుమ్.

పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
11గని †పేతురుజాసుటుట్ అంతియొకయతెఉటట్ అయ్ లి

పొది, జోక అడుడ్ నెంతె ఎదారుద్ మ్ తీరుప్ సంగిలయ్. కిచొచ్క
మెలె,జోపొరపాట్జాతిలన్. 12కీసిమెలె, ‘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.
13ఒతత్చయూదుల్ జల నంపజల ఎతిక్జిన్ కిజోతెన్ 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’ మెనజోవయించి పెటిట్ జానెల్ కి,
‘యూదుల్ చఆగన్కారిమ్ లుముకిక్మ్ చి’ రితిజేఁవ్ఇండిలె,
సుబుమ్ కబుర్ తె ముకిక్మ్ తిలిస్ క అడుడ్ కెరిల్ రితి జతయ్.
దసిస్ జతతిమెనదెక కెర,జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ‡పేతురుక
కిచొచ్ మెలయ్ మెలె, “తుయి యూదుడు జెరమ్ యూదుడు
నెంజిలొ రితొ జిఁయ ఎతిక్జిన్ తెన్ బెదితసి జలె,యూదుల్
జతి రితి జేఁవ్ జంక మెన యూదుల్ నెంజిలసక తుయి
కిచొచ్క బలవంతుమ్ కెరసు!” మెన గోల కెరల్య్.

యేసుకయ్ నంపజలిస్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న
15 జెరుమ్న్ తె యూదుల్ జల ఆమ్, ఆగన్ల్ నేనల్ పాపుమ్

కెరల్స జల యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి, 16యేసుకీసుత్ క
నంపజలెకయ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచి ‘జయెదె’ మెన
జానుమ్. ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి పబు దెకితి వరుమ్
ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె కకక్య్ దొరుక్ జయె నాయ్ మెన
అమ్ జాన, ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ నే తితె, కీసుత్ కయ్
అమ్నంపజలె అమ్ చిపాపుమ్పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్జా
అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన జానయ్, ఆమ్ కి కీసుత్
జలొ యేసుక నంపజా అసుస్మ్. 17యూదుల్ నెంజిలసక
‘అమ్ చి ఆగన్ల్ రితి కెరి నాయ్ చి పాపుమ్ కెరల్స, జేఁవ్’
మెనఅమ్ చయూదుల్ సంగితతి, గెద. జలె, ఎకిక్ కీసుత్ కయ్
అమ్నంపజలె అమ్ చిపాపుమ్పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్జా
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 కిచొచ్కమెలె,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 తె
ఆఁవ్ బెద మొర అసిస్. §అపెప్ అంచి సొంత జీవు జియి
నాయ్. కీసుత్ చి రిసొ ఆఁవ్ జితసి, అనెన్, ఈంజ అఁగి ఆఁవ్
అపెప్ జితిసి కిచొచ్ సెకిచి మెలె, అంక పేమ కెర అంచి రిసొ
జోక జొయియ్ అరిప్తుమ్ జా జోచి జీవు దా రచిచ్ంచుప కెరొల్
దేముడు పుతుత్ స్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఆఁవ్ జితసి.
21 దేముడు దయ కెరిల్స్ క ‘సరిపుచుప జయె నాయ్’ మెలి
రితి ఇండి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ వాట్ తుమ్ చి

‡ 2:4 2:4యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తిచి రిసొచి కోడు. బారికుల్ 15:1, 5 దెక. జా సునన్తి కెరనెల్, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ ఎతిక్ కి జేఁవ్ నిదానుమ్ కెరుక మెన

బలవంతుమ్ 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’మెన అరమయ్బాస తెన్ 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’మెనజోవయించి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్. ‡ 2:14 2:14 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’మెనజోచి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్. § 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘అపెప్
ఆఁవివ్ జియినాయ్, గని కీసుత్ యి అంచి పెటిట్ జితయ్ చి రిసొ ఆఁవ్ జతసి’, అనెన్….
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పాపుమ్ పుంచి జా పునిన్మ్ 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 జా మోసిమ్ 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?
సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజలిస్ చి రిసొయి గెద. 3తుమ్ క
ఎదిలి బుదిద్ కి నాయ్ గే? పబుచి ఆతమ్కయ్ చెంగిల్ జంక
దెర, మానుస్చి సెకిచ కమొ తెన్పూరి కెరనుక ఉచరసు గే?
4 పబు తుమ్ చితె జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ ఆరి గే? ఏక్ వేల జా
ఆరి జరుగ్ జంక జతి జలె. 5 జోచి ఆతమ్ దా తుమ్ తె జోచి
అదికారుమ్దెకయ్ తవెలొల్ కమొకెరొసొ,జలె,ఆగన్ల్ చిరిసొ
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

6 దసిస్ అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి రిసొ రెగడ్ అసెస్.
కిచొచ్ మెన మెలె, “దేముడు పబుచి కోడు జో నంప కెరల్న్ చి
రిసొ జోక ‘పునిన్మ్ జా అసెస్’ మెలి రితి జోచి దయక జో
దెకిలొ” మెన రెగిడిల్సి. 7 జా 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
దెకెదె మెనయ్ *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ 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
జతయ్మెలె,పబుచిఉపిప్రినముకుమ్తితసకోజవులగే,
పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలొ అబాహామ్తెన్ జోవయింక
కి పబుచి దీవెన దొరుక్ జతయ్.

కీసుత్ జా సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్
10 ‘ఆగన్ల్ రితితె అమ్ చి రచచ్న’మెన ఉచరంతస జలె,

నాసెనుమ్ జతి, సిచచ్చి సాపెనతె దెరున్ సేడ అసిత్. కిచొచ్క
మెలె, మోసే పూరుగ్ 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 కెరిసి జో దేముడుచిమొకెమ్ కేన్మానుస్చి
పాపుమ్ పుంచె నాయ్, జోవయింక పునిన్మ్ దెయె నాయ్.
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
తిలి నముకుమ్ చి రిసొనాయ్, గనిజా ఆగన్ల్ చి కో ఇండుల
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 పాపుమ్ జో వయిలి కోడుక కిచొచ్
రుజుజ్ మెలె,
‡“సిలువతె ఒడొయ్ జా మొరి సిచచ్ జతొ ఎతిక్ మానుస్చి

సాపెన వయెదె”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 14జో అమ్ చి పాపుమ్
కిచొచ్కవయిలన్మెలె,అమ్ చొఅబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొకదిలి
రచచ్న వరుమ్ జో కీసుత్ జలొయేసుచి తెడి నముకుమ్ తెన్
యూదుల్నెంజిలసక కిదొరుక్జవుస్మెన,దేముడుసంగిలి
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
తిలొసొకయ్దేముడు పమానుమ్ కెర సంగిలన్. ఒగగ్ర్ జిన్ క
సంగితి రితి, “తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలసక” మెన జో
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 చి మొకెమ్ 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. 18 జలె, దేముడు దెతి వాట దొరుక్
జతి వరుమ్ ఆగన్ల్వాట్ జెతి జలె,జోచి పమానుమ్కామ్ క
నెంజితి, గని పమానుమ్వాట్ కయ్ అబాహామ్ క జోచి దయ
తెన్ వరుమ్ దిలన్.

19 దసిస్ జలె, ఆగన్ల్ రితి కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్?
కిచొచ్ మెలె, రచచ్న వరుమ్ చి దేముడు సంగిలి పమానుమ్

* 3:8 3:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె
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నెరవెరుస్ప కెరొ జెరుమ్క తిలొసొ నే అయ్ లి మదెనె కామ్ క
అయ్ లి; మానుస్ల్ చి బుదిద్క ‘పాపుమ్ చి’ మెన రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తెతతి రిసొఅయ్ లి. పడొత్ ,మదెనెజతొమానుస్ 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 జతెజా 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 నిజుమి ఆగన్ల్ వాటీ దొరుక్ జతి. 22 గని దేముడుచి
కొడొ సదు కెరెల్ కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, ఎతిక్ కి పాపుమ్ తె
దెరున్ సేడయి అసిత్; జేలి జలి రితి; చి ఎతిక్ జోవయించి
సిచచ్ వయుక అసెస్. కో యేసుకీసుత్ క నంపజవుల గే, జా
పాపుమ్జాసిచచ్తెంతొజెఁవివ్ రచిచ్ంచుపజామెనదేముడు
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 కిచొచ్క మెలె, †కీసుత్ జలొయేసుచి
ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయి, జోవయించి తెడి
తుమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచ పుతత్రుస్లు జలదు. 27మెలె,
కీసుత్ చ సొంత మానుస్ల్ జతి గురుక తుమ్ తె కో బాపిత్సుమ్
నఙన అసుస్స్ గే, నొవ పాలల్ గలనిల్ రితి కీసుత్ క గలన
అసుస్స్. 28 దసిస్కయ్, తుమ్ చితె ‘యూదుడు’ మెన,
‘గీసుడు’ మెన, ‘గొతిమానుస్’ మెన, ‘గొతి నెంజిలొమానుస్’
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 తూమ్ జా అసుస్స్, జో అబాహామ్ చి
వాట తుమ్ కయ్ కి సేడత్య్.

4
దేముడుచి దయచి రిసొజోచపుతత్రుల్

1 జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి
బాల తతె, గొతిమానుస్చి రితి దాకు జా అబొబ్స్ చి తెడి
తయెదె; అబొబ్స్ చి ఆసిత్ ఎతిక్ జోచి ఆసిత్ జయెదె మెలె కి.
2జామదెనె, అబొబ్సి అగెగ్ తెంతొ రెగిడిల్ దీసి ఎద,జోఉబెడొ
జోక దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి, ఇండయ్ తొసొచి, ముదొద్చి
తెడితయెదె. 3అమ్ చితెన్ కి దసిస్,ఆతమ్క అమ్బాలబోదల్
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 రిత యూదుల్ తె జెరమ్య్ లి రితి ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లన్. 5 కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ చి తెడి అమ్ తిలసక జా
ఆగన్ల్ రితిపాపుమ్వయడిల్సితెంతొనెతొవగెలములయ్ లొ
మెనయ్,అమ్ఎతిక్జిన్ నంపజలసక ‘అంచపుతత్రుల్ జతు’
మెనయ్, జో దేముడు అబొబ్సి జోచొ పుతుత్ స్ క తెదయ్ లన్.
6 పడొత్ తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి నిజుమి జోవయించ పుతత్రుల్ జల’
మెనఅమ్జానిల్ రిసొ,దేముడుజోచొపుతుత్ స్ చిఆతమ్అమ్ చి
పెటిట్ తెదవ అసెస్, చి జా కోడు ఒపప్న్ తి సరద్క ‘ఓ బ, ఓ
బ’ మెన అమ్ జోక ఉంకయ్ తసుమ్. 7 దసిస్, దేముడుచి
దయచి రిసొ, తుమ్ అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి రితి గొతిమానుస్ల్
నెంజుసు. జోచపుతత్రుల్ జా అసుస్స్, చి జోచపుతత్రుల్ జలదు
మెలె,జోచిరాజిమ్ తె తుమ్ క వాట అసెస్.

గలతీయుల్ క జాగర సంగిలిసి
8 అగెగ్యి, దేముడుక తుమ్ నేనిల్ పొది, ‘దేముడుల్ ’ మెన

దేముడుల్ నెంజిలసక గొతిమానుస్ల్ రిత జా తిలదు. 9 గని,
అపెప్, తుమ్ దేముడు తెన్ బెదిలి తెంతొ, మెలె, జో తుమ్ క
కి బెదవనిల్ తెంతొ, తుమ్ జోచ గొతిమానుస్ల్ రిత అనెన్ జంక
ఇసుట్ మ్ జలి రితి జా, కిచొచ్క దస ఎదగ్రె సెకి నెంజిల కమొతె
అనెన్ బెదిల్ రితి జంక దెరసు? 10దీసిక, జోనుక, కాలుమ్ క,
వెరుస్క కిచొచ్ కారిమ్ లు కెరెల్ కామ్ క జెయెదె మెన *జాడుల్
వయడత్ ఆగన్ల్ తె తుమ్ అనెన్ దెరున్ సేడత్సు! 11 జాకయ్,
‘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

సంగితసిమెలె, తూమ్అంచి రితిజా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చొ రితొ
జాఅసిస్.†
ఆఁవ్తుమ్ చితెన్తిలిపొది,తుమ్అంక కిచొచ్పొరపాట్

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 తెతుమ్అనెన్ గెచచ్
పొరపాట్ జతసు” మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగిలి రిసొ
‘తుమ్ క విరోదుమ్జా అసెస్’మెన అంచి రిసొ ఉచరసు గే?

17 ఆగన్ల్ క నంపజా బలవంతుమ్ కెరస, జలె, తుమ్ క
పులయ్ తతి; గని బుదిద్ నెంజిలి కామ్ ఉచరయ్ దసిస్ కెరతి.
మెలె, జోవయింకయ్ తుమ్ వెలొల్ మెన దెకుక జోవయించి
ఆస, చి అంక తుమ్ క దూరి కెరుక ఉచర అసిత్. 18 చెంగిల్
కామ్ క, జలె, మానుస్ అమ్ క మెనిస్లె చెంగిలి. అంక, జలె,

* 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. * 4:10 4:10 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచ సిసట్ల్ తె దస ఆగన్ల్ తవుల, యూదుల్ చి అలవాట్ తె కి దస ఆగన్ల్ తిల మెనుక
జయెదె. జేఁక, జేఁవ్ గలతీయుల్ చ నంపజలసయూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరంతిసి గటచ ఆగన్ల్ క బిలె,జోవయించి అగెగ్చి రితచ ఆగన్ల్ తె,మెలె,ఈంజజా 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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ఎకిక్ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలె పొది నాయ్, గని ఆఁవ్ ఉటట్
అయ్ లె పొది కి సరద్ తెన్ దెకితదు, జలె, సరద్ జతయ్. 19ఓ
పుతత్రుల్ , కీసుత్ తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీసెత్ ఎదక అనెన్
అంక బోద పాయితి తేర్ బోదచి రితి నొపిప్! 20 తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్అపెప్తంకజతి,జలె,తుమ్ క ‘నాయ్,నిదానుమ్అసిత్’
మెన ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకుక జతి, జలె, సరద్ జతయ్. మదెనె,
తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ కెరుక గే ఆఁవ్ నేన గెచచ్ అసిస్.

గొతిమానుస్ గొతి నెంజిల్మానుస్
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితిచి తెడి తంక

తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలస అంక జబాబ్ సంగ. దేముడు మోసే
తెన్ దిలిఆగన్ల్ తెతిలిసి సూన్ సునాయ్గే? 22ఒతత్ రెగిడిల్సి
ఏక్ కిచొచ్ మెలె, అబాహామ్ క దొగు పుతత్రుల్ తిల. ఎకిక్లొ
హాగరుమెలిగొతిమానుస్చిపెటిట్ జెరిమ్లస్. అనెన్కొల్ ,జలె,తేరిస్
జలిసారాచిపెటిట్ జెరిమ్లన్. 23జాగొతిమానుస్ జలిహాగరు చి
పెటిట్ జెరిమ్లొసొ,జలె, ‡మానుస్చి ఇసుట్ మ్ కయ్జెరిమ్లన్. 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 తె ఆగన్ల్ దిలిస్ చి పమానుమ్. అనెన్క్ పమానుమ్,
హాగరు మెలి జా గొతిమానుస్చి రితి జా, 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,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్, యూదుల్ జల జేఁవ్ చ బోదల్
తెన్, ఆగన్ల్ క గొతి జా అసెస్. 26 గని సారా టాలి జలి
పరలోకుమ్ తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్, జలె, గొతి జలిసి
నెంజె. యేసుపబుక నంపజలసక జయియ్ అయయ్. 27సారాక
చిహాగరుక జరుగ్ జలిస్ చి రిసొదేముడుచి 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.”

28అబాహామ్ చితేరిస్జతిసారాక “తుచిపెటిట్ అబాహామ్ క
సంతానుమ్ దెయిందె” మెన దేముడు సంగ తిలన్. జా
పమానుమ్ క జెరిమ్లొసొ ఇసాస్కు. జలె, బావుడుల్ , ఇసాస్కుచి
రితి, అమ్యేసుక 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
జెరిమ్లొహాగరు చి పెటిట్చొ ఇషామ్యేల్అలల్ర్ కెరె తిలన్. అపెప్
కి, ఆగన్ల్ రితి గొతి జలి రితి జా ఆగన్ల్ చి రితి సేవ కెరస జా
గొతిపమానుమ్తెంతొవిడద్ల్ జలనంపజలసకఅలల్ర్ కెరతి.
30 గని, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె,

‡“గొతిమానుస్క చి జేఁవ్ తెన్ జేఁవ్ చొపుతుత్ స్ క ఉదడ గెలు.
కిచొచ్క మెలె, గొతి నెంజిలిమానుస్చొ §పుతుత్ స్ క దొరుక్ జతి

వరుమ్ తె
గొతి తిలిమానుస్చొ *పుతుత్ స్ క వాటనాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 31 జలె, 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
విరోదుమ్ జలి రితి, చి కీసుత్ ఆరి దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నక తుమ్
నే విలువ దిలి రితి జయెదె. 3జా సునన్తి కెరనుక ఉచరొ
ఎతిక్మానుస్కఆఁవ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితసిమెలె,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, జోచి దయవాటు దొరుక్ జలి రచచ్నచి తెడి
తెంతొ ఎటొట్ సేడ అసుస్స్.

5 అమ్ ఎకిక్ పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, అమ్ చి
పెటిట్ దిలి జోచి ఆతమ్ తెన్, జొయియ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ
అసెస్, చి జోచి పునిన్మ్ చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ 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
ఇండితిసి కో అడుడ్ కెరల్? 8 జా సునన్తి కెరంతి ఆగన్ల్ చి
రితి అపెప్ ఉచరి కామ్ తుమ్ క బుకారొల్ కీసుత్ సికడిల్సి నెంజె.
9 జాగర, 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’ మెన సికడొత్సొ ఆఁవ్
జతయ్ జలె, కిచొచ్క జేఁవ్ అంక అలల్ర్ కెరతి? ఆఁవ్ అపెప్క
దసిస్ సికడత్య్ జలె, ‘యేసు సిలువతె మొరిల్సి అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తిస్ క సాలు’ మెన ఆఁవ్ సంగుక నెంజితి,

‡ 4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ సంతానుమ్ పాయి’ మెన సారా మునుస్స్ జలొ అబాహామ్ క
సికడల్న్, చిహాగరు పుతుత్ పాయసారాక నిసాక్రుమ్ దెకుక దెరల్న్. § 4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 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 జిన్ పుతత్రుస్లు’ మెన పవులు ఇనెన్ సంగితయ్. ‡ 4:30 4:30 ఆదికాండుమ్

21:10. § 4:30 4:30యేసుచిఉపిప్రి నముకుమ్ తిలసకచిటాలి. * 4:30 4:30ఆగన్ల్ చిఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ క చిటాలి.



గలతీ 5:12 221 గలతీ 6:14

చి జోవయింక నొపిప్ దెతయ్ నాయ్. 12 జలె, 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 చగొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్,చిఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లి
రితి ఇండుక జయెదె’మెనతుమ్ఉచరనాయ్, గని పబుచి
పేమతెన్తా,ఎకిక్లొకఎకిక్లొసేవ కెరెతా. 14కిచొచ్కమెలె,
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ 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
ఎకిక్లొకఎకిక్లొచపల్ చుపిల్ రితిజతసుజలె,తుమ్ఎతిక్జిన్
ఎకిక్లొచి అతిత్ ఎకిక్లొ ఆతమ్క నాసెనుమ్ నే జతి రితి జాగర
తెన్తా.

16జలె,ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె, 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 రిసొ జేఁవ్ దొనిన్ యుదుద్ మ్ రితి
కెరంతిస్ తె తుమ్ నెడిమి సేడ, తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి జరుగ్
కెరుక నెతురుస్. 18 గని తుమ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
సెకిక ఇండితసు జలె, దేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్తెడిచ
మానుస్ల్ 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,కొడొజుజవఎకిక్లొకఎకిక్లొగగొగ్ ల్
జతిసి,గోసబుదిద్ , కోపుమ్,గార్ఆసల్, జటుల్ జతిసి, ఎకిక్లొ
ఉచరిస్ చి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరిసి, 21 గోసల్
కెరిసి, మచిచ్తిసి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి,
దసస్ కమొ. దసచ పోన. ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ జాగర సంగిల్
రితి, అపెప్ కి తుమ్ క కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, దస
కమొకెరసజలె,దేముడుచిరాజిమ్ తెజోవయింక కిచొచ్వాట
తయెనాయ్.

పబుచి ఆతమ్పలితుమ్ దెర కమొ
22 గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలె,

కిచొచ్ పలితుమ్ దెరెదె మెలె, పేమ, సంతోసుమ్, సేంతుమ్,
ఒగగ్ర్ సేంతుమ్, దయ దరుమ్మ్, చెంగిల్ బుదిద్ , నముకుమ్,
ఓరుస్ప జా మెతత్న తతిబుదిద్ , దరుమ్మ్ నిదానుమ్ బుదిద్ ,
23గవురుమ్నేదెకన్ తెఅనెన్మానుస్ల్ కమరియాదదెకితిసి,
ముదొద్ కెరంతిసి. ఇసచక కేన్ ఆగన్ కి పోన మెనె నాయ్.
24అనెన్, కీసుత్ జలొయేసుక నంపజా సొంత జలమానుస్ల్,
జోవయించ ఆఁగ్ చ పాపుమ్ చి బుదిద్చి సొంత ఆసల్ కీసుత్
మొరిల్ సిలువతె గలముల దా అసిత్.

25దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ జీవ్జాఅసుస్మ్జలె,
జోచి ఆతమ్సెకిక దసిస్ ఇండుమ. 26 దసిస్, 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 కేన్ మానుస్ కిచొచ్ పాపుమ్ తె దెరున్
సేడఅసెస్ జలె,జోఅనెన్ బుదిద్ జతి రితి,తుమ్ఆతమ్ వడిడ్లస
జోవయింక బమమ్ నే కెరి బుదిద్ తెన్ జోవయింక చెంగిల్వాటు
దెకవ. పడొత్ ,తుమ్సొంతపాపుమ్నేసేడిత్ రితి,జాగరదెకన.
2 ఎకిక్లొచ 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. 4 జాకయ్, ఎతిక్
మానుస్ జోవయించి సొంత కామ్ పరిచచ్ కెరనుస్, చి అనెన్
మానుస్ల్ చ కమొచిరిసొతీరుప్ నే కెరె,సొంతయ్కామ్దెకన
జాక ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక జయెదె, చి ‘చెంగిల్’
మెలె, జో సరద్ జంక జయెదె. 5 కిచొచ్క మెలె, సొంత కామ్ చి
రిసొ ఎతిక్మానుస్క జోచిపూచి.

6 పబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస, జోక తిలిస్ ఎతిక్తె
సికడత్సక చెంగిల్ వాట దెంక అసెస్.

7తుమ్మోసిమ్ కెరన నాయ్. దేముడుక కొంకడిల్ రితి కెరెల్
జీనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ రగుమ్ బి
గలెదె గే, దసిస్చి పంటొ లాయెదె. 8సొంత ఆఁగ్ చ ఆసల్
జరుగ్ కెరంతి రితిబికోగలుల గే,జాదెరిపంటొకిచొచ్లాయిల
మెలె, జోవయించిసొంత నాసెనుమ్. గని, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క చి బి కో గలుల గే, జా దెరి పంటొ కిచొచ్ లాయిల
మెలె, పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితిసి.
9అనెన్, చెంగిల్ కమొ కెరుక బదుద్ కుమ్ జమనాయ్. కిచొచ్క
మెలె, చెంగిల్ కమొ కెరుక మదెనె అమ్ చి మెనుస్ నే బగిలె,
జా చెంగిల్ పంటొ లాయుమ్ దె. 10 జాకయ్, కేన్ వాటు
అయ్ లె, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ చి కెరుమ, తోడు కెరె
తమ; ముకిక్మ్ క, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలి రిసొ
జోవయించి కుటుంబుమ్ జలసకయ్.

సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరిసిచి రిసొ
11కెదిద్ వెలొల్ అలవాటుల్ తెన్ఆఁవ్సొంతఆతుతెన్తుమ్ క

రెగిడత్సి గే చిన.
12 ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి తుమ్ కెరన’ మెన

తుమ్ క బలవంతుమ్ కెరస కిచొచ్క దసిస్ జతతి మెలె, జేఁచి
గవురుమ్ కయ్ కెరతి. ‘ఎకిక్ కీసుత్ సిలువతె మొరిల్స్ తెయి
అమ్ చిరచచ్న’మెనఒపప్నెల్గిన,అనెన్మానుస్ల్జేఁచిఅలల్ర్
కెరుల మెనయ్ బియఁ కెర, జేఁవ్ దసిస్ కెరతి. 13పడొత్ , జేఁవ్
జా సునన్తి కెరనల్సయ్ కి యూదుల్ చ ఆగన్ల్ క నిదానుమ్
కెరి నాయ్, గని ‘జోవయింక కి అమిమ్మారుస్ప 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
సిలువతె మొరిల్స్ కయ్ గవురుమ్ ఉచరసి. జోమొర అంక
పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరిల్ రిసొ,ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసి

* 5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18,మతత్యి 19:19. * 6:2 6:2మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:28-31.
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ఎతిక్ అంక మొరిల్ రితి జా అసెస్. ఆఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిస్ కయ్ సిలువ గెలన అసిస్, చి అంచి ఉపిప్రి జా ఎతిక్క
కిచొచ్ సెకినాయ్, దసిస్చిక అంక ఆసనాయ్. 15యూదుల్ చి
గురుచి సునన్తి కెరనతిలె కిలాబుమ్నాయ్. నే కెరనతిలె కి
నసుట్ మ్ నాయ్. కిచొచ్ ముకిక్మ్మెలె, 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,
యేసుచి నావ్ చి రిసొ ఆఁవ్ సెమల్ సేడల్ మచచ్ల్ అంచి అఁగి
అసిత్.

18 తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ 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

యేసుచిసుబుమ్ కబుర్కామ్కెరి రిసొ,జోదిలిఅదికారుమ్
తెన్ జోక బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు, *ఎపెసు పటున్మ్ తెచ
†కీసుత్ జలొయేసుక నంపజా, సుదిద్ జాజోచయ్మానుస్ల్జా,
జోచి తెడితా నిదానుమ్ జలసక, రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అగెగ్ తెంతొ దేముడు ఉచరిల్ రచచ్న
2అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొయేసుకీసుత్ చి

దయ, సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
3అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ క దేముడు జలొ అబొబ్స్

జలొ దేముడుక జెయియ్! కీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క దయ కెర,
‡జోచి రాజిమ్ తె అమ్ క బెదవ, ఆతమ్వరల్ ఎతిక్ అమ్ క జో
దా అసెస్. 4 దసిస్, 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, జోచి పేమక ఉచర, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క,
‘అంచొపుతుత్ జలొయేసుకీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ కి అంచ పుతత్రుల్
జవుల’ మెన, అమ్ క వరుమ్ దిలన్. 6పూరి పేమ జలొ
పుతుత్ స్ చిఅతిత్ గవురుమ్జలిజోచిఎదివాట్ §దయఅమ్ 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.
9ఎతిక్ అరుద్ మ్ చినుత్ బుదిద్ తెన్ జో దేముడు అబొబ్సి అగెగ్
తెంతొ ఉచరిల్సి మదెనె గుటుట్ తిలి రితి జా తిలె కి, అమ్
సూన్ తి రితి, జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్. 10మెలె, కీసుత్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక మెన, దేముడు ఉచరల్ దీసల్
బెరి కాలుమ్ క జెయిమ్ కెరిందెమెనజోఅగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి.
కిచొచ్క కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకజోతెదవుకతిలిమెలె,
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, జా ఎతిక్ 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 నంపజా జోవయించి తెడి దయిరిమ్ జలసక అగెగ్యి

తెంతొ జోవయించి సెలవ్, అగెగ్యి తెంతొ జా వరుమ్ దా
అమ్ క జొయియ్ నిసాన అసెస్.

13 సతిత్మ్ తిలి ‡కోడు, మెలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస
కి రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్ దొరుక్ జతి సుబుమ్ కబుర్
తూమ్ కి సూన నంపజా అయ్ లి రిసొ, ‘జా వరుమ్ దిలి
రుజుజ్ క అంచ మానుస్ల్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్ దెయిందె’ మెన
దేముడు పమానుమ్ కెర తిలి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ కి దా తుమ్ క ‘అంచయ్’ మెన జోచి ముద దా అసెస్.
14 అమ్ 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
15 ఈంజ తుమ్ క జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దిలి వరుమ్ చి

రిసొ, పబు జలొ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్ తిలి
రిసొ, పడొత్ జోచయ్ జల మానుస్ల్ 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
కెరసి మెలె, అమ్ చొ పబు 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’ మెన జో 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.

యేసుక దేముడు అబొబ్సి అదికారుమ్ దిలిస్
20 కీసుత్ తెయ్జోచిజాఎదివాట్సెకితిలిసిముకిక్మ్ క కతెత్

నెరవెరుస్ప కెరల్న్. జోచి సెకిచి రిసొచి జా కామ్ ఎతిక్ కీసి
ముకిక్మ్ క జెయిమ్కెరల్న్మెలె, కీసుత్ క అనెన్ జియడఉటట్వ,
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 అబొబ్సితిఁయ,నంపజలసక కిచొచ్కామ్ చి

* 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’ మెన
పూరుగ్ మ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుయూదుల్ క సంగిలొదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 1:3 1:3పరలోకుమ్ తెఅమ్ క బెదితికోడు,ఈంజ. § 1:6

1:6అమ్ క ఎదగ్రెపునిన్మ్నెంజిలె కిజోచిఎదివాట్దయ,ఆరి,అమ్ క దిలన్; * 1:7 1:7నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెరఅసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెరఅసెస్’. † 1:8

1:8 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’. ‡ 1:13 1:13 నెంజిలె ‘కబుర్’. § 1:14 1:14 7 నంబర్ చిఎటొట్ చి కోడు దెక. * 1:18
1:18 రోమియులు 8:18-25, కొలొసిస్యుల్ 1:5 దెక. † 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.
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రిసొజలె కి, కీసుత్ బోడి జతి రితిజో కెర అసెస్. 23నంపజలస
మొతుత్ మ్ క ‘కీసుత్ చి ఆఁగ్’ మెనుక జయెదె. జోచి ఆఁగ్ పూరి
జంక ఎతిక్పూరి కెరొసొజొయియ్.

2
దేముడుచి దయకయ్ కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరిసి

1తుమ్కెరల్ తపుప్ల్పాపల్ చిరిసొతుమ్మొరతతికయ్,
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
ఎతిక్కఏలుప కెరొసయ్ తాన్ చిపటిట్ గెతెతిలదు. 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 చి
ఆసల్,అమ్ చసొంతవేర వేర బుదుద్ ల్ చఆసల్ రితి ఇండితె
తిలమ్ చిరిసొ,లోకుమ్ చమాములుమ్ఎతిక్జిన్కీసిసొంత
సెకిక దేముడు దెతి సిచచ్తె గెతి జెరుమ్న్ తెన్ అసిత్ గే, ఆమ్
కి దసిస్ తిలమ్. 4 గని, దేముడు ఎదివాట్ కనాక్రుమ్
దెకితొసొచిరిసొ,జోచిఎదివాట్పేమఅమ్ చిఉపిప్రితిఁయ,
5అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ, అమ్ ఆతమ్కమొరల్స 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,జోచిపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెకీసివెగడఒతత్
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 జెత
ఉగల్ తె పలితుమ్ దెర, జోవయించి దయ కెదిద్ మొచచ్చి గే
రుజుజ్ దెకయెదె. జోచి దయ కెదిద్ గే కో మీనుక నెతిరి.

8 ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన మెలె, తుమ్
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జలిసి తుమ్ కిచొచ్
కెరిల్స్ చి రిసొచి నెంజె;పూరిదేముడుచి దయచి రిసొచికామ్
జా. పడొత్ , జో దయ కెరిల్సి తుమ్ నంపజా నఙన్ తికయ్,
తుమ్ క దొరుక్ జలి. 9 కేన్ మానుస్ 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. 10అమ్ ఆతమ్క జిలిసి జొయియ్ అమ్ క నొవర్
జెరమ్య్ లిసి. యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు ఆతమ్క అమ్ క
కిచొచ్క నొవర్ జెరమ్య్ లొ మెలె, అమ్ క ‘సతిత్మ్ ఇండుతు’
మెన,జోఅగెగ్ తెంతొ ఉచరల్ కమొ అమ్ నిదానుమ్ కెరుకయ్
మెనయ్దసిస్ కెరొల్ .

యూదుల్ నెంజిలస అపెప్ పాసిజా అసిత్
11 జాకయ్, తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్ మెలె, ఆఁగుక

దెకిలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస జసెత్. తుమ్ యూదుల్
నెంజిలసక యూదుల్ తిలస అగెగ్, ‘దేముడు దిలి అమ్ చి

గురుచి సునన్తి కెరంతి నాయ్, చి ఆతమ్క సుదిద్ జతి నాయ్’
మెన, రితి ఆఁగిమానుస్లి కెరి జా గురు కెరుస్ నాయ్ చి రిసొ
తుమ్ క నిసాక్రుమ్ దెకిత్ తిల. 12 జలె, తుమ్ కిచొచ్ పఁవస్
నాయ్. మెలె, జా పొది కీసుత్ క దూరి తిలదు, పడొత్ ‘అమ్ చి
ఇసాయేల్ చపెజల్’మెలిదేముడుచిరాజిమ్ తెతుమ్బెదుక
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 చి పాపుమ్ వయ జోచి లొఁయి సువ దా
జాపాపుమ్పుంచిలిస్ చి రిసొ, తుమ్ అగెగ్ జోవయింక దూరి
తిలసక దేముడుక జోయేసు పాసి కెర అసెస్.

యూదుల్ క యూదుల్ నెంజిలసక కి ఎకిక్ రాజిమ్ తె
బెదయ్ లిసి

14 ‘ఆమ్యూదులి’ మెన, ‘తుమ్యూదుల్ నెంజిలస’
మెన, అమ్యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె అమ్ క తుమ్ క
‡అడుడ్ కెరి ఆగన్ల్ తయెదె. జలె, కీసుత్ యిమొర అమ్ దొనిన్
జటుల్ చకమదెనెజాఅమ్ క దొరుక్ జలి సేంతుమ్జొయియ్జా,
అమ్ క తుమ్ క అడుడ్ తిలి విరోదుమ్ జొయియ్ సేడవ అసెస్.
జలె, జో దసిస్ సేంతుమ్ కెరవ, ఆము తూమ్ ఎకిక్ జటుట్ చ
జతిరితికెరఅసెస్. 15కీసిమెలె,పూరుగ్ మ్ చఆగన్ల్ కఆడల్ క
నంప కెరి రితి పోన, అపెప్ తెంతొ కామ్ క నెంజిలి, అగెగ్ దొనిన్
జటుల్ జల అమ్మానుస్ల్ 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 బెదయ్ జతు’ మెన యేసు
సిలువతెమొరిల్ కామ్ తెన్ అమ్ చి తుమ్ చి అగెగ్చి విరోదుమ్
గెచచ్వ గెలన్. 17అనెన్, తుమ్ దేముడుక దూరి తిలసక కి,
దేముడుక పాసి రిత జల అమ్యూదుల్ క కి, జో సేంతుమ్
దెతిస్ చి రిసొ బోదన కెరుక కి అయ్ లన్. 18మెలె, యేసుచి
అతిత్ తుమ్ క కి అమ్ క కిజోచిఅబొబ్స్ చిఎకిక్ ఆతమ్ దొరుక్జా
అసెస్చి రిసొ, తూమ్ కి ఆమ్ కి దేముడు అబొబ్స్ తెన్ బెద
ఎకిక్ జటుట్ జంక వాట్ అయ్ లి.

19 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ అపెప్ వేర మానుస్ల్
నెంజుస్. తూమ్ కి దేముడుచి గేర్ తె బెద, అమ్ నంపజలస్
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. 22 దేముడు జితి జా దేముడుచి 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
* 2:5 2:5 నెంజిలె, పాపుమ్ తెంతొ, తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ తెంతొ, ఆతమ్మొరున్ తెంతొ. † 2:6 2:6 ఆకర్ క పరలోకుమ్ తె జోవయింతెన్ ఏలుప
కెరుమ్ దే. పరలోకుమ్జోవయించిఆతమ్రాజిమ్, చిజారాజిమ్ తెఅమ్బెదయ్జలి రితిజాబెదఅసుస్మ్, చిఅపెప్ తెంతొ కిజోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అసుస్మ్
మెనుక జయెదె. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:6 కి దెక. ‡ 2:14 2:14యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దసిస్ అడుడ్ కెరి కోట తిలి.
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1 జలె, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసకయ్ సుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సూనవుక మెన యేసుకీసుత్ అంక తెదయ్ లొ. తుమ్ క
సూనయ్ లి రిసొ, అంక, అమ్ చ యూదుల్ *జేలి కెరన
అసిత్. 2 తుమ్ కయ్ ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అంచి
ఆతమ్గేర్ తె జేఁవ్ కి బెదుత్’మెనయ్. దేముడు జోచి దయచి
రిసొ అంచి అతిత్ జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి కామ్సొరప్
కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సూన అసుస్స్. 3 పడొత్ , జోచి జా గుటుట్
జా తిలిసి పబు సొంతయ్ అంక †దెకయ్ లన్ మెన 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 నంపజల యూదుల్ నెంజిలస కి అమ్ చి
తెన్ దేముడు దెతి రచచ్న వాట నఙన్ తి వాటు అయ్ లిసి.
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి తెంతొ, జేఁవ్ కి కీసుత్ క నంపజా
దేముడుచపుతత్రుల్ జా కీసుత్ చి §ఆఁగ్జతిస్ తెబెద, 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 తొ సేవ కెరొసొ జలయ్. 8జోచయ్
జలమానుస్ల్మొతుత్ మ్ తెతొకిక్విలువచచికంటఆఁవ్అనెన్
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, దేముడుచి ఎదివాట్ సతిత్మ్ కెదిద్ గే, కీసి
నెరవెరుస్ప జతయ్ గే, చినుతు మెనయ్, జొయియ్ అంక
ఈంజ కామ్దాఅసెస్.

11తుమ్యూదుల్నెంజిలనంపజలస కిజోచిఆతమ్గేర్ 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 తి
అరిప్తుమ్ జలి రిసొ, అమ్ జోక నంపజలి రిసొ, లాజ్
నెంజితెదేముడుతె గెచుచ్మ్ దే’మెనఅమ్ కపూరిదయిరిమ్
అసెస్. 13జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి
రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ జేలి జా సెమల్ సేడిత్స్ చి రిసొ తుమ్ బమమ్
జా అనామ్నుమ్ జా నాయ్. తుమ్యూదుల్ నెంజిలసకయ్

‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ ఇసి జలయ్. జాకయ్ తుమ్ 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, 17అనెన్, తుమ్ చి నముకుమ్ తెన్ చి జోచి ఆతమ్
తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ జివుస్ మెన, ఆఁవ్ పారద్న కెరసి.
దసిస్,జోచి పేమతె చెరొ గలిల్ రితి జసెత్,జోచి పేమతె తుమ్
డిటుట్ మ్ జసెత్, 18 చి పబుచొ సుదిద్ జలస ఎతిక్జిన్ తెన్
తుమ్ క కిచొచ్ సెకి జెయెదె మెలె, జోచి పేమ కెదిద్ 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 చొ దేముడుక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్
కలుగు జవుస్! అమ్ నఙిల్ కంట, అమ్ఉచరిల్ కంట, ఒగగ్ర్
చెంగిల్ కెరుక తెరితొసొ జో. కీసి మెలె, జోవయించి ఆతమ్సెకి
అమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెర కెరయ్ అమ్ క చెంగిల్ కెరెదె! 21జాక,
ఉగుమ్ చిఉపిప్రిఉగుమ్ క, కెఁయఁకతెఁయఁకనేపిటెత్, §కీసుత్
జలొయేసుతె, చిజోచిఆఁగ్ జలజోక నంపజలసమొతుత్ మ్
ఇండితిస్ తె దేముడుచి గవురుమ్ డీసెత్ తవుసు! ఆమేన్.

4
తుమ్ ఎకిక్ పేమతె ఇండ

1జలె, ఆఁవ్ పవులు, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి
రిసొ *జేలిజలొసొ,తుమ్ క కిచొచ్ బలవంతుమ్జాసంగితసి
మెలె,పబుతుమ్ కనిసానతుమ్జోచయ్జాసతిత్మ్ఇండితి
రిసొ తుమ్ క బుకారా అసెస్. జో తుమ్ క బుకారిల్ వరుమ్ క
విలువ దెకితి ఎదిలి సతిత్మ్ తె తుమ్ జీఁవ. 2 కీసి మెలె,
తుమ్ క తూమ్ గవురుమ్నేఉచరంతెమెతత్నతా, సేంతుమ్
తెన్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తుమ్
జోవయింక ఓరుస్ప జా, 3ఎకిక్ 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 జోచిఎకిక్ఆతమ్అసెస్,చిఅమ్ చితెన్పరలోకుమ్ తెగెతి
వరుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జవుస్మెన 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,

* 3:1 3:1 రోమ్ పటున్మ్ తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ 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, చియెరూసలేమ్ తె కి; బారికుల్ 21:33 జేలి జా తిలొ. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్
నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తెజేలి జలిసితొకిక్ 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 3:6 రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 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. † 3:11 3:11మెలె,యేసు అమ్ చిపాపుమ్వయగెచచ్వ జీవ్జాజోవయించి ఆతమ్ దొరుక్ కెరిల్స్ తెనిన్ జరుగ్ కెరొల్ . ‡ 3:16 3:16 నెంజిలె

‘ఎదివాట్సొమాస్రుమ్ క’. § 3:21 3:21 1:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 4:1 4:1 3:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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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

జోచి ఆతమ్సెకి వరుమ్ దా అసెస్. 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.

9 జోక ‘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.
10ఉతజాఅయ్ లొసొఅనెన్ ఎతిక్చి కంటఉపిప్ర్ వెగిల్ రితి
జా, పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలన్; జో తిలిస్ క జోచి సెకిక
ఎతిక్కపూరి కెరి రిసొ.

11జోదిలఆతమ్సెకివరల్ కిచొచ్ కిచొచ్మెలె,జోచమానుస్ల్
సగుమ్ జిన్ బారికుల్ జంక మెన జో నిసాన, పడొత్ ‡జోచి
ఆతమ్సెకికజోచ కబురుల్ సూనసంగితి రిసొఅనెన్ సగుమ్ జిన్ క
నిసానల్న్. పడొత్ జోక నేనల్ మానుస్ల్ క జోచి రిసొ సికడిత్
రిసొ, అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్ , జోక నంపజలసక
గొవుడుజాసికడిత్ రిసొఅనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. 12జేఁవ్
వేర వేర సెకివొ జోచయ్ జలమానుస్ల్ క కిచొచ్క జో దా అసెస్
మెలె, జోచి జేఁవ్ కెరి సేవక సెకి తంక, పడొత్ , కీసుత్ చి ఆఁగ్
పూరిజతి రితినంపజలసమొతుత్ మ్బెదితిసిపూరిజంక,చి
13అమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ నముకుమ్ జా దేముడు పుతుత్ స్ చి
రిసొ ఎకిక్ రితి జాన, అమ్ పూరి ఆతమ్పలితుమ్ దెరి రితి
ఆతమ్కపూరి వడిడ్ల్ రితిజా, కీసుత్ కీసి సతిత్మ్ కపూరిజాఅసెస్
గే, ఆమ్ కి దసిస్పూరి జంక. 14ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లమ్మెలె,
బాలబోదల్ చి రితి అమ్పొరపాట్ 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 మాయకమొక నంపజా, వాదుక ఇతత్ల్ ఒతత్ల్
గెతె కెరల్ రితి జంక నాయ్. గని, పబుచి తెడి ఆతమ్క పూరి
వడిడ్లమ్ మెలె, ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తము నాయ్, గని ఎకిక్
నిదానుమ్ తెన్ తమ్ దె.

15అమ్ దసిస్ ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ నే గెతి రితి జంక మెలె, పూరి
జంక మెలె, పూరి పేమ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఎకిక్ సతిత్మ్
సంగితెతంక,చిబోడిజలొకీసుత్ చి ఆతమ్తెబెద,ఎతిక్తెబుదిద్
జతి రితి ఆతమ్క అమ్ వడుడ్ క. 16 కీసుత్ అమ్ క బోడి జయెదె,
చిజోచిఆఁగ్ చవాటల్ కిచొచ్ జవులమెలె,అమ్జోచిఆఁగ్ చ
వాటల్మొతుత్ మ్ జోచి తెడి తా జోచి సెకి తెన్ చెంగిల్ కటుట్
తెన్తాఅమ్ఎక్ ఎకల్ వాట, అమ్ క దిల కమొనిదానుమ్ కెరె
తిలె,ఈంజ ఆఁగ్ పేమతెన్ వడడ్ తా,పూరిడిటుట్ మ్ జయెదె.

అగెగ్చ బుదిద్వొ తుమ్పూరిముల
17జలె,పబుచి §నావ్తెన్ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్ముకిక్మ్ 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, జోవయించి సతిత్మ్ జేఁవ్
నెస, రాడ్ జీవ్ చ జా అసిత్. 19రాడ్ జీవ్ చ జా, కనాక్రుమ్
పఁవస్, ఎదగ్రె ముదొద్ నే కెరంతె లంజె ఆసల్ చ కమొతెపూరి
గెచచ్, గరచ్ కమొఎతిక్తెఆసజాగెచచ్ అసిత్. 20తుమ్ కీసుత్ చి
తెడిసికిలిసిదసిస్నాయ్; 21తుమ్జోచికోడు సూనల్దుమెలె,
జోచి తెడితాజోతెయ్సికిలదు మెలె. నాయ్, గెద,యేసుతె
సతిత్మ్ అసెస్,. 22 జలె, జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోతె
సికిలదు మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్ తుమ్
అగెగ్ ఇండితె తిలిసి పోన. మురిక్ పాలుమ్ తుమ్ కడ వెంట
గెలి రితి జా, అగెగ్చి బుదిద్ ముల. జా ఎతిక్ బెరు ఆసల్ చ
మోసిమ్ లు జా, 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
25తుమ్సతిత్మ్ జంకమెనజోతుమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లొ,

తుమ్ అబదుద్ మ్ ముల ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
సతిత్మ్ కొడొజా. కిచొచ్క మెలె, అమ్ఎతిక్జిన్యేసుపబుచి
ఎకిక్ ఆఁగ్ క వాటల్ జా అసుస్మ్. 26 తుమ్ కోపుమ్ జంక
జలె, పాపుమ్ జతి రితి నెరవెరుస్ప కెర నాయ్. కోపుమ్
జలె,పొదుద్ నే గెతె సేంతుమ్జా, 27నెంజిలెతుమ్ చికోపుమ్
నెరవెరుస్ప కెర తుమ్ క పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి సయ్ తానుక
వాట్ దా తసెత్, పోన. 28అగెగ్ 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.

29 తుమ్ లటట్బిత్స్ తె కిచొచ్ గరిచ్ బెదవ నాయ్, గని కిచొచ్
కామ్ తిలె, ఒతత్ చెంగిల్ క కామ్ క జెతిసి కిచొచ్ జలె జయియ్
లటట్బ,చితుమ్లటట్బిత్సి సూన్ తసతెబుదిద్ పలితుమ్దెరెదె.
30 పడొత్ , ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నెతొవ
గెలిసి కచితుమ్ జెయిమ్జయెదె’మెనజా రుజుజ్ క దేముడు
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దా జోవయించి ముద
దా అసెస్. జాకయ్, జా ఆరి తిలి రితి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క దుకుమ్ కెర నాయ్. 31 పెటిట్ విసుస్మ్ తతిసి,
కోపుమ్ దెకయ్ తిసి, కోపుమ్ దెరన్ తిసి, గగొగ్ ల్, దూసెనల్,
కుసిస్దుమ్ ఎతిక్ తుమ్ క దూరి కెర. 32చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
మెతత్న తా, కనాక్రుమ్ దెక, యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు
అబొబ్సి తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర అసెస్ గే, తూమ్ కి దసిస్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర.

5
పబుచి పేమతె తుమ్ ఇండ

1దేముడుచ పేమ తిల బోదల్ తుమ్ అపెప్ జలి రిసొ,జో
కీసి కెరయ్ గే దెక, తూమ్ కి దసిస్ కెర, 2చి కీసుత్ కీసి అమ్ క
పేమతా దేముడు అబొబ్స్ క దెతి దొరుక్ జలి చెంగిల్ వాసెన
తిలి అరిప్తుమ్ జా, అమ్ చి పాపుమ్ పుంచితి రిసొ జోచి
సొంత జీవ్దామొర గెలన్ గే, తూమ్ కి దసిస్ పేమతె ఇండ.

† 4:8 4:8 కీరనలు పుసత్కుమ్ 68:18. ‡ 4:11 4:11 జోవయించి ఆతమ్ జోవయించి చోండి పుటట్య్ లె జోవయించ కబురుల్ సంగుల. § 4:17 4:17
నెంజిలె ‘పబుచి తెడితా’.
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3 లంజెకమొచి 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 జలమానుస్ల్ లటట్బుక కి బెదె నాయ్. 4తుమ్
లటట్బిత్స్ తె వెటాక్రుమ్ చ కొడొ పోన, కామ్ క నెంజిత కొడొ
పోన,వెరికొడొపోన; దసచసూటినాయ్. దసచఎతిక్పోన,
గని దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొ జోక తుమ్ చి సరద్ సంగిత
కొడొయ్లటట్బ. 5 కేన్ కోడు ఏక్ తుమ్ కచితుమ్ దెరనమెలె,
కేన్ లంజె ఇండితొసొ,లంజెబుదిద్ సికడొత్సొ,అనెన్మానుస్ల్ చి
ఆసిత్చి ఆసక జితొసొ కో జలెకు,జోవయించి ఆసజోవయింక
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 తె జోవయింక 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
జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్ దెయెదె. 7జాకయ్ దస కమొతె తుమ్
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 జయెదెమెలె, చెంగిల్ తిలిసి
ఎతిక్తె, పొరపాట్ నెంతె తిలిస్ ఎతిక్తె, సతిత్మ్ తిలిస్
ఎతిక్తె. 10 పడొత్ , కిచొచ్ ఎతిక్క చెంగిల్ మెన పబు మెనెదె
గే, తుమ్ అజజ్ కెరన.

11అందర్ బుదిద్చ కమొతె తుమ్ ఎదగ్రె బెద నాయ్. 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. 12 జేఁవ్
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. కిచొచ్క మెలె, జా
ఉజిడి ఒతత్య్ దెకయ్ జా 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,తెలివితెన్,జావాట్అడుడ్ నే కెరి రితి,నేపిటట్య్ తె,
చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జేఁవ్ కమొ తుమ్ కెర. కిచొచ్క
మెలె, ఈంజ కాలుమ్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చి, చి చెంగిల కమొక
కెదిద్ సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్. 17 జాకయ్, బుదిద్
నేనల్ మానుస్ల్ రిత తుమ్ జా నాయ్, 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 గాయితెతా. జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్
తుమ్ గాయ మెలె, కీరనలు. తుమ్ చి పెటిట్ పూరి సరద్ తెన్
పబుచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు, బజెన తెన్ కి గాయితె
తా, 20కెఁయఁక కి, కిచొచ్జలె కి, కిచొచ్చిరిసొకి ‘జొయియ్దిలొ’
మెన, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ అబొబ్స్
జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగితెతా.

తెరిన్మునుస్ పేమ దెకితిస్
21 కీసుత్ క మరియాద దెకితి రితి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ

పోటి నే కెరె, ఎకిక్లొతె ఎకిక్లొ దాక్ 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 అంపొ జా తంక. 23 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ క
నంపజలసమొతుత్ మ్ జోచి †ఆఁగ్ జతసుమ్. జా ఆఁగ్ క జో
కీసుత్ బోడి. జా ఆఁగ్ క జో సొంత రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె.
దసిస్ కి, తేరిస్క మునుస్సి బోడి జయెదె. 24జోచి ఆఁగ్ జత
నంపజలస మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్, గెద. దసిస్,
ఎతిక్చి రిసొ తేరిస్ మునుస్స్ చి తెడి అసెస్,జోవయించి కోడు
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, జా ఆఁగ్ క జోచి
కోడు తెన్ దోవితి రితి కెర, జా ఆఁగ్ జోచి జా గెతి రితి, పూరి
సుదిద్ కెరి రిసొ దసిస్ కెరల్న్. 27 కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జత
అమ్, నంపజలసమొతుత్ మ్జోకపూరిసూటితిలితెరిన్ జతి
రితి, జొయియ్ గవురుమ్ తెన్ ఆనన్ తి రిసొ, జాపూరి సూటి
జతిసి కీసిమెలె, కిచొచ్ ఆతమ్ మచచ్ల్ సరద్ల్, దసస్చ కిచొచ్య్
నెంతె, జాపూరి పబుచి, పూరిపొరపాట్ నెంజ, సుదిద్ సూటి
జతిసి.

28 జలె, జోచి ఆఁగ్ జల నంపజలస సంగుమ్ క పబు కీసి
పేమ కెర సుదిద్ కెరయ్ గే, మునుస్సి కీసి జోవయించి ఆఁగ్ క
జొయియ్ కీసి పేమ కెరెదె గే, జో దసిస్ జోవయించి తేరిస్క పేమ
దెకుకయ్. కో తేరిస్క పేమ కెరయ్ గే, జోకయ్ జొయియ్ పేమ
కెరనిల్ రితి జతయ్. 29 కేన్ మానుస్ల్ కి జోచి సొంత 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
సొంతఆఁగ్ జలి రిసొ. 31దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిస్ కీసి
అసెస్ మెలె,
§“జాకయ్, మునుస్బోద, అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల, తెరిన్

ఆన,
జాతెన్ఎకిక్నిదానుమ్జయెదె,చిజేఁవ్దొగుతెరఎకిక్ఆఁగ్

జా గెచుచ్ల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

32 కీసుత్ క నంపజలస మొతుత్ మ్ బెద జోచి ఆఁగ్ జతిస్ క
పెండిల్ జా చెంగిల్ దెకితి ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ వెలిల్. 33 గని
మాములుమ్ తెరిన్మునుస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె.
మెలె, తుమ్ చి తెచ మునుస్బోదల్ కో జలెకి, తేరిస్వొక పేమ
దెకుత్. పడొత్ , తేరిస్ మునుస్స్ క మరియాద దెకుక అసెస్.

* 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’. § 5:31 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24.



ఎపెసి 6:1 228 ఎపెసి 6:24

6
బోదల్ అయయ్స్ అబొబ్స్

1 తుమ్ 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.

4 తుమ్ అబబ్దింసి, జలె, ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్
కెరవనాయ్, గనిపబు దెతిబుదిద్ తెన్జోవయింకముదొద్ కెర,
పబుచి ఎతిక్ సికడ పోస.

సేవ కెరస ఎజొమానుల్
5కో గొతిమానుస్ల్ జలె, కీసుత్ క గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ

పెటిట్తె ఎజొమానుల్ క బియఁ,ఎకిక్ నిదానుమ్తా,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 జలెకి
నెంజిలె కి, కిచొచ్ చెంగిల్ చి కెరెల్ కి, పబు జోవయింక చెంగిల్
దెక బవుమానుమ్ దెయెదెమెనజానుస్.

9 తుమ్ 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

తెడిడిటుట్ మ్తా,జోచిఆతమ్సెకిదెరనఇండ. 11సయ్ తానుక
తుమ్ జీన్ తి రితి, దేముడు దెతి కిచొచ్ నే లయితి ఇనుము
సొకక్తుమ్గలన. 12కిచొచ్కమెలె,మానుస్ల్ కమానుస్ల్ కెరి
యుదుద్ మ్నెంజె,ఈంజ, గనికోకోయుదుద్ మ్ కెరసచిఉపిప్రి
అమ్జీనుక అసెస్ మెలె, §ఏలుప కెర గరచ్ ఆతమ్ల్ చిఉపిప్రి,
*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 చసెకివొఎతిక్చిఉపిప్రి అమ్జీనుక
అసెస్.

13జాకయ్, కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్ చ జేఁవ్ సెకివొ
అలల్ర్ కెరుక ఉచరుల గే, దేముడుజాయుదుద్ 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, 15మానుస్ల్ 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 ఇనుము టోపి జయెదె. పడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు రెగడ్య్ లకొడొజోచిఆతమ్చికండాదసిస్తుమ్గలన.

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
తుమ్ పారద్న కెర. 19 పడొత్ , †చి గుటుట్ ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిరితిపబుఅంక సెకి దెవుస్మెన,
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 దెవుస్ మెన,
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.
22జాకయ్జోక ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. అమ్ కీసి సంతోసుమ్ గే
తుమ్ క జానవుక మెన, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ దయిరిమ్ జతి
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!

* 6:1 6:1మెలె ‘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,
‘అదికారుమ్తిలిసిఎతిక్చఉపిప్రి’. * 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎతిక్చిఉపిప్రి’. † 6:19 6:19చి రిసొయి ‘చి గుటుట్ ’మెనసంగితయ్, నెంజిలె,
యూదుల్ నెంజిలస కి పాపుమ్తెంతొ 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
వెలెల్లమానుస్ల్ క,యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరజోచ †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
ఎతిక్ అంచిపారద్నపూరి సరద్ తెన్ కెరసి. 5 కిచొచ్క ఒగగ్ర్ సరద్
జతసి మెలె, తుమ్ నంపజలి ‡మొదొల్ తెంతొ, అపెప్ ఎద
కి తుమ్ అంచి తెన్ బెద, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిస్ తె
అంక §తోడు అసుస్స్. 6 దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ మొదొల్
కెరిల్ చెంగిల్ కామ్, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
జెతి దీసి ఎదక, జో దేముడు అబొబ్సి జా కామ్సొంతపూరి
జరుగ్ కెరెదెమెన,అంక దయిరిమ్అసెస్. 7తుమ్ఎతిక్జిన్ చి
రిసొఆఁవ్ ఇసి ఉచరుక చెంగిల్. కిచొచ్కమెలె, 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, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆతమ్తె అంచి తెన్ బెద
తోడు అసుస్స్. 8 కీసుత్ జలొయేసుఅమ్ క కెదిద్ పేమదెకితయ్
గే, దసిస్ పేమ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ తెదిద్ ఉచరె తతత్సి మెన,
దేముడు సాచి అసెస్.

9 తుమ్ చి అపెప్చి పేమ అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన అంచి
పారద్న. పబుచి రిసొచిగాయ్నుమ్ చి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్అరుద్ మ్
కెరంతి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్చినితిబుదిద్ జాపేమతెఒగగ్ర్ జవుస్
మెన పారద్న కెరసి. 10 ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లదు మెలె, చెంగిల్
తిలిస్ క గార్ తిలిస్ క నిసుక జాన, చెంగిల్ చిక మెన ఇసుట్ మ్
జసెత్,చికీసుత్ అనెన్ఉతజాతీరుప్ కెరిజావెలిల్ దీసిఎదకతుమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్జసెత్,చితుమ్ క ‘పొరపాట్
జల’ మెన కో సంగుక నెతిరి. 11 తుమ్ దసిస్ పేమ, ఆతమ్చి
గాయ్నుమ్ జలె, 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 , తుమ్ కిచొచ్ జాననుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి
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 రిసొయిఆఁవ్ 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, బయిమ్
నెంతె దేముడుచి ‡కోడు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్తెన్ సూనయ్ తతి.

15సగుమ్ 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. చి సతిత్మ్ ఆఁవ్
రుజుజ్ దెకయ్ తిరిసొయిఆఁవ్ఇనెన్జేలితెన్తంకదేముడుచి
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 ఉచరయ్సూనయ్ తతి. 18జలె,
కిచొచ్? జోవయించి పెటిట్చి బుదిద్ మాయచి జలెకి, సతిత్మ్ చి
జలెకి, కీసుత్ చి రిసొయిజేఁవ్ సాడుప కెరతి. జాచి రిసొ అంక
ఒగగ్ర్ సరద్.

మొరెల్ చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
19పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సరద్ కచితుమ్ జయిందెమెలె, 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
జిలె, కీసుత్ చి రిసొయి జితసి, జోచి కామ్ కెరి రిసొయిజితసి.
ఆఁవ్ మొరెల్, జోతె గెచిచ్ందె, చి అంకయ్ లాబుమ్. 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; ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్
తతి కంట అంక జయియ్ లాబుమ్. 24 గని తుమ్ చి రిసొ
ఆఁవ్ ఈంజ అఁగి జిలె చెంగిలి. జాకయ్ జయియ్ ముకిక్మ్.
25ఈంజ కోడు నిజుమ్ మెనయ్, తుమ్ ఆతమ్క అనెన్ వడిడ్తి
రితి కీసుత్ చి తెడి నముకుమ్ తెన్ తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తతి
రితి, ఇసి తా తుమ్ చి తెన్ తయిందె మెన ఆఁవ్ కచితుమ్
జాని. 26దసిస్, 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 రితిముకిక్మ్ క

బుదిద్ ఇండ, చి తుమ్ క సొంత దెకిత్ రితి ఆఁవ్ తుమ్ తె
అయ్ లె కి, నాయ్ మెలె నెత వేరతె తిలె కి, తుమ్ క ‘ఎకిక్

* 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క సంగ తిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:1 1:1

నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ల్ రిత’. ‡ 1:5 1:5 బారికుల్ 16:12-40. § 1:5 1:5 పిలిపిప్యుల్ 1:19 పారద్న 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 జలి పొది ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి.
బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిపిప్యుల్ 4:22 దెక. సర్ రానొ రోమ్ పటున్మ్ తె తయెదె. పిలిపిప్యుల్ 1:13 దెక. పేతోరియచ అదికారుల్ కి రోమ్ తె తవుల.
సరియ పటున్మ్ తె కి పవులు జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:23-24:27. పిలిపిప్తె కి; బారికుల్ 16:23, అనెన్యెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33…, గని పిలిపిప్తె చి
యెరూసలేమ్ 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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ఆతమ్ నిదానుమ్తాడిటుట్ మ్టీఁవ, సుబుమ్ కబుర్ చిసతిత్మ్
వేర మానుస్ నంప కెరి రితి ఎకిక్ మెనుస్, ఎకిక్ కటుట్ తెన్
బెద, 28 కిచొచ్చి రిసొ కి విరోదుమ్ సుదల్ క నే బితె కీసుత్ చి
పచెచ్నచికామ్కెరతి’మెనతుమ్ చి రిసొసూనిందె. తుమ్ చి
నిదానుమ్ తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయెదె
మెలె, జేఁవ్ నాసెనుమ్ జతిసి, అనెన్ తూమ్ రచచ్న జతిసి.
కిచొచ్క మెలె, దేముడు సొంత ఇసి జరుగ్ కెరయ్. 29మెలె,
కీసుత్ చి నావ్ గవురుమ్ జతి రిసొ తుమ్ జోక నంప కెరుక
మెన, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అలల్ర్ సేడ ఓరుస్ప జా జీనుక
మెన, దేముడు తుమ్ క వరుమ్ దా అసెస్. 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

1జలె, కీసుత్ తె తిలిపొదితుమ్ క దయిరిమ్దొరుక్ 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. 3సొంతగార్ఆసక,సొంతగవురుమ్ క,
తుమ్ కిచొచ్ కెర నాయ్, గని దాక్ కెరన, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
జోచి కంటె వేర మానుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిత్ తా. 4 తుమ్ తె
ఎతిక్మానుస్ ఎకిక్ సొంత దెకన నాయ్, గని, ఎకిక్లొచి రిసొ
ఎకిక్లొ ‘చెంగిల్ జతు’మెనతుమ్వేరమానుస్ల్ 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
తుమ్ఏక్ఇసుట్ మిజతిరితినాయ్, గనితుమ్జరుగ్ కెరుకయ్
మెన, తుమ్ చి పెటిట్ జో కామ్ కెర తుమ్ క దేముడు సెకి
దెతయ్. 14 తుమ్ మూరుక్మ్ జల వంకొడ్ జల మానుస్చి
నెడ్ మె పాపుమ్ నెంజిలస రిత, మచచ్ల్ నెంజిలస, అనెన్
నింద నే గలిత్ రితి దేముడుచి పుతత్రుస్లు జతి రితి తంక,
ఆగాసుమ్ తె జోచి ఉజిడి దెకయ్ త సుకక్ల్ రిత తుమ్ జసెత్.
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 ఉత జా ఈంజ
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక, ‘అంచి సెమ, అంచి కామ్
ఆరి కామ్ క జెతిసి నెంజె’ మెన దెక 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. 20 తిమోతిక 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,
ఎతిక్జిన్జోవయించిసొంతయ్లాబుమ్దెకన్ తతి. 22గని
తిమోతి చి నిదానుమ్ జానుస్. అంక జో అబొబ్ మెన దెకిల్
రితిజా,పుతుత్ రితొజా,సుబుమ్కబుర్ చిరిసొఅంచితెడిజో
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 తయెదెమెన 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 కబుర్ కామ్ కెర అసెస్, అంచి తెన్ జా కామ్ 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 తెఅనెన్ తెదయ్ తసిమెలె, ఒగగ్ర్
దీసల్ జలి తుమ్ క దెకె నాయ్ చి ఒగగ్ర్ ఉచరయ్. పడొత్ , జో
జొరొజ్ సేడిల్స్ చిరిసొతుమ్సూనిల్స్ చిరిసొచింతగలనతవుల
మెనజోదుకుమ్ సేడ అసెస్. 27నిజుమి,జోమొరి రితి జలె,
గని దేముడు జోక కనాక్రుమ్ రచిచ్ంచుప కెరల్న్. జోకయ్
నాయ్ అంక దుకుమ్ చి ఉపిప్రి దుకుమ్ నే కలుగు జతి రితి
కనాక్రుమ్ దెకయ్ లొ. 28జాకయ్,జోక అనెన్ దెక తుమ్ సరద్

* 2:12 2:12 ‘రచచ్న’, ‘రచిచ్ంచుప జతిసి’మెనఇనెన్ సంగిలె,పాపుమ్తెంతొచి రచచ్నక సంగితసుమ్. అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొలయితిసిచచ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్తెంతొ అమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుయేసుచి అతిత్ రచిచ్ంచుప కెరిల్సి. † 2:16 2:16 నెంజిలె ‘సూనయ్ తెతా’. ‡ 2:23 2:23 ఏక్ వేల

జో జేలి జలిస్ క రకుమ్ లు జతిస్ క ఉచరయ్. § 2:24 2:24మెలె ‘పబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’ అనెన్ ‘పబుచి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొ’.
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జతి రిసొ,జోక తుమ్ తె బే బేగి తెదవుక ఆఁవ్ ఆసజాఅసిస్.
దసిస్, గెలొమెలెతుమ్ చి రిసొఆఁవ్ ఇసిబాదసేడుకనాయ్.
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 కెరుకయ్మెన, కీసుత్ చి కామ్ చి రిసొ తెదొడి
జోమొర 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 యిసాలుమెనయ్ఎకిక్ కీసుత్ జలొయేసుచిఉపిప్రి
అమ్ చినముకుమ్తిఁయ,జోచిరిసొయిదయిరిమ్తెన్సరద్
తెన్ అసుస్మ్.

4 ఆఁగుక 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 తె జెరమ్ ఎబీయుడు జా జిఁయ అసిస్.
యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ క దెకిలె, *పరిసయుయ్డు
జయిందె. అమ్ పరిసయుయ్ల్ చి నిదానుమ్ రితి ఆఁవ్
కెరె తిలయ్. 6 జా 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
అంచి నముకుమ్ పూరి తింక మెనయ్, జా వేరచి ఎతిక్క
‘సంతోసుమ్’మెనదెక,ములఅసిస్. 8నిజుమి ‘అంచొపబు
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జలొ యేసుక జాన జో
తెన్ ఇండితిసి ఎతిక్చి కంట చెంగిలి’మెనయ్, వేరచి ఎతిక్క
నసుట్ మ్ మెన దెకితసి, కీసుత్ చి రిసొచి అంచి పేమచి రిసొ
వేరచిఎతిక్పిటట్వనఅసిస్,వేరచిఎతిక్కఉసొట్ మెనదెకితసి.
కిచొచ్క మెలె,ముకిక్మ్ క కీసుత్ యి అంక కావలె,జొయియ్ అంక

లాబుమ్, 9చి జోచి తెడి తా, అంచి సొంత సెకిచి పునిన్మ్,
మెలెఆగన్ల్ రితి కెరిపునిన్మ్తెన్తయెనాయ్; కకక్ దసిస్చి
పునిన్మ్ దెయె నాయ్, గని అంక కిచొచ్ పునిన్మ్ తయెదె
మెలె, 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. 10వేరచి ఎతిక్ ముల
ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసి మెలె, జోవయింక జానయ్ జో
అనెన్ జీవ్ జలి సెకిచి వరుమ్ నఙన, జా సెకిక జోవయింతెన్
ఇండుకపూరిఅలవాట్జా,జోసేడల్ సెమల్ తె బెద,జోమొరిల్
పొది కీసి తిలొ గే, ఆఁవ్ కి దసిస్ బుదిద్ జంక, 11 చి దేముడు
అబొబ్స్ చి దయతిలె, ఆఁవ్మొరెల్, పరలోకుమ్ తె గెచిచ్ందె.

పబుదెతిబవుమానుమ్నఙన్ తిరితినిదానుమ్నిగుక
మెలిటాలి

12 ‘పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి జీనల్య్’ మెని
నాయ్, ‘ఆఁవ్ పూరి పునిన్మ్ జా అసిస్’ మెని నాయ్, గని
జోచొ సొంత మానుస్ జంక మెన కీసుత్ యేసు అంక బెదవన
అసెస్ చి రిసొ, జా బవుమానుమ్ నఙనుక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
సెకి తెన్ నిగితసి. 13బావుడుల్ , అంచి సెకికయ్ జీన అసిస్
మెని నాయ్, గని ఎకిక్ కిచొచ్ కెరసి మెలె, అగెగ్చి ఎతిక్ పఁవస్
గెల కెర, పురెతొ తిలి గురితె దొరుక్ జతిసి నఙనుక మెన
ఎకిక్ ఆస జా, 14 యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ దేముడు దెతి
బవుమానుమ్ నఙనుక మెన, గురి దెక నిగితసి. 15అమ్ తె
ఆతమ్కకోవడడ్ అసిత్ జలె,ఇసిబుదిద్ తెన్తమ. ‘పూరిపునిన్మ్
జలమ్’ మెన జవుస్, ‘జా గురితె నిగితి ఆస రితిసి నాయ్’
మెన జవుస్ తుమ్ చితె కో ఏక్ వేల వేర ఉచరెల్, తుమ్ క
దేముడుదెకవసికడెదె. 16గనిముకిక్మ్ కఅపెప్క కిచొచ్బుదిద్
జో అమ్ క సికడ అసెస్ గే, జయియ్ నిదానుమ్ ఇండుమ.

17 బావుడుల్ , 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 రిసొఒగగ్ర్ సంగ అసిస్,చిఅపెప్ 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. 19 జేఁవ్ నాసెనుమ్ తె
గెచుచ్ల,జోవయించి పెటిట్ జోవయింక దేముడు,జోవయించి
పాపుమ్ చి రిసొజోవయింక సరద్,ఈంజయ్లోకుమ్ తెతతిసి
ఎతిక్కయ్జోవయింక ఆస.

20 గని, ఆమ్ జితి రాజిమ్ పరలోకుమీ, చి ఒతత్ తెంతొ
అనెన్ జెతొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక, పబు జలొ యేసుకీసుత్ కయ్
అమ్ రకితసుమ్. 21 కీసి మెలె, ఎతిక్ జోచి తెడి తిఁయ
ఏలుప కెరి జోచి సెకికయ్ జో అమ్ చి ఈంజ మాములుమ్
ఆఁగ్మారుస్ప కెర, పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ చి జోచి ఆఁగ్
ఈంజ జతి రితి తెదొడ్ కమారుస్ప కెరెదె.

4
పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ

* 2:29 2:29మెలె, ‘పబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అనెన్ పబు సొంత జోవయింక బెదవన అసెస్చి రిసొపూరి….’ * 3:1 3:1మెలె, ‘తుమ్ జోవయించి
తెడి అసుస్స్ చి జో తెయి సరద్సంతోసుమ్ అసెస్చి రిసొ, సరద్…’ † 3:2 3:2 సగుమ్ జిన్ నంపజలస జల యూదుల్, చియూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె గెతె
తా,జోవయించి సునన్తిచి రిసొబలవంతుమ్ కెరె తిల;జాసునన్తి కెరెల్కయ్పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక జయెదె, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె;మెనసికడిల్ 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 కయ్ఒగగ్ర్ 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.



పిలిపిప్ 4:1 232 పిలిపిప్ 4:23

1అంక, పేమతిలబావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్డిటుట్ 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,యువొదియక చి సుంటుకేక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జామెన
సంగితసి. 3 పడొత్ తూయి, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెద
అంక సతిత్మ్ కెరొ బావొ, ఈంజేఁవ్ తేర్ బోదల్ క సేంతుమ్
కెరవు. అగెగ్ తెంతొఅంచి తెన్ బెద పబుచి సుబుమ్ కబుర్ చి
కామ్ కెరుక మెన సెమల్ సేడ అసిత్. అనెన్ కచి తెన్ మెలె,
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. ‘సరద్సంతోసుమ్తా’మెంతసి. 5తుమ్ఇసి
మెతత్న తతిసి ఎతిక్జిన్ దెక చినితి రితి తుమ్ ఇండ. పబు
§పాసిజాఅసెస్. 6 కిచొచ్చి రిసొ కి తుమ్చింత గలననాయ్,
గని కిచొచ్చి రిసొ కిపారద్న కెరెతాతుమ్ క కోర్ పజలిసిసంగ,
జో దిలిసి ఎతిక్చ రిసొ తుమ్ చి సరద్ సంగ, తుమ్ చ ఆసల్
దేముడుకయ్తుమ్సంగ. 7దసిస్,అమ్మానుస్ల్ *మీనుక
నెతిరిల్ దేముడుచి ఎదివాట్ సేంతుమ్, చి కీసుత్ జలొయేసుచి
తెడితా,జాసేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చిమెనుస్తె రకితె
తయెదె.

8 ఆకర్ క, బావుడుల్ , కిచొచ్ మెంతసి మెలె, సతిత్మ్ తిలిసి
ఎతిక్, మరియాద తిల కమొ ఎతిక్, నాయిమ్ తిలిసి ఎతిక్,
సుదిద్ తిలిసి ఎతిక్, సూటి తిలిసి ఎతిక్, ‘చెంగిల్’ మెన
ఎతిక్జిన్ సరద్ జతిసి ఎతిక్, కిచొచ్ జలెకి చెంగిల్ చి, ‘చెంగిల్’
మెన దేముడు ఒపప్న్ తిసి ఎతిక్, దసచయ్ ఎతిక్క ఉచరె
తా, దసస్య్ కమొతుమ్ కెరె తా. 9అంచితె తుమ్ సికిలిసి,
దెకిలిసి, సూనిల్సి, ‘సతిత్మ్’ మెన ఒపప్నిల్సి, జా ఎతిక్ కెర, చి
సేంతుమ్ దెతొ అమ్ చొ దేముడు తుమ్ చి తెన్ తయెదె.

తిలె కి నెంజిలె కి పబు సేంతుమ్ దెతిసి
10 తుమ్ 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 తయె నాయ్. 11అంక నెంజిలిస్ చి రిసొ ఏడుక
మెన సంగినాయ్. కిచొచ్కమెలె, ఆఁవ్ కీసి జలెకి,అంక కిచొచ్
జలెకి, చింత నే గలంతె సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జంక మెన
సిక అసిస్. 12ఎకెక్క్ సుటుల్ కొతుక్చి రిసొబాదల్ సేడ అసిస్,
ఇదిల్ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి రిసొ కి సరద్ జా అసిస్. దొనిన్ కి జాని.
కిచొచ్చి రిసొ కి, కిచొచ్ జలెకి, తిలె కంక నెంజిలె చువెవ్ తంక,
సొమాస్రుమ్తిలె కి, కొతుక్ తిలె కి, కీసి ఓరుస్ప జంక గే ఆఁవ్
సిక అసిస్. 13మెలె, కీసుత్ అంక సెకి దెతెతతత్య్ చి రిసొ కిచొచ్
జలెకి కెరుక తెరి.

14 జలెకి, అంచి అపెప్చి బాదతె తుమ్ బెద తోడు దిలిసి
చెంగిలి. 15ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరిల్ మొదొల్ క,
ఆఁవ్ తుమ్ చి మాసిదోనియ 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
తోడు ఎతిక్ ఎపపొదితు అంక దా అసెస్. జా తోడు దిలిసి
కీసి జయెదెమెలె, దేముడుక చెంగిల్ దూపుమ్డయిలి 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 చిఉపిప్రి ఉగుమ్ క అమ్ చొ
దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జెయియ్! ‡ఆమేన్.

21 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తిలొ జోవయించి సుదిద్ జలొ
ఒతత్చొ ఎతిక్మానుస్క తుమ్ అంచి పేమ సంగ. అంచి తెన్
తిలబావుడుల్ కి తుమ్ క జోవయించిపేమసంగ తెదయ్ తతి.
22జో పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జలమానుస్ల్ ఎతిక్ తుమ్
పిలిపిప్ పటున్మ్ చక జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.
ముకిక్మ్ క కొనస్మెలె, § సర్రానొతెకామ్ కెర నంపజలసక
సంగ.

23 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్
తవుస్.

* 4:1 4:1 మెలె, పబుచి తెడి తా, జోచి డిటుట్ మ్ క తుమీ డిటుట్ మ్ టీఁవ. † 4:2 4:2 మెలె, ‘జోవయించి తెడి అసుస్స్, చి జో కటుట్ దెతొసొ. జాచి రిసొ
తుమ్ క కి జా కటుట్ బుదిద్ తంకయ్’. ‡ 4:4 4:4మెలె, పబుచి తెడి అసుస్స్. జో సరద్సంతోసుమ్ దెతొసొ. జేఁక, జోవయించి సరద్సంతోసుమ్ నఙన జోవయించి

సరద్సంతోసుమ్ తెంతొ! జోవయించి తెడి తిలె, దసిస్ బుదిద్ తంక తయెదె. § 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ జెతిసిపాసిజాఅసెస్’. * 4:7 4:7 నెంజిలె ‘అరుద్ మ్
కెరనుక నెతిరిల్…’ † 4:19 4:19యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలస అసిత్చి రిసొ, చిజోవయించ వరల్ ఎతిక్యేసుచి అతిత్ దెతయ్ చి రిసొ ‘యేసుచి తెడి’మెన రెగడ్
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 కబుర్కామ్కెరి రిసొజోదిలిఅదికారుమ్తెన్జోచొ
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 రిసొఅమ్ 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.
5పరలోకుమ్ తెతుమ్ చిరిసొతియఁతిలిసిఆసతెదెకితెతిలి
రిసొ, తుమ్ క పెటిట్ తిలి నముకుమ్ చి పేమచి, రిసొ తుమ్
ఇసి జా అసుస్స్. జా ఆసతె దెకితె తిలిస్ చి రిసొ తుమ్
సతిత్మ్ చి †కబుర్ తె, మెలె సుబుమ్ కబుర్ తె, అగెగ్ సూనల్దు.
6 సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క దొరుక్ జా అయ్ లి తెంతొ, ఎకిక్
తుమ్ కయ్ దొరుక్ జలి మెన నాయ్. ఒండి లోకుమ్ తె
సూనయ్ జతయ్, చి కేనె సూనయ్ జలెకి, ఆతమ్పలితుమ్
జెతయ్. దసిస్, తుమ్ తొలితొ సూన పబుచి దయచి
వరుమ్ చి రిసొ పూరి అరుద్ మ్ కెరనిల్ దీసి తెంతొ, తుమ్ తె కి
సుబుమ్కబుర్ఆతమ్పలితుమ్జెతయ్. 7పేమజలొఅమ్ చి
తెన్ పబుచొ సేవ కెరొసొ జలొ ఎపపా, జలె, పబుచి ఈంజ
సుబుమ్ కబుర్ సరిగా, కిచొచ్ వేరచి నే బెదయ్ తె సికడిత్కయ్,
పూరిఅరుద్ మ్ కెరనల్దు. అమ్ఒతత్ గెచుచ్క నెతిరిల్ రిసొజొయియ్
అమ్ చి నావ్ తెన్ మెలి రితి, కీసుత్ క నిదానుమ్ తిలొ సేవ
కెరొసొజా ఒతత్ తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సికడ అసెస్.
8పడొత్ , 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 రిసొ పారద్న కెరుక ములుమ్ నాయ్. ఆతమ్చి బుదిద్ ,
ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ ఎతిక్ దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ బెరవుసు, చి
అమ్ జోచ మానుస్ల్ జా ఇండుక మెన జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్
కిచొచ్ జతయ్గే, తుమ్పూరిజాన్ తుమెనయ్తుమ్ చి రిసొ
పారద్న కెరసుమ్. 10జోచిఇసుట్ మ్జానెల్,జోచిబుదిద్ గాయ్నుమ్
తెన్ తిలె, పబుచి విలువ దెకయ్ తి రితి తుమ్ ఇండితె.

దసిస్, చెంగిల్ కమొఎతిక్తె ఇండ పలితుమ్ దెర దెర,అగెగ్చి
కంట దేముడుక రోజుక ఒగగ్ర్ జాన జాన, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి
ఇండ ఇండ, జోక పూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె. 11అనెన్ కిచొచ్
మెన అమ్పారద్న కెరసుమ్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్ చి సెకిక
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి సెకి బెరవ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి తుమ్ చి
పెటిట్ 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 జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్ తెచి
సొమాస్రుమ్ తె అమ్ క వాట సేడిత్ రితి జోవయించి దయక
అమ్ క విలువ దెక అసెస్. 13మెలె, సయ్ తాన్ ఏలుప కెరి
అందర్ రాజిమ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర, పేమ తిలొ జోచొ
సొంత పుతుత్ స్ చి రాజిమ్ తె అమ్ క జో అబొబ్స్ బెదవ అసెస్.
14మెలె,జోపుతుత్ స్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న. ‡అమ్ కెరల్ పాపల్
జొయియ్ చెమించుప కెర, నెతొవ గెల అసెస్.

ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొయేసుయి
15యేసుతె అమ్, నే డీసొత్ దేముడుచి పోలిక డీసత్య్.

§జెరుమ్న్ ఎతిక్కజోతొలుస్ర్,జోవెలొల్ . 16కిచొచ్కమెలె,ఎతిక్
కి యేసు 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 అదికారుమ్ తిలస కి, అదికారుమ్ తిలిసి
ఎతిక్,అదికారుల్ఎతిక్,పరలోకుమ్ చజలెకి,బూలోకుమ్ చ
జలెకి,ఎతిక్ కిజోచిఅతిత్ జెరమ్య్జలి. జోచిరిసొయిజెరమ్య్
జలి. 17 *ఎతిక్చి కంట తొలితొ తిలొ సుదొ జొయియ్, ఎతిక్క
ఆదారుమ్ జలొసొజొయియ్. జో నెంజిలె, జేఁవ్ తతత్ నాయ్.

18పడొత్ ,జోచి †ఆఁగ్ జల నంపజలస బెదితిస్మొతుత్ 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
21తుమ్ కొలొసిస్యుల్ కి అగెగ్ జోక వేరయ్మానుస్ల్ జా,

తుమ్ చఆతమ్ల్ తెజోకవిరోదుమ్జాతిలిరిసొవెరివెరి కమొ
కెరెతిలదు. 22గని,జోచిఆఁగ్మొరిల్స్తెన్తుమ్ చిపాపుమ్
వయతుమ్ క కి జో బెదవన అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్జోచి
సుదిద్ జా, జోచయ్ జా, తపుప్ నెంతె, కిచొచ్ గరిచ్కి నెంతె జా,
దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్జోతుమ్ క టీఁవొ కెరెదె. 23గనిజా
జరుగ్ జంక మెలె, తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జా జొయియ్ పునాది
జతిస్ తె టీఁవ, *‘పరలోకుమ్ తె గెతి వాటు అమ్ క దొరుక్
జలి’ మెంతి దయిరిమ్ దెతి తుమ్ సూనిల్ సుబుమ్ కబుర్ నే
ములెత్ అనామ్నుమ్ నే జతె, వేరతె నే గెతె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి

* 1:2 1:2 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్ సంగిలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:5 1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’.
‡ 1:14 1:14ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్ క నెతొవ గెల అసెస్, మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప

కెర అసెస్. § 1:15 1:15 నెంజిలె, ‘జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క’. గని జెరమ్య్ లిసి జయెనాయ్,జో. దేముడీజాజో ఎతిక్చి కంట అగెగ్య్ తిలొ. 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. ‡ 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.
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నముకుమ్ తుమ్ నిదానుమ్ తంక. జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క
ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్జా
అసెస్. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొ, పబుచొ సేవ కెరొసొజాఅసిస్.

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 ఓరుస్పజా కుటట్య్ లి రితి జతయ్.
కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జల జోచయ్ సంగుమ్ క ‘జోచి
కబుర్ సూన్ తు’ మెనయ్, ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్ సెమల్ సేడత్సి.
25జోచయ్జలమానుస్ల్మొతుత్ 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 చమానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి జో §లుంకడ తిలి గుటుట్ .
జాఅగెగ్ లుంకడతిలె కి,అపెప్యిజోకనంపజలజోచయ్జల
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 తుమ్
యూదుల్ నెంజిలసచి పెటిట్ కి అసెస్. పరలోకుమ్ తె గెతి
వరుమ్ చి దయిరిమ్ తుమ్ కయ్ కి దొరుక్ కెర అసెస్. జయియ్
కోడు జోచి గుటుట్ జా తిలి. జా రచచ్న కెతిత్జిన్ యూదుల్
నెంజిలసక కెదిద్ సొమాస్రుమ్ కెరయ్! కెదిద్ వెలిల్ కోడు, ఈంజ.
జయియ్ గుటుట్ జోచయ్ జల మానుస్ల్ కయ్ జో జానవుక
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
బవుమానుమ్దిలి రితి జయెదె. జాకయ్, *‘ఆతమ్ తెన్పూరి
వడుడ్ తు’ మెనయ్, కీసుత్ చి రిసొ బాల వెలొల్ ఎతిక్జిన్ క అమ్
సూనయ్ తె తా, వేర బుదిద్వొచి రిసొ జాగర సంగితసుమ్,
జోచిరిసొచిగాయ్నుమ్ఎతిక్జోవయింక సికడత్సుమ్. 29జోక
ఆతమ్క పూరి వడుడ్ త్! మెనయ్, అంచి పెటిట్ జో మొచచ్ తెన్
దెతి జోచి ఎదివాట్ సెకి ఎతిక్ తెనిన్, పూరి మెనుస్ దా, జోచి
కామ్ఆఁవ్ కెరె తతత్సి.

2
1 తుమ్ చి రిసొ కి, లవొదికయ పటున్మ్ చ నంపజలసచి

రిసొ కి, అనెన్, అంక నే దెకిల అనెన్ నంపజలసక ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ కి, ‘ఆతమ్తె వడుడ్ త్’మెనఆఁవ్ కెదిద్ ఆస తెన్ఉచరసి గే
పారద్న కెరసి గే తుమ్జానుకమెనఅంచిఆస. 2తుమ్జేఁవ్
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 కయ్జానులమెనతుమ్ చి రిసొఆఁవ్ ఆస జతసి. 3జో

కీసుత్ చి పెటిట్ బుదిద్ గాయ్నుమ్ చి సొమాస్రుమ్ ఎతిక్ ఒతత్య్
లుంకిల్ రితి అసెస్. 4 తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి
మెలె, సూటి డీసత్ తెలివి కొడొ తెన్ కా తుమ్ క మోసిమ్ నే
కెరి రితి తుమ్ జాగర తా. 5 ఆఁగ్ క మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క
దూరి అసిస్, గని ఆతమ్క తుమ్ చిపాసితా, తుమ్ అపెప్ సుదిద్
ఇండితిసి, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్
తిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సూనిల్ రిసొ, సరద్ తెన్ అసిస్.

6 జలె, పబు జలొ కీసుత్ యేసుక తుమ్ నంపజా తిలదు.
7జలె,జోచితె *చెరొ గలడిటుట్ మ్ టీఁవొజాతిలి రితి,చెంగిల్
గేర్జాతంకమెన కీసి డిటుట్ మ్పునాదితెజాతంకముకిక్మ్
మెలె, దసిస్, జో కీసుత్ పునాది జతిస్ చి ఉపిప్రి తుమ్ టీఁవొ
డిటుట్ మ్ జా, చి జోచి తెడి ఆతమ్తె వడడ్ , కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ చి రిసొఎపపాతుమ్ క సికడిల్సి ఎతిక్ దెరన,అనెన్
డిటుట్ మ్ జతె తా. జో పబు కెరిల్ దయ ఎతిక్చి రిసొ జోక
తుమ్ చి సరద్ దెకయ్ తెతా, జోచి తెడి జిఁయజో దెతి బుదిద్తె
తుమ్ ఇండ.

8 తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ వేర బోదన కెరిసి తెన్ రితయ్
కొడొతెన్మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాట్ కమొ, †ఆగన్ల్ క,
ఆతమ్ల్ క, దూతల్ క బూతల్ క,బితఅలవాట్ కమొమానుస్ల్
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, జొయియ్పూరి
ఆఁగ్ రూపుమ్తెన్ కీసుత్ చి పెటిట్ జితయ్. 10చి ‡అదికారుమ్
తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి, §అదికారుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ
కీసుత్ చి తెడి తుమ్ ఆతమ్క పూరి దా అసుస్స్. 11పూరుగ్ మ్ చి
అలవాట్ తెన్ అమ్ చ యూదుల్ ‘దేముడుచ మానుస్ల్
ఆము’ మెనన, జోచి సుదిద్ కారిమ్ చి సునన్తి కెరనుల. జా,
జలె,ఎకిక్అఁగిజరుగ్ 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,
గనిఈంజఆఁగ్ చఆసల్బుదుద్ ల్ సింద వెంట గెలిసి. 12కీసుత్
మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చి ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ చి జీవ్ మొర
గెలన్, ఈంజ ఆతమ్జీవ్ తుమ్ క కీసి దొరుక్ జలి మెలె, కీసుత్ క
మొరస 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
జా తిలదు, ఆఁగ్ కయూదుల్ చి సుదిద్ సునన్తి నెంతె తిలదు,
తుమ్ దసిస్ మొరల్సయ్ జా తతికయ్, దేముడు అబొబ్సి
కీసుత్ క అనెన్ జియడ,జోతెన్ కి తుమ్ క జియడల్న్. కీసిమెలె,
జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చ పాపల్ ఎతిక్ అమ్ క చెమించుప
కెరల్న్. 14మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొచ ఆగన్ల్ అమ్ చి ఉపిప్రి
దావ రెగిడిల్ రితి జతయ్. గని, జా ఆగన్ల్ చ నిందల్ ఎతిక్
జో దేముడు అబొబ్సి పుంచ గెలన్. కీసి మెలె, కీసుత్ మొరిల్
సిలువతెజాఆగన్ల్ కమేకుల్తెన్పెటములదిలిరితిపుంచ
గెలన్. 15 దసిస్ కెర, దస ఆగన్ల్ చ నిందల్ చ కోడుల్ వయడత్
అమ్ క పాపుమ్ సికడల్ ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్, గటచి సెకి
పాడ్ కెర గెల కెర, ఎతిక్చిమొకెమ్జోవయింకలాజ్ కెరవ, కీసుత్

† 1:24 1:24జో జేలి జా తిలన్. 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. † 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 కొడొతె ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ ఎతిక్క బితె తిల.
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జోవయించిఉపిప్రిజీనల్న్. అమ్కీసుత్ క నంపజలసచిఉపిప్రి
దసచక కి కిచొచ్ సెకి నాయ్.

16జాకయ్, 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 కాసుమ్దాసనాయ్,
సికడెల్ సూన నాయ్. 17పడొత్ జరుగ్ జతిస్ క దసచ ఎతిక్ ఎకిక్
నీడ. జానీడ గలొత్ సొ కీసుత్ . 18జాకయ్, “చువెవ్ తా దూతల్
గటక తుమ్జొకర”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 జోచిసొంతమెనుస్ తిలిస్ క
‘వెలిల్చి’మెనపుల. 19 కీసుత్ క,మెలెబోడిక,జోమానుస్ అఙ
జాముల అసెస్. జోబోడితెన్ బెద తిలెకయ్ఆఁగ్ క పుసిట్ తా,
అతుక్ల్ నరల్ ఎతిక్ తమమ్స కటుట్ తెన్ తా, దేముడు దెతి
జీవుకయ్ వడిడ్తె తయెదె.

20 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద, జో మొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి
జా, తుమ్ చిఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్ చిమొరిల్ ఆతమ్మొర,
*మాయలోకుమ్ చ బూతల్, దూతల్, ఆతమ్ల్, గటచి సేవ
కెరుక ముల విడద్ల్ జలదు జలె, కిచొచ్క జా పాపుమ్ చి ఆతమ్
తెన్ అపెప్క తిలి రితి ఇండితసు? 21మెలె, మానుస్ల్ వాడిక
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 బెదజోతెన్ జీవ్జాఉటట్ ,జోచిఆతమ్తె
తుమ్ జీవ్ జలదు. జలె,జోజీవ్జాఉటట్ ,ఉపిప్రి, దేముడు
అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ పరలోకుమ్ తె వెస అసెస్. జాకయ్,
జో ఉపిప్ర్ వెస తిలిస్ తెచి ఎతిక్క తుమ్ ఆస జా. 2ఈంజ
లోకుమ్ తె తిలిస్ క ఆస జానాయ్. పరలోకుమ్ చిక ఆస జా.
3కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ తెతుమ్మొరయిఅసుస్స్,చి
దేముడుచి తెడి కీసుత్ తెయ్ తుమ్ చి జీవు కీసుత్ తె దేముడుచి
తెడి లుంకడ అసెస్. 4అమ్ చి జీవు తిలొ కీసుత్ 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 అనెన్ మానుస్ల్ చి
ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతి ఆస; ఇసిచి జలె, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుక
ముల వేర దేముడుల్ మెలొసొక పేమ కెరిల్ రితి జతయ్, జాక
‘దేముడు’ మెలి రితి కెరిల్ బొమమ్క జొఒర కెరిల్ రితి జతయ్.
6దస కమొచి రిసొ *జోచి కోడు 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 చకొడొ. 9పడొత్ , ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ అబదుద్ మ్ సంగ నాయ్, కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె
ఈంజ లోకుమ్ చి పాడ్ జలి ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ ఇండితిసి కడ
వెంట గెల కెర, 10తుమ్ జేఁవ్ క ముల, నొవిమానుస్క గలన
అసుస్స్. ఈంజ గాయ్నుమ్ తెన్ జా జెరమ్య్ లొ దేముడుచి
రూపుమ్ తెన్ నొవి బుదిద్ దెరన అసుస్స్.

11 ఈంజ నొవి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జల మానుస్ల్ తె కిచొచ్
తేడల్ నాయ్. ‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన దేముడు సంగె నాయ్,
‘యూదుల్’ మెన నాయ్. ‘యూదుల్ చి గురుచి సునన్తిచ’
మెనె నాయ్, ‘జా సునన్తిచ గురు నెంజిలస’ మెనె నాయ్,
‘నేనల్ మానుస్ల్’ మెనె నాయ్, ‘డొంగుర్ దేసిమ్ చ’ మెనె
నాయ్, ‘గొతిమానుస్ల్’ మెనె నాయ్, ‘గొతి నెంజిలస’ మెనె
నాయ్. జోచి మొకెమ్ దస తేడల్ నాయ్, గని ఎతిక్జిన్ క
కీసుత్ యిముకిక్మ్,అనెన్ కేన్ రగుమ్ చమానుస్ల్ జలెకి,జోచ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో అసెస్.

12 జలె, దేముడు నిసానల్ తుమ్ జోచయ్ సుదిద్ జల జో
పేమ కెరల్స, తుమ్ ఎతిక్జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్ బుదిద్వొ గలనమెలె,
కనాక్రుమ్ దెకితిసి, మెతత్న తతిసి, గవురుమ్ నే ఉచరంతె,
అనెన్ మానుస్ల్ క మరియాద దెకితిసి, సేంతుమ్ తెన్ బాదల్
ఓరుస్ప జా 13 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఓరుస్ప జతిసి. పడొత్ , కిచొచ్
జవుస్ తపుప్చి రిసొ ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క నింద కెరుక జతి జలె,
చెమించుప కెర. పబు తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర అసెస్ గే,
తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరుక అసెస్.

14ఎతిక్చి కంటముకిక్మ్ క తుమ్కిచొచ్బుదిద్ గలనమెలె,
పేమయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ తతి రిసొ పేమ
ఆదారుమ్ జతయ్, జయియ్ బెదఎదె. 15 పడొత్ , కీసుత్ దెతి
సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరి రిసొవాట్దాస. ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొసేంతుమ్తతిత్ రిసొయిజోచిఎకిక్ ఆఁగ్ తెతుమ్
బెదుక మెన జో బుకారల్న్. పడొత్ , జో కెరిల్ దయచి రిసొ జోక
తుమ్ చి సరద్ తుమ్ దెకవ.

16పడొత్ , కీసుత్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ బస జా కామ్ కెరె 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 దయ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ చి సరద్ జోక దెకయ్ తి
రితి, జోచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు గాయితె తా. జేఁవ్
గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయ మెలె, కీరనల్
గట. 17తుమ్ కిచొచ్ లటట్బుక జలెకి, కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పబు
జలొయేసుచి 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 తెతా. 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

* 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ చి ఎదిలి గాయ్నుమ్ చి అలవాట్ ముల….’ * 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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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
రితి కెర. ఆరి డీసుక,మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొనాయ్,
గని ఎకిక్ మెనుస్ పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ
ఎజొమానుల్ క నిదానుమ్సేవ కెర. 23 కేన్ కామ్ కెరుకమెలె కి,
ఎకిక్మానుస్చి సేవ కెరి రితిపోన, గని పబుచి సేవ కెరి బుదిద్
తెనిన్, సరద్ తెన్ కెర. 24 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ నిదానుమ్ కెరిల్
రిసొచి బావుమానుమ్ క పబు సొంత జోచి రాజిమ్ తె వాటల్
తుమ్ క దెయెదె మెన జానుస్, గెద. దసిస్ నిదానుమ్ కెరిసి
జలె, పబు జలొ కీసుత్ చి సేవ కెరిసి జయెదె. 25 కో పాపుమ్
కెరెల్, జోచి సిచచ్ జోక లయెదె. జో దాక్ జలెకి, వెలొల్ జలెకి,
అనెన్, సిచచ్ దెతిస్ తె కి దేముడు కకక్ మొకమాటుమ్ దెకె
నాయ్, ఎజొమానుల్ క చి గొతిమానుస్ల్ క జవుస్ తేడల్ దెకె
నాయ్.

4
‘పారద్న కెరె తా’

1 ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క సరిగా చెంగిల్
దెకితె తా, జోవయింక దెతిసి దాస. 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 కవాట్దెవుసు
మెన పారద్న కెర. జా సుబుమ్ కబుర్ జా గుటుట్ ఆఁవ్
సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ †జేలి జా అసిస్. 4జా సుబుమ్ కబుర్
జాగుటుట్ అనెన్ సూనవుకఅసెస్,చిఆఁవ్ కీసిసంగిలెసొసుట్ మ్
జయెదె గే జో అంక సికడుస్ మెన తుమ్పారద్న కెర.

మరియాదతెన్ ఇండ, లటట్బా
5 తుమ్ క దిలి సమయుమ్ పాడ్ నే కెరంతి రితి,

దేముడుచి కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ త అవ్ కాసుమ్ గెననిల్
రితి, వేర మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద దెకితె తా. 6 తుమ్
లటట్బిత్సి సూటితవుస్. బమమ్ తెన్ లటట్బానాయ్, 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
నిదానుమ్ సేవ కెరొసొజా, అమ్ చి తెన్ పబుచొ గొతిమానుస్
రితొ జో జయెదె. 8 తుమ్ 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
10ఇనెన్ కో కో తుమ్ క జోవయించి పేమసంగ తెదయ్ తతి

మెలె, అంచి తెన్ ‡జేలితె తిలొ అరిసాత్ రుక్క, పడొత్ బరన్బాచొ
సలొల్ సిమారుక్ ఇనెన్చి రిసొఅగెగ్ తుమ్ క కబుర్ తెదవ అసిస్.
జో తుమ్ తె అయ్ లె, టాన్ దాస. 11 పడొత్ యూసుత్ మెన
అనెన్క్ నావ్ తిలొయేసుమెలొసొ కిజోచి పేమతుమ్ క సంగ
తెదయ్ తయ్. దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
కామ్ ఆఁవ్ కెరిస్ తె, ఎకిక్ ఈంజేఁవ్ తీగల్య్ యూదుల్ బెద
అసిత్. ఈంజేఁవ్ అంక ఒగగ్ర్ తోడు జా అసిత్.

12 పడొత్ , కీసుత్ జలొ §యేసుక సేవ కెరొసొ జలొ తుమ్ చొ
సొంత మానుస్ 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, లవొదికయ పటున్మ్ చచి రిసొ కి, చి హియోరాపొలి
పటున్మ్ చచి రిసొ కి, జో ఒగగ్ర్ కామ్ కెరయ్. 14పడొత్ , పేమ
జలొ డాకట్ర్ జలొ లూకా చి దేమా తుమ్ 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 దిలి కామ్ తుయి నిదానుమ్ తెన్పూరి
కెర కుటట్వు’మెన అరిక్పుప్క కి తుమ్ సంగ.

18ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ముదుద్ సంగితి
ఆకర్ కోడు రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ జేలి జలిస్ చి రిసొ తుమ్ పారద్న
కెరుక పఁవస్ నాయ్. పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుసు!

* 4:3 4:3 ‘కీసుత్ చి రిసొచిగుటుట్ ’మెనసంగిలె, కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చిరిసొసంగితయ్,కొలొసిస్యులు 2:2. నెంజిలె కీసుత్ తెచిరచచ్నయూదుల్నెంజిలసక
కి దొరుక్ జలిస్ చి రిసొసంగితయ్, కొలొసిస్యులు 1:26-27, ఎపెసు 3:3-6. నెంజిలె ఎతిక్ కి కీసుత్ చి తెడి ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు బెదవంతిస్ చి రిసొ, ఎపెసు
1:9-10. † 4:3 4:3రోమ్పటున్మ్ తెజోజేలిజాతిలిపొదిఈంజఉతుమ్ పవులు రెగిడొల్ ,మెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. సరియతె
కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25, పిలిపిప్తె కి; బారికుల్ 16:23, చియెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్.
పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి. ‡ 4:10 4:10జోఅరిసాత్ రుక్క నిజుమిజేలిజా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెదజాబాద 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

నంపజా జోచి తెడి తిల దెసస్లొనీక పటున్మ్ చి సంగుమ్ 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. 3జో అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక
అమ్ చి సరద్ సూనయ్ తె తతత్సుమ్. పబు జలొ అమ్ చొ
యేసుకీసుత్ చిఉపిప్ర్ చితుమ్ చినముకుమ్,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
తుమ్ఎతిక్బాదల్ఓరుస్పజానిదానుమ్తతత్సు. 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 చిఅతిత్ తుమ్ తెఅయ్ 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 సికడిత్కయ్తుమ్ చి పెటిట్ ఈంజ చి సతిత్మ్
తుమ్ చిన, పూరి దయిరిమ్జా నంపజలదు. తుమ్ చి తెన్
అమ్తిలిపొది, 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 దెతి సరద్ తెన్ తుమ్ నంపజలదు. 7 దసిస్,
తూమ్ నంపజలి సరద్ నిదానుమ్ దెకయ్, తుమ్ చి ఒండి
†మాసిదోనియపదేసిమ్ తె కి, ‡ఆమ్అపెప్ తతిఒండిఅకయ
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.
10జోదేముడుచొపుతుత్ సియేసు అమ్మానుస్ల్ చిపాపుమ్
వయనసిలువతెమొర,అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొఅమ్ఆకర్
దీసి జంక తిలి సిచచ్ అమ్ క పిటట్య్ లన్. జో యేసుక
దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడల్న్. చి జో 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.
1 బావుడుల్ , అమ్ తుమ్ తె గెలిస్ క ‘ఆరిచి నెంజె’ మెన

తుమ్సొంత కిజానుస్. 2అమ్తుమ్ చి దెసస్లొనీకతె నే గెతె
అగెగ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ తె పబుచి సుబుమ్ కబుర్ నెతికయ్.
అమ్ క ఒతత్చమానుస్ల్ కెరి అలల్ర్ కెర తిలి, కెదిద్ నిసాక్రుమ్
కెర తిల, తుమ్ జానుస్. ఒతత్ దస అలల్ర్ జలెకి, ‘దేముడు
అమ్ క తోడు తయెదె’మెన దయిరిమ్తా, 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
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
డబుబ్ల్ ఆసక కి, కిచొచ్య్ఆసక కి, కిచొచ్య్మాయకెరుమ్
కి నాయ్, తుమ్ జానుస్. దేముడు కి అమ్ చి సతిత్మ్ క సాచి
జతయ్. 6 పడొత్ , తుమ్ తె కి కతెత్ కి మానుస్ల్ తె గవురుమ్
ఆననుక ఉచరుమి నాయ్. కీసుత్ చ బారికుల్ జా అసుస్మ్ 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 రితిమెతత్న తాసొంత 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 దెకితె తిలమ్. 8అనెన్, తుమ్ క దసిస్ ముదుద్ తా, ‘జేఁవ్
కి దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ సూన ‡రచిచ్ంచుప జతు’

* 1:1 1:1 నెంజిలె, సిలావ్నస్ క ‘సీలయు’ కి మెనుల. † 1:1 1:1 ‘ఎతిక్…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒతత్ తయెనాయ్, గని జా అరుద్ మ్ తయెదె. ‡ 1:3

1:3 10 నంబర్ చి కోడుతె దెకిలె, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెయెదె మెనయ్ దయిరిమ్ తెన్ అసిత్, 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 అకయ పదేసిమ్ చి కొరింద్ పటున్మ్ తె తిలి పొది బెరె ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్. * 2: 2:1 సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్ సుదల్ బెరె, ‘కిచొచ్గె మాయకాయ్

బోదన కెరయ్’మెన గోస సికడ తిల. † 2:2 2:2బారికుల్ 7:1-8 దెక. ‡ 2:8 2:8మెలె,పాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ. § 2:9 2:9
బారికుల్ 18:3 దెక.
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మెన ఆస జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్. గని, తుమ్ క
‘జితు’ మెనయ్ అమ్ చి జీవు కి దెతమ్; తుమ్ క తెదిద్ పేమ
జా తిలమ్. 9 అమ్ ఒతత్ కసుట్ మ్ సేడ సేడ §టంబుగుడడ్ల్
తెయార్ కెర కెరయ్ జితె తిలిసి తుమ్ ఏద కెరె. రాతిమెదెద్నె
జా *కామ్ కెరె తిలమ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరి రిసొ తుమ్ తె తిలి పొది అమ్ క పోసిత్ 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
నిదానుమ్ఇండుక గే సికడ సికడ దయిరిమ్సంగితెతిలమ్.
12 అనెన్, జోవయించి సొంత రాజిమ్ తె తుమ్ బెదితి రితి
జోవయింతెన్ తుమ్ గవురుమ్ జతి రితిజోవయించి దయక
దేముడు తుమ్ క నిసాన అసెస్. ‘జోవయింక గవురుమ్ కెరి
రితితుమ్ఇండ’మెనబతిమాలప్జాసంగితెతిలమ్,తుమ్
జానుస్.

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 నంపజల దేముడుచి తెడిచయూదయ పదేసిమ్ 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 సొంతయూదుల్ 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.
16యూదుల్నెంజిలసక ‘పబుకనంపజా ‡రచిచ్ంచుపజతు’
మెనఅమ్బోదన కెరుమ్ దేమెలె,జేఁవ్అడుడ్ కెరుక ఉచరతి.
దసిస్ కెర, దేముడుక కి ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్క కి
విరోదుమ్సుదల్రితజతతి. దసిస్ కెర,జోవయించిపాపుమ్
పూరి బెరవంతతి. గని దేముడు దెతి సిచచ్ కచితుమ్
జోవయింక ఎదిలి కి పిటెట్ నాయ్. మొదొల్జాఅసెస్.

దెసస్లొనీకతె గెచుచ్క పవులు ఆస జలిసి
17 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ అమ్ అపెప్ సగుమ్ దీసల్

నెంజిల్ రిసొ,పొరబోదల్ రిత అమ్జాఅసుస్మ్. గని అపెప్
దూరి జా తిలె కి, ఆతమ్క పాసి అసుస్మ్మెలి కోడు. తుమ్ తె
అనెన్ బే బేగి గెచచ్ తుమ్ క సొంత అనెన్ దెకుక జలె ఆస తెన్
అసుస్మ్. 18 గెతమ్, ఆఁవ్ పవులు సరద్ తెన్ ‘బార్ జా
గెచిచ్ందె’మెనఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచరల్య్, గనిసయ్ తాన్అమ్ క
పిటట్య్ లొ.

19 తుమ్ అనామ్నుమ్ జా నాయ్. అమ్ చి దయిరిమ్,
అమ్ చి సరద్, అమ్ చి గవురుమ్ కిచొచ్ మెలె, పబు జలొ
అమ్ చొయేసు ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతికయ్ దీసిక
ఆమ్ జోవయించిమొకెమ్ 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

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, 2 జోవయింక 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 చి నముకుమ్ అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి కిచొచ్య్ అలల్ర్
తుమ్ తె కచి నిదానుమ్ పిటట్య్ తు నాయ్ మెన తుమ్ క
బుదిద్ దయిరిమ్ సంగుస్ మెనయ్ తెదయ్ లమ్. 3 తుమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొ కో కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరతి. అమ్ పబుక
నంపజలస దస సెమల్ సేడుక అసెస్ మెన తూమ్ కి జానుస్.
4తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలిపొది కి “అమ్ ఇస సెమల్ సేడుక
అసెస్” మెన సంగితె తిలమ్, దసిస్ జరుగ్ జలి జానుస్. 5జలె,
తుమ్ క అమ్ దూరి తిలె, తుమ్ క ‘కీసి జా అసిత్ గె’ నేనిల్స్ కచి
దుకుమ్ ఓరుస్ప జంక నెతిత్రల్య్ చి రిసొ ‘ఏక్ వేల సయ్ 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
తుమ్పేమతిలిసి,అమ్ క నేపఁవస్తిలిసి,ఆముతుమ్ కయ్
దెకుక కెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్మ్ గే తూమ్ అమ్ కయ్ దెకుక
తెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్స్మెనయ్జోఅపెప్ అమ్ క సంగ అసెస్.
7బావుడుల్ , ఈంజ మదెనె అమ్ ఒగగ్ర్ సెమల్ బాదల్ సేడెత్
తిలె కి, తుమ్ క నిదానుమ్ అసిత్ మెన తుమ్ చి నముకుమ్ చి
రిసొచికోడు అమ్సూనిల్ రిసొ,అనెన్ దయిరిమ్జాఅసుస్మ్.
8 తుమ్ పబుచి తెడి నిదానుమ్ తిలె, అమ్ క సరి జతయ్.
జా కోడు సూన అనెన్ జిలి రితి జా అసుస్మ్. 9తుమ్ చి రిసొ
దేముడు అమ్ చి పెటిట్ దిలి సరద్ సంతోసుమ్ చి రిసొ, అమ్ చి
సరద్ జోవయింకదెకయ్ తిరిసొజోవయింక కిచొచ్దిలెజయెదె?
10తుమ్ తె గెచచ్ తుమ్ క సొంత దెకుక కి, అనెన్, తుమ్పూరి
సికితిస్ తె కిచొచ్ జలెకు నముకుమ్ తె ఇదిల్ పెట తిలె జా
చెంగిల్ కెరుక కి,బలేఆసజాఅసుస్మ్చిరాతిమెదెద్నెపారద్న
కెరె తతత్సుమ్.

దెసస్లొనీకుల్ క పవులు పారద్న కెరిల్సి
* 2:9 2:9 కిచొచ్గె లాబుమ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ క కెరయ్ మెన విరోదుమ్ సుదల్ గోసక సంగ తిల. † 2:15 2:15 బారికుల్ 17:1-13.
‡ 2:16 2:16మెలెపాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ. * 3:1 3:1 పవులు ఎకిక్లొఏదెెనుస్తె గెలన్;బారికుల్ 17:14-15. గని ఒతత్ తెంతొతిమోతి
ఉటట్ అయ్ లొ కిచొచ్గె, చి ఒతత్ తెంతొ పవులు జోవయింక దెసస్లొనీకతె అనెన్ తెదయ్ లన్. ఒతత్ తెంతొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ తె గెలన్;బారికుల్ 18:1. జోకొరింద్ తె
తిలిపొది;బారికుల్ 18:5; తిమోతిఉటట్ అయ్ లన్, చి తెదొడి, జెతె, పవులు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్న్; తిమోతి చి సిలావ్నస్ తెన్.



1 దెసస్లొనీ 3:11 239 1 దెసస్లొనీ 5:3

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
నిదానుమ్దెవుసు,చిపబుజలొఅమ్ చొయేసుపరలోకుమ్
తెంతొజోవయించయ్జలసఎతిక్జిన్తెన్ఈంజలోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతికయ్ దీసిక, తుమ్ క ‘పొరపాట్ నెంతె పూరి
సుదిద్ జా, అంచయ్ జా 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 సికితె
తా”మెనఅమ్ క పబు జలొయేసు దిలి అదికారుమ్ క అమ్
తుమ్ క ముకిక్మ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్. 2 పబు
జలొ యేసుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ఆడల్ దిలమ్
గేజానుస్, గెద.

3 దేముడుచి ఇసుట్ మ్ ఏక్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ అగెగ్చ
బుదుద్ ల్ముల,జోచిసుదిద్ జాపూరిజోచయ్మానుస్ల్ తుమ్
జా గెచుచ్క.
జలె, దసిస్ పూరి చెంగిల్ సుదల్ జంకయ్ జాఁ కెర, కిచొచ్

మెలె,లంజెకమొతెనేకెరె,పూరిదసబుదుద్ ల్ములుకఈంజ
దేముడ్ చి ఉదెద్సుమ్. 4 లంజె పాపుమ్ నే జతి రితి, తుమ్
ఎతిక్జిన్ తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ కెరన, సుదిద్ తెన్ తా
మరియాద తెన్ తా, చి పెండిల్ జలె, తెరిన్మునుస్ జా సతిత్మ్
తా. 5 దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్, జలె, జోవయించి ఆఁగ్ చి
ఆసల్ జోవయింక ఇండయెదె, తూమ్ దసిస్ జా నాయ్.
6 తుమ్ చితె కో కి కకక్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెర నాయ్, దసిస్
మోసిమ్తుమ్ 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’ మెనయ్ దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
దెతయ్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ దెకితిసి
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, నిజుమి తుమ్ 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
13 పబుక 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 కంట అగెగ్ జము నాయ్,జోవయించి కంట తొలితొ
జోవయింతెన్ బెదుమ్నాయ్.

16 తెదొడ్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె మెలె, పరలోకుమ్ చ
దూతల్ తె చొ, వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ కేక్ గల సాడుప కెరెల్,
పరలోకుమ్ చిబజెనచిదేముడు బజననపిప్ర్ మూరిఅవాడ్
తెన్, చి యేసుపబు అదికారుమ్ తెన్ పరలోకుమ్ తెంతొ
ఉత జెయెదె. నంపజా మొరల్స తొలితొ జీవ్ జా ఉటుట్ ల.
17పడొత్ , ఆగాసుమ్ తె పబు తెన్ దసుస్ల్ జతి రిసొయిఅమ్
ఈంజ లోకుమ్ తె జితస కి, జేఁవ్మొర జీవ్ జా అనెన్ ఉటల్స
తెన్ మబుబ్తె ఎకిక్తె ఉకిక్ల్ జమ్ దె. ఒతత్ తెంతొ కెఁయఁక
తెఁయఁక జో తెన్ తమ్ దె. 18 జాకయ్, పబుక నంపజా
తుమ్ చితె కచగె మానుస్ల్ మొర తిలె, తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొఈంజేఁవ్ కొడొ ఉచరవడ దయిరిమ్ 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

* 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. † 4:13 4:13 ‘పబు బే బేగి అనెన్ ఉత జెయెదె, చి అమ్ క జోతె కడ నెయెదె’మెలి రితి సూన తిల, కిచొచ్గె, చిమదెనెజోవయింతె

తిలస సగుమ్ జిన్మూర 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.



1 దెసస్లొనీ 5:4 240 1 దెసస్లొనీ 5:28

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 కజాబమమ్ కెరుక నాయ్. 5 కిచొచ్కమెలె,తూమ్ఆము
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. 6 జాకయ్, నిదానుమ్
నెంజిల జుమ నిజిల్ రిత జల జేఁవ్ వేర మానుస్ల్ చ రిత
అమ్జంకపోని. ఆము, నేజుమిల రితతా, నేమచిచ్ల 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 కెరెతా. యుదుద్ మ్ తె గుండెచిపురెతొ
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 రిసొచి దయిరిమ్తెన్తా.
అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి యుదుద్ మ్ తె అమ్ క బోడి కిచొచ్ నే
లయితి రిసొ గలంతి ఇనుము టోపిచి రితి జా దయిరిమ్
జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, పబుక నంపనెంజిల మానుస్ల్
సిచచ్ జతిసి ఆమ్ సేడుక దేముడు సెలవ్ దెయెనాయ్. గని
పబు జలొఅమ్ చొయేసుకీసుత్ క అమ్నంప కెరికయ్,అమ్ చి
పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి జోయేసుచి
అతిత్ అమ్ రచిచ్ంచుప జంక మెనయ్ జోచి సెలవ్. 10 జో
యేసు 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

బతిమాలప్జాసంగితసుమ్మెలె, పబుచికామ్తుమ్ తె కెరె
తా జోచి అదికారుమ్ చి తెడి తుమ్ క దెకిత బుదిద్ సికడత్సక
తుమ్ మరియాద దెకితె తా. 13జోవయించి కామ్ చి రిసొ
జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ గవురుమ్ దెకితె తా. పడొత్ , ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ తుమ్ కటుట్ తెన్ తా. 14 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్
బుదిద్ సంగితసుమ్మెలె, బావుడుల్ , బదుద్ కుమ్ జలసక బుదిద్
సికడ, దయిరిమ్నెంజిలసక దయిరిమ్కెర,ఆతమ్క తొకిక్ సెకి
తిలసక తోడు తా, చిజోవయింతె కకక్ జోవయించ తపుప్ల్ క

కోపుమ్ నే దెకయ్ తె, జేఁవ్ సికితిసి, డిటుట్ మ్ జతిసి పాడ్ నే
కెరి రితి ఓరుస్ప జా. 15 కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, జోవయింక
తుమిఅలల్ర్ కెరనాయ్. తుమ్దసిస్తపుప్నేజతిరితిజాగర
దెకన. కెదొద్డి కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కామ్ క జెతికయ్ రితి తోడు
కెరె తంక ఆసజా. ఎకిక్ పబుక నంపజలసకయ్మెననాయ్,
కకక్య్ కి.

16 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి, సరద్ తెన్ తా. 17 బదుద్ కుమ్ నే జెతె
పారద్న కెరెతా. 18 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి ‘ఈంజజరుగ్ జంక తుయి
సెలవ్ దిలది’ మెన, దేముడుక సరద్ తెనిన్ ఒపప్న, సరద్ తెన్
తా. ‡కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి అసుస్స్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి
తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక దేముడుచి ఇసుట్ మ్.

19 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జరుగ్ కెరిసి పిటట్వుక పోన.
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 గేనాయ్
గె’ మెన అజజ్ కెరంతి రిసొ జా కోడు తుమ్ పరిచచ్ కెర. పబు
సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్మెలె, దెరన. 22గని బెదెనాయ్జలె,
‘గరిచ్’మెన దూరి కెర; కిచొచ్ గరిచ్ కామ్ జలెకి.

23 తుమ్ జోచయ్ జా పూరి సుదిద్ జతి రితి, మానుస్ల్ క
సేంతుమ్ ఆన్ తొ దేముడు సొంత తుమ్ క మారుస్ప కెరె
తవుసు, చి పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతికయ్ ఎద తుమ్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ చి ఆతమ్
జీవుఆఁగ్పూరిపొరపాట్నెంతెతవుసు. 24తుమ్ క బుకారొల్
కెరొల్ అమ్ చొ దేముడు నముకుమ్ జలొసొ. ఈంజ ఎతిక్
జొయియ్ జరుగ్ కెరెదె.

25బావుడుల్ ,అమ్ చిరిసొతుమ్పారద్న కెరెతా. 26పబుచి
పేమచి రిసొచి అమ్ చి ముదుద్ ఒతత్ నంపజల బావుడుల్
ఎతిక్జిన్ క దెకయ్ లి రితితుమ్జోవయింక సుదిద్ తిలిముదుద్
తెన్ జొకర.

27ఒతత్ నంపజలసఎతిక్జిన్సూన్ తి రితిఈంజఉతుమ్
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
1అమ్ క అబొబ్ జలొదేముడుక చిపబు జలొయేసుకీసుత్ క

నంపజా జోచి తెడి తిల 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!

3 తుమ్ చి నముకుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా గెతయ్, చి తుమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ రోజుక అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమ కెరసుచి
రిసొ, దేముడుక అమ్ చి సరద్ నే సంగిలె నెంజె. తుమ్ చి రిసొ
రోజుక అమ్ చి సరద్ 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,చితుమ్ చినముకుమ్పిటెట్ నాయ్. జాకయ్
దేముడుచ కేన్ సంగుమ్ లుతె గెలె జవుస్, కబుర్ తెదయ్ లె
జవుస్, తుమ్ చి రిసొయి దయిరిమ్ తెన్ అమ్ చి సరద్ అనెన్
నంపజలసక అమ్ సంగితసుమ్.

5జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ †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, తుమ్ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఓరుస్ప
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
జోచి కామ్ క బాదల్ సేడ అమ్ ఎతిక్జిన్ క జో సుకుక్మ్ దెతి
పొదిక తూమ్ కి దసబాదల్ సేడల్సక కి జా సుకుక్మ్ దెయెదె.
కెఁయఁక మెలె, పబు జలొ యేసు §జోచి అదికారుమ్
దెకయ్ తపరలోకుమ్ చదూతల్తెన్, సుటుట్ నంతఆగిలగితి
రితిజాజోఉతజాజోవయించి గవురుమ్ రుజుజ్ జతిపొదిక
ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె. 8 చి 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 పబుతె
జేఁవ్ గెచుచ్క నెతిరి, జోవయించి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొచి జోచి
ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ చి రిసొ జేఁవ్ జోవయింక దెకుక నెతిరి. 10జా
కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె మెలె, జో అనెన్ 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

మెనమెలె,తుమ్జోచయ్జా,జోచిపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ 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 కిజోవయించి ఆతమ్సెకిక జెయియ్మి కెరుస్.
12 తుమ్ ఇండితిస్ తె అమ్ చొ పబు జలొ యేసుచి నావ్
గవురుమ్ జయెదె, జోవయించి తెడి తూమ్ కి గవురుమ్
జసెత్. దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయయ్ ఈంజ
ఎతిక్ జరుగ్ జతి రిసొపారద్న కెరసుమ్.

2
1 బావుడుల్ , 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, “దీసిపాఁవ 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. 3 కోయి దస కొడొ సంగిలె, తుమ్
మోసిమ్ సేడ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు అనెన్ జెతికయ్
జా దీసి నే జతె అగెగ్, తొలితొ, ఒండి లోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ దేముడుక విరోదుమ్ జతి వెలిల్ బాద జరుగ్ జంక
అసెస్. దేముడు సంగిలిన్ఎతిక్క విరోదుమ్జలొ *పూరివెలిల్
మూరుక్మ్ బుదిద్ జలొసొఈంజలోకుమ్ తెబార్ జంక అసెస్,
జోపూరినాసెనుమ్జా గెతొసొ.

4 జో వెలొల్ మూరుక్డు కీసి జయెదె మెలె, కేన్ దేముడు
మెలొసొక కి కేన్ జొకరి వసుత్ వక కి జో విరోదుమ్ కెర, “ఆఁవ్
వెలొల్ ” మెనన, దేముడుచి గుడితెచి ముకిక్మ్ జలి టాన్ తె
వెస కెర, “ఆఁవ్ దేముడు” మెనన సంగెదె. 5 తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్ తిలిపొది కి తుమ్ కఈంజ ఎతిక్ సంగిలయ్. ఏద కెరుస్
నాయ్ గె?

6జలె, దేముడు సెలవ్ దిలి కాలుమ్ 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 కయ్ జొయియ్ జో మూరుక్డుచి సెకి గెచచ్వయ్ గెలెదె.

* 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 1:5బారికుల్ 5:41క దెకిలె,జోవయించినావ్జోవయించికామ్ చిరిసొ,అమ్అలల్ర్బాదల్సేడుకజోసెలవ్దిలె కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జోవయింతెన్
బెదుక జో అమ్ క విలువ మెలి రితి దెకిలిసి. ‡ 1:5 1:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతెచి రిసొమదెనె ఈంజేఁవ్ బాదల్ వాట్ 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 చిపుసత్కుమ్ తె దసొమానుస్చి
రిసొచ కొడొతె ‘జంతు’మెనటాలి తెన్ సంగితయ్. డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్తెంతొ 17 అదయ్యిమ్ ఎద, చి 19, 20 అదయ్యల్ దెక.
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చి రితి జోచి చోండి తెంతొ జెతికయ్ †వాదుకయ్ జోవయింక
మారయ్ గెలెదె.

9 జో మూరుక్డు జలొసొ కేనె తెంతొ జా తయెదె మెలె,
సయ్ తాన్ చి సెకి తెంతొ బార్ జా తయెదె. అయ్ లె, జో
సయ్ తాన్ చిఒగగ్ర్సెకితెన్అబదుద్ మ్ చ ‡మాయల్జతవెలొల్
వెలొల్ కమొ గటిట్ఙ కెర కెర, 10నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క తిలసక
మోసిమ్కెరెదె. కిచొచ్కమెలె, సతిత్మ్తిలిసి జేఁవ్ పేమ కెరుక
నెసిలచి రిసొ రచచ్న జతి నాయ్. 11 సతిత్మ్ జేఁవ్ నెసిలి
రిసొ, ‘అబదుద్ మ్, జలె, నంప కెరు’ మెన, ‘జేఁవ్ ఆతమ్ గుడిడ్
జతి రితిజామోసిమ్ తెదెరున్ సేడుత్ ’మెనదేముడుసొరప్ కెర
తయెదె. 12దసిస్, కోసతిత్మ్ నంప కెరినాయ్, గనిపాపుమ్ 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 దేముడు తుమ్ క బుకారల్న్.
కేన్ వాటు బుకారల్న్ మెలె, అమ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి
వాటు. 15 జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ, చి
అమ్ చిఅతిత్ దిలిసిఎతిక్,మెలె,అమ్ఒతత్ తిలిపొదిసికడిల్సి
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 పేమతా, 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 అమ్ పారద్న
కెరసుమ్.

3
అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర

1పడొత్ అనెన్ కిచొచ్మెలె,బావుడుల్ . పబుచిసుబుమ్కబుర్
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 తూమ్పారద్న కెర.
2బుదిద్ నెంజిలకుసిస్దుమ్ చమానుస్ల్ కెరఅలల్ర్తెంతొఅమ్
రచిచ్ంచుప జతి రితి తుమ్ పారద్న 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 నేలయితిరితిజొయియ్అడుడ్ దెయెదె. 4తుమ్ చిరిసొ
‘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 కిచొచ్కామ్నే కెరె బదుద్ కుమ్జాజితయ్గే, ‘నిదానుమ్
తెన్కామ్కెర కెర జియ’మెనఅమ్సంగిలిసిపిటట్వన్ తయ్.
దసొచొక తుమ్ దూరి తా. 7 ఆమ్ కెరి రితి తుమ్ దెక
సికిలె చెంగిలి మెన తుమ్ సొంత జానుస్. తుమ్ చి తెన్
అమ్ తిలి పొది బదుద్ కుమ్ జము నాయ్. 8 చి డబుబ్ల్
నే దెతె కచి అనిన్మ్ కమొ నాయ్, గని కకక్ బోద నే కెరి
రిసొ, సెమ సేడ సేడ రాతి మెదెద్నె *సొంత కామ్ కెర కెరయ్
జితె తిలమ్. 9 జితిసి గట తుమ్ తె ఆరి నఙుక జతి, చి
అమ్ చికామ్ చి రిసొ, గని ‘అమ్ క దెక జేఁవ్ కి బుదిద్ 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 తతిమెన సూన అసుస్మ్. 12దస
మానుస్ల్ చి రిసొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ కిచొచ్
ఆడ దెతసుమ్, కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్ మెలె,
“బమమ్ నెంతెపూచితెన్తుమ్సొంతకామ్కెరనయిజియ”
మెంతసుమ్. 13బావుడుల్ , చెంగిల్ కామ్ క జెతిసి ఎతిక్ కెరుక
తుమ్ బదుద్ కుమ్ జానాయ్.

14ఈంజ ఉతుమ్ తె అమ్ సంగిల్ రితి కో కెరె నాయ్ గే,
‘జోవయింక బుదిద్ జెతికయ్ రితి గడియలాజ్ జవుస్’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 జోవయించి పూచి జో కెరి రితి జోవయింక
సికడ.

ఆకర్ చిపారద్న
16 సేంతుమ్ దెతొ పబు సొంత తుమ్ చి పెటిట్ జోవయించి

సేంతుమ్ పూరి 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!

† 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 కోడుకయ్టాలిజతయ్. ఇనెన్ కోడుచి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. ‡ 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13అదయ్యిమ్దెక. 13:13తెమాయచవెలొల్

వెలొల్ కమొచికోడు అసెస్. § 2:13 2:13 నెంజిలె, పబుక నంపజతసమొతుత్ మ్ తె తూమ్నొవొజతి రితితొలితొ నంపజంకమెనయ్జోనిసానల్ మెనఈంజ ఎతిక్

తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఅసెస్. * 2:13 2:13మెలె,పాపుమ్ తెతెంతొ, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ, చి సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక.
* 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 రిసొఅంచితెసిక నంపజానిదానుమ్జా

అంచొ పుతుత్ జలొ రితొ పేమ తిలొ తిమోతిక జో *కీసుత్ జలొ
యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జోచొబారికి
జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

†సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ బులుక మెన
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ ‡దేముడు, పరలోకుమ్ తె
అమ్ బెదితి దయిరిమ్ దిలొ కీసుత్ జలొయేసు ఆడ దా అసిత్.
§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
నిదానుమ్కెరు. కిచొచ్మెలె, “ఒతత్చఅమ్ చనంపజలసతెచ
జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ వేర కోడు నే సికయ్ తి రితి తుయి ఎపెసు
పటున్మ్ తె తా జోవయింక ఆడ దా కెరు” మెలయ్. ఆఁవ్
అనెన్ దసిస్ సంగితసి. 4 మానుస్ల్ కవి ఉచరల్ రితయ్
మతెత్లివొ,ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ,పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె
జెరిమ్లసచి రిసొచమతెత్లివొచ, కొడొచి ఉపిప్రి కొడొచ తగులు
ఉచరె తతత్తి. జా కామ్ క నెంజె. దసచచి రిసొ ఉచరె
తిలె, ఆరి సతిత్మ్ నెంజిలిస్ కి ఒతత్ బెద తయెదె, 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.

5ఈంజఆడఅమ్కిచొచ్కదెతసుమ్మెలె,జేఁవ్మానుస్ల్
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 మాయ నెంజిలి
అమ్ చి నముకుమ్ కయ్ చి పేమయ్ ఈంజ. 6 సగుమ్ జిన్
మానుస్ల్, వేర బుదుద్ ల్ తె బెదిత కామ్ క నెంజిల కొడొ
లటట్బిత్స్ తె అలవాట్ జా దసితె గెచచ్ మారుస్ప 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 తుమ్ ముకిక్మ్ 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 తెన్ మునుస్బోదలీ 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 కేనె ముకిక్మ్ క డీసత్య్
మెలె,అంక ‘సూనవు’మెనపరలోకుమ్ చి సంతోసుమ్తిలొ
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. 13అగెగ్, జలె,జోవయింక ‘దేముడు నెంజె’మెనఆఁవ్
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, 14అనెన్,
అమ్ చొ దేముడు పబుచి ఎదివాట్ దయక యేసుకీసుత్ క
నంపజతసకయ్దొరుక్ జతి నముకుమ్ పేమయ్అంచి పెటిట్
జెరమ్య్ లన్. 15 కేన్ కోడుచి సతిత్మ్ కచితుమ్జో దసిస్ కెరిల్సి
దెకయ్ తయ్ మెలె, ‘పాపుమ్ సుదల్ కయ్ రచిచ్ంచుప కెరి
రిసొయి యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలన్’ మెలిసి.
ఆఁవ్ కి పూరి పాపుమ్ చొ, ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
పాపుమ్ చొ. 16 గని జో దేముడు కిచొచ్చి రిసొ అంచి ఉపిప్రి
జోవయించి దయ తిలన్ మెలె, ఆఁవ్ పూరి పాపుమ్ చొ కెరల్
అలల్ర్ జో ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరిస్ తెన్ జోవయించి
పేమ పూరి రుజుజ్ జంకయ్. దసిస్, జో నిసానల్సతె కో అంక
దెకిలె,ఆమ్ కి రచిచ్ంచుపజాపరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దేమెన
దయిరిమ్ జా నంపజవుల. 17 ఎతిక్ ఉగలు ఏలుప కెరొ
రానొజలొనేమొరొ, నేడీసొత్ ఎకిక్ దేముడుక ఉగల్ చిఉపిప్రి
ఉగల్ క పరలోకుమ్ చిగవురుమ్,మరియాదకలుగు 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 తెజా
దీస్ చజోసంగిలకొడొతుకఆతమ్అయ్ దల్జతు;జోవయించి
సుబుమ్ కబుర్ వేర బుదుద్ ల్ చి ఉపిప్రి జీన్ తి రితి 19 చి

* 1:1-2 1:1-2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె చి అంచయ్ జలమానుస్ల్ క జో ఏలుప కెరెదె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ. జలె, యూదుల్ తెన్ ‘కీసుత్ ’ మెలె, జో రచిచ్ంచుప కెరొసొచి అరుద్ మ్ తయెదె. † 1:1-2 1:1-2 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, యేసుకీసుత్
ఈంజలోకుమ్ తెజాఅమ్ చిపాపుమ్వయఅమ్ క సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొవిడద్ల్ కెర పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదయ్ 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 రిసొజోచి ఉపిప్రి

అమ్ చి దయిరిమ్అసెస్,జొయియ్ అమ్ క దొరుక్ జలి దయిరిమ్.’ § 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్ క అబొబ్ జలొ….’



1 తిమోతి 1:20 244 1 తిమోతి 3:7

సతిత్మ్ క నిదానుమ్తా,పాపుమ్నే ఇండితె, ‘చెంగిల్’మెన
తుయిజానిల్సిపూరిమెనుస్ నిదానుమ్ కెరయ్దయిరిమ్తెన్
పబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్ జిన్, జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్
జానిల్సి నెస ముల కెర, జేఁవ్ అగెగ్ ఒపప్న తిలి నముకుమ్
జెఁవివ్ పాడ్ కెరన గెల అసిత్. 20 జోవయింతె కొనస్ మెలె,
హ మె యును చి అలెకస్ందు. దసిస్ కెర, దేముడుచి
మరియాద కడ అసిత్. ‘దసిస్ పాపుమ్ ముల సికుక్తు’
మెనయ్, జేఁవ్ సిచచ్ జతి రితి జోవయింక కీసుత్ చి నావ్ తెన్
సయ్ తాన్ చి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దా అసిస్.

2
దాక్ వెలొల్ చి రిసొ సంగుమ్ చ పారద్న కెరిస్ చి రిసొచి

కోడు
1 తొలితొ 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 జెతిసి
దొరుక్ జతి రితి తుమ్ పారద్నల్ కెర. జోవయింక పబు
తోడు తతి రితి పారద్నల్ కెర, చి పబు కెరల్ దయ కమొచి
రిసొ కి జోవయింక తుమ్ చి సరద్ సంగ. 2 అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ అమ్ క
చెంగిల్ దెకుత్ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. అమ్ ఎతిక్జిన్
అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్తెన్జింక జయెదె,అడుడ్ నెంతె పబుక
బకి కెరుక జయెదె, చిమరియాద తెన్ జిమ్ దె.

ఎతిక్జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జతు మెన పబుచి
ఉదెద్సుమ్

3 దసిస్ పారద్న కెరెల్ చెంగిలి, అనెన్ ‘చెంగిలి’ మెన అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు ఒపప్న్ తయ్. 4 కిచొచ్క
మెలె, ‘సతిత్మ్ జాన్ తు! రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ జోవయించి ఉదెద్సుమ్. 5 కిచొచ్
సతిత్మ్ జాన్ తు మెన ఇసుట్ మ్ జతయ్ మెలె, జో ఎకిక్లొయి
దేముడు జలిసి,చిజోవయింక చిమానుస్ల్ కమదెనెజతొసొ
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
వరుమ్ ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ సంగితి అవ్ కాసుమ్
తవుస్’ మెనయ్ జోవయించి సొంత జీవ్ దా మొర గెచచ్,
అమ్ క సయ్ తాన్తెంతొజో నెతొవ గెలిసి. ఈంజయ్కోడుచి
సతిత్మ్ సరిగాసమయుమ్దేముడు 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 చి రిసొ జలె, అంచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్

కేన్ బెద జెతి పొది మునుస్బోదలీ పారద్న కెరు. దేముడుక
పూరి సతిత్మ్తా, పెటిట్ కిచొచ్ కోపుమ్నెంతె, కిచొచ్ జటిట్ జతిసి
నెంతె. సుదిద్ తిలి అతొత్ ఉకుక్ల పారద్న కెరు. 9 దసిస్, కి,
తేర్ బోదలు కకక్య్ లాజ్ 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 ముకిక్మ్ మెలె,
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 .
12పారద్నకబెదజెతసకేన్తేర్ బోదకిబోదనకెరుకఆఁవ్ఒపిప్
నాయ్, మునుస్బోదల్ చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ జేఁవ్ ఆననుక
ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, తుకెల్ తంకయ్. 13 ఆదాము మెలొ
మునుస్బోదక దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్. పడొత్ కయ్ తేరిస్
జలిహవవ్క జెరమ్య్ లన్. 14పడొత్ , సయ్ తాన్ చి అతిత్ తొలితొ
మోసిమ్ జలొసొ ఆదాము నెంజె, హవవ్ మెలి జా తేర్ బోద
సయ్ తాన్ చికోడు సూనపూరిమోసిమ్జాగెచచ్, దేముడుచి
సెలవ్ కోడు పిటట్వ తొలితొ పొరపాట్ జలి. 15 ఒతత్ తెంతొ,
కసట్ల్నొపుప్ల్తెన్తేర్ బోదల్,బోదల్పాయికమెనదేముడు
దాఅసెస్. గనిజేఁవ్ కసట్ల్ జలెకి, కేన్తేర్ బోదపబుక 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 ‘పబుచి కోడు’మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్ తుమ్ దెరనుక
మెలె, సంగుమ్ క పాసట్ర్ జంక కో ఉచరయ్, చెంగిల్ కామ్
ఉచరయ్.

2జలె,పాసట్ర్జతొసొకీసొమానుస్తంకమెలె,జోవయింక
‘సతిత్మ్ చొ మానుస్’ మెన ఎతిక్జిన్ చినితి రితి జో తంక.
జోవయింక ఎకిక్లి తేరిస్ తంక, *కిచొచ్తె కి నిదానుమ్ బుదిద్
ఇండితొసొ జో తంక, బుదిద్ సుదొ జో జంక, †జో ఇండితిస్ క
వేర మానుస్ల్ చి మరియాద నే కడొత్సొ, వేర తెంతొ జెత
మానుస్ల్ క మరియాద కెరొసొ జా, జోవయింక అనిన్మ్ గే
టాన్ గే దెంక, చి తెలివి తెన్బోదన కెరొసొజోతంక. 3సూర్
పితోసొ, బేగి కోపుమ్ జతొసొ పోని, మెతత్న మానుస్ కావలె.
గగొగ్ ల్ జతొసొపోని, డబుబ్ల్ ఆస జతొసొపోని.

4జోవయించి సొంత గేరుక జో బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక,
చి జో సంగిలి కోడు జేఁవ్ సూన్ తి రితి, జోవయించి అనెన్
మానుస్ల్ క జేఁవ్మరియాదదెకిత్ రితి,జోవయించబోదల్ క
జో సికడుక. 5 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి సొంత గేర్ క బుదిద్
తెన్ఏలుప కెరుకజోనేనెల్,దేముడుచిసంగుమ్ చమానుస్ల్ క
కీసి దెకెదె!

6 నొవర్ క నంపజలొసొ పాసట్ర్ జంక బెదె నాయ్. దసిస్
అదికారుమ్నొవర్ క నంపజలొసొకదిలె, గవురుమ్ కపులెదె.
‡సయ్ తాన్మొదొల్ క దసిస్పులిలన్,చిజోసిచచ్ జంక అసెస్.
జలె,జోమానుస్ దసిస్ పులిలె,జో కిజాసిచచ్ సేడుక జయెదె.
7పాసట్ర్ జతొసొక వేర మానుస్ల్ ‘సతిత్మ్ చొ మానుస్’ మెన
చినితి రితి జో ఇండుక. నెంజిలె, §జోవయించి మరియాద
గెలె, ‘జీనల్య్’మెన సయ్ తాన్ సరద్ జయెదె.

సంగుమ్ చి వెలెల్లమానుస్ల్ కీస్ తంక
* 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 గవురుమ్దెకయ్ తి సుదిద్ తెన్ తతొసొతంక’. ‡ 3:6 3:6తొలితొసయ్ తాన్దూతజాతిలన్. § 3:7 3:7అనెన్య్సంగుమ్ చిమరియాద
కి గెచెచ్దె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి మరియాద కి గెలి రితి డీసెదె.



1 తిమోతి 3:8 245 1 తిమోతి 4:16

8సంగుమ్ చిసేవ కెరఅనెన్ వెలొల్ జతస కి దసిస్మరియాద
ఆనన్ తి సుదిద్ ఇండితస తంక. కిచొచ్ మాయబుదిద్ నెంజిలస
జేఁవ్ తంక. మాయకొడొ లటట్బత్స పోని. సూర్ నే పితోసొ,
డబుబ్ల్ ఆస తిలస పోని. 9జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ మాయ
నెంతె పబు సికడిల్సి, చి పబుక నంప కెర ఎతిక్జిన్ క రచచ్న
దొరుక్ జతయ్ చి రిసొచిజోబార్ కెరిల్ గుటుట్ ,పూరినిదానుమ్
జేఁవ్ నంపజా తంక. 10 జా సేవక జోవయింక నే నిసానెల్,
జా కామ్ నే దెతె అగెగ్, జేఁవ్ నంపజా నిదానుమ్ తతిసి
జేఁవ్ ఇండితిసి సరిగా పరిచచ్ జా రుజుజ్ డీసుక. జోవయింక
‘నిజుమినంపజాసతిత్మ్ ఇండితతి’మెన రుజుజ్ అయ్ లె,జా
సేవతె బెదవుక జయెదె.

11 దసిస్ కి, దసిస్ కామ్ తె బెదిత తేర్ బోదలు కి మరియాద
ఆనన్ తి సుదిద్ ఇండితస తంక. సొండెలివొ పోని. కిచొచ్తె కి
నిదానుమ్ కెరన బుదిద్ ఇండుతు. కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ జేఁవ్
కెరెల్ కి, నముకుమ్ జలమానుస్ల్ జతు.

12 జలె, జా సేవ కెర మునుస్బోదల్ అనెన్ కీస మానుస్ల్
తంక మెలె, ఎకిక్ తెరిన్ తెన్ తంక, పడొత్ జోవయించ బోదల్ క
జోవయించి గేర్ క చెంగిల్ ఏలుప కెరస జా తతుత్ . 13 కిచొచ్క
మెలె, కో దసస్ వెలెల్ల మానుస్ల్ రిత జా సంగుమ్ చి సేవ
నముకుమ్ తెన్ నిదానుమ్ కెరుల గే, మానుస్ల్ జోవయింక
గవురుమ్ దెకుల, అనెన్ యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెరుక ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ జవుల, అనెన్, జా
సుబుమ్కబుర్ క ‘సతిత్మ్’మెనమానుస్ల్దయిరిమ్జవుల.

పారద్నక బెద జెతిపొది కీసి తంక
14-15 తుమ్ 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.
ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జఁయి అసెస్”
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 గేపాపుమ్గేచినితి 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 చ మానుస్ల్ సికడుల; ‘సరద్ తెన్ కతు’ మెనయ్
ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు జెరమ్వజోవయింక నంపజా
సతిత్మ్జాన్ తసక జేఁవ్ వసుత్ వల్ దా తిలె కి.

4 నాయ్, గెద, దేముడు జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్ చెంగిలి, చి
“తుయి దిలది”మెన సరద్ తెన్ జోవయింక ఒపప్నెల్, 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 జతొ యేసుక చెంగిలొ సేవ కెరొసొ జసెత్. అనెన్,
కీసుత్ చిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ చిబోదన,సరిగచిబోదన,తుయి
అపెప్క నిదానుమ్ ఇండిలి సతిత్మి తుచి పెటిట్ పలితుమ్
దెరెదె. 7మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరిల్ దేముడుక విరోదుమ్జతిసి
చిమంతిరివొచ వెరి వెరి కొడొచిజోవయించమతెత్లివొక 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 కిచొచ్కమెలె,అమ్ఆతమ్క
పబుకపూరి నిదానుమ్జా ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతి రిసొ కిచొచ్క
బదుద్ కుమ్నేజతెసెమల్ కెరనిల్ రితి ఒతత్ అసుస్మ్మెలె,జీవ్
తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్ తిఁయ
అసుస్మ్. జొయియ్ ఎతిక్జిన్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అనెన్
ముకిక్మ్ క జోవయింక నంపజలసకయ్.

11 ఈంజ 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 నిదానుమ్ తా,
పబుచి సుదిద్ తా, చెంగిల్ లటట్బెత్ తా, సతిత్మ్ ఇండితె తా.
తుయి దసిస్ జలె, తుక దెక జేఁవ్ కి సికుల.

13ఆఁవ్ జెతె ఎదక సంగుమ్ తె దేముడుచి కొడొ సదు కెరె
తా, బుదిద్ సికడెత్ తా, చి బోదన కెరె తా. 14 పడొత్ , జా సుటుట్ ,
పబుచిసంగుమ్ చవెలొల్ మానుస్ల్ చిసబతెతిలసతుక †బోడి
చడ పారద్న కెరికయ్, జోవయించ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొచి
అతిత్ దేముడు తుచి రిసొకోడు సంగిలన్. జోదేముడు తెదొడి
దిలి వరుమ్ తుయిపాడ్ కెరు నాయ్; నిదానుమ్ వాడిక కెరె
తా.

15జలె, తుచిపూచితిలిఈంజ ఎతిక్ తుయిఎకిక్మెనుస్
నిదానుమ్ కెరెతా,చితుక ‘ఆతమ్క వడడ్ అసెస్,డిటుట్ మ్అసెస్,
జోవయింక నంప కెరుక జయెదె’ మెన ఎతిక్జిన్ చినుల.
16తుయిజాగర దెకను. తుయి కిచొచ్ సికడెత్ గే సరిగా ఉచర,
సికక్డు. జా బోదన సరిగా నిదానుమ్ సికడెత్ తా. కిచొచ్క
మెలె,జాసుబుమ్ కబుర్ తెయితుచి రచచ్న కి, సూన్ తసచి
రచచ్న కి.

* 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.



1 తిమోతి 5:1 246 1 తిమోతి 6:2

5
వేర వేరమానుస్ల్ క కీసి దెకుక గే సంగిలిసి

1 కేన్ జవుస్మంతొమానుస్ల్ క కిచొచ్ జవుస్ కెర తిలె సరి
కెర గని, జోవయింక గోల కెర నాయ్. గని అబొబ్ద్ క కీసి
మరియాద తెన్ సంగుక జయెదె, పేమ తెన్ జో మానుస్ల్ 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.

3మాలఙ్జా నిజుమ్ రండెల్ జల తేర్ 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
జోవయించిసొంతమానుస్ల్ క దెకితిపూచికెరనుక సికుక్తు,
అయయ్సిఁసి పాయిలి సెమ నెతొయిలి రితి. ‘దసిస్ కెరుక
చెంగిలి’మెనదేముడు సంగితయ్. 5గని కో నిజుమ్రండెలి
జా, జాక కోయి మానుస్ తోడు నెంజిలె, దేముడుక ‘జొయియ్
రచిచ్ంచుప కెరుస్’మెన,జామానుస్ రాతిమెదెద్నె 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 జితె పొది ఆతమ్క మొరిల్ రితి జా తయెదె. 7 జలె,
రండెల్మానుస్ల్ చి మరియాద నే గెతి రితి జేఁవ్ జితి రిసొ,
ఇసి ఆడ దేసు. 8 కో జలెకు జోవయించ సొంతమానుస్ల్ క,
అనెన్ ముకిక్మ్ క సొంత కుటుంబుమ్ క చెంగిల్ దెకె నాయ్
గే, పోసె నాయ్ గే, జోమానుస్ పబుక నే నంపజలి రితి జా,
నంపనెంజిలొసొచి కంటపాపుమ్ చొ జయెదె.

9 కేన్ రండెల్మానుస్చి వయసు అరవయ్వెరుస్ల్ క తొకిక్
నెంజిలె, జా ఎకిక్లొక పెండిల్ జా తిలిసి జలె, సంగుమ్ చి సేవ
కెరసతె జాక టీఁవడుక జయెదె. 10 గని జాక కీసి మానుస్
మెన ఎతిక్జిన్ జానుక 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
నముకుమ్ జల వెలెల్ల మానుస్ల్ క చటొట్ దోవ తంక, బాదల్
తిలసకతోడు కెరతంక. కిచొచ్జలెకిచెంగిల కమొకెరిమానుస్
జా తంక.

11 గని తొకిక్ వయసుచ రండెల్ మానుస్ల్ క సంగుమ్ చి
సేవతె తుమ్ టీఁవడ నాయ్. వేర ఆసల్ జా పబుక పఁవిస్ల్
రితి జలె, అనెన్ పెండిల్ జంక ఆస జవుల. 12 జేఁవ్ “పబుచి
సేవ కెరె తయిందె, అనెన్ పెండిల్ జంక నెసి” మెన తొలితొ
సంగ తా, జా సేవతె బెదిలె పడొత్ అనెన్ పెండిల్ జా ములిలె,
అబదుద్ మ్ జలి నింద సేడుల. 13పడొత్ , రండెల్ జల ఉబెడిఒ
రితసక ఎతిక్ తోడు దిలె, బదుద్ కుమ్ జా పేడివొ పేడివొ బుల
బుల,సొండెల్ కొడొ సికుల. వేరమానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమి
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 సేవ ముల దా సయ్ తాన్ సికడిత్ బుదిద్తె
గెచచ్ అసిత్.

రండెల్మానుస్ల్ క కో దెకుక
16 జలె, పబుక నంపజలి కేన్ మానుస్చ మానుస్ల్ తె

రండెల్మానుస్ల్అసిత్ జలె,జానంపజలిమానుస్జోవయింక

దెకితె తవుస్. జేఁవ్ చయ్ రండెలివొక సంగుమ్ పోసుక
పోని. చి ఎదగ్రె తోడ్ నెంజిల రండెలివొక తోడు కెరి డబుబ్ల్
సేంసడ జోవయింకయ్ తోడ్ దెతె. 17 పబుచి సంగుమ్ చి
సేవ కెర వెలొల్ మానుస్తె కో చెంగిల్ ఏలుప 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
మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్స్ తెకిచొచ్మెనఏక్టాలిఉచరుక జయెదె
మెలె,
*“కెలెన్ గిడడ్ల్ దాన్ సుఁదయ్ తెపొది సుఁదయ్ త బెయిలల్ 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.

21దేముడుచిమొకెమ్, యేసుకీసుత్ చిమొకెమ్, పరలోకుమ్ చ
దూతల్ చి మొకెమ్, తుక ఆఁవ్ ముకిక్మ్ క సంగితసి మెలె,
రుజుజ్ ల్ సరిగా నే సూన్ తె తీరుప్ల్ కెరు నాయ్ అనెన్ కకక్
మొకమాటుమ్ నే దెకితె తీరుప్ కెరు.

22 పడొత్ , బమమ్ తెన్ కకక్ బోడి చడ పబుచి కామ్ క
అదికారుమ్ దేసు నాయ్. చెంగిలొ నెంజిలొ మానుస్క దసిస్
అదికారుమ్ దిలె, జోవయించి పాపుమ్ తె తుయి బెదిల్ రితి
జయెదె. అనెన్ మానుస్ల్ 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 తెంతొ తుచి పెటిట్చి బాద చి తుచి ఆఁగ్ చ
అనెన్ బాదల్ చి రిసొ ఓసుత్ మెన ఇదిల్ దాచ రసుస్మ్ పి.

24 జలె, తీరుప్ కెరిస్ చి రిసొ అనెన్ 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,
సతిత్మ్ కమొసొసుట్ మ్ డీసుల, గనిమొదొల్ కయ్ నే డీసిలెకి,
ఎలల్కాలుమ్ లుంకడుక నెంజె.

6
ఎజొమానుల్ క గొతిమానుస్ల్,గొతిమానుస్ల్ క ఎజొమానుల్

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 జలమ్ గే మెన
ఉచరుక జలెకి,జేఁవ్గొతిమానుస్ల్జోవయించఎజొమానుల్ క
గవురుమ్ దెకుక ములుత్ నాయ్. ‘జేఁవ్ ఎజొమానుల్ కి పబుక
నంపజలస’ మెనయ్ జయి పేమకయ్ అగెగ్చి కంట అనెన్

* 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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నిదానుమ్ జోవయించి సేవ కెరుక. ఇస నిదానుమ్ బుదుద్ ల్
తుయి సికడు.

డబుబ్ల్ ఆసక వేర బుదుద్ ల్ చి రిసొ సంగిలిసి
3 జలె, పబు జలొ యేసుకీసుత్ చ చెంగిల్ కెర బుదిద్ కొడొక

చి జోవయింతెన్ బెదితి సుదిద్బోదనక కో నెస కెర వేర సికడెల్,
4 గవురుమ్ క జాని మెననెల్ కి, జో కిచొచ్య్ నేనె. పబుచి
సరద్బుదిద్ జోవయించిపెటిట్ నెంజిలి రిసొ,ఆరిచకొడొచిఉపిప్రి
కొడొ తెలివి తెన్ బెదవ జుజయ్ తి ఆసయి తెన్ జోమానుస్
తయెదె. కొడొ తెన్ దసిస్ జుజయ్ తిసి, చి దసిస్చిక జటుల్
జతిసి, జలె, కిచొచ్ పలితుమ్దెరయ్మెలె,గోసల్,టంటలుల్ ,
దూసెనల్, ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ అనామ్నల్ జతిసి, 5 నే
కుటిట్త తగులు, దసయ్ బాదల్. దసయ్ బుదుద్ ల్ జత
మానుస్ల్ చ ఆతమ్ల్పాడ్జాఅసిత్,జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్య్
సతిత్మ్ నాయ్. ‘దేముడుచి కామ్ కెరి రితి అమ్ డీసిలె,
డబుబ్ల్ లాబుమ్ జయెదె’ మెన ఉచర నాయ్ 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 ఆనుమ్ నాయ్, చి మొరెల్ కచితుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ తెంతొ కిచొచ్య్ నెము నాయ్. 8 గని అమ్ క కతిసి
గలంతిసి తిలె,సాలు. 9 గని ఈంజ లోకుమ్ 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 కపూరిపాడ్ కెరనాసెనుమ్ కెరతి. 10 కిచొచ్కమెలె,
పాపల్ఎతిక్క డబుబ్ల్ ఆసచేరు రితిజాఆదారుమ్జయెదె.
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 జంక మెలె, సతిత్మ్ ఇండితిసి, పబుక పూరి నిదానుమ్
తతిసి. నముకుమ్ తతిసి, పేమ, బాదల్ ఓరుస్ప జతి సెకి,
గగొగ్ ల్నేజతిసేంతుమ్బుదిద్ మెతత్నబుదిద్ తతిసి,దసచకయ్
తుయి ఆస జా. 12 తుచి నముకుమ్ చి బవుమానుమ్
దొరుక్ జతె ఎదక తుయిపూరి 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. జా వరుమ్ దెరను. 13 యేసుకీసుత్ †పొంతి
పిలాతు అదికారిచి మొకెమ్ సాచి సంగ ఒపప్నొల్ , గెద. జలె,
ఎతిక్క జీవ్ దెతొజీవ్తిలొదేముడుచిమొకెమ్ పడొత్ జో కీసుత్ చి
మొకెమ్ 14 తుక కిచొచ్ ఆడ ఆఁవ్ దెతసి మెలె, పబు జలొ
అమ్ చొయేసుకీసుత్ 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. 15 యేసుపబు కెఁయఁక అనెన్
ఉత జెయెదె మెలె, దేముడు అబొబ్సి కెఁయఁక జరుగ్ కెరెదె

గే, తెదొడ్ కయ్. జో దేముడు అబొబ్సి ఎతిక్చి కంట వెలొల్
తిలొ ఎకిక్లొ దేముడు, 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 దెకితినాయ్, 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 . అమ్ మానుస్ల్ సంతోసుమ్ తెన్
వాడిక కెరి రితి అమ్ క దొరుక్. జలిసి ఎతిక్ దెతొసొ జొయియ్,
గెద.

18జేఁవ్సొమాస్రుల్ ,జలె, కీసితంకమెలె,అనెన్మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెకిత ఒగగ్ర్ కమొ కెరు. దసిస్ తిలె, ఆతమ్క
సొమాస్రుమ్ జవుల. జేఁవ్ ముసక్ నే జతె, నెంజిలసక సరద్
తెన్ దరుమ్మ్తెన్దెతు. 19దసిస్ 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,

జోవయించికామ్తుయికెరివరుమ్దెరనాయ్,జోవయించి
సతిత్మ్ సికడెత్ తా. సుదిద్ నెంజిలఆరిక ఆరిచ కొడొ, దేముడుక
దస కొడొ విరోదుమ్ జతతి, గెద, దస కొడొక, చి ‘గాయ్నుమ్’
మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క, చిమానుస్ల్ 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 తె ముకిక్మ్ 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,

దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొయేసుకీసుత్ చి రిసొ సుబుమ్ కబుర్
కామ్కెరిరిసొజోచొబారికిజలొఆఁవ్పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

“అంచొ పుతుత్ జలొ యేసుకీసుత్ క కో నంపజవుల గే,
జేఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్ అంచి తెన్ జింక
ఆఁవ్ వరుమ్ దెతసి” మెన పమానుమ్ కెలొ దేముడు 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
3దేముడుచి సేవపొరపాట్నెంతె సతిత్మ్ తెన్ఆఁవ్ కెరసి

మెన అంక దయిరిమ్. అంచ పూరుగ్ మ్ చ కి జోకయ్ జొకరె
తిల. ఆఁవ్ కెఁయయ్ పారద్న కెరెల్ కి, తుక నే పఁవిస్తె, తుచి
రిసొ జో దేముడుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 4 తుక
అనెన్ దెకుక కోర్ ప జా, రాతి మెదెద్నె ఉచరె తతత్సి. తుక
అనెన్ దెకిలె, పూరి సరద్ జయిందె. తుయి ఏడిల్సి ఆఁవ్ ఏద
కెరసి, 5చిమాయనెంజిలి తుచి నిదానుమ్ చి నముకుమ్ 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.
6జాకయ్తుకఆఁవ్అపెప్ కిచొచ్ఉచరవడత్సిమెలె,జాసుటుట్
ఆఁవ్ తుక బోడి చడ పారద్న 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 చి ఆతమ్సెకి, అంచి పేమ, అంచి తిరీంచి బుదిద్
జోవయించి పెటిట్ కామ్ కెరె తా పలితుమ్ దెరుస్”.

8 జాకయ్, పూరి దయిరిమ్ తెన్ తా, అమ్ చొ
యేసుపబుచి రిసొచి సాచి సంగుక తుయి లాజ్ జా నాయ్,
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.
9ఈంజొదేముడు అమ్ క నిసానసయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ
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
జోవయించిఉపిప్రి అంచి దయతియిఁదె”మెనయ్, కిచొచ్ నే
జెరమ్య్ లిఅగెగ్ తెంతొసొంత *ఇసుట్ మ్జాఅమ్ క జా వరుమ్
దిలన్. 10అమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొయేసుకీసుత్ ఈంజ
లోకుమ్ తె బార్ జలిసి తెన్ ఈంజ జో దిలి వరుమ్ రుజుజ్ జా
అసెస్. యేసుపబు మొరున్చి ఉపిప్రి జీన పాడ్ కెర గెల కెర,
పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్, ‘పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్
దొరుక్ జయెదె’, ‘నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క పిటుట్ క జయెదె’ మెన

రుజుజ్ దెకవ,జారుజుజ్ జలిస్ చిరిసొచిసుబుమ్ కబుర్అమ్ క
దొరుక్ కెర అసెస్.

11 జలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవ బోదన కెరి
రిసొజోవయించిబారికిజా బులుక మెన, పబు అంక నిసాన
అదికారుమ్ దిలన్. 12ఈంజయి కామ్ ఆఁవ్ కెరిల్ రిసొ ఆఁవ్
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 జెతికయ్ జా
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 కిచొచ్ పాడ్ నే జతి రితి తుయిజాగర 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. 17జోఇతత్ల్ ఈంజ రోమ్పటున్మ్ తెజా,
సరద్ తెన్ అంక చజ జా తోడు దిలన్. 18 ‘యేసుపబు అనెన్
ఉత జా లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసిక ఒనేసిపొరుచి
ఉపిప్రి జో కనాక్రుమ్ తితి రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’
మెనయ్ అంచి పారద్న ఎపెసుతె జో తోడ్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తుయి
పూరిజానిస్.

2
తిమోతిక పవులు అనెన్ నిదానుమ్ సంగిలిసి

1అంచొ పుతుత్ , కీసుత్ జలొ యేసుచి దయక తుక జో దిలి
సెకిక తుయిడిటుట్ మ్తా. 2చిఒగగ్ర్సాచుల్ చిమొకెమ్ తుయి
అంచితె సూనిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ కి అనెన్ మానుస్ల్ క సికడిత్ రితి,
నిదానుమ్ తిల అనెన్ మానుస్ల్ క తుయి సికడు. 3 పడొత్ ,
చెంగిలొతిలొకేన్జమాను కీసిబాదల్ఓరుస్పజానిదానుమ్
కెరెదె గే, తుయి కి పబుచి కామ్ చి రిసొబాదల్ సేడిత్సి తుయి
కి ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా. 4 పడొత్ , జమానుల్ తె బెదితొసొ
చెంగిలొచొ జలె, కామ్ తె తిలె, వేరమాములుమ్మానుస్ల్ చ
కమొతె జో బెదె నాయ్, నెంజిలె వేరచితె బెదిలె, సికుక్ జా
జోవయింక దిలి కామ్ పిటట్యెదె. జోచొ ఎజొమాని మెనిస్తి
రితిజోతియారిల్ కామ్చెంగిల్ కుటట్వుకమెనమెనుస్ దా ఎకిక్
నిదానుమ్ కెరెదె. 5పడొత్ , నిగితి కెల్ క జవుస్ బెదితొసొ జలె,
జేఁవ్ కెరల్య్ చి బెదితి రితి కెరెల్కయ్ జో జీన గురి నఙనుక
జయెదె. 6పడొత్ ,పంటొలాయిలెపొది,కోతొలితొజోవయించి
వాట నఙనుక విలువ మెలె, నిదానుమ్ కామ్ కెరొల్ తిలొసొ
విలువ, బదుద్ కుమ్ చొనాయ్, గని నిదానుమ్ కెరొసొ. 7ఆఁవ్
ఇనెన్ రెగిడల్ టాలివొచి రిసొ చెంగిల్ ఉచరు. తుయి పూరి
అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు తుక సికడెదె.

చి సెకి
8యేసుకీసుత్ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ మొర

అనెన్ జిలిసిముకిక్మ్ క తుయిఉచార కెరంతెతా. జోచిరిసొ
ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుక మెన పబు

* 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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అంచిఅతిత్ కామ్సొరప్ కెరదాఅసెస్, గెద. 9జయియ్ 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 దయిరిమ్ మెలె,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ కోడు బందుక నెతిరి. 10జాకయ్
దేముడు నిసానల్సక ‘సూన నంపజా కీసుత్ జలొ యేసుచి
నావ్తెన్పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుపజాపరలోకుమ్ తె గెచచ్
కెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్తతుత్ ’మెనయ్, కిచొచ్సెమల్జలెకి
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’ మెన జో 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
తుయిఎకిక్ ఆసజా,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,
“మొరల్మానుస్ల్ క దేముడుజియడెదెమెలిసిపడొత్ కయ్జరుగ్
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
దేముడుచిరాజిమ్ క ‘గేరు’మెనదెకిలె,జాగేరుచిపునాదితె
కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“కో జోవయింక నిదానుమ్ తా జోచయ్ జా అసిత్ గే పబు

జానె” పడొత్ , “పబుచి నావ్ కో దెరతి గే,
పాపుమ్ తెబెదుత్నాయ్, గనిములదెతు!” మెనరెగడ్ అసెస్.

20 జలె, 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 కమొకవాడిక కెరస.
21 జలె కేన్మానుస్ ఆతమ్ నిసాక్రుమ్ కెరి పాపుమ్ గెచచ్వన
గెలె, జలె, మరియాద కామ్ కెరి సామన్ 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 ,
నిదానుమ్ చి నముకుమ్, పేమ, సేంతుమ్ కయ్, జేఁవ్ తుయి
కోర్ ప జతెతా.

23బుదిద్ నెంజిల కామ్ క నెంజిల కొడొ జుజయ్ తిస్ క దూరి
తా. దసచతె బెదిలె మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ గగొగ్ ల్ జా
జటిట్ జతతి. 24 పడొత్ , పబుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్ జలెకి,
గగొగ్ ల్జతొసొజంకజయెనాయ్. జోకీసొతంకమెలె,మెతత్న
తా ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితొసొ, తెలివి తెన్ చెంగిల్ బోదన
కెరొసొ, కుసిస్దుమ్ నే జతె బాదల్ ఓరుస్ప జతొసొ జంక.
25పడొత్ ,చిబోదనకవేరయ్సంగితమానుస్ల్ చిఉపిప్రి గగొగ్ ల్
నే జతె జో మానుస్ మరియాద తెన్ సరిగా అరుద్ మ్ సంగుక
సికుక. దసిస్ మరియాద తెన్, ‘జో మానుస్ తపుప్ ఒపప్న
విసారుమ్జాసతిత్మ్దెరనుస్’మెనఏక్ వేలదేముడు సెలవ్
దెయెదె, 26చి సయ్ తాన్ తె దెరున్ సేడిల్స్ తెంతొ, జోవయించి
ఇసుట్ మ్ రితి కెరె తిలిస్ తె తెంతొ జోమానుస్ 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
జోవయింకయ్జెఁవివ్ ఉచరంతె తవుల, డబుబ్ల్ ఆస జఁయి
గెచుచ్ల, సొంత గవురుమ్ సంగితె తవుల, బడాయ్ జతె
తవుల, 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, 4 ఉపమెనుస్ 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, 5 చి ‘దేముడుక జొకరసుమ్’
మెనన మానుస్ల్ చి మొకెమ్ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొ కెరెల్ కి, జేఁవ్
ఇండితిసి దెకిలె,జోవయించి ఆతమ్సెకిక జితినాయ్, చి జేఁవ్
సంగితిస్తెన్జేఁవ్ ఇండితిసిబెదెనాయ్,జోవయించిసెకిచి
రుజుజ్ దెకయ్ తి నాయ్. దస మానుస్ల్ క తుమ్ బెదవన
నాయ్, జోవయింక దూరి తా. 6 ఉపమెనుస్క “దేముడుచి
కామ్ కెరసుమ్” మెన, దస మునుస్బోదల్ తె సగుమ్ జిన్

* 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.



2 తిమోతి 3:7 250 2 తిమోతి 4:17

కిచొచ్ కెరతిమెలె, కచ కచగెరలెసినేతుమ్కెరన,తకుబుదిద్చ
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
మానుస్ల్ సతిత్మ్ నెస కెర, వేరయ్ సికడత్తి. ఈంజేఁవ్ ఆతమ్క
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 అపెప్చ మానుస్ల్ 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,అంచినముకుమ్,బాదల్ఓరుస్పజాఆఁవ్సేంతుమ్
తతిసి, అంచి పేమ, అంచి నిదానుమ్, 11మానుస్ల్ 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 అనెన్య్పాడ్ జతె తవుల. 14తుయి,మాతుమ్,
తుయి సికిలిసి తుయి దయిరిమ్ జా డిటుట్ మ్ నంపజలిసి
ఎదగ్రె నే ములితె, పూరి నిదానుమ్ తా. కతెత్ కతెత్ తొలితొ
సికిలది గే పఁవుస్ నాయ్. 15 పడొత్ , దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ ల కొడొ బాల తెంతొ పూరి అలవాట్ జా అసిస్. కీసుత్
జలొ యేసుక 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 అమ్ఒతత్య్సికుక జయెదె. పాపుమ్ చి రిసొజాగర
సంగితిసి ఒతత్య్ తయెదె,పాపుమ్ముల కీసి బుదిద్ జంక గే
సికడిత్సిఒతత్య్తయెదె,చిసతిత్మ్ఇండుకసికయ్ తిసిఎతిక్
ఒతత్య్ తయెదె. 17దేముడుచి సేవ కెరొ కేన్మానుస్కి జేఁవ్
కొడొ పెటిట్ నిదానుమ్ తియనెల్, జా కామ్ నిదానుమ్ కెరి రితి
దొరుక్ జలి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ దేముడుచి కోడు సదు
కెరిస్ తెయ్దొరుక్ జయెదె.

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 తెతా.
కెఁయఁక కి,ఇసుట్ మ్తిలెకినెంజిలె కి, కెదొద్డ్తెదొడ్నిదానుమ్
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, చిఅలల్ర్ జలెకి, బదుద్ కుమ్
నే జతె, బమమ్ నే జతె,బోదన కెరె తా.

3ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జాకాలుమ్ క ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
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. 4సతిత్మ్
సూనుక ముల, మానుస్ల్ జెఁవివ్ ఉచరల్ మతెత్లివొ నంప
కెరుల. 5 తుయి, మాతుమ్, మచిచ్ల్ రితి బుదిద్ నే జతె,
తెలివి నిదానుమ్ తెన్తా, బమమ్ నే జతెబాదల్ ఓరుస్ప జా,
కీసుత్ చి రిసొచి దేముడు సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తా, జో
దేముడు తియారిల్ కామ్పూరి కెరు.

6 ఆఁవ్, 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 ఎకిక్మెనుస్ తెన్ నిగెదె గే,ఆఁవ్ దసిస్
నముకుమ్ తె నిదానుమ్ కెర అసిస్. 8జాకయ్, ఆఁవ్ సతిత్మ్
కెరిల్స్ చి బవుమానుమ్ అంక రకితయ్. కేన్ బవుమానుమ్
మెలె, సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ తీరుప్ కెరొసొ జతొ పబుయిఉతజా
జోతీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక దెతిసి. ఎకిక్ అంకయ్బవుమానుమ్
తయెదె మెను నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ కో జో అనెన్
ఉత జెతిస్ క రక నిదానుమ్ కెర తవుల గే.

పవులుమాలఙ్జా తిమోతిక బుకారిల్సి
9తెరెల్, అంచితె బే బేగి జే. 10 కిచొచ్క మెలె, దేమా, జలె,

ఈంజలోకుమ్ తెతతిస్ క పేమతా,అంకమోసిమ్కెరముల
దా దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసెస్. కేసేక్, జలె,
గలతీయ పదేసిమ్ తె, తీతు, జలె, దలమ్తియ పదేసిమ్ తె
ఉటట్ గెచచ్ అసిత్. 11 ఎకిక్ లూకా అంచి తెన్ అసెస్. తుయి
జెతి పొదిమారుక్క కడ ఆను. జో అంచి కామ్ తె అంక జలె
తోడ్ తయెదె, చెంగిల్ సేవ కెరెదె. అగెగ్ తెంతొ దసిస్ అసెస్.
12 తుకికుక ఎపెసుతె తెదవ అసిస్. 13 తుయి జెతి పొది,
తోయ పటున్మ్ తె కరుప్చి గెరి ఆఁవ్ ములిలి గొంగెఙ్ల, పడొత్
అంచ పుసత్కల్, చిముకిక్మ్ క ఆఁవ్ రెగిడల్ పుసత్కుమ్ ఆను.

14 సరాబు జలొ అలెకస్ందు, జలె, అంక ఒగగ్ర్ సెమ
సేడయ్ లొ. పబుయి తీరుప్ కెర జోవయించ కమొచి రిసొచి
సిచచ్జోవయింక దెయెదె. 15తుయి,మాతుమ్,జోవయించి
రిసొ జాగర తా. కిచొచ్క మెలె, అమ్ సంగిలి చి ఉపిప్రి జో
బలే విరోదుమ్ కెరొల్ .

16 †అదికారుల్ చి మొకెమ్ అంక తొలితొ పరిచచ్ కెరిల్స్ తె
కోయిఅంకతోడు సంగితినాయ్. మాయబుదిద్ తిలి రితిజేఁవ్
ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తా అంక ములిల రితి జల. జోవయించి జా
పాపుమ్జేఁవ్నేవయితిరితిపబుచెమించుప కెరుస్! 17గని
తెదొడిజాఅదికారుల్ చిమొకెమ్ పబుయిఅంక తోడుతా, ఒతత్
బెర తిల యూదుల్ నెంజిలస సూన్ తి రితి సుబుమ్ కబుర్

* 3:11 3:11బారికుల్ 13:50-14:20 దెక. * 4:6 4:6 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ బలి జతి సమయుమ్…’. జో నిజుమిబలి జయెనాయ్, గని జోమొరుక తిలిస్ చి
టాలికయ్దసిస్ సంగితయ్. † 4:16 4:16ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొది పవులు రోమ్ తె జేలిజాతిలొ, బెరె. బారికుల్ 28:16-31దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్
నెంతె తిలన్, చి పడొత్ , బెరె,జోవయించి తగు సూనల్.
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పూరిఆఁవ్సూనయ్ తిరితిఅంకసెకిదిలన్. చిజొయియ్తోడు
తతికయ్, పమాదుమ్ నే జతి రితి రచిచ్ంచుప జలయ్‡,
వాగుచి చోండి 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.

21తెరెల్,చలిల్ పొదినేజెతెజే. యుబూలస్,పుదెన్స్,లీను,
కౌల్దియచిఇనెన్చనంపజలబావుడుల్ జల రితఎతిక్జిన్తుక
జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

22పబు తుచిఆతమ్ తెన్తవుస్! జోవయించిదయతుమ్
ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

‡ 4:17 4:17జా సుటుట్ పవులుచి తగు సూనిల్సి విడద్ల్ కెరల్, బెరె, గని పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్ దెర, తగు కెర,బోడి గండల్ కెరమారల్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి.
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తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి 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 తె మానుస్ల్
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
పూరిదయిరిమ్. 3“పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్బెదితిరచచ్నచి
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
ఆడ దా అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనయ్ లిస్ తెన్ అపెప్ జా కోడు బార్ 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 డిబబ్తె తుక కిచొచ్క ములిలయ్మెలె, ఒతత్చ
సంగుమ్ లుతె కిచొచ్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్ గే, తుయి చెంగిల్
నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచొచ్ ఏక్ చి రిసొ
సంగిలయ్ మెలె, జానిస్, గెద. “ఒతత్చ ఎతిక్ పటున్మ్ తెచ
సంగుమ్ ల్ క జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ †వెలెల్లమానుస్ల్ క నిసానొల్ , చి
జోవయింక 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
జాతంక,చిజోవయించ ‡అయయ్స్ అబొబ్స్ చికోడుసూన్ 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 తె సొంత ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి కెరొసొ జో తంక నాయ్, బేగి కోపుమ్ సేడొత్సొ
నే జా జంక, మతిత్లొస్ జవుస్, పెటొత్ సొ బియడొత్సొ జవుస్,
గార్ వాట్ తె డబుబ్ల్ ఆస జతొసొ జవుస్ జో తంక నాయ్.
8వేర తెంతొఅయ్ లసకమరియాదదెకితొసొ, చెంగిల్ తిలిస్
ఎతిక్క పేమ కెరొసొ, చెంగిల్ బుదిద్ సుదొ, సుదిద్ తెన్ సతిత్మ్
నాయిమ్ ఇండితొసొ, పబుచి సేవ ఎకిక్ సతిత్మ్ తెన్ కెరొసొ,
ముదొద్ కెరంతొసొ జా తంక. 9 పడొత్ , దేముడు అమ్ క దిలి
జోచినిదానుమ్తెన్చియేసుచి రిసొచిచిబోదనఅమ్జోచ

బారికుల్ కసికడఅసుస్మ్. జయియ్బోదనజోఎకిక్నిదానుమ్
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 జిన్ అసిత్. ఆరిచ కొడొ జేఁవ్ 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. 12జేఁవ్మోసిమ్
కెరసతెచొసొంత ఎకిక్లొ సొంత కిచొచ్ ఏక్ మెన అసెస్ మెలె,
“అమ్ చ *కేతీయులు అగెగ్ తెంతొ అబదుద్ మ్ చి,మూరుక్డుల్ ,
బదుద్ కుమ్ చ, జోవయించి పెటిట్ బెరవంతి ఆసక జితసయ్”
మెన సంగ అసెస్. 13జాసాచి 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 చి నముకుమ్ తెన్
బెదితి బోద జేఁవ్ 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
అనామ్నుమ్జలస,జలె,జోవయింక కిచొచ్వసుత్ వ సుదిద్ తయె
నాయ్. జోవయించి సొంత మెనుస్ కి పూరి గార్ జా అసిత్, చి
§కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన జానెల్ కి, చెంగిల్ ఇండుక పిటట్వన,
జోవయించి బుదిద్ గార్ జా జోవయించి ఆతమ్ పాడ్ కెరన
అసిత్. 16 “దేముడుక జానుమ్”మెనంతతి, గనిజోవయించ
కమొక దెకిలె, ‘దేముడుక నేన్ తి’ మెనపూరి రుజుజ్ జతయ్.
జేఁవ్* వెటాక్రుమ్ జా అసిత్, పబుచి కోడు సూన్ తి నాయ్,
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 కెరన బుదిద్ ఇండుతు,మరియాద బుదిద్ ఇండుతు,
బుదిద్ సుదల్తతుత్ ,చిపబుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ క,పేమక,
చినిదానుమ్ కజోవయించిఆతమ్తెచెంగిల్దెరనుకజాతతుత్ .

* 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. గీకుబాసతెన్జోరచిచ్ంచుప కెరొసొక ‘కీసుత్ ’మెనుల, ఎబీబాసతెన్జోవయింక ‘మసీస్యస్’మెనుల. † 1:5 1:5జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జతిస్ తెవయసు

ముకిక్మ్ నాయ్, గని పబుచి బుదిద్ జోవయింక తిలిసి ముకిక్మ్. ‡ 1:6 1:6 జా బుదిద్ తిలె, అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి కోడు 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 4అదయ్యిమ్, చి గలతీయుల్ 2:16. * 1:12 1:12మెలె, ‘కేతు డిబబ్చమానుస్ల్’. † 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. * 1:16 1:16 పబుచిమొకెమ్ చి

మానుస్ల్ చిమొకెమ్. * 2:2 2:2 గీకు బాస చిజా కోడుతె సూరుల్ గట పితిసిముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి వేర కమొఎతిక్తెముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి తయెదె.
† 2:3 2:3 నెంజిలె, ‘జటిట్ కెరయ్ త ఆరిచ నిందల్ కెరు నాయ్’.
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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. 4జోవయించ ఉబెడివొక బుదిద్ ఆనవుక.
కీస బుదుద్ ల్ జోవయింక జేఁవ్ సికడుక మెలె, జోవయించ
మునస్రుస్ల్ క చి బోదల్ క జేఁవ్ పేమ దెకితె తంక, 5 జేఁవ్
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 జోవయించ
మునస్రుస్ల్ చితెడితాదాక్కెరన,జోవయించికోడుసూనుక.
సంగుమ్ చ తేర్ బోదల్ కిచొచ్క ఇస బుదుద్ ల్ ఇండుక మెలె,
ఇసి ఇండిలె, ‘నాయ్ గెద, పొరపాట్ జతి నాయ్’ మెన దెక,
దేముడు దిలి తుమ్ సూనయ్ తి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ క ఒతత్చ కేన్మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరుక నెతిరి.

6 దసిస్, ఉబెడల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, “ఆసల్ రకన
తుమ్ బుదిద్ ఇండ”మెన తుయి బలవంతుమ్ కెరు. 7అనెన్,
జేఁవ్ తుచ కమొ దెక సికిత్ రితి చెంగిల కమొ కిచొచ్ జలెకి
నిదానుమ్ కెరెతా. అనెన్, తుయిబోదన కెరిస్ తె సతిత్మ్ బుదిద్
చి మరియాద దెకవు. 8అనెన్, జా బోదనతె 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. 12జా దయ అమ్ క కిచొచ్ సికడత్య్
మెలె, దేముడుక విరోదుమ్ జల వెరి కమొ వెరి ఆసల్ముల
మారుస్ప జా, బుదిద్ జా, సతిత్మ్ ఇండ, జో దేముడుచి
గవురుమ్ రుజుజ్ జతి రితిఈంజలోకుమ్ తె జిఁయ. 13 ‘జరుగ్
జయెదె’మెనఅమ్పూరిదయిరిమ్నముకుమ్తిలిజోదెతి
సరద్వరుమ్ జెయిమ్ జతిస్ క అమ్ నిదానుమ్ రకితె తంక.
మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొ పరలోకుమ్ చొ దేముడు
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ ఉత జెతిస్ క చి
జో అనెన్ ఉత జెతిస్ తెన్ పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ డీసిత్స్ క
అమ్పేమతెన్ రకితె తంక. 14పాపుమ్ఎతిక్ తెంతొఅమ్ క

*నెతొవితి రిసొ,చి ‘అంచసొంతమానుస్ల్జాసతిత్మ్ 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
నంపజలససతిత్మ్ఇండుకఅనెన్నిదానుమ్సికిత్రితి,పబు
తుక దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోవయించ తపుప్ల్ జోవయింక
దెకవు, చి జేఁవ్ బుదిద్ జతి రితి జోవయింక సతిత్మ్ దెకవ
దయిరిమ్నిదానుమ్సంగు. జాఎతిక్తెతుక కో నిసాక్రుమ్
నే దెకిత్ రితి గని తుకమరియాదదెకిత్ రితి తుచి కామ్ కెరు
ఇండు.

3
చెంగిల్ కమొ కెరుక

1 ఒతత్చ నంపజలొసక తుయి కిచొచ్ ఉచార కెరవు మెలె,
దేసిమ్ఏలుప కెరసచిఅదికారుల్ చి కోడు సూన,జోవయింక
మరియాద కెరుక. పబుతుమ్ చ ఆడచి రితి జేఁవ్ ఇండుక.
*కేన్ చెంగిల్ కామ్ అయ్ లె కి, తోడు కెరి బుదిద్ తెన్ జా కామ్
కెరు. 2పడొత్ , కకక్ దూసుప కెరు నాయ్, చి జటుల్ జతిసి దూరి
కెరంతు, మెతత్న తతుత్ , కేన్ మానుస్ల్ క కి పూరి మరియాద
కెరె తతుత్ .

3 ఆమ్ కి సొంత అగెగ్ బుదిద్ నెంతె తిలమ్, కోడు నే
సూన్ తస తిలమ్, మోసిమ్జాపాపుమ్ తె గెతె తిలమ్, వేర
వేర ఆసల్ ఊసిల్ క దెరున్ సేడ తిలమ్, కుసిస్దుమ్ తెన్
గోసల్ తెన్ జితె తిలమ్,అమ్ఇండిత్ తిలి బుదిద్ దెకిలె అనెన్
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, 5జోఅమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ ,అమ్ కిచొచ్పునిన్మ్ కెరిల్
రిసొనాయ్, గనిపూరిజోచిపెటిట్చి కనాక్రుమ్ చిరిసొఅమ్ 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 రిసొ మెలె, అమ్ అగెగ్ తెంతొ పూరి పాపుమ్ సుదల్
జలెకి అమ్ పునిన్మ్ జలి రితి జో దెకుక జోచి సరద్. జోచి
దయవాటు అమ్ జోచ పుతత్రుల్ జా పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదితి వరుమ్ దొరుక్ జలి దయిరిమ్ అమ్ క తంక మెనయ్
ఈంజ 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
తా మెన అంచి ఆస. చెంగిల కమొ ఇండిలె, ఎతిక్జిన్ క
కామ్ క జెయెదె. 9గని తెలివి డీసుక ఉచర సగుమ్ జిన్ కిచొచ్
కిచొచ్ కొడొ పుసితె తతత్తి. దస బుదిద్ నెంజిల తగుల్ పోన,
పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి రిసొచ ఆరిచ మతెత్లివొ
పోన, కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి పోన, అమ్ యూదుల్ చ
ఆగన్ల్ చి రిసొచ కొడొచ తగుల్ పోన. దసచతె లాబుమ్

‡ 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 నెంజిల
మానుస్ల్ క, ఎతిక్జాతుల్ 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….’ * 3:1 3:1 నెంజిలె, ‘దేసిమ్ క తోడు కెరి కేన్ కామ్….’ † 3:4 3:4యేసు
అయ్ లిస్ తెన్, జో అమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్. ‡ 3:6 3:6జోమొర పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలిస్ క చి జోపారద్న కెరిల్స్ క యేసు అబొబ్స్ చి
జోవయించిసుదిద్ తిలిఆతమ్ జెతికయ్వాటుదొరుక్ కెరల్న్. యోహాను 14:16, 16:17. § 3:8 3:8నెంజిలె ‘చెంగిల్కామ్దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’మెన….
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నాయ్, కామ్ క నెంజిలి, కిచొచ్ చెంగిల్ దెరి నాయ్ చి రిసొ
దసచ దూరి కెరు.

10 కేన్ మానుస్ జలెకు కొడొ జుజయ్ తిస్ గటక ఒతత్చ
నంపజలసక జటుల్ జటుల్ కెరయ్ తి రితిజలె,తొలితొచిసుటుట్
జవుస్, తివెవ్రి జవుస్, జోక జాగర సంగ తా, చి ఒతత్ తెంతొ
జో అనెన్ అలల్ర్ కెరెల్, జో తెన్ బెద నాయ్. 11 దసొ మానుస్
మారుస్ప జా గార్ జా అసెస్, పాపుమ్జా అసెస్ మెన తుయి
జానిస్. జోచి పాపుమ్ జోచ కమొతె రుజుజ్ జతయ్. జోచి
పాపుమ్జో 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
ఒతత్య్తంకఉచరఅసిస్. 13పడొత్ ,ఆగన్ల్ చతీరుప్ల్రుజుజ్ 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. 14పడొత్ , అమ్ చ నంపజలొసక ఆరి
పలితుమ్ నే దెరి రితి కామ్ క నెంజిలి రితి నే జితె,బాద తిల
తోడు నెంజిల మానుస్ల్ 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!

* 3:14 3:14 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్దొరుక్ 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 జలి అపిప్యక, చి అమ్ చి
తెన్ చి కామ్ కెరొ †అరిక్పుప్క కి, పడొత్ తుచి గెరి సబ కెరి
సంగుమ్ చఎతిక్క, కీసుత్ జలొయేసుచిసుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనయ్ లిరిసొఆఁవ్ ‡జేలిజలొపవులుఅమ్ చొబావొజలొ
తిమోతి తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3అమ్ క అబొబ్ జలొదేముడుచి, పబు జలొయేసుకీసుత్ 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,చిజోవయింకనంపజాసుదిద్ జాజోచయ్జలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ క తుయి పేమ కెరె తతిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సూన్ తె
తతత్సి. 6 అనెన్ మానుస్ల్ కీసుత్ క నంపజతి రితి, జోచి
ఉపిప్ర్ చితుచినముకుమ్ తెతుయిజోవయింకబెదవంతసి.
తుయి దసిస్ జతిసి పలితుమ్ దెరుస్ చి కీసుత్ చి తెడి అమ్ క
దొరుక్ జతి చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్చి రిసొ అరుద్ 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
8జాకయ్,ఏక్కామ్ చిరిసొతుక సంగుక అంక దయిరిమ్.

జాకామ్తుయిజరుగ్ కెరుక ముకిక్మ్ చి రిసొతుక 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
నఙితసిమెలె, అనెన్ పుతుత్ రితొ జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక
ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి. ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ జోవయింక
§అబొబ్సి రితొజా అసిస్.

11అగెగ్,మాతుమ్,జో *ఒనేసిముతుకగొతిమానుస్జలెకి,
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.
13సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొఆఁవ్ జేలి జలిస్ తె
జో అంక అనెన్ తోడు తతి రితి,జోచి అతిత్ తుయి అంక తోడు
దిలి రితి,జోక ఇనెన్ అనెన్ సేంపు తియంతయ్, 14గని, తుచి
సెలవ్ నెంతె అనెన్ తియంతయ్ జలె, తుక బలవంతుమ్ కెరిల్
రితి జయెదెమెన, నెసిలయ్. తుచి ఇసుట్ మ్ క తుయిసొంత
తెదయ్ లె జలె,బాద తయెనాయ్.

15తుచితెతెంతొజోఉటట్ నిగ గడియవేరతెతిలిసి కిచొచ్క
గే జరుగ్ జలి మెన ఆఁవ్ ఉచరిసి కిచొచ్ మెలె,జోఅపెప్ తెంతొ
అగెగ్చి బుదిద్ నెంతె తుక నిదానుమ్తాఒగగ్ర్ దీసల్ చి చెంగిల్
సేవ కెరి రిసొయిఇసి జరుగ్ జంక పబు సెలవ్ దిలన్. 16అపెప్
తెంతొ జో తుక రితొయి గొతిమానుస్ నెంజె. ‡అంక తుక జో
గొతిమానుస్ జయెదె, గని అనెన్ జో §పబుక నంపజా, బుదిద్
మారుస్పజాఆతమ్కతుకపేమతిలొబావొకిజాఅసెస్చి,పూరి
నిదానుమ్ తయెదె. ఇనెన్ అంక దసిస్ నిదానుమ్ తిలొ. అనెన్
తుకయ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ తయెదె.

17జాకయ్, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె జో అంచి
తెన్ బెద అసెస్’మెనతుయిఅంక పేమఅసిస్స్ జలె, తుయి
అంకయ్ కీసి బెదవంతె గే, జో ఒనేసిముక 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
రిసొఅంకయ్రునుమ్జలిరితిజాఅసిస్సి, గనితుకసంగుక
నెసి. 20 గని, బావొ, *పబుచి తెడి అంక ఇదిల్ జవుస్
లాబుమ్తుచితెదొరుక్ జతి రితి,దయకెర,అంచిపెటిట్ 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 ఇసి
మెన 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

‡ఎపపా తుక జోచి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్. 24అనెన్ కొనస్
మెలె, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ కెరస మారుక్, అరిసాత్ రుక్,
దేమా, చి లూకా,జోవయించి పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి.

* 1:1-2 1:1-2జోసొమాస్రిజాతిలొ, కిచొచ్గె,జోవయింక గొతిమానుస్ తిలొ; 10-16చికొడొ. అనెన్,మానుస్ల్ గోత్అయ్ లె, జేఁవ్ తతాగదివొజోవయించి 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
రోమ్పటున్మ్ తెజోజేలిజాతిలిపొదిఈంజఉతుమ్ రెగిడొల్ ,మెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, సరియపటున్మ్ తె,బారికుల్ 23:23-24:27,
నెంజిలెఎపెసు పటున్మ్ తె, గని ఎపెసుతెజోజేలిజలిస్ క రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె;బారికుల్ 16:23;చియెరూసలేమ్ తె;బారికుల్ 21:33; కి జేలిజాతిలన్, గనిఒగగ్ర్
దీసల్నాయ్. § 1:10 1:10 పవులు జోవయింక 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 తయెదెమెలె, ‘కామ్ క
జెతొసొ’. ఒగగ్ర్ జిన్ గొతిమానుస్ల్ క, బెరె, జానావ్ 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
పేమతిలొ….’ * 1:20 1:20 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుయి కి ఆఁవ్ కి అసుస్మ్, చి….’ † 1:23 1:23జోఎపపానిజుమిజేలిజాతిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు
తెన్ బెద జా బాద ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. ‡ 1:23 1:23 జో ఎపపా కి కొలొసిస్యుడు; కొలొసిస్యుల్ 4:12; చి కొలొసిస్తెచి సంగుమ్
మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొసిస్యుల్ 1:7.
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25 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తిలిసి ఎతిక్ తుమ్ చి
ఆతమ్తె తవుస్.
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ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్*
ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్

యేసుకీసుత్ ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్
1 ఒగగ్ర్ వేర వేర రగల్ తెన్ జోచ †కబురుల్ సంగిలసచి

అతిత్ దేముడు అమ్ చపూరుగ్ ల్ కజాపొదిజోచకొడొలటట్బల్న్.
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 చి అతిత్ ఎతిక్ లోకుమ్ క జెరమ్య్ లన్. 3జోపుతుత్ స్ తె
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్ పూరి డీసత్య్,
చి నిజుమ్ దేముడు కీసొ అసెస్ గే, పుతుత్ సి కిచొచ్ నే పిటెత్
§దసొస్యిఅసెస్. జోపుతుత్ సిజోచిసెకికోడుకయ్లోకుమ్ లు
ఎతిక్ కి జొయియ్ ఏలుప కెరయ్. అనెన్, పాపల్ పుంచి జతి
మానుస్ల్ సుదిద్ జతివాటుజోతెయార్కెరతా,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.”
మెన దేముడు కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? నాయ్ గెద, కేన్ దూతక
జో దసిస్ సంగె నాయ్. నెంజిలె,
†“జోక అబొబ్సి జయిందె, చి
జో అంక పుతుత్ జయెదె”
మెన కేన్ దూతక కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? జోవయింక దసిస్
సంగె నాయ్. 6 పడొత్ , అనెన్, జో తొలుస్ర్ జతొ కీసుత్ క ఈంజ
లోకుమ్ తె దేముడు జెరమ్య్ లిపొది,
‡“ఆఁవ్ దేముడుచ దూతల్ ఎతిక్
జోకయ్ బకి కెరు!”
మెలన్. 7పడొత్ దూతల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
§“జోజోచ దూతల్ క వాదుల్ రిత,
జోచ సేవ కెరసక ఆగివొ లగితి రిత
జో జరుగ్ కెరయ్.”
మెన సంగితయ్. 8 గని జోచొ సొంత పుతుత్ సి రిసొ కిచొచ్
మెన్ తయ్మెలె,
*“ఓ దేముడు, తుచి సిఙాసనుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తతిసి,

నీతిమెలొరానొచి డండొ తెన్ తుయి ఏలుప కెరసి.
9నీతిచి ఉపిప్రి పేమతా, గని అబదుద్ మ్ ఎదగ్రె నెస అసిస్స్.
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? 14 జేఁవ్ దూతల్
కిచొచ్ జవుల మెలె, రచచ్న దొరుక్ జత పబుచ మానుస్ల్ క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ జోవయింక దెకిత దేముడుచి సేవ
కెరజీవుల్మెనదేముడుజోవయింకజాసేవదాఅసెస్. జేఁవ్
జోచి సేవ కెరసయ్.

2
యేసుమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి

1జలె,అమ్జేఁవ్ చిసతిత్మ్నేపఁవిస్తి రితి, నేములిత్ రితి
ఆమ్పెటనేదెర గెతెసూనిల్స్ చిచిరిసొచెంగిల్ఉచర,అమ్
ఏదాసట్ కెరుక. 2మెలె 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
కోడునే కెరెల్, కీసిజేఁవ్దూతల్ చిఅతిత్ జోసంగిలిఎదిలిసరిగా
సిచచ్ జవుల జలె, 3అపెప్చి పబు దెతి ఈంజ వెలిల్ రచచ్నక
ఆమ్ విలువ నే దెకిలె, విలువ నే కెరెల్, అమ్ చి సిచచ్ కీసి
పిటెట్దె? పిటెట్ నాయ్. ఈంజ రచచ్న, జలె,యేసుపబు తొలితొ
సొంతయ్ జానయ్ లి రిసొ, జోక తొలితొ సూనల్స అమ్ కయ్
సాచి సంగిల. 4 పడొత్ , అనెన్, జోయేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో దెతి
రచచ్నచిరిసొదేముడుసొంతవేరవేరతెరుజుజ్ ల్దెకయ్ లన్.
కిచొచ్ కిచొచ్తె జా రచచ్నచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్ మెలె, జోచి

* : 1:0 ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్సొ ఈంజ ఉతుమ్ తె కిచొచ్ ముకిక్మ్ దెకయ్ తయ్మెలె, ఈంజయిలోకుమ్ చయూదుల్ చి దేముడుచి గుడి, పరలోకుమ్ క, మెలె
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తతిటాన్ క ఎకిక్ టాలి 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’ మెన ఈంజ ఉతుమ్ తె రెగిడిల్సి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. † 1:1 1:1 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస మెలె, జా కామ్ క కకక్ జో నిసాన తయెదె గే,
జోవయించి ఆతమ్క జోవయించిచోండిపుటట్వ జోవయించ కబురుల్ సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కి జోవయించ కొడొ రెగడ్య్ లన్,పూరుగ్ మ్పొది. ‡ 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 జో యేసుకీసుత్ యి, మెలి రితి. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. § 1:3 1:3
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అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్ కమొ కెరిస్ తె, చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి జోచి ఆతమ్వరల్ జోచి ఇసుట్ మ్ క కకక్ కకక్ వంట
దిలిస్ తెయిఈంజ రచచ్నచి రిసొజోచిసాచిదాఅసెస్.

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?
7దూతల్ చికంటజోకఇదిలిదాక్తతిరితితుయిజరుగ్ 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.
ఎతిక్జోచిఅతిత్ తతిస్ చి రుజుజ్ అపెప్చిమటుట్ 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 ఎతిక్ మానుస్చి నావ్ తెన్ అమ్ చి
సిచచ్ వయంతి రిసొ జో బాదల్ సేడ మొరిల్స్ చి రిసొ జో
అపెప్ఎతిక్అదికారుమ్గవురుమ్జాకిరీటుమ్గలనఏలుప
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
వాటుయిజీనసరిజలొరచిచ్ంచుప కెరొసొపూరిజంకఎతిక్క
ఆదారుమ్ తిలొ, ఎతిక్ ఏలుప కెరొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి
చెంగిలి, పూరి బెదితయ్. 11 నిజుమి, సుదిద్ కెరొ యేసుక
చి జోయేసు సుదిద్ కెరసక ఎకిక్ మొదొల్; దేముడు అబొబ్సి.
జాకయ్, జోవయింక ‘అంచ బావుడుల్ ’ మెనుకయేసుక లాజ్
నాయ్.
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 .

14 జలె, 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

జాజీనుక ఒపప్న, దసిస్జాజీనల్న్. 16కీసిమెలె,ఈంజఎతిక్
కకక్య్ రచిచ్ంచుప కెరుక మెలె, దూతల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక
నాయ్ గని §అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లసక ‘రచిచ్ంచుప
జతు’మెనయ్. 17జాకయ్, దేముడుచి సేవ కెరొ కనాక్రుమ్
దెకితొ నిదానుమ్ చొ పూజరి జా, పెజల్ చ పాపల్ 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
రితి జా జోవయింక జెత రగల్ బాదల్ జో ఓరుస్ప జలెకయ్
జో చెంగిలొపూజరి జా కనాక్రుమ్ దెకెదె మెనయ్. 18దసిస్,
జోసొంతబాదల్సేడపరిచచ్జాజీనిల్ రిసొ,జేఁవ్బాదల్సేడ
పరిచచ్ జత అనెన్మానుస్ల్ క జో తోడు తంక తెరె.

3
మోసే కంట దేముడుచొ పుతుత్ సి వెలొల్

1 జాకయ్, పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల ఓ బావుడుల్ ,
పరలోకుమ్ తె బెదుక తుమ్ నిసాన జా జో బుకారల్స,
దేముడుచొ బారికి జలొ, చి జోచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ
మెన యేసుచి రిసొ అమ్ ఒపప్న అసుస్మ్. జలె, జోచి
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 దేముడుకయేసుయినిదానుమ్తిలన్. 3గని
గేరుచి కంటఅనెన్ గేర్ బందిలొసొక కీసి ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె
గే, దసిస్, దేముడుచి గేర్ చతె తిలొమోసేచి 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, జోపుతుత్ సి జలి రిసొ, దేముడుచి
గేరు నిదానుమ్ ఏలుప కెరె తిలన్. ఆకర్ ఎదజోచిఉపిప్ర్ చి
అమ్ చి డిటుట్ మ్ దెరనెల్, జో రచచ్న దా అమ్ క పరలోకుమ్ తె
బెదయ్ లిస్ చి అమ్ చి దయిరిమ్, ఆస అమ్ దెరనెల్, జోచి
గెర్ చయ్ఆము 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
జేఁవ్జాదొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ అంచ కమొదెకిలెకి కీసి జల గే,
తుమ్ దసిస్ జానాయ్.
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32 అదయ్యిమ్, చి సంకాయ్కాండుము 14 అదయ్యిమ్ దెక.
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10 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, జా ఉగుమ్ చచి రిసొ
ఆఁవ్ కోపుమ్జా,

జోవయించి పెటిట్ , కెఁయఁక తెఁయఁక అంచి వాటు ముల పిట
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.

12 జలె, బావుడుల్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుక తుమ్
దూరి నే జతి రితి, తుమ్ తె కిచొచ్ పెటిట్ గరిచ్ జోచి ఉపిప్ర్
అనామ్నుమ్ చి ఆతమ్ నే తతి రితి, తుమ్జాగర దెకన. 13 గని
‘ఆజి’ మెన ఈంజ కాలుమ్ క కెతిత్ పొదుల్ సేఁసతయ్ గే,
రోజుకతుమ్ఎకిక్లొకఎకిక్లొజాగరసంగ,దయిరిమ్సంగ;
పాపుమ్ చిమోసిమ్ క తుమ్ తె కో దెరున్ నే సేడిత్ రితి, తుమ్ చి
పెటిట్ బేడు నే బందితి రితి, 14అమ్నంపజలిమొదొల్తెంతొ
చిజోవయించి రిసొచి దయిరిమ్అమ్ఆకర్ 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 కొనస్మెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచితెడిఐగుపు దేసిమ్
తెంతొ, జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ, బార్ జా ముల
విడద్ల్జలఅమ్ చయూదుల్ఎతిక్జిని. 17అనెన్,జేఁవ్దొనిన్
విసొస్ వెరుస్ల్ పూరి కచి రిసొ దేముడు కోపుమ్ జలొ మెలె,
*పాపుమ్ కెరల్సచి రిసొజా బయిలు దేసిమి జేఁవ్మొరి రితి
జోదేముడు సిచచ్ దిలన్. 18పడొత్ ,జోచిసుకుక్మ్ తెనేబెదుక
మెన కచి రిసొ జో ఒటుట్ గలనొల్ మెలె, జోచి కోడు నే కెరల్సచి
రిసొయిగెద?. 19జాకయ్కిచొచ్అమ్ కజానుకజతయ్మెలె,
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 కయ్ కెఁయెఁక కి తతిత్సి సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జలి. దసిస్, అమ్ క కి
సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్
జా అసెస్. గని జేఁవ్ సూనిల్ జా కోడు జోవయింక కామ్ క
నెంజిలి. కిచొచ్క మెలె, నిజుమ్ కయ్ సూనల్సచి పెటిట్చి రితిచి
నముకుమ్ తిల తెన్ బెదిత్ నాయ్. జాకయ్ సూనిల్ కొడొ
జోవయింక కామ్ క నెంజిల్ రితి జలి. 3 అమ్ యేసుకీసుత్
పబుక నంపజలస, మాతుమ్, జా సుకుక్మ్ తె బెదితసుమ్.

జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చచి పాపుమ్ చి రిసొ దేముడు సంగిలి తీరుప్
అగెగ్ రెగిడల్య్.†
‡“అంచిసుకుక్మ్ తెజేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ఒపిప్నాయ్,

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, §సొవువ్పొదుల్ఆగాసుమ్,
బూలోకుమ్,లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ జెరమ్య్ లి పడొత్ , అనెన్క్
దీసి *‘సెలవ్కడనిల్ దీసి’మెనయ్జోచిజాసెలవ్కడనిల్ 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.

6 జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దేముడుచి సుకుక్మ్ తె బెదుక
జలస బెదుక నేతయ్. జా ఏక్, పడొత్ అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె,
జా సుకుక్మ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అగెగ్ సూనల్స జో
దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిలి రిసొ జోచి జా సుకుక్మ్ తె
బెదితి నాయ్. 7 అనెన్క్ దీసి మెలి కోడు జో నిసాన, జోచి
సుకుక్మ్ తెబెదుక అమ్ క అనెన్క్ అవ్ కాసుమ్దాకెర,ఈంజ
అవ్ కాసుమ్ క ‘ఆజి’మెన,అమ్అగెగ్ రెగిడిల్స్ తె సంగిల్ రితి,
§“ఆజి జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే

బందిత్ రితి
తుమ్జాగర దెకన”
మెన్ తయ్. 8మెలె, దేముడు సంగిలి కనాను దేసిమి జేఁవ్
పాఁవ పెసితి రితి యెహోసువ కడ నిలన్, గని జా తెన్
జా కోడు పూరి నెరవెరుస్ప జతి జలె, అనెన్క్ దీసిచి రిసొ
‘తెదొడ్ కయ్సుకుక్మ్ దొరుక్ కెరిందె’మెన దేముడు సంగితొ
నాయ్, సంగుక జతి నాయ్. 9జాకయ్, దేముడుచి సెలవ్
కడనిల్ దీసితె బెదితివాటుమానుస్ల్ క అపెప్క దొరుక్ జతయ్.
10మెలె, దేముడుజోచికామ్కేడవ కీసిసెలవ్ 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 జీవుఅతుక్ జతిస్ తె, అతుక్ల్ చి ఆడుచి
ములువ బెదితిస్ తె బెర, మానుస్ల్ చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు
పరిచచ్ కెర,జోవయింక ‘చెంగిల్అసిత్’ గేనాయ్గేమెనతీరుప్
కెరయ్. 13అనెన్, జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ కి జోచిమొకెమ్ లుంకుక
నెతె, గని అమ్ క పరిచచ్ కెరొసొచి మొకెమ్ ఎతిక్ డుమ్ డి తా

‡ 3:11 3:11 తెదొడ్ చి జో దెంక ఉచర తిలి విసాంతి కిచొచ్ మెలె, కనాను దేసిమ్ జోవయించి తా గెతి రితి దెతిసి. జా దేసిమ్ అపెప్ పరలోకుమ్ కయ్, జా విసాంతి

పరలోకుమ్ చి విసాంతికయ్, టాలి జయెదె. § 3:15 3:15 కీరనలు 95:7-8. * 3:17 3:17 నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్, సంకాయ్కాండుము 14,
ముకిక్మ్ క 14:27-30. * 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. † 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 4:4ఆదికాండుమ్

2:2. ‡ 4:5 4:5 కీరనలు 95:11. § 4:7 4:7 3:7-8 దెక. * 4:12 4:12 డీసయ్ లిసి 1:16.
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ఎదారుద్ మ్ డీసత్య్; అమ్ చ ఉదెద్సుమ్ లు కి ఆకర్ కయ్ జోచి
మొకెమ్ అమ్ ఎతిక్జిన్సాచి నఙనుక తయెదె.

యేసు అమ్ చి రిసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా అసెస్
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 చిసెకి నెంజిలిసి నేనొల్సొఅమ్ చిసెకి నెంజిలిస్ చి
ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ నేనొల్సొ నెంజె, గని అమ్ చ బాదల్
ఎతిక్ జొయియ్ కి సేడ, అమ్ చి రితి పరిచచ్ జాఁ అసెస్. గని
జో పాపుమ్ నే కెరె జీన అసెస్. 16 జలె, కామ్ క జెతికయ్
సమయుమ్ క జోచి తోడు తతి రితి జో అమ్ క కనాక్రుమ్
దెకితి వరుమ్ అమ్ నఙనుక, జోచి దయ అమ్ చజనుక
మెన, దయిరిమ్ తెన్ జోచి దయ దెతి సిఙాసనుమ్ క పాసి
జెమ.

5
1 మానుస్ల్ తెంతొ దేముడు నిసాన ఎతిక్ ఎతిక్క వెలొల్

పూజరిచి కామ్ కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెసుస్’
మెనయ్దేముడుచిమొకెమ్జేఁవ్మానుస్ల్ చినావ్తెన్బలివొ
దెంక అసెస్. 2జోపూజరి కిమాములుమ్మానుస్ జా సొంత
సెకి నెంజిలొసొచి రిసొ నేనల్సక చి తపుప్ జలసక మెతత్న
దెకెదె. 3జోవయించిసొంతసెకినెంజిలిస్ చిరిసొ,ఎకిక్అనెన్
మానుస్ల్ చపాపల్ చి రిసొనాయ్, గనిసొంతపాపల్ చి రిసొ
కిజోబలివొదెంకఅసెస్. 4అనెన్,ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిఎకిక్లొ
జతిసి జో మానుస్చి సొంత ఇసుట్ మ్ క జరుగ్ జతిస్ నెంజె.
‘ఆఁవ్ పూజరి’ మెన జో మానుస్ సొంత ఇసుట్ మ్ క టీఁవ్ క
నాయ్. దేముడు సొంత నిసాన జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జంక జోక అదికారుమ్ తయెదె. దేముడు టీఁవడెల్కయ్,
యూదుల్ చొపూరుగ్ మ్ చొతొలితొచొఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజలొ
అహరోనుక కీసి దేముడు బుకారొల్ గే, దసిస్, జో దేముడు
సొంత జోమానుస్క బుకారుక.

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

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
అబొబ్సిజోచఆసల్ సూన్ తెతిలన్. 8జలె,జోజోచొపుతుత్ 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
ఓరుస్పజలిస్తెన్జోదేముడుఅబొబ్స్ చికోడుపూరికెరిల్స్ చి
రుజుజ్ అయ్ లి. 9 అనెన్, జేఁవ్ బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలిస్ తె
జోచి సెకి జోచి సతిత్మ్ పూరి రుజుజ్ జతికయ్, పరలోకుమ్ తె
బెద 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
సంగుక అలల్ర్ జతసుమ్. 12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఎదిలి ఎద
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,
మాములుమ్ అనిన్మ్ కతి రితి తుమ్ వడుడ్ క నేతయ్. 13కో
రితి దూదుక జితయ్ గే, బాలబోదల్ రితొ తా, సతిత్మ్ చి
రిసొచి బోదన అరుద్ మ్ కెరనుక నెతె, సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి
రిసొచి బోదన నెరవెరుస్ప కెరుక నెతె. 14 గని మాములుమ్
సెకిచి అనిన్మ్ కకక్ కవడుక జయెదె మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్క
‘గరిచ్’ గే ‘చెంగిల్ చి’ గే నిసితి రితి అలవాట్ కెరన సతిత్మ్
ఇండితివాట్ సిక కెర అగెగ్ ఇండితసకయ్.

6
పబుక నంప కెర పడొత్ అనెన్ ములిత్స్ చి రిసొ

1 జాకయ్, కీసుత్ చి రిసొ మొదొల్ క ఇదిలిదిల్ సికితిస్ తె
నే టీఁవు తతె, ఆతమ్తె వడుడ్ మ. ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ చి
ఇదిలి నముకుమ్ తె తంక నాయ్. కీసచతె మెలె, కామ్ క
నెంజిత కమొక దుకుమ్ జా ముల దేముడుక నంపజంక
దెరిసి, 2 సుదిద్ కెరంతి *దొవన్ తిస్ చి రిసొచి బోదన, బోడిలె
చడితిస్ చి రిసొచి బోదన, మొరల్స అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి
రిసొచి బోదన, ఆకర్ దీసిక చి వెలిల్ పరిచచ్ చి జేఁవ్ చ
తీరుప్ల్ చి రిసొచి బోదన. 3 ఇసి దసచ ఎతిక్ కి మొదొల్, చి
పబు సెలవ్ దిలె, ఎకిక్ దసచక ఉచరుక ముల దా, ఆతమ్తె
వడుడ్ మ్ దె. 4 కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ మానుస్ తొలితొ
నంపజా పబుచి ఉజిడ్ తె జా, పరలోకుమ్ చి రచచ్న 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,
జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ దుకుమ్ జతి రితి జేఁవ్ క
చెంగిల్ వాట్ తె అనెన్ కడ ఆనుక నెంజె. కో నెతిరి. 6 కిచొచ్క
మెలె, జేఁవ్ జోక ములిలిసి జేఁవ్ సొంత, దేముడుచి పుతుత్ క
అనెన్ సిలువతె గల మారిల్ రితి జతయ్, చి అనెన్ మానుస్ల్
జోక నిసాక్రుమ్ కెర జొకరిల్ రితి జోచి నావ్ కడిల్ రితి జతయ్.
7 కీసిమెలె, జేఁవ్ తె ఒగగ్ర్ సుటుల్ పెటిల్ పాని కేన్ బుఁయిపియ

† 4:14 4:14మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చిదేముడుచి గుడితెజరుగ్ 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 పెస జాకామ్ కెరెదె. జొయియ్మానుస్క ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’
మెనుల. ఎబీయుల్ 9:1-7 దెక. ఈంజయ్లోకుమ్ చిదేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి, జలె,యేసు పరలోకుమ్ తెజరుగ్ కెరిస్ కటాలిజతయ్. * 5:5 5:5 కీరనలు
2:7. † 5:6 5:6 కీరనలు 110.4,చిఎబీయుల్ 7:7 దెక. ‡ 5:6 5:6జోమెలీక్సెదెక్రానొ కిపూజరి కిజాతిలొ. ఆదికాండుమ్ 14:18. జోయెరూసలేమ్ 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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తా, జా బుఁయెయ్ పంటొ పికడత్సక చెంగిల్ కామ్ క జెతికయ్
పంటొ దిలె, దేముడు తెంతొ జేఁవ్ చి వాటచి వరుమ్ జా
బుఁయినఙన్ తయ్. 8గని,జాబుఁయిరితయ్కంటరూకుల్
గట దిలె, కామ్ క నెంజిలిసి, చి జాక సాపెనల్ 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
చెంగిలి వరల్ తుమ్ క దొరుక్ జవుస్మెన అమ్ క దయిరిమ్.
10 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రిసొచి తుమ్ చి కామ్, అగెగ్ కి
అపెప్ కి జోచయ్ జల మానుస్ల్ క తుమ్ తోడు కెర, జోచి
ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ లిసి జో పఁవెస్ నాయ్ మెన,
దసిస్ పొరపాట్ తీరుప్చొ నెంజె మెన, అమ్ క దయిరిమ్.
11 తుమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జా అసుస్మ్ మెలె ‘జరుగ్
జయెదె’ మెన తుమ్ నంపజలిసిపూరి నెరవెరుస్ప జతి రితి
తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ ఎకిక్ ఆస తంక. 12 తుమ్ దసిస్
నిదానుమ్తాఁ గెలె,బదుద్ కుమ్నేజతె, దేముడు పమానుమ్
సంగిలిస్ చి వాట జోవయించి నముకుమ్ చి జోవయించి
నిదానుమ్ చి రిసొ కలుగు జత అనెన్ మానుస్ల్ చి రితి తుమ్
ఇండితె, జయియ్ అమ్ చి ఆస.

అబాహామ్ నంపజా నిదానుమ్ తతికయ్ జెయిమ్
జలిస్

13అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక దేముడు పమానుమ్ సంగిలి
పొది, జో దేముడు సొంతచి కంట కెఁయ కో వెలొల్ తతి
నాయ్ చి రిసొ, అనెన్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర ఒటుట్ గలుక
అవ్ కాసుమ్నాయ్చి రిసొ,జోచిసొంతయ్నావ్ తెన్ ఒటుట్
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,జాపమానుమ్తిలిసిజోకదొరుక్
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. 18దసిస్,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, అమ్
డిటుట్ మ్ దెరన్ తి రితి, అమ్ జోచి రచచ్నతె 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
దయిరిమ్అమ్ చిఆతమ్క అమ్ క డిటుట్ మ్ టీఁవడత్య్. అమ్ క

జో దిలిఈంజ వరుమ్, జలె,అమ్ క అడుడ్ తిలి తెర ఒతత్ల్ తొ
అమ్ జీన తెడిక తెడిచి గదితె పెసితి రితి, పరలోకుమ్ తెయి
పాఁవడ 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 *అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొబుల జెతెతిలిపొది,
జోమెలీక్సెదెక్ జోవయింక దసుస్ల్ జా జోక చెంగిల్ వరుమ్
దిలన్. 2వరుమ్ దెతికయ్, జోమెలీక్సెదెక్ క మరియాద కెరి
రితి అబాహామ్ జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ క
ఏక్ వాట దిలన్. జో మెలీక్సెదెక్, జలె, ముకిక్మ్ క జోచి
నావ్ చి అరుద్ మ్ తిలి రితి †పునిన్మ్ క రానొ జలొసొ, పడొత్
సాలేమ్ పటున్మ్ క కి జో రానొ. ‡సాలేమ్ క జో రానొ జయెదె
మెలె,సాంతికసేంతుమ్ కజోరానొజయెదె. 3జోవయింక కేన్
అబొబ్స్ అయయ్స్ పాయితినాయ్, జో కేన్ సెకుమ్ చొ నెంజె,
చిజోచి జీవితుమ్ క ‘మొదొల్ జలి’ జవుస్ ‘కేడ గెలి’ జవుస్
మెనుక నెంజె. దసచ జోక నాయ్, చి దేముడుచొ పుతుత్ స్
రితొజా, కెఁయఁక తెఁయఁక జోచొపూజరిజా తతత్య్.

4జో మెలీక్సెదెక్ కెదొద్ వెలొల్ సుదొ జయెదె గే, అపెప్ ఆఁవ్
రెగిడత్ కొడొతె తుమ్అరుద్ మ్ కెరన. అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొజలొ
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. 5 అహరోనుచి తెడి పెజల్
ఎతిక్క §లేవీ పూరుగ్ మ్ చొచి తెగచ 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
ఏక్ వాట నఙనొల్ . పడొత్ , దేముడు పమానల్ దిలొ జో
అబాహామ్ క మెలీక్సెదెకు చెంగిల్ వరుమ్ దిలన్. 7 దాకు
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.

† 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, చిజోవయింక నంపజలసకయ్ కి జీనయ్ తయ్.
యేసుమొరిల్స్ తెనిన్యెరూసలేమ్ తెయూదుల్ చి దేముడుచి గుడితెచి తెరఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎదపూరిచిరిజా గండల్ జలి. దసిస్ జరుగ్ జలిసిటాలిజాఅమ్ క కిచొచ్
రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె, జోమొరిల్స్ తెనిన్ అమ్ క చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. మతత్యి 27:51,మారుక్ 15:38, లూకా

23:45, ఎబీయుల్ 9:1-3, 10:19-20. * 7:1 7:1 ఆదికాండుమ్ 14:17-20. † 7:2 7:2 జోవయించి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పునిన్మ్ అంచొ

రానొ’. ‡ 7:2 7:2 ‘సాలేమ్’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సేంతుమ్’ ‘సాంతి’. § 7:5 7:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:25-29, 38:21.
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9 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెనుక జయెదె మెలె, దెసుస్ వాటల్ తె
ఏక్వాటనఙితెతిలొలేవీపూరుగ్ మ్ చొ,జోచిసెకుమ్ తెజెరిమ్ల
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
11పడొత్ , ‘లేవీచితెగతె జెరిమ్లసపూజరుల్ 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
జతిసిదొరుక్ జతిజలె,అహరోనుచి రితి,మెలె,లేవీయుల్ చి
రితి ముల, ‘మెలీక్సెదెక్ చొ రితొపూజరి జంక’ మెన కిచొచ్క
యేసుక దేముడు టీఁవొ కెలాన్? 12 వేర రగుమ్ పూజరి
జతి రితి మారుస్ప కెరెల్, వేర రగుమ్ ఆగన్ల్ కి మారుస్ప
జెతయ్. 13ఈంజేఁవ్ కొడొ కచి రిసొ గే, జో అగెగ్చ పూజరుల్
జెరిమ్లి తెగచొ నెంజె. ఇనెన్చి తెగతెచ కోయి అగెగ్ పూజరుల్
జతి నాయ్. 14మెలె, లేవీచి తెగతె నాయ్, గని యూదాచి
తెగతెయి అమ్ చొ యేసుపబు జెరిమ్లన్ మెన ఎతిక్జిన్
జాన్ ల,చిఈంజతెగచిరిసొపూజరుల్ జతి కేన్కోడు కిఅమ్ క
ఆగన్ల్ దిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ సంగె నాయ్.

15 అగెగ్చి పమానుమ్ చి, అపెప్చి పమానుమ్ చి తేడ కీసి
అనెన్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్ మెలె, మెలీక్సెదెక్ చొ రితొచొ ఈంజొ
అనెన్కొల్ పూజరి అయ్ లిస్ తెనిన్ డీసత్య్. 16మెలె, ఈంజొ
పూజరి జలిసి కీసిచి మెలె, ఆగన్ల్ చి మొకెమ్ నాయిమ్ తిలి
రితి కేన్ జవుస్ తెగతె జెరిమ్లి రిసొ ఎకిక్లొపూజరి జతిస్ చి
రితినెంజె, గని కెఁయఁక తెఁయఁక నేమొరెచెంగిల్తతిజివివ్
జో యేసు తిలిస్ చి సెకికయ్ జోపూజరి జా అసెస్. 17మెలె
జోచి రిసొ దేముడుచి కోడు సాచి సంగిలి రితి;
†“మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరిజా తిలొ గే,
తుయి దసొపూజరిజా కెఁయఁక తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెన రెగిడిల్సి.

18 జలె, అగెగ్చ ఆగన్ల్ క దెకిలె, జేఁవ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి
రిసొ జా కామ్ క నెంజిలి రిసొ “జా పోని” మెన దేముడు
సంగితయ్. 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, ఈంజ వరుమ్ చి రిసొ, ఈంజయ్ వరుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి
దయిరిమ్ చి రిసొ, ఆమ్ దేముడుక పాసిజా జెతసుమ్.

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

పమానుమ్ కోడు కచితుమ్ జెయిమ్ జతిసి మెనయ్ ఈంజ
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 ఈంజొయి పూజరి జలిసి కెఁయఁక
తెఁయఁక తాఁ గెతిసి. 25 జాకయ్, ఇనెన్చి తెడి కో ఎదిద్కి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసిమెలి రితి జెతతి గే, జేఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక రచచ్నతెయి తతి రితి పూరి రచచ్న దెంక
ఈంజొయి తెరె; దేముడుక చి అమ్ క ఈంజొయ్ మదెనె జా
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
సొంతచిరిసొఅరిప్తుమ్దెంక,నాయ్,చిపెజల్ చిరిసొఎకిక్
సుటుట్ జోచి సొంత జీవ్ దా, కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతిస్
జలి అరిప్తుమ్ జలన్. 28 దసిస్, కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె,
సెకి నెంజిల మానుస్ల్ పూజరుల్ జతిసి ఆగన్చి పమానుమ్ తె
తయెదె, గని ఆగన్చి కంట పడొత్ అయ్ లి జో ఒటుట్ గలనిల్
కోడుకయ్ దేముడు కిచొచ్ సెలవ్ దిలొ మెలె, పూరి జలొ
జోచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘కెఁయఁక తెఁయఁక తతొ పూజరి జవుస్’
మెనయ్జో 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, 2మానుస్చి అతిత్ నాయ్ గని దేముడు పబుచి
అతిత్ తెయార్ జలి పరలోకుమ్ చి నిజుమ్జలి 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,జాసెకుమ్ చొనెంజె. 5అమ్యూదుల్ చ
ఈంజొయ్లోకుమ్ చ జేఁవ్పూజరుల్ , జలె,జోవయించి కామ్
కీసిచి మెలె, పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిస్ క
టాలి రితి నీడ రితిజా, ఒతత్చి టంబుగుడడ్ ఒతత్చి దేముడుచి
గుడితెజరుగ్ జతిస్ క ఇదిల్అరుద్ మ్జవుస్దెకయ్ తయ్. కీసి
మెలె, జా టంబుగుడడ్ పూరుగ్ మ్ మోసే బందవుక దేముడు
సంగిలి పొది, జో దేముడు పబు కిచొచ్ మెన జోక ఆడ దిలన్

* 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. * 8:5 8:5 నిరగ్మకాండుమ్ 25:40.
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మెలె, *“జా డొంగురుతె తుక ఆఁవ్ దెకయ్ లి రూపుమ్ కయ్
ఎతిక్ తెయార్ కెరుక దెకను. జయియ్ రూపుమ్ చి బందవు”
మెలన్.

నొవి పమానుమ్ చి రిసొచి కోడు
6ఈంజొయేసుఅపెప్అనెన్ఒగగ్ర్ పమానల్ క కినిసానజా,

అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ క నెడిమిచొ జా తంక మెన, అనెన్ ఎతిక్క
వెలొల్ కామ్ కెరసొ జలొ. కిచొచ్క మెలె, అనెన్ ఈంజ చెంగిల్
పమానల్ జరుగ్ జతిసి. 7తొలితొ చి పమానుమ్ కిచొచ్ పిటిల్స్
నెంజిలిసి జతి, జలె, అనెన్క్ పమానుమ్ దొరుక్ జతి నాయ్.
8 జా పమానుమ్ దొరుక్ జలసక ‘జా పమానుమ్ తె పిటల్ ,
పిటట్వనల్’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒపప్న్ తిసి
కిచొచ్ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్మెలె,
†“‡ఇసాయేలుచి గేర్ చక చి §యూదాచి గేర్ చక ఆఁవ్
నొవి పమానుమ్ దెత దీసల్ జెవుల”
మెన పబు సంగితయ్.
9 “జానొవి పమానుమ్, జలె,
జోవయించపూరుగ్ ల్ క ఆఁవ్ దిలి పమానుమ్ చి రితిచి నెంజె.
జోవయించి ఆతు దెర జోవయింక ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ

విడద్ల్ కెర
కడ దెర నిలి దీసి జా పమానుమ్ దిలయ్.
గని, అంచిజా పమానుమ్ క సతిత్మ్ కెరి నాయ్,
సతిత్మ్ ఇండితి నాయ్చి రిసొ ఆఁవ్ పసుల
జోవయింక ములిల్ రితిజా దెకి నాయ్,
మెన పబు సంగితయ్.”
మెనజోదేముడు రెగడ్య్ లికోడుఅసెస్. గనిఒతత్ తెంతొ కిచొచ్
దయిరిమ్ దెతి కోడు సంగితయ్మెలె,
* 10“గని,అమ్ చఇసాయేలుల్మెలిగేర్ చకపడొత్చ 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 ఎకిక్లొ బుదిద్ 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. 13దసిస్ నొవి పమానుమ్ చి
రిసొసంగ,అగెగ్చిక ‘కామ్ క నెంజె’మెనఒపప్న్ తయ్. అనెన్,
కామ్ క నెంజిలి రితి జతిసిపొరిన్ జాపూరి కేడయ్ గెచెచ్దె.

9
దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ కిచొచ్ తిలిసి

1జలె,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 పెసితిపురెతొచి టంబుగుడడ్ గదితె దీవుకంబుమ్ చి

పోడియొబలి దెతి బలల్ తిల. జా గదిక దేముడుక సుదిద్ తతి
టాన్ మెనుల. 3 పడొత్ , జా వెలిల్ గదిచి గుముమ్మె తెర ఒడొవ
తిల, అనెన్ తెడిక,జా గది జీనెల్, అనెన్క్ టంబుగుడడ్ గది తిలి.
జాక ‘దేముడుక ఒగగ్ర్ సుదిద్ తతిటాన్’మెనుల. జాకఅనెన్క్
తెర గూడు తిలి. 4జాతెడిక తెడిచి గదితె దూపుమ్డయితి
బఙర్ చి పీటుమ్ తిలి, చి దేముడుచి తెదొడ్ చి పమానుమ్ క
గురు జతి పెటెట్ తిలి. జా పెటెట్తె ఎతిక్ పకక్లె ఉపిప్రి బఙార్
పుఙడతిల. జాపెటెట్చితెడి *మనాన్మెనపరలోకుమ్తెంతొ
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 చబొమమ్ల్టీఁవ,జాపెటెట్క దెకిల్ రితివంపొజాతిల.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సంగుక నెతుమ్.

6 జా ఎతిక్ తెయార్ జలి తెంతొ, జా టంబుగుడడ్చి
పురెతొచి గదితె పూజరుల్ 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. నే జాన్ తి రితొ కెరల్ జోచ
పాపల్ చి రిసొచి, పెజల్ చ పాపల్ చి రిసొ బలి దెతి లొయఁ
తెన్ బెరుక అసెస్. 8 ఈంజ టాలి దెకవ దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, జా పురెతొచి
గదిచి తెడిచి తెర అడుడ్ టీఁవ్ తి ఎదిలి సేంపు, దేముడుక
ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి తెడిక తెడిచి గదితె పెసుకమానుస్ల్ కవాటు
నాయ్. 9జా పురెతొచి 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
బలివొఅరిప్తల్ దెతతి. 10దసచ రితిఅనిన్మ్, పితిసి,ఆఁగ్
దొవన్ తిసి, ఎకిక్ ఆఁగ్ కయ్ కామ్ క జెత ఆగన్ల్ జతతి. నొవి
ఆగన్ల్, నొవి వరుమ్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ రకితె తిలిసి,జా.

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

వెలొల్ పూజరి 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, గని జోచిసొంత లొఁయిదా కెర, అమ్ అనెన్ కెఁయఁక
విడద్ల్ నే జతి రితి అమ్ క అనెన్ నెతొవన అమ్ క జత
బెదయ్ లన్. 13మెలె,గార్ జలమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి గొరెల్ చి
జవుస్, వసొస్ పిలల్ల్ చి జవుస్ లొఁయి చించితిసి, నెంజిలె
వసిస్ పిలల్క డయిలిస్ చి సార్ వించితిసి, ఎకిక్ జోవయించి
ఆఁగుచి కీడు గెచచ్య్ తి రితి జతయ్. 14 గని అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జంక మెనయ్ కీసుత్ జోచి
పరలోకుమ్ చి తాఁ గెతి ఆతమ్సెకిక జోచి జీవ్ దా మొరల్న్.
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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 కఈంజొయిదేముడుఅబొబ్స్ క చిఅమ్ కమదెనె
జతొసొజాఅసెస్. దసిస్,ఈంజొమొరదొరుక్ జలి అరిప్తుమ్
జలిస్ తెన్ అగెగ్చి పమానుమ్ చ కొడొఅమ్పిటట్వనపాపుమ్
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 తతి వాట్
జోవయింక దొరుక్ కెరుక మెనయ్.

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

18ఇసి,తొలితొచి పమానుమ్ కిలొఁయిసూఁయిజలిస్ చి
జలి. 19మెలె,పెజల్ఎతిక్క దేముడుచఆగన్ల్ చిఎతిక్ఆగన్
మోసేపూరుగ్ మ్ చొ సూనవ కేడయ్ లి పడొత్ వసొస్ పిలల్ల్ క చి,
గొరెల్ క కండ జోవయించి లొఁయి దెరన, పాని, ఎరన ఊలు,
హిసోస్పుమొకక్చరొడడ్ల్ తెన్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ రెగిడిల్స్ చిఉపిప్రి
కి, పెజల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి కి చించ దా, 20 “ఇసి కెర మెన
దేముడు తుమ్ క ఆడ దిలి పమానుమ్ చి గురుచి లొఁయి
ఈంజ” మెన సంగిలన్. 21 దసిస్ కి, జా టంబుగుడడ్తెచి
బకి కెరిస్ తె వాడిక కెరి సామన్ ఎతిక్తె జా లొఁయి చించ
దిలన్. 22నిజుమి,ఆగన్ల్ రితితెన్, కేన్ గె ఏక్ కముల,ఎతిక్
వసుత్ వక లొఁయికయ్సుదిద్ కెరుల,చిలొఁయినేసూఁయిజలె,
పాపల్ చెమించుప జయెనాయ్.

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

సూఁయిజతిస్తెన్దస కమొకయ్సుదిద్ జంక అగెగ్యిదొరుక్
జా తిలి, గని పరలోకుమ్ తె బెదితిసి ఎతిక్ అనెన్ చెంగిలి
బలి జతిస్ కయ్ సుదిద్ జంక దొరుక్ జలి. మెలె, కీసుత్ బలి
జలిస్ కయ్. 24 మెలె, దేముడుక సుదిద్ తతి టాన్ తె కీసుత్
పెస అసెస్. జా టాన్ మానుస్ తెయార్ కెరిల్స్ నెంజె, గని
పరలోకుమీ,చిదేముడుచిసొంతచిమొకెమ్ కీసుత్ టీఁవఅమ్ చి
పచెచ్న జతయ్.

25 పడొత్ అనెన్, జోచి సొంత నెంజిలి లొఁయి దెరన,
మాములుమ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కో జలెకు వెరెస్క్ క ఏక్
సుటుట్ ఈంజయ్లోకుమ్ తె తిలి దేముడుచి గుడితెచి, ఒగగ్ర్
సుదిద్ తిలి టాన్ తె పెసుక జతయ్. గని ఒగగ్ర్ సుటుల్ కీసుత్
అరిప్తుమ్ జంక నాయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక అరిప్తుమ్ జతె
తంక నాయ్. 26 దసిస్ జతి జలె, లోకుమ్ జెరమ్య్ జలి
మొదొల్ తెంతొ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జో జా సెమ సేడుక తతిత్. గని,
ఉగుమ్ చి ఆకర్ పొది జోచి సొంత జీవ్ దా, మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జా, పాపుమ్ గెచచ్వుక మెన
ఎకిక్ సుటుట్ జో టీఁవిలిస్ సరి జా అసెస్. 27అనెన్, మానుస్ల్

కీసి ఎకిక్ సుటుట్ మొరుక అసెస్ గే, చి పడొత్ దేముడుచి పరిచచ్
జవుల గే, 28దసిస్, కీసుత్ , ఒగగ్ర్ జిన్ చపాపల్ వయన గెచచ్వ
గెలుక మెన సరిపుచుప జతి జా, ఎకిక్ సుటుట్ మొర గెలన్.
చి అనెన్క్ సుటుట్ డీసెదె;పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొనాయ్గని
సరద్ తెన్ జోవయింక రకితస రచచ్న జతిసిపూరి నెరవెరుస్ప
జతి రితి జరుగ్ కెరుకయ్మెనజో అనెన్ డీసెదె.

10
యేసు ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్ అమ్ సుదిద్ జలిస్

1 జలె, వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుక బలివొ దెతతి అనెన్
‘ఇసి కెరెల్ దేముడుకపాసిజెమ్ దె’మెనఉచరతి, గనివెరెస్క్ క
వెరెస్క్ క,జేఁవ్బలివొదిలెకిజోవయించిపాపుమ్గెచెచ్నాయ్.
జేఁవ్ బలివొ దెతి ఆగన్ల్ రితి సొంతయ్ రచచ్న 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 చ యూదుల్ దసచ ములిత.
నాయ్ గె? మెలె, బకి కెరల్స ఎకిక్ సుటుట్ కయ్ సుదిద్ జత జలె,
బలి దిలి పడొత్ ‘పాపుమ్ తెన్ అసుస్మ్’ మెన అనెన్ ఉచర
నాయ్. 3 గని ఈంజేఁవ్ బలివొ దెతిస్ తెన్ వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క
మానుస్ల్ జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ ఉచరుక జతయ్.
అమ్ క ఏదాసట్ కెరయ్ తయ్. 4 కిచొచ్క మెలె. వసొస్ పిలల్ల్ చి
గొరెల్ చిలొఁయిఅమ్ చిపాపుమ్ బుదిద్ గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతె.

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

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

8జలె,జాకోడుదెకిలె, “బలివొ,అరిప్తల్,డయిలబలివొ,
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 9 అనెన్
కిచొచ్ కోడు ఒతత్ బెదయ్ లొ మెలె, “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’మెననొవిచిక టీఁవడిత్ రిసొపోరిన్చిముల దిల.
10జోచిఈంజయ్సెలవ్ క,యేసుకీసుత్ చిఆఁగ్జాఎకిక్ సుటుట్
మొరిల్స్ కయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి రితి జోచి సుదిద్
అమ్జాఁ జోచయ్జాఅసుస్మ్.

11పడొత్ యూదుల్ చొఎతిక్పూజరి రోజుకజో సేవ కెరిస్ తె
టీఁవ ఏక్ చి ఉపిప్రి అనెన్క్,జాచిఉపిప్రి అనెన్క్ ఒగగ్ర్ బలివొ
దెతె తతత్య్; పాపుమ్ గెచచ్వుక నెతిర బలివొ దెతె తతత్య్.
12 గని ఈంజొ కీసుత్ , కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతి రితి ఎకిక్

* 10:5 10:5 కీరనలు 40:6-8.
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సుటుట్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ దా కెర,
దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెసిలన్. 13 ఒతత్ వెస తా జోక
విరోదుమ్ సుదల్ జలస జోచ చటొట్ సుఁదితి పొదొ జతె ఎదక
రకితయ్.

14 దసిస్ ఎకిక్ సుటుట్ జో సొంత అరిప్తుమ్ జా, సుదిద్ జా,
జోచయ్జలమానుస్ల్ కపూరి కెరిసి కెఁయఁకతెఁయఁకకామ్ క
జెతి రితిజోజరుగ్ కెర అసెస్. 15అమ్ క జోపూరి కెరిస్ చి రిసొ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇసి మెనసాచి సంగ అసెస్.
16 †“పబు సంగితిసి కిచొచ్ మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ కచి పడొత్ క జోవయింక కిచొచ్ పమానుమ్దెయిందె

మెలె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ తియిఁదె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె”
మెన సంగ అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
17 ‡“తెదొడ్ తెంతొజోవయించపాపల్,జోవయించ తపుప్ల్
ఆఁవ్ ఏదాసట్ నే కెరె పఁవస్య్ గెలిందె”
మెన దేముడు సంగితయ్. 18 జలె, పాపల్ చెమించుప జా
అసిత్ మెలె,పాపుమ్ గెచచ్య్ త అనెన్ అరిప్తల్ నాయ్.

దేముడుక పాసి గెచచ్ సతిత్మ్ ఇండుమ
19జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ

యేసుకీసుత్ జోచి లొఁయి సువ దిలి రిసొ, దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి జోచి గుడితె, జోచి సుదిద్ టాన్ తె అమ్ పెసుక
అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, 20మెలె, జోవయించి దేముడుచి
గుడి అగెగ్ డంక తిలి తెరచి తెడి పెసితి నొవి, జీవ్ తిలి జీవ్
దెతి వాటు, మెలె, §జోచి ఆఁగ్ వాట్ గెచుచ్క మెలి కోడుచి
దయిరిమ్ దా అసెస్. 21అనెన్, దేముడుచి గెరి అమ్ క వెలొల్
పూజరి జో జా కెర తోడు అసెస్. 22 అమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్
తాజోవయించిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ చి రిసొపూరిదయిరిమ్
తా,అమ్ చిఆతమ్తె ‘అమ్ కపాపుమ్నాయ్,జోఅమ్ 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 *దోవిలిరితి కెరఅసెస్మెన,జోకపాసిజెమ. 23అమ్ చి
దయిరిమ్ ఒపప్న్ తిసి అనామ్నుమ్ నే జతె దెరనుమ. కిచొచ్క
మెలె, ‘ఆఁవ్ దెతి రచచ్న వరుమ్ కో నఙనుల గే, కచితుమ్
రచిచ్ంచుప జవుల’ మెన అమ్ క పమానుమ్ 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. 25సంగుమ్ చ సబతె బెదుక నే పిటెత్,
సగుమ్ జిన్ జెంక ములితతి గెద, జలె, సబతె బెదుక నే పిటెత్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరె తమ. ముకిక్మ్ క
కిచొచ్క ఇసి జమమెలె, పబుచి వెలిల్ దీసి పాసిజా జెతయ్.

సతిత్మ్జానజానయ్ములిత్స్ చి రిసొజాగర
26 జలె, సతిత్మ్ చిన నంప కెరల్మ్ మెలె, జాచి పడొత్ జాన

జానయ్ పాపుమ్ ఇండితె తిలె, పాపల్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో
అరిప్తుమ్ జలిసి అమ్ క అనెన్ బలివొ నాయ్. 27 దసిస్ 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
నిజుమ్తపుప్ కెరొల్ ’మెనదొగుల తీగల్చిసాచి రుజుజ్ దెకయ్ లె,
కనాక్రుమ్ నెంతె జోక మొరి సిచచ్ దెవుల. 29 జలె,
దేముడుచొ పుతుత్ స్ క నంప కెరుక నిదానుమ్ కెరుక నెస,
సుదిద్ కెరి జా నొవి పమానుమ్ చి రిసొ సువ దిలి యేసుచి
లొఁయి దూసుప కెర, పబుచి దయ కెరి జోచి రచచ్న దెతి
జోచి పరలోకుమ్ చి ఆతమ్క కో కోపుమ్ కెరవ తవుల గే, జోక
అనెన్య్ కెదిద్ సిచచ్ లయెదె. 30 కిచొచ్క మెలె,
†“సిచచ్ కెరి కామ్ అంచి.
దెంక తిలి సిచచ్ ఆఁవ్ కచితుమ్ దెయిందె”
మెన సంగిలొ దేముడుక జానుమ్. పడొత్ , జో అనెన్ సంగిలిసి
కిచొచ్ జానుమ్మెలె,
‡“జోచ పెజల్ క పబు తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ గే, బవుమానల్ గే

దెయెదె”
మెలిసి. 31సిచచ్ జంక మెన జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుచి
అతిత్ మానుస్ దెరున్ సేడెల్ బింకయ్ జయెదె!

పబు అనెన్ ఉత జెతిస్ క రకితె తా
32 గని, అగెగ్చ దీసల్ తుమ్ ఏదాసట్ కెర. తెదొడి కీసుత్ చి

రిసొచిసతిత్మ్తుమ్తొలితొసూనచినిలిపొదిఒగగ్ర్ సెమల్
బాదల్సేడెల్ కి ఓరుస్ప జలదు. 33సగుమ్సుటుల్ కి ఎదారుద్ మ్
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ దూసుప జలదు, కసట్ల్ సేడల్దు, చి అనెన్
దస బాదల్ సేడల్సచి జాడు బెద వయిలి రితి జలదు. 34 కీసి
మెలె, జేలి జలసక కనాక్రుమ్ జలొ, చి విరోదుమ్ సుదల్
తుమ్ చి ఆసిత్ దెర గెతికయ్, పరలోకుమ్ తె అనెన్ చెంగిల్ చి,
అనెన్తాఁ ఆసిత్ గెతిసిదొరుక్జాఅసెస్మెనజాన కెర, సరద్ తెన్
తిలదు. 35జాకయ్, తుమ్ చి డిటుట్ మ్ తుమ్ చి దయిరిమ్
తుమ్ వెంట గెల నాయ్. జేఁవ్ తె వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్
జతయ్. 36జాకయ్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ చి రితి ఇండ. జో
పమానుమ్ సంగిలిసి తుమ్ నఙన్ తి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్
నిదానుమ్ తంక. 37 కిచొచ్క మెలె,జో సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
§“అనెన్ గడియయ్గెలె జెతె తిలొసొ జెయెదె,
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.

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 రిసొయి అమ్ చ కో కో పూరుగ్ ల్ చి
రిసొ దేముడు సరద్ జా ‘జేఁవ్ అంచయ్ మానుస్ల్’ మెన

† 10:16 10:16యిరీమ్యా 31:33. ‡ 10:17 10:17యిరీమ్యా 31:34. § 10:20 10:20మెలె, జోవయించి ఆఁగ్ మొర అరిప్తుమ్ జలి రిసొ
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ఒపప్నల్న్. 3 అనెన్, దేముడుచి *కోడుకయ్ లోకుమ్ జెరిమ్లి
మెన నముకుమ్ కయ్ ఆమ్ చినితసుమ్. దసిస్, ఈంజ డీసిత్
లోకుమ్, డీసిత్స్ తెనె నే తెయార్ జలిమెన ఆమ్ నముకుమ్
తెన్జాన అసుస్మ్.

4 హేబెలు †జోచి నముకుమ్ చి రిసొ అనొన్స్ జలొ
కయీనుచి కంట చెంగిల్ అరిప్తుమ్ దిలిసి దేముడు
మెనిస్లన్. జోచి జా నముకుమ్ చి రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’
మెలి రితి దేముడు హేబెలుక దెకిలొ. కీసి జానుమ్మెలె,జో
హేబెలు దిలిసి రిసొ దేముడు సరద్ తెన్ సంగిలొ మెన ఆమ్
జానుమ్. జో హేబెలు, జలె, మొరల్న్, గని జోచి నముకుమ్
అపెప్క అమ్ క లటట్బ్ తయ్.

5జోచినముకుమ్ చిరిసొ ‡హనోకు నేమొరెపరలోకుమ్ తె
ఉకిక్ల్ జలన్. అనెన్, దేముడు సొంతయ్ జోక కడ నిలి
రిసొ ఒతత్ తెంతొ కో జోక చజుక నెతిరల్. జో నే గెతె అగెగ్
కి ‘ఆఁవ్ మెనిస్తొసొ’ మెన దేముడు రుజుజ్ ల్ దెకవ తిలొ.
6 నముకుమ్ నెంజిలె, దేముడుక సరద్ కెరుక నెతుమ్. మెలె,
కోదేముడుకపాసిజెంక ఇసుట్ మ్జలె,దేముడు ‘అసెస్’మెన,
చి ‘జోక ఇసుట్ మ్ జా చజితసక దెకితయ్’ మెన జోమానుస్క
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 చకఉగుమ్గెడుస్ప కెరిల్స్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరి
రిసొ, జా వెలిల్ ఓడ రితిసి బందిలొ. దసిస్ కెర, లోకుమ్ చ
ఎతిక్ నంపనెంజిలసక జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్చి రుజుజ్
దెకయ్ లొ, చి నముకుమ్ వాట్ జెతికయ్పునిన్మ్ తె జొయియ్
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 రిసొఅబాహామ్సూన కెరబార్ జలన్; 9దసిస్,
జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, జా జోచి సొంత దేసిమ్ నెంజిలె
కి, “తుక చి తుచి సెకుమ్ చక దెయిందె” మెన దేముడు
పమానుమ్కెరతిలికానానుదేసిమిబులెత్ తిలొ,అనెన్జో,జా
పమానుమ్ తె జో తెన్ వాట నఙిత జోచి పెటిట్చొ ఇసాస్కు కి,
ఇసాస్కుచి పెటిట్చొ యాకోబు 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, జా పమానుమ్ సంగిలొ దేముడుక ‘జో సంగిల్
రితి జరుగ్ కెరెదె’ మెన నంపజలి రిసొ, అంగి జతి సెకి జాక
దొరుక్ జలి. 12 జలె, ఎకిక్లొ మానుస్ అబాహామ్ చి పెటిట్ జో
మొరొ రితొ మంతొ జా తిలె కి, ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ చ రిత,
సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ రిత, కీసి కో లెకక్ కెరుక
నెతిరి, దసిస్ ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ జోచి సెకుమ్ తె జెరుమ్న్
జల.

ఈంజ బూలోకుమ్ తెటాన్ నెంజిలస ఆము
13అమ్ ఉపిప్రి సంగిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జోవయింక

పమానుమ్ సంగిలిసి జరుగ్ నే జతె అగెగ్, జాకయ్ ‘కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె’ మెన నముకుమ్ తెనిన్ మొర గెల. దూరి
తెంతొ దెకిల్ రితి జా, జా పమానుమ్ సంగిలిసి నఙనిల్ రితి
జాఁయిమొరల్. ‘ఈంజ బూలోకుమ్ తెటాన్ నెంజిలస ఆము,
అమ్ క ముకిక్మ్ జలి లోకుమ్ వేరచి’ మెన చిన కెర మొరల్.
14 జలె, ఇసి లటట్బెల్, జేఁవ్ సొంత దేసిమ్ చజితత్ మెన
రుజుజ్ దెకయ్ లి రితి జతయ్. 15 జేఁవ్ ముల దా బార్ జలి
దేసిమ్ క అనెన్ గెచుచ్క మెన ఆస తిలి పొది, జేఁవ్ ఒతత్ అనెన్
గెచుచ్క వాటు తతిత్. 16అనెన్ 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 జోచొ ఎకిక్లొ పుతుత్ స్ ఇసాస్కుక నముకుమ్ తెన్
§అరిప్తుమ్ దెంక కి తెయార్ జలన్. 18మెలె,జోపుతుత్ స్ చి
రిసొ
*“ఇసాస్కుచి తెడి తుచి సెకుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జెరుమ్ల”
మెనదేముడు సంగ తిలె కి. 19దసిస్ ‘మొరగెలసక దేముడు
జియడుక తెరె’ మెన కి అబాహామ్ నముకుమ్ తెన్ తిలొ.
జాకయ్,జోమొరుక తిలొఇసాస్కుక అనెన్ జియడ, దేముడు
జోక అబాహామ్అబొబ్స్ క అనెన్ దొరుక్ కెరల్న్.

20 దేముడుక ‘చెంగిల్ వరల్ దెతొసొ జో’ మెనయ్, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, †ఇసాస్కు జోచ పుతత్రుల్ జల యాకోబుక
చి ఏసావుక దయిరిమ్ తెన్ చెంగిల్ వరుమ్ లు సంగిలన్.
21దసిస్ కి, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ ‡యాకోబు, జోచి
మొరున్ పురె జా అయ్ లి పొది, జోచి టెకొన్ డండొచి ఉపిప్రి
బోడి వంపొ 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
ఐగుపుదేసిమ్తెంతొబార్జంకతిలిస్ చిరిసొ,చోండిపుటట్వ
సంగ కెర,జోచిపీనుమ్ఐగుపుతెంతొదెర గెచచ్ జేఁవ్ కేనెనా
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; జో రానొ “ఇదుదల్ నాడుల్ ఎతిక్ మొరుక” మెన
ఆడ దిలిస్ క నే బితె. 24 పడొత్ , జోమోసే వెలొల్ మానుస్ జలి
పొది, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ †మోసే జో రానొచి దువిస్ చి
పుతుత్ స్ నే బుకారవన్ క, 25జారాజిమ్ చితె నే బెదితె, దసచి
సరద్ల్ నెస పిటట్వన, దేముడుచజోచయ్మానుస్ల్ 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’
మెనయ్ఒపప్నొల్ . కిచొచ్కమెలె, ‘దేముడు దెతిబవుమానుమ్
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ముకిక్మ్’మెనదెకితె తిలన్. 27జోచినముకుమ్ క,జోపరో
రానొచి కోపుమ్ క నే బితె ఐగుపు దేసిమ్ ముల దిలొ. కీసి
మెలె, నే డీసొత్ దేముడుక దెకితె తిలి రితి జా, నిదానుమ్
తెన్ ఎతిక్ ఓరుస్ప జలన్. 28 జోచి నముకుమ్ చి రిసొ,
‡ఐగుపు దేసిమ్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ కమారొ దేముడుచి దూత
జోవయించ ఇసాయేలుల్ చ బోదల్ క నే చడితి రితి, ‘పసాక్
పండుగు’మెనదేముడు సంగిలి రితిమొదొల్ కెరల్న్,చిజేఁవ్
ఇసాయేలుల్ చ గెరల్ ఎతిక్చ దార్ బందల్ తె మెండపిలల్చి
లొఁయి చించ దిల.

29 “తుమ్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిందె”
మెనదేముడుసంగిలిస్ చిఉపిప్ర్ చిజోచినముకుమ్ చిరిసొ,
మాములువాట్ ఇండిలి రితిజా, §‘ఎరన’మెలిసముదుమ్
ఇసాయేలుల్ చ పెజల్ ఇండ జీనల్. గని ఐగుపు దేసిమ్ చ
“అమ్ కి దసిస్ జీనుమ్ దె”మెనఉచర కెరెల్ పొది బుడడ్ గెల.

30 ‘దేముడు అమ్ క తోడు తయెదె’ మెన జోవయించి
నముకుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ ఇసాయేలులు సతుత్
పొదుల్ రోజుక *యెరికో పటున్మ్ చి వెలిల్ కోటచి సుటుట్ నంత
ఇండ బులిత్కయ్,జాకోట సేడయ్ గెలి.

31 లంజె జిఁయ తిలి †రాహాబు, అమ్ యూదుల్ క
వేరయ్ మానుస్ జలెకి, దేముడుక ‘జొయియ్ వెలొల్ , జొయియ్
పరలోకుమ్ చొ దేముడు’ మెలి జాచి నముకుమ్ చి రిసొ,
దేముడుక నంపనెంజిల జా పటున్మ్ చ అనెన్ మానుస్ల్ తెన్
తెదొడి మొరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి నావ్ తెన్
లుంకచోరెపటున్మ్దెకుకఅయ్ లఇసాయేలుల్ కమరియాద
కెర తిలి.

నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి
32 అనెన్ 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 చ తీరుప్ల్ చ రుజుజ్ ల్ దెకవ, తపుప్ల్ కెరల్సక సిచచ్ దా,
పెజల్ క బుదిద్ సికడల్, దేముడు జోక పమానల్ దా జెయిమ్
కెరికయ్ సరద్ జల. సింవుమ్ లు జేఁవ్ క కంక మెన మొకెమ్
అయ్ లి పొది జేఁయ్ చి చోండివొ డంకిల. 34 వెలొల్ ఆగివొ
విజయ్ ల,యుదుద్ మ్ తె కతిత్వొతెనె కండితిస్పిటట్వనల్,అవుక్
తిలి పొది సెకి జల, యుదుద్ మ్ తె జోవయించ విరోదుమ్
సుదల్ చి ఉపిప్రి జీన ఉదడల్. 35 జేఁవ్ తెమొరల్సక దేముడు
అనెన్ జియడిత్కయ్, జోవయించ తేర్ బోదల్ క అనెన్ దొరుక్
జల. దేముడుక నిదానుమ్ తిల అనెన్ సగుమ్ జిన్, ‘అనెన్
చెంగిలిలోకుమ్ తె పడొత్ క అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ మ్ దె’మెనయ్,
సిచచ్ల్ తెంతొ విడద్ల్ నే కెరంతె, జేఁవ్ సిచచ్ల్ తె మొరల్.
36 అనెన్, 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 రంపుమ్తెన్
సింద దొనిన్ గండల్ కెర గెల. సగుమ్ జిన్ కతిత్చ దెబబ్ల్ క
మొరల్, సగుమ్ జిన్ మెండల్ చ గొరెల్ చ చమొ గలన బులిల,
మాలఙ్జా, సెమల్ సేడ,మానుస్ల్ చి అతిత్ నిసాక్రుమ్ జల.
38బయిలె,డొంగలె, పతాలెపారతె, బుఁయిగొయితెనిదతా
బులెత్ తిల. జేఁవ్ చెంగిల మానుస్ల్ ఈంజ లోకుమ్ తె తంక
ఈంజపాపుమ్ చిలోకుమ్ క జేఁవ్ విలువ కెరి నాయ్.

39అనెన్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్జోవయించి 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 బెదవనుక
మెనయ్ జో దేముడు అనెన్ చెంగిల్ చి జరుగ్ కెరుక ఉచర
తిలొ. మెలె, ఆమ్ నెంతె జేఁవ్ కి పూరి నే జతి రితి జా జో
సంగిలి పమానుమ్ జరుగ్ కెరిసి వాయిద కెరల్న్; అమ్ పడొత్
జెరిమ్లస కి జోవయింతెన్ జా పమానుమ్ తె బెదుకయ్ మెన
వాయిద 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 నంతతా,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 పకక్య్జోవెస అసెస్. 3తుమ్అలుస్ప నే జతి రిసొ
అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొ, జలె, పాపుమ్ కెరల్సచి అతిత్, జోచి
ఉపిప్ర్ చి విరోదుమ్ చి రిసొచ సిచచ్ల్ ఓరుస్ప జలొ, జో కెదిద్
బాద సేడెల్ కి నిదానుమ్ తిలొ యేసుచి రిసొ తుమ్ ఉచర.
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
ఎదిలిసెమతుమ్సేడుక నేతయ్. తుమ్అనామ్నుమ్నేజతె
ఎతిక్ ఓరుస్ప జా.

కకక్య్ దేముడు పేమ తయెదె గే, జోకయ్ సిచచ్ల్ దా
సికడెదె

5అనెన్,తుమ్జోచపుతత్రుల్ జలిస్ చిరుజుజ్ దెకయ్ తితీరుప్
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి తుమ్ పఁవస్ గెలదు గె? కిచొచ్
తీరుప్ సంగిలిసిమెలె,
*“ఓ అంచొపూతుత్ , దేముడు తుక బుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్ క
‘కిచొచ్ నెంజితి’మెలి రితి తుయిఉచరు నాయ్.
అనెన్,జోతుక దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
తుయి దయిరిమ్ పిటట్వన అనామ్నుమ్జానాయ్.
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, కేన్ పుతుత్ స్ క అబొబ్సి కిచొచ్ సిచచ్ దా సికడె నాయ్ గె?
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మానుస్చొ అబొబ్సి జలె, సిచచ్ దా సికడెదె. 8 అబబ్దింసిచి
అతిత్ ఎతిక్జిన్ జత బుదిద్ సికడత్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ తుమ్ నే జలె,
లంజెపెటిట్ జెరిమ్ల రిత జా, జో పబుచ సొంత పుతత్రుల్ నెంజిల
రిత జతదు. 9 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ చ అమ్ ఎతిక్జిన్ చ
అబబ్సింసి అమ్ క సిచచ్ల్ దా బుదిద్ సికడ అసిత్, చి జాకయ్
జేఁవ్ క మరియాద దెక అసుస్మ్. దసె జలె, అమ్ చ ఆతమ్ల్ క
అబొబ్ జతొదేముడుచి తెడితా,జోచికోడు సూనఅమ్బుదిద్
జలె, ఆతమ్క జిమ్ దె, అనెన్ చెంగిల్ జమ్ దె.

10 అమ్ చ ఈంజ లోకుమ్ చ అబబ్సింసి గడియ
జోవయించి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి సిచచ్ల్ దిల, గని అమ్ క
‘చెంగిల్ జతు. అంచి సుదిద్తె బెదుతు’మెనయ్అమ్ 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 సిచచ్
పాయితి రిసొ కిచొచ్ లాబుమ్, మెలె, జో దెతి పునిన్మ్ అనెన్
సేంతుమ్ దొరుక్ జయెదె.

దేముడు దిలి వరుమ్ కెదిద్చి గే ఏదాసట్ కెరన డిటుట్ మ్జా
12జాకయ్, కొరస్ జల తుమ్ చఅతొత్ , సెకి నెంజిల తుమ్ చ

మొగల్ తుమ్ నే ముచిక్ల్ తె దెకన. 13 ఇదిల్ సొటిట్ జలిసి
అనెన్ సొటిట్ నే జతె పూరి చెంగిల్ జతి రిసొ తుమ్ చ చటొట్
చెంగిల్ ఇండిత్ రితి, సోగ వాటు తుమ్ తెయార్ కెర.
14అనెన్, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ తెన్ సేంతుమ్ కటుట్ తెన్ తతి
రితి తుమ్ దెకన. అనెన్, పబు దెతి సుదిద్ జంక తుమ్
ఆస జా. జయియ్ సుదిద్ నెంజిలె, కో కి దేముడుక దెకుక
నెతిరి. 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. 16పడొత్ క, తుమ్ చితె కో లంజె నే జతి రితి దెకన. పడొత్
†ఏసావు పూరుగ్ మ్ చొ జలి రితి తుమ్ జా నాయ్. జో ఎకిక్
పూటచి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరంతి ఆసకయ్ అబొబ్స్ దెంక తిలి
జోతొలుస్ర్జెరిమ్లిస్ చిరిసొచిదొరుక్జతిఅకుక్బావొస్ తెవిక
గెలొ. 17 పడొత్ జా వాట దొరుక్ జతి అకుక్ నఙనుక ఉచరొల్ ,
గని అబొబ్సి నే దిలొ, చి జో కెదిద్ ఏడెల్కి, జో జరుగ్ కెరనిల్సి
మారుస్ప జంక వాటు తిలి నాయ్.

18 తుమ్ పాఁవ అయ్ లి టాన్, సీయోను డొంగు నెంజె.
జా డొంగు ఈంజయ్ లోకుమ్ చి. చడితిసి, జా. పూరుగ్ మ్ చ
అమ్ చ ఇసాయేలులు జా డొంగుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల సూనల్
మెలె, ‡వెలిల్ ఆగి, అందర్, చిముమ్న జలిసి, తుపాన్ జతిసి.
19నపిప్ర్ మూరిబజితిస్ చిఅవాడ్,బింక జతివెలిల్ §అవాడ్.
తెదొడిపూరుగ్ 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. జా ఆడ సంగిలిసి
ఓరుస్ప జంక అమ్ చ ఇసాయేలుల్ నెతిరల్. 21అనెన్, తెదొడి
జరుగ్ జలిసి దెకుక కి కెదిద్ బయిమ్ చి మెలె, జేఁవ్ పెజల్ క
ఏలుప కెరెతిలొవాట్దెకయ్ తెతిలొమోసేకి “బిఁయఅదుద్ 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 జిన్ దూతల్
పండుగు కెరి రితి సరద్ తిల బెరిల్స్ తె, జా అసుస్స్. 23 అనెన్
కిచొచ్తె జా అసుస్స్ బెద అసుస్స్ మెలె, *తొలుస్ర్ జెరిమ్ల
రిత పరలోకుమ్ తె బెదిలసచి †పదుతె తిలసతె, అనెన్,
ఎతిక్చి ఉపిప్రి దేముడు జలొ మానుస్ల్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరొసొ‡ తిలిస్ తె, అనెన్, దేముడుక సతిత్మ్ ఇండిల
పబుచి సుదిద్ జా పూరి జలమానుస్ల్ చ ఆతమ్ల్ తిలిస్ తె జా
అసుస్స్, 24అనెన్ ముకిక్మ్ క కతెత్ మెలె, దేముడు దిలి నొవి
పమానుమ్ క, జోక చి మానుస్ల్ క నెడ్ మె జతొ యేసుతె,
చి పూరుగ్ మ్ చొ §హేబెలు చి లొఁయిచి కంట చెంగిల్ లటట్బిత్,
చించ గెలియేసుచి లొఁయితెపాఁవ జా అసుస్స్.

25తుమ్ చి తెన్ లటట్బొత్ దేముడుక తుమ్ నే సూన్ తి రితి,
నంప నే జతి రితి తంక నాయ్ మెన తుమ్ జాగర దెకన.
కిచొచ్క మెలె, ఈంజ బూలోకుమ్ తె తిలొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొ
జోక 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 *జాదీసిజోచిఅవాడ్
ఒండి బూలోకుమ్ క కదుల్ కెరిల్. గని అపెప్ ‘కచితుమ్ జరుగ్
కెరిందె’మెన కిచొచ్ పమానుమ్జో సంగ అసెస్ మెలె,
†“అనెన్క్ సుటుట్ క ఎకిక్ బూలోకుమ్ కయ్నాయ్,
గని అనెన్, ఆగాసుమ్ క కి కదుల్ కెరిందె”
మెన్ తయ్. 27 ‘అనెన్ అనెన్క్ సుటుట్ క’మెన సంగిలిసి అమ్ క
కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, జెరమ్య్ జలిస్ కదుల్
కెరిల్స్ క జాక గెచచ్వ గెలిత్ సమయుమ్. జయి గెచచ్వుక కిచొచ్క
మెలె, కదుల్ కెరెల్ కిపాడ్జంకనెతిరిల్స్ క ‘తాఁగెసుస్’మెనయ్.

28జాకయ్, కో కదుల్ కెరపాడ్ కెరుక నెతిరి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ అమ్ క దొరుక్ జా అసెస్చి రిసొ, దేముడు దిలి జా
వరుమ్ చి ఉపిప్రి సరద్ జా, సరి జతి బకి కెర జోక మరియాద
కెర, బియఁ ఇండుమ. 29 కిచొచ్క మెలె, అమ్ చొ దేముడు
డయితొ ఆగిచొ రితొ అసెస్.
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13
పేమ, సతిత్మ్, సేంతుమ్ తెన్ ఇండుక

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

4పెండిల్ మెలిస్ క చెంగిలిమెనఎతిక్ విలువ దెక గవురుమ్
కెరుక అసెస్. పెండిల్తె తెరిన్మునుస్ చి నెడ్ మె సతిత్మ్ తంక
మెన తుమ్ తె కో లంజె జా నాయ్. లంజె ఉచరసక చి లంజె
జతసక దేముడు తీరుప్ కెర సిచచ్ దెయెదె.

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

తుమ్ క దెకయ్ ల వెలొల్ సుదల్ క నే పఁవిస్తె, చెంగిల్
ఇండ

7దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క సూనయ్ ల,తుమ్ క
వాట్ దెకయ్ లసక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. జేఁవ్ జోవయించి
జీవితుమ్ క ఇండిలిస్ క కిచొచ్ పలితుమ్ దెరల్ గే తుమ్
ఉచర. జోవయించి నముకుమ్ చి ఎదిలి నముకుమ్ తూమ్
జోవయించి పటిట్ ఇండ. 8 యేసుకీసుత్ కాలి కీసొ తిలొ
గే, ఆజి కి దసొస్యి తా, కెఁయఁక తెఁయఁక కి దసొస్యి
తయెదె. 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 దయ జో అమ్ క దెతిస్ కయ్
అమ్ చి పెటిట్చి ఆతమ్ డిటుట్ మ్ జంక అసెస్.

10అమ్నంపజలసకవేరబలిదెతిటాన్మెలికోడుదొరుక్
జా అసెస్. యేసు మొరిల్సి. ఈంజయ్ బలి దెతి టాన్ తె
దిలి బలి అగెగ్చి రితిచి టంబుగుడడ్చి సేవ కెర, ఆగన్ల్ క నంప
కెరి రితిచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తితస కంక నాయిమ్ నాయ్.
11 జయియ్ రితి ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ గొరెల్ క దేముడుచి
గుడితె ఆన ‘పెజల్ చి పాపుమ్ గెసుస్’ మెన గొరెల్ చి లొఁయి
తెడిచి ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి గదితె ఆన, సువ తా, 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
దసిస్చితిలి §చెంగిల్ పటున్మ్ చి రిసొరకితసుమ్. 15రోజుక
దేముడుక బలి దిలి రితి, జో అమ్ క దిలి ఆతమ్సెకిక జోక
గవురుమ్ కెరుమ. కీసి బలి మెలె, జోచి నావ్ చి విలువ
ఒపప్న గవురుమ్ సంగితిసి. 16 అనెన్, మానుస్ల్ క చెంగిల్
దెకుక, చి తుమ్ క కలుగు జలిస్ క అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు
దెంక ముల నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దసచక ‘బలివొ’ మెనయ్
దేముడుక సరద్.*

తుమ్ క సికడత్సక మరియాద కెర
17 తుమ్ క సికడత్సచి కోడు తుమ్ సూన, దాక్ కెరన,

తుమ్ చిసొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా, జోవయించి కోడుక
మరియాద కెర. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్
తతుత్ ’ మెనయ్ సికడత్తి, అనెన్, కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్
ఉత జా ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్ కెరి దీసి జెయెదె. అయ్ లె,
“దేముడుఅమ్ కదిలికామ్ క ‘చెంగిల్కెరల్మ్’గే ‘గార్కెరల్మ్’
గే జో దేముడుచిమొకెమ్ అమ్ సాచి నఙనుక తయెదె” మెన
జానయ్ తుమ్ క జేఁవ్ సికడత్తి, దెకితతి. జేఁవ్ తుమ్ క
సికడత్స దుకుమ్ నెంతె సరద్ తెన్ ఏలుప కెరి రితి తుమ్
జోవయించితెడితా. జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్, దుకుమ్ జవుల
చి తుమ్ క లాబుమ్ తయెనాయ్.

అమ్ చి రిసొపారద్న కెర
18 అమ్ చి రిసొ తుమ్ పారద్న కెరె తా. ‘అమ్ పొరపాట్

జము నాయ్ గని ఎతిక్క సతిత్మ్ కెరుక ఆస తెన్ అసుస్మ్’
మెన అమ్ చి పెటిట్ అమ్ జానుమ్. 19 అనెన్ కిచొచ్క ‘పారద్న
కెరె తా’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె,
ఆఁవ్అనెన్ బేబేగితుమ్ తెఅనెన్ జెంక దేముడువాటు దెవుస్
మెనయ్తుమ్పారద్న కెర.

20 జలె, జోచ మెండల్ జల అమ్ నంపజలసక ముకిక్మ్
జలొగొవుడు జలొఅమ్ చొపబు జలొయేసుకఅనెన్ జియడొల్
సేంతుమ్ దెతొ దేముడు, కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతికయ్
జోచిపమానుమ్ చిరిసొచిసూఁయిజలిలొఁయిచిసెకితుమ్ 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 దయిరిమ్సంగితిఉతుమ్తుమ్ఓరుస్పజా.
23 అమ్ చొ బావొ జలొ తిమోతిక †విడద్ల్ కెర అసిత్ మెన

తుమ్జాన్ కమెనఆఁవ్ఆసజతసి. జోబేబేగిఉటట్ 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
దేసిమ్ తెంతొచ నంపజలస్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ క జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 25 తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయతవుస్! ఆమేన్‡.

* 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
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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’ మెన పూరి సరద్ తెన్ తా 3 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి
నముకుమ్ అలల్ర్ లు వాట్ పరిచచ్ జలె, జీనెల్, తుమ్ చి పెటిట్
పూరినిదానుమ్జసెత్. 4పబుచిఆతమ్క తుమ్పూరిజతిరితి,
తపుప్ నే జతి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్తె కిచొచ్ చెంగిల్ చి నే పిటిత్
రితి,జేఁవ్ చికామ్పూరిజరుగ్ కెరి రితితుమ్నిదానుమ్కెరన.

5ఇస అలల్ర్ పరిచచ్ల్ తె కీసి ఇండుక గే తుమ్ తె కో జలెకు
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 లయెదె గే, జో మానుస్ దసిస్ జయెదె.
7 నిజుమి, దసొ మానుస్క దొనిన్ మెనుస్ల్ తయెదె. కిచొచ్
కామ్ తె కిజోకఎకిక్ నిదానుమ్తయెనాయ్. 8దసొమానుస్,
జలె, కీసి పబుతె నఙనెల్ కి కిచొచ్ కి దొరుక్ జయదె మెన
ఉచరుక జయెనాయ్!

అలల్ర్ సేడిత్సి ఓరుస్ప జతిస్ చి కొడొ
9 §కేన్ జవుస్ బావొ దాక్ 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. 11బయిలుచి చివవ్ర్ జలె, పొదుద్
బార్ జా గటిట్ఙ వాదు ఒపప్డ్ కెరెల్, జేఁవ్ చ పులొల్ సుకిల్ రితి
పాడ్ కెరయ్. దసిస్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి. జోవయించిసూటి
గెతయ్. దసిస్,జోచ కమొ కెరె కెరె సొమాస్రి కిమొరెదె.

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 కిరీటుమ్ జోక 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, పాపుమ్ కెరుక 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
పాపుమ్ కెరె నాయ్. 14మానుస్క పాపుమ్ సికయ్ తిసి కిచొచ్
మెలె, జోచి సొంత *పెటిట్చ గార్ ఆసలి జోక సికయ్ తయ్,
పెలయ్ తయ్. 15మానుస్చిపెటిట్ ఆసమొదొల్జాజెరమ్, గజజ్ల్
జా వడడ్ , పాపుమ్ వీరయితయ్. ఒతత్ తెంతొ, జా పాపుమ్
వడడ్ 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 జలొదేముడు 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 తెంతొవెంట
గెల కెర, దాక్ కెరన, కోపుమ్ నే జతె, దేముడు తుమ్ చి పెటిట్
రోవిలి జోచి కోడు సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన సూన జాక
పోసన. జాకోడు 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,
తుమ్మోసిమ్ కెరన తసెత్. జోచి కోడ్ రితి ఇండ, చి తుమ్ చి
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. 24 జో
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 పోసన జా 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 జో మానుస్క 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
దేముడుచిమొకెమ్ మానుస్ కెరి కిచొచ్ బకి సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి
జయెదె మెలె, అమ్ జోచి సేవ కెరిస్ క ‘సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి’
మెన కీస కమొ రుజుజ్ దెకవుల మెలె, పోర బోదల్ చ, రండెల్

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్’ నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:1 1:1 ఈంజొయాకోబు యేసుచొ బావొస్ జా తిలొ, బెరె. మరియ చియోసేపుచి పెటిట్చొ.
యెరూసలేమ్ చ నంపజలసచి సబక వెలొల్ తిలొ. బారికుల్ 15:6-29, 21:18, గలతీ 1:19, 2:9, 12. ‡ 1:1 1:1 ‘బార తెగల్’ మెలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ,
యాకోబుచబారపుతత్రుల్ 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. ‡ 1:25 1:25 2:18 దెక.
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మానుస్ల్ చ బాదల్ దెక అమ్ తోడ్ కెరిసి, పడొత్ ఈంజ
లోకుమ్ చపాపుమ్కమొతెఅమ్నేబెదితెఆతమ్ సుదిద్ తతిసి.

2
సొమాస్రుల్ క బీద సుదల్ క తేడల్ నే దెకుత్

1 బావుడుల్ , పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తిలొ అమ్ చొ పబు
జలొయేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజలి రిసొ, తిలసక నెంజిలసక
తేడల్ దెక నాయ్. 2మెలె, దొగుల సబతె అయ్ లె, ఎకిక్లొ
జలె, బఙర్ చ ముదిద్వొ ఉంగారల్ తియన చెంగిల్ పాలల్
గలన అయ్ లె, గని అనెన్కొల్ బీద తా పోరన్ పాలల్ గలన తా
జో కి అయ్ లె, 3చెంగిలపాలల్ తిలొసొక తుమ్ చెంగిల్ దెక,
“ఈందె, ఇనెన్ చెంగిల్ తె వెసు” మెన పురె బుకారెల్, గని బీద
సుదొక “ఒతత్ టీఁవ”జవుస్, “అంచిచటెట్ వెసు”మెనజవుస్
సంగిలె, 4తుమ్దొనిన్మెనుస్ల్జాతపుప్చతీరుప్ల్ కెరసజా
తసెత్.

5 తుమ్ సూన, పేమ తిల బావుడుల్ . ఈంజ లోకుమ్ చి
దనుమ్ క దెకిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బీద సుదల్ అసిత్. జలె,
*జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ క దేముడు నిసాన, జోచి నముకుమ్
జతు మెనయ్, జోక పేమ కెరసక జో దెతి వాటతె బెదుత్
మెనయ్, మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదుత్ మెనయ్. 6 తూమ్,
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,
జోచి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు, గెద. జలె, జోచి నావ్,
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 చి మొకెమ్ పాపుమ్ సుదల్ చి
సిచచ్క విలువ జా అసుస్స్. 10 కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ ఎతిక్
నిదానుమ్ కో కెరెల్, గని మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్య్ లె,
మొతుత్ మి పిటట్య్ లొసొ జతయ్, 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 లంజెకమొ నే కెరెల్
కి నరు అతయ్ కెరెల్గిన, జో దేముడు దిల ఆగన్ల్ మొతుత్ మ్ చి
మొకెమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా అసుస్స్.

12జలె, అమ్ చపాపుమ్ చ ఆసల్, తపుప్ల్ తెంతొ అమ్ క
విడద్ల్ కెరి *మానుస్ల్ క పేమ కెరి కనాక్రుమ్ దెకితి ఆగన్క
దెకయ్ దేముడు తుమ్ క తీరుప్ కెరెదె. అమ్ క ‘జయియ్ ఆగన్
రితి ఇండిల గే నాయ్ గే’ మెన జో తీరుప్ కెరెదె. జయి కోడు
నే పఁవిస్తె తుమ్ లటట్బా, ఇండ. 13 కిచొచ్క మెలె, కో అనెన్

మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకెనాయ్గే, దేముడు జోకయ్తీరుప్
కెరిస్ తె జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకుక బెదె నాయ్. గని, కో అనెన్
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితయ్గే,జోక తీరుప్ కెరి పొదికజో
పబు జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకెదె.

14బావుడుల్ , “పబుక నంప కెరసి” మెన ఎకిక్లొ సంగిలే
కి, జో బులిత్ బుదిద్ దసిస్ నముకుమ్ తెన్ నే బెదిలె, కిచొచ్య్
లాబుమ్! ‘నముకుమ్’ మెనజోమానుస్ రితి సంగితిసి జోక
రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె గే? తుమ్ ఉచర. 15 నంపజలొస్ తె
కేన్ జవుస్ బావొక గే, బేనిక గే, సరిపుచుప జత పాలల్
నెంజిలె జవుస్, సరిపుచుప జతి రోజుకచి అనిన్మ్ దొరుక్
కెరంతి సెకి జవుస్ నెంజిలె, 16 కో జలెకు జోక “చెంగిల్ తా.
తుమ్ క పాలల్ చి అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్” మెన సంగిలె,
గని సరి జతి తోడు నే దిలె, కిచొచ్ లాబుమ్! కామ్ క నెంజె.
17దసిస్, రితి నముకుమ్ సంగనెల్, గనికామ్ క జెతికయ్కామ్
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 †“ఎకిక్లొ దేముడు ఎకిక్లొయి అసెస్” మెన తుమ్ నంప
కెరసు. జా సరిగా, గని దసిస్ మెన బూతల్ కి ఒపప్న్ తతి.
గని ఒపప్న జేఁవ్ జంక బియఁ అదుద్ ర్ జా గెతతి.

20చెంగిలి నేఉచరొఓమానుస్,తుయికోజలెకు, కమొతె
నే రుజుజ్ జతి నముకుమ్ క ‘ఆరిచి’ మెన, ఆఁవ్ తుక రుజుజ్
దెకవుక తుక కావలె గే? 21 జలె,‡ “ ‘బలి’ మెన పుతుత్ ద్ క
కండ దె”మెనదేముడు సంగిలి రితిపుతుత్ స్ జలొ ఇసాస్కుక
అబాహామ్ బలి దెతి టాన్ తె బంద తెయార్ కెరిల్స్ తెన్, జో
కెరిల్ జా కామ్ చి రిసొయి, “నిజుమిఅనెన్పూరి నంప కెరయ్,
సతిత్మ్తెన్అసెస్”మెన, దేముడు ‘జోకపునిన్మ్’మెలిరితి
అబాహామ్ క తీరుప్ దెకె నాయ్ గే? 22మెలె, జో అబాహామ్ చ
కమొతెజోచి నముకుమ్ బెద కామ్ కెరె తిలి, చి జోవయించ
కమొతెజోచి నముకుమ్బార్జా నెరవెరుస్ప జలి. 23దసిస్,
జాకామ్ తెజోచి నముకుమ్ రుజుజ్ జలి రిసొ,
§“అబాహామ్దేముడు సంగిలికోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక

పునిన్మ్’మెలి రితి పబు దెకిలన్”
మెన రెగిడిల్స్ క ‘నిజుమ్’ జతయ్. *‘దేముడుచొ మింతుస్’
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
†ఏక్ కామ్ చి రిసొ,మెలె,జాసుటుట్ కబుర్ అయ్ లపూరుగ్ ల్ క
జా మరియాద కెర, జోచ విరోదుమ్ సుదల్ తె జేఁవ్ దెరున్ నే
సేడిత్ రితి లుంకడ,వేరవాట్తెదవదిలి రిసొ, ‘జాకపునిన్మ్’
మెలి రితి దేముడు దెకిలన్. 26 జలె, జీవ్ నెంజిలె ఆఁగ్ కీసి
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మొరతయెదెగే, దసిస్,మానుస్ ఇండిత కమొతెనేబార్జలె,
జో సంగితి నముకుమ్ కామ్ క నెంజె,మొరఅసెస్.

3
కొడొ లటట్బిత్స్ తెజాగర దెకనుక

1బావుడుల్ , తుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ బోదన కెరస జతు నాయ్.
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
‘జోచి ఆఁగుచి ఉపిప్రి జోపూరి ఏలుప 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. 4ఓడల్ తెన్ కి దసిస్.
ఓడ వెలిల్ జలెకి, దికుక్ దెకయ్ తి జాచి చటుట్ జాచి కంట
ఇదిలిసిజయెదె. జలె,జాఓడక గటిట్ఙవాదు పెలిలెకి,ఓడచి
కంటొదికుక్ దెకయ్ తిజాచటుట్ ఇదిలిసిజలెకి, 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 క ఏక్ ఇదిలిసి
ఆగి డయ గెలెదె! 6 దసిస్, జీబు ఆగిచి రితి జయెదె.
అమ్ చి ఒండి ఆఁగుతె జీబు కెదిద్ పాపుమ్ కెరయెదె! అమ్ చి
ఒండి ఆఁగుక గార్ కెరెదె. అమ్ జెరిమ్ల్ తెంతొ మొరె ఎదక
ఈంజలోకుమ్ తెచిఅమ్ చిబతుక్తెజరుగ్ జతిసిఎతిక్కజీబు
ఏలుప కెరయ్. మానుస్ జాగర నెంజిలె,అమ్ చిచోండితె వెలిల్
ఆగి సేడిల్ రితి జయెదె.

7 మెలె, ఎతిక్ రగుమ్ జంతువుల్ క, పిటట్ల్ క, అయివొ
గటక, మొసస్ గటక మానుస్ ముదొద్ కెరుక జయెదె. జేఁవ్ క
మానుస్ల్ ముదొద్ కెర అసిత్, గని 8 జీబుక కేన్ మానుస్ ముదొద్
కెరుక నెతిరి. జీబు తుకెల్ తంక నెత, ఒగగ్ర్ పమాదుమ్
దెకయ్ తయ్, జాచితెమొరి విసుస్మ్ బెరు తయెదె. 9 జీబు
తెన్ అబొబ్ జలొ దేముడు పబుక గవురుమ్ సంగితసుమ్,
గనిమానుస్ల్ క దూసుప కెరసుమ్,జోచిపోలిక జేఁవ్ జెరుమ్న్
జలెకి. దసిస్, కెదిద్ తపుప్ కెరసుమ్! 10 ఎకిక్ చోండి తెంతొ
గవురుమ్ సంగితిసి, దూసుప కెరిసిబార్ జతయ్. బావుడుల్ ,
ఈంజ తపుప్. ఇసిచి పోన. 11 ఎకిక్ గొయి తెంతొ ఊంట
పుటెల్,చెంగిలొపానిచికారు జలిగరిచ్పానిదెయెదెగే? నాయ్
గెద. 12పడొత్ ,బావుడుల్ , *అంజూరుమ్ రూక్ తె ఒలీవ పండుల్
దెరుల గె? నెంజిలె,దాచచెటెల్ బొడడ్ పండుల్ దెరుల గే? నాయ్,
గెద. దసిస్, కారు జలి పానిచి ఊంట చెంగిలొ పాని దెయె
నాయ్.

పరలోకుమ్ తెంతొ చి గాయ్నుమ్ కీసి తయెదె
13తుమ్ తె కకక్య్బుదిద్ గాయ్నుమ్? ‘అంకయ్గాయ్నుమ్’

మెనకోఉచరనెల్,జాగాయ్నుమ్ తెబెదితిబుదిద్ తెన్, గవురుమ్
నే ఉచరంతె, జా గాయ్నుమ్ తె బెదిత కమొ ఇండ రుజుజ్
దెకవుసు. 14 గని తుమ్ చి పెటిట్ గోసచి విసుస్మ్ తిలె,
సొంత గవురుమ్ ఆనన్ తి ఆస తిలె, ‘ఆమ్ సతిత్మ్ 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 చి తెంతొయ్, 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, చిమానుస్ల్ ఎతిక్ పాపుమ్ఇండుక
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
మరియాద తెన్ సూన్ తి బుదిద్ తెన్ తా, కిచొచ్య్ ఉపమెనుస్
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

1తుమ్ చితెతగుల్ జతిసి, జటిట్ జతిసి కేనె తెంతొజెతయ్
గే తుమ్ ఉచర. కేనె తెంతొ మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుతె 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 నెంజె మెలె,
దేముడుక పుసుస్ నాయ్. 3 నెంజిలె, పుసిలెకి, దొరుక్
నెంజె. కిచొచ్క మెలె, గరిచ్ బుదిద్ తెన్ పుసితసు. 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, ఈంజయ్ లోకుమ్ 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”
మెన అగెగ్ తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్. జా కోడు 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.
తుమ్పాపుమ్కెరల్సతుమ్ చిఆతమ్చఅతొత్ సుదిద్ కెరన. తుమ్
దొనిన్ మెనుస్ల్ తిలస, తుమ్ చి పెటిట్ ఎకిక్ పబుచయ్ జా
జోచి సుదిద్ జా, జోక ఎకిక్ నిదానుమ్ జా. 9తుమ్ చ కమొచి
పాపుమ్ఉచరన పెటిట్ బాద సేడ,లాజ్జా దుకుమ్జా ఏడ,

* 3:12 3:12అంజూరుమ్ రూకుబొడడ్ రూకు రితి తయెదె. † 3:15 3:15 1:14 దెక. * 4:5 4:5నిరగ్మకాండుమ్ 20:5-6. † 4:6 4:6సామెతల్
3:34.
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దస కమొ ముల. 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 లటట్బా నాయ్. అనెన్కొల్చి రిసొ దూసుప కెర తీరుప్ కొడొ
కో లటట్బుల గే, దేముడు దిలి §ఆగన్క కి దూసుప కెర తీరుప్
కెరయ్. దేముడుచి ఆగన్చి ఉపిప్రి తుమ్ తీరుప్ కెరసు జలె,
జోచి ఆగన్ రితి ఇండుస్ నాయ్, గని జోచి ఆగన్చి కంట వెలొల్
కెరనుక ఉచరిల్ రితి జతసు. 12 *మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
ఆగన్ల్ దెతొసొతీరుప్ కెరొసొ ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయినాయ్.
రచిచ్ంచుప కెరుక నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్ తిలొసొ.
ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ తీరుప్ కెరుక తూమ్ కొనస్!

అమ్ చి బతుక్ దేముడుచి అతిత్ అసెస్
13అలెల్, “ఆజి గే కలిక గే పలాన్ పటున్మ్ తె గెచచ్ వెరెస్క్ క

రోజుక బియాయ్ర్ కెర కెర లాబుమ్ కెరనుమ్ దె” మెన జవుస్
తుమ్ దయిరిమ్ ఉచరస జాగర ఉచర. 14 కలిక కిచొచ్
జరుగ్ జయెదె గే నేనుస్. తుమ్ చి బతుక్ కీసిచి? తుమ్ కీసి
జసెత్ మెలె, గాందుచి రితి జా, కెఁయ గే డీస, గడియయ్
తా, అనెన్ డీసుస్ నాయ్. 15 నాయ్, సొంత సెకిక దసిస్
దయిరిమ్నేజతె,తుమ్కిచొచ్ఉచరుకచెంగిల్మెలె, “పబు
సెలవ్ దిలె జిమ్ దె, చి ఈంజ జా కామ్ కెరుమ్ దే” మెన.
16 అపెప్ తుమ్ కీసి జతసు మెలె, తుమ్ చి సొంత సెకిక
నంపజా, దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతసు. దసిస్ సొంత
సెకిక దయిరిమ్ గవురుమ్ఉచరంతిసి తపుప్. 17జలె, కిచొచ్
కెరెల్ కీసి ఇండిలె చెంగిల్ గే కో జాన జానయ్ దసిస్ నే కెరెల్ నే
ఇండిలె,జోమానుస్క 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
సొమాస్రుమ్కువ గెచచ్అసెస్,తుమ్ చపాలల్ క నుసిస్కాగెల
అసెస్, 3తుమ్ చిబఙార్సామన్, వెండిసామన్ క చెదద్ కా గెల
అసెస్. తూమ్ కి పాడ్ జతిస్ క ఈంజ సామన్ ఎతిక్ కువిలిసి
చెదద్ కా గెలిసి రుజుజ్ జయెదె. కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె, ఈంజ
నాసెనుమ్ఆగి డడిడ్ల్ రితి తుమ్ చిఆఁగ్ 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 చికూలిడబుబ్ల్తుమ్మోసిమ్కెరతియనల్దు. జా
కూలి డబుబ్ల్ కేక్ గల తుమ్ క నింద సంగితయ్. జా పంటొ
లాయిలసచి ఏడుక ఎతిక్క ఏలుప కెరొ పరలోకుమ్ చొ పబు
సూన అసెస్. 5ఈంజయ్లోకుమ్ తె సుకుక్మ్ తెన్ తుమ్ చి
పెటిట్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జిఁయ అసుస్స్. ‘కండుక’ మెన
తుమ్ బెయిలల్ గొరెల్ గటక కీసి బలుమ్ కెరసు గే, దసిస్,

మొరి సిచచ్ కతి రిసొ తుమ్ క తుమి బలుమ్ కెరన అసుస్స్!
6పాపుమ్, సతిత్మ్ చమానుస్ల్ క నిందల్ కెరమార అసుస్స్.
తుమ్ క జేఁవ్ జబాబ్ నే దెతె తుకెల్ అసిత్.

యేసు అనెన్ జెతె ఎదక నిదానుమ్ తెన్ రకుక
7జలె, బావుడుల్ , పబు అనెన్ జెతె ఎదక తుమ్ నిదానుమ్

తా రక. ఈందె, రయ్ తు బి గల తిలె, తొలి పాని ఆకర్
పాని పెట పంటొపికిత్ ఎదక,ఈంజలోకుమ్ చిజావిలువచి
పంటొ లాయితి సమయుమ్ జెతె ఎదక బమమ్ నెంతె, జో
రయ్ తు రకెదె. 8తూమ్కిదసిస్నిదానుమ్తెన్రక. నిజుమి,
తుమ్ చి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ జా. కిచొచ్క మెలె, పబు అనెన్
జెతికయ్ సమయుమ్పాసిజాఅసెస్.

9 ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ నిందల్ ఉచర నాయ్, చి పబు
తుమ్ కయ్ నిందల్ కెరుక తయె నాయ్. ఓదె, ఈంజ
లోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ తొ మెలి 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 రిసొ సూన 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 తె కో కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ సేడ అసెస్ జలె, పారద్న
కెరుస్. తుమ్ చితె కకక్ సరద్ అసెస్ గే, పబుచి గవురుమ్
గాయుసు. 14 తుమ్ చితె కకక్ జొరొజ్ గే జబుబ్ గే అసెస్ జలె,
పబుక నంపజలసచి సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ క బుకారు,
చి జేఁవ్, పబుచి నావ్ తెన్, జా బాద తిలొసొచి తేల్ సువ,
జోచి రిసొ పారద్న కెరు. 15 పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
తిలి పారద్న, జా బాద తిలొసొక రచిచ్ంచుప కెరెదె, చి పబు
జోక చెంగిల్ కెరెదె. అనెన్, జో బాద సేడిల్సి కిచొచ్ జవుస్ జో
కెరిల్ పాపుమ్ చి రిసొచి జలె, జాపాపుమ్ కి జోక చెమించుప
జయెదె. 16 జాకయ్, తుమ్ కెరల్ పాపల్ ఎకిక్లొచి మొకెమ్
అనెన్కొల్ ఒపప్న, ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ పారద్న కెర, తుమ్ చ
బాదల్ పబు చెంగిల్ కెరి రితి, తుమ్ క జో చెంగిల్ దెతి రితి.
పబుక సతిత్మ్నిదానుమ్తిలొమానుస్పారద్న కెరెల్,జాపారద్న
జలె కామ్ కెరయ్. 17 †ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ జలె, అమ్ చొ
రితొమాములుమ్మానుస్, చి “పాని పెటుస్ నాయ్” మెన
జా సుటుట్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరికయ్, తినిన్ వెరుస్ల్

‡ 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, 33 చి లూకా10:27. యాకోబు 2:8 కి దెక. * 4:12 4:12 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 తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. * 5:11 5:11యోబు పుసత్కుమ్ దెక. † 5:17 5:17
రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 17:1, 18:41-45.
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సొవువ్ జొనొన్ పూరి జా దేసిమి పాని పెటె నాయ్. 18 తెదొడి
అనెన్ పారద్న కెరల్న్, చి ఆగాసుమ్ తెంతొపాని పెటిల్, చిఈంజ
బూలోకుమ్ తె పలితుమ్ అనెన్ దెరిల్.

19బావుడుల్ , సతిత్మ్ములకోజలెకుపాపుమ్ తఉటట్ గెచచ్
తయెదె జలె, జోక కో సతిత్మ్ వాట్ అనెన్ దెకవ ఆనుల గే,
20జోకిచొచ్జానుస్మెలె,జోపాపుమ్కెరొల్సొపాపుమ్వాటు
అనెన్ నే గెతి రితి జోక కో సతిత్మ్ తె అనెన్ కడ ఆనుల గే,
మొరున్తెజోమానుస్ నే గెతి రితిజోక రచిచ్ంచుప కెరతమ్ 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
1 యేసుకీసుత్ బారికి జలొ పేతురు, పొంతు, గలతీయ,

కపప్దొకియ, ఆసియా చి బితునియ పదేసిమ్ లుతె సొంత
టాన్నెంజిల వేర వేరతెచతిలనంపజలస్ క, రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2యేసుకీసుత్ చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండుకమెన,జోచిసుఁవి
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 జోచయ్మానుస్ల్
జంక మెన, తుమ్ క దేముడుచి సుదిద్ 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
కిఅనెన్జీవ్జాఉటట్ పరలోకుమ్ తెగెచుచ్మ్ దేమెన 4జీవుమ్
తెన్ బెద తిలి ఆసతె అమ్ క నొవి జెరుమ్న్ చి రిసొ, నే గార్
జతి, కలిత్ నెంజిలిసి పరలోకుమ్ తె తుమ్ క దేముడు దిలి
వాటతుమ్ క రకితయ్. 5ఆకర్ దీసల్ కపూరిడీసుక తెయార్
తిలిరచచ్నతుమ్ క నేపిటుట్ కమెన,దేముడు పబుజోచిసెకిక
తుమ్ చి నముకుమ్వాట్ తుమ్ క తోడ్ అసెస్.

6 ఆకర్ 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
గవురుమ్ పూరి డీసిత్ ఆకర్ దీస్ క జా తుమ్ చి నముకుమ్ క
‘సతిత్మ్ చి’ మెన, జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
తుమ్ క జో వాట దెయెదె. 8జోక తుమ్ సొంత అంకివొ తెన్
నే దెకిలెకి, జోక పేమయ్ అసుస్స్. జోక అపెప్ దెకుక నెంజిలె
కి, జోక నంపజా అసుస్స్, చి మానుస్ అరుద్ మ్ కెరుక నెతిరి
పరలోకుమ్ చిఎదివాట్సరద్సంతోసుమ్తుమ్ చిపెటిట్ బెరయ్
అసెస్. 9తుమ్ చి జా నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చ పానుమ్ క
రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జా అసెస్.

10తుమ్ క దొరుక్ జతి ఈంజ రచచ్నచి రిసొచ దేముడుచ
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 జంక అసెస్?” మెన పుసిల. 12 దేముడు 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
13 జలె, పబు జలొ యేసుతెచి రచచ్న తుమ్ కయ్ దొరుక్

జలి రిసొ, తుమ్ చ మెనుస్ తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన, నే మచిచ్ల్
రితి, ముదొద్ కెరన, తెలివి తా, జో అనెన్ ఉత జా జోచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్పూరి డీసిత్ ఆకర్ దీసిచి రిసొ
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
నిదానుమ్కెరబోదల్జా,తుమ్అగెగ్ నేనిల్ పొదిచతిలఆఁగ్ 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. 16 దేముడుచి
కొడొతె,
‡“ఆఁవ్ కీసి సుదిద్ అసిస్ గే,
తూమ్ కి ఇసి సుదిద్ తంకయ్”
మెన రెగిడల్న్.

17 కకక్య్మొకమాటుమ్ నే దెకితొ, ఎతిక్మానుస్క జేఁవ్
కెరల్ కమొ కొలిద్ తీరుప్ కెర ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే సంగితొసొక
‘అబొబ్’ మెన ఉంకయ్ తసు జలె, ఈంజ తుమ్ చి §సొంత
టాన్ నెంజిలిస్ తె తుమ్ గడియ జితె పొది జోవయించి
మరియాద దెకయ్ తి రితిజాగర తెన్ నిదానుమ్ ఇండ.

18 తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ దిలి అగెగ్చి కామ్ క నెంజిలి ఇండుక
తెంతొ, తుమ్ విడద్ల్ జంక మెనయ్ దేముడు పబు తుమ్ క
నెతొవనొల్ మెనజానుస్. కీసి నెతొవనొల్ మెలె, వెండి గే బఙార్ గే
దస పాడ్ జత పసుత్ వల్ దా గెనె నాయ్, 19 గని కిచొచ్ గార్
నెంజిలి కిచొచ్ మచచ్ల్ సరద్ల్ నెంజిలి గొరెక బలి దిలి రితి
జోచొ పుతుత్ 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 జలన్ మెలె, తుమ్ చి రిసొయి ‘రచిచ్ంచుప
జతు’ మెనయ్ ఈంజ ఆకర్ సమయుమ్ తెయ్ బార్ జలన్.
21 కీసుత్ చి రచచ్న నఙన తా జోచి తెడి దేముడుచి ఉపిప్రి
తుమ్ చినముకుమ్తిఁయఅసుస్స్. “జోరచిచ్ంచుప కెరెదె”
మెన, జోచి ఉపిప్రి దయిరిమ్ జా అసుస్స్. మెలె, కీసుత్ క

* 1:2 1:2రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12చితీతు 1:1దెక. † 1:12 1:12మెలె,జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చికాలుమ్నాయ్, గనిపడొత్ అయ్ లసచికాలుమ్
యేసుబార్ జంక తిలి, చి ఎకిక్యూదుల్నాయ్, గనియూదుల్ నెంజిలస కియేసుచి తెడిచి రచచ్న నఙనుక ఈంజయికాలుమ్అవ్ కాసుమ్దొరుక్ 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. § 1:17 1:17 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్ ‘సొంతటాన్ నెంజిలిసి’మెలస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె,
పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్ క ‘అమ్ చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్
5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13. * 1:19 1:19యోహాను 19:17-37,ముకిక్మ్ క 34, 37. లూకా 22:44,మతత్యి 26:28, లూకా
22:30,యోహాను 6:53-56.
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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, కిచొచ్మాయనెంతె తుమ్ ఏక్ బావొక అనెన్కొల్ పేమ
కెరుక జయెదె. జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ పూరి నిదానుమ్
ఎకిక్లొకఎకిక్లొపేమయ్కెర. 23తుమ్నొవర్జెరమ్అసుస్స్.
జా నొవర్ జెరుమ్న్ జలిసి నాసెనుమ్ జతి బి గలిలిసి నెంజె,
గనిజీవ్తిలి, కెఁయఁక కితాగెతిదేముడుచికోడుతెన్ఈంజ
జెరుమ్న్ తుమ్ జెరుమ్న్ జలదు. 24 దేముడుచి 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,జీవ్దెతితాఁ గెతిజోవయించికోడు కిచొచ్మెలె,తుమ్ క
బోదన కెరిల్ సుబుమ్ కబుర్.

2
1జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ మెన తుమ్ చక దెక

తిలె, కుసిస్దుమ్ ఎతిక్, మోసిమ్ బుదిద్ ఎతిక్, మాయబుదిద్
ఎతిక్, గోస జతిసి ఎతిక్, దూసుప కెరిసి, గోస లటట్బిత్సి ఎతిక్
తుమ్ తె తెంతొ వెంట గెల. 2తుమ్ చి రచచ్నతె వడిడ్తి రిసొ,
నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ రిత జా, కిచొచ్ వేరచి నే బెదిలి సతిత్మ్
తిలి దేముడుచి కోడు జలి ఆతమ్యి దూదుక తుమ్ ఆస జా
తంక. 3జాకయ్, జా దయచి రచచ్నతె తుమ్ డిటుట్ మ్ జా
తా.

4మానుస్ల్ నెసిలొ గని దేముడుచిమొకెమ్ గవురుమ్ తిలొ
విలువ జలొ జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ *పతె తుమ్ జా. 5జోతె
అయ్ లె, తూమ్ కి జీవ్ తిల పతల్ రిత జా, పబుచి ఆతమ్తె
గేర్ బెద బందితి రితి సుదిద్ తిల పూజరుల్ జా, దేముడుచి
సేవతె బెద, జోయేసుకీసుత్ చి తెడిచ దేముడు మెనిస్తె ఆతమ్
బలుల్ దెతస జసెత్. 6దేముడుచి కొడొతె
†“ఈందె, సీయోను డొంగుతె, ఏక్ పతుత్ ర్ క టీఁవడత్సి.
అంచి గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జో జా, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జయెదె.
జో ఆఁవ్ 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, ‘అంచి రాజిమ్ చ †పూజరుల్ ’ మెన,
‘అంచి సుదిద్ తిల జాతి’ మెన, ‘అంచ సొంత పెజల్’
మెనయ్ జో దెకితయ్. అందర్ తెంతొ తుమ్ క బుకారా కెర,
జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదయ్ లొయేసు
పబుచ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొచి రిసొ తుమ్ సాచి సూనవుక
మెనయ్ తుమ్ క దసిస్ నిసాన అసెస్. 10 అగెగ్ తూమ్
‘దేముడుచమానుస్ల్ ఆము’ మెననుక నెతిరల్దు, గని అపెప్
దేముడుచ పెజల్ జా అసుస్స్. అగెగ్యి తుమ్ క కనాక్రుమ్
దొరుక్ జయె నాయ్, 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, చి జోవయింతె ఏక్ వేల కో గే తుమ్ క ‘తపుప్ల్ కెరస’
మెన దూసుప కెరెల్, తుమ్ సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రుజుజ్ జేఁవ్
దెకిలె, పబు తీరుప్ కెరుక జెతి దీసిక తుమ్ చి రిసొ దేముడుక
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’మెనజవుస్
‘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 చ గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
జింక జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్, దసిస్ పాపుమ్ తె
గెచచ్ నాయ్. గని, దేముడుచ కామ్ కెరస, జోచయ్
గొతిమానుస్ల్ రిత జా, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండ.
17ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క తుమ్మరియాదదెక. బావుడుల్ జల
నంపజలస్ క పేమ దెక. దేముడుక తుమ్ బియఁ. దేసిమ్ క
వెలొల్ రానొక గవురుమ్ కెర.
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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
తెన్తుమ్తంకమెనయ్దేముడు తుమ్ క బుకారయ్అసెస్.
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. కిచొచ్య్మోసిమ్ కోడు లటట్బె నాయ్.
23మానుస్ల్ జోక దూసుప కెరెల్, జోవయింక జో దూసుప నే
కెరె తుకెల్ తిలొ. జోక జేఁవ్ అరల్ కెరెల్ కి,జోవయింకజోబియఁడె
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 రిత జా సతిత్మ్ ఇండితి
రితి అమ్ జింక మెనయ్. జోయేసు కయ్ ల దెబబ్లు తుమ్ క
చెంగిల్ కెర అసెస్. 25 తుమ్ అగెగ్యి వాట్ పిటట్వన చెదురప్
జల మెండల్ చ రిత జా తిలదు, గని అపెప్ తుమ్ చ ఆతమ్ల్
రకితొ చెంగిలొ గొవుడుతె అనెన్ బుల జా అసుస్స్.

3
తేర్ బోదల్ బుదిద్ ఇండుక

1 తుమ్ 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, 2తుమ్ 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
బందంతిసిగలంతిసిజవుస్తుమ్విలువదెకనాయ్. 4గని,
తుమ్ క కిచొచ్ సూటి కెరుస్ మెలె, దేముడుచి మొకెమ్ ఒగగ్ర్
విలువ జతి, కెఁయఁక నాసెనుమ్ నే జతి పేట్ చి తెడిచొ
మానుస్ పబుచి మెతత్న బుదిద్ , సేంతుమ్ బుదిద్ జా తుమ్ చి
పెటిట్ తవుస్. 5అగెగ్చపొదులె దేముడుచిఉపిప్రి నముకుమ్
తిల తేర్ బోదల్ జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సూటిక
తెయార్ జా మునస్రుస్ల్ చి అదికారుమ్ క 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 జంకనాయ్,చిజాసారాచబోదల్ 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. తుమ్మునుస్బోదల్తుమ్ చతెరిద్వొకఇసిపేమదెకిలె,
అడుడ్ నెంతె దేముడు తుమ్ చ పారద్నల్ సూనెదె. తుమ్ చ
పారద్నల్ క అడుడ్ నే జతి రితి జోవయింక ఇసి పేమ దెకుత్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తంక
8 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ పేమయ్ తా, ఎకిక్లొక

ఎకిక్లొ కనాక్రుమ్దెక,నంపజలసఎతిక్జిన్ కబాబేన్దెకితి
పేమ దెక, ముదుద్ కెర, సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతె, ఎకిక్
మెనుస్ తెన్ తా. 9 ఎకిక్లొక 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’మెనదెకుస్. తుమ్ క దేముడుచిదయదొరుక్ జవుస్
మెనయ్ తుమ్ ఇసి పేమయ్ ఇండుక మెనయ్, తుమ్ క జో
నిసాన అసెస్. 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! 14 గని, సతిత్మ్ తుమ్
ఇండిలి రిసొ ఏక్ వేల కో జలెకు అరల్ కెరెల్, దేముడు తుమ్ క
‘చెంగిల్’ మెనెదె. దస అరల్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్.
జోవయించి రిసొ బమమ్ నే జతె, 15 ‘పరలోకుమ్ చొ పబుయి
జో’ మెన, తుమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్ కీసుత్ క దెతి గవురుమ్
దాస. జో పబుచి రిసొచి తుమ్ చి పెటిట్చి దయిరిమ్ చి రిసొ
కో “జేఁవ్ చిసతిత్మ్ క తుమ్ రుజుజ్ దెకవ”మెన కెఁయఁ జవుస్
తుమ్ క పుసిలె, సరి జతి జబాబ్ దెంక తెయార్జాతా. గని,
‡జబాబ్ దెంక జలె, బడాయ్ నెంతె మరియాద తెన్ లటట్బా.
16అనెన్, ‘సతిత్మ్’మెనతుమ్ 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’
మెన జేఁవ్ చినన,లాజ్ జవుల.

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
‘జోవయించి పాపుమ్ గెసుస్’ మెన జోమొరిల్స్ తెన్ అమ్ చి
పాపుమ్పూరి గెచచ్వయ్ గెలన్. జా §ఎకిక్ సుటుట్ జో బలి
జలిసి సరిపుచుచ్ప జెయెదె. అమ్ క దేముడు అబొబ్స్ తె
అనెన్ కడ ఆన్ తి రిసొ మొర అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లన్.

* 3:3 3:3 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1. † 3:10 3:10 కీరనలు 34:12-16. ‡ 3:15 3:15మతత్యి 10:19,మారుక్ 13:11, లూకా

12:12. § 3:18 3:18 రోమియుల్ 6:10, ఎబీయుల్ 7:27, 9:12, 28 చి 10:10 దెక.
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ఈంజలోకుమ్ చి ఆఁగ్ రగుమ్ క జోకమారల్, గని జోచి ఆతమ్క
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ *జియడల్న్.

19జోమొరిల్ పొది యేసు కేనె గెలన్ మెలె, బూలోకుమ్ క
ఎటొట్ లోకుమ్ తె జేలి జల, ఆకర్ దీసిచి పరిచచ్క సిచచ్క రకిత
ఆతమ్ల్ తిలిస్ తె జోవయించి ఆతమ్క జో ఉత గెచచ్, దేముడు
అబొబ్స్ చి కోడు సాడుప కెరల్న్. 20అగెగ్యి, పూరుగ్ మ్ పొది,
†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,
గని యేసుకీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ రిసొ దేముడుచి మొకెమ్
తుమ్ చి పాపుమ్ గెలి గురుయి బాపిత్సుమ్ దెకయ్ తయ్.
పబుక నంపజలసజోవయించి బుదిద్ మారుస్పజా పబుకయ్
గవురుమ్ కెరి రితి ఇండుక ఇసుట్ మ్ జలిస్ చి గురు
బాపిత్సుమ్ తెయి దెకయ్ తతి. 22జలె, జో కీసుత్ జీవ్ జా ఉటట్
కెర పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్, దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ
పకక్ వెస తా, ‡దూతల్ చి ఉపిప్రి, అదికారుల్ చి ఉపిప్రి,
సకుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్.

4
ఆఁగ్ క బాదల్ సేడెల్ బుదిద్ చెంగిల్ జతిస్ చి కోడు

1-2 కీసుత్ , జలె, మానుస్చి జోచి ఆఁగుతె బాదల్ సేడల్న్.
జాకయ్, *‘ఆమ్కిజోచిరితిబాదల్సేడఓరుస్ప జమ’మెన
తుమ్డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్కమెలె,జోతెన్మెలిరితిఆఁగుక
కోబాదల్సేడతయెదెగే,ఒతత్ తెంతొఈంజఅఁగి జితెఎదిలి
సేంపుకమానుస్చఆసల్రితినాయ్, గనిదేముడుచిఇసుట్ మ్
కీసి అసెస్ గే, దసిస్ ఇండుక మెన, జోమానుస్ పాపుమ్ముల
అసెస్.

3 దేముడుక నేనల్సచి రితిచి తుమ్ చి అగెగ్చి ఇండుక
అగెగ్య్ చి మెన, తుమ్ దసితె అనెన్ గెచచ్ నాయ్. దేముడుక
నేనల్స జోవయించి ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతి రితి, ఆసల్
రితి, మచిచ్తి రితి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతి
రితి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన సూరుల్ పితి రితి, వెటాక్రుమ్ జా
బొమమ్ల్ క జొకరి రితి జితతి. 4 తుమ్ అపెప్ జోవయింతెన్
దస బుదిద్ నెంజిల అలవాటుల్ తె బెదుస్ నాయ్ చి రిసొ జేఁవ్
ఆచారిమ్జాతుమ్ క దూసుప కెరతి. 5గనిఆకర్ క,మొరల్సక
జీవ్ తిలసక తీరుప్ కెరుక తెయార్ జలొ పబుచిమొకెమ్ 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 చిసిచచ్జేఁవ్జలెకి,దేముడుజోవయించిఆతమ్క 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,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపూరి పేమయ్ఇండ దెకితె తా. 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 జా
తోడ్ 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
ఆగి మెలి రితిచి పరిచచ్చి రిసొ తుమ్ ఆచారిమ్ జా నాయ్.
‘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 తెన్ తా 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.
16గని, ‘నంపజలస’మెనతుమ్ఒపప్నిల్ రిసొయితుమ్ 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 సమయుమ్పాసిజా అసెస్.
జలె, జో పరిచచ్ కెరిసి తీరుప్ కెరిసి అమ్ నంపజలసతెయ్
మొదొల్ జతయ్ జలె, దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి
ఇండుక నెసిత మానుస్ల్ ఆకర్ క కెదిద్ సిచచ్ జవుల! 18 జో
దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“సతిత్మ్ జలొమానుస్ †కసట్నె రచిచ్ంచుప జతయ్జలె,
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§ 4:10 4:10 రోమియుల్ 12:6-8 దెక. * 4:18 4:18సామెతల్ 11:31. † 4:18 4:18 కసట్నె మెలె, రచిచ్ంచుప నే జలి రితి జా కీసి గే రచిచ్ంచుప
జతయ్.
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దేముడుక నే బితస,పాపుమ్ కెరల్స,
కీసి రచిచ్ంచుప జవుల! రచిచ్ంచుప జంక నెతిరి!”

19జాకయ్, దేముడుక నిదానుమ్తాజోవయించిసెలవ్ క
కో ఈంజ లోకుమ్ తె సిచచ్ల్ అరల్ సేడత్తి గే, ఎతిక్క జెరుమ్న్
కెరొల్ నిదానుమ్ తిలొజో దేముడుచి అతిత్ జోవయించ ఆతమ్ల్
సొరప్ కెర దా, చెంగిల్ కమొ కెరె తతుత్ !

5
సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి ఇండుక

1తుమ్ చి తెచ సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ 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. 3 పడొత్ , జా మందతెచ మానుస్ల్ క బియడిత్ రగుమ్
ఏలుప కెర నాయ్, గని జేఁవ్ కీసి సతిత్మ్ ఇండుక గే దెకిత్
రితి తూమ్ దసిస్ సతిత్మ్ ఇండ దెకవ. 4 తూమ్ దసిస్ ఇండ
వాట్దెకయ్ లదుమెలె,ఎతిక్చికంటవెలొల్ గొవుడుజతొకీసుత్
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 నంపజలస దాక్ కెరన, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ చి కోడుక
మరియాద కెర. తుమ్ ఎతిక్జిన్ సొంత గవురుమ్ నే
ఉచరంతె,ఎకిక్లొచిమొకెమ్ఎకిక్లొదాక్ కెరన,ఎకిక్లొచిసేవ
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.
7బాదల్ సేడిత్ తుమ్ చి బయిమ్ఎతిక్ జో వయితి రితి తుమ్
సొరప్ కెర దాస. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన,
తుమ్ చ బాదల్ వయిక జో ఇసుట్ మ్ జతయ్. 8మచిచ్ల్ రితి
బుదిద్ నే జతెతుమ్ముదొద్ కెరన,తెలివితాజాగరతా. కిచొచ్క
మెలె,తుమ్ క నేరిమ్వయడుక ఇసుట్ మ్జలొసయ్ తాన్కకక్
జలెకు గీడుక కోర్ ప జా, ఒరిస్తొ సింవుమ్ చి రితి బులితె
తతత్య్. 9ఒండిలోకుమ్ చబావుడుల్ జలనంపజలస్ క కిఇస
బాదల్సేడుక అసెస్మెనజాన,తుమ్ చినముకుమ్డిటుట్ మ్
తా జో సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి జీనుక తుమ్ టీఁవ. 10 అనెన్,
గడియ బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలదు మెలె, కీసుత్ చి నావ్ తెన్
తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక తతి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె
గవురుమ్ తె బెదుకమెన 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. జోక జొఒర! ఆమేన్.

ఆకర్ కోడు
12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమిదేముడు 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 కి మానుస్ల్ క నిసాన అసెస్. జో నిసానిల్సి ఈంజ
సంగుమ్ చ కి తుమ్ క జోవయించి జొఒర సంగితతి. అంక
పుతుత్ జలొ రితొమారుక్ జోచి జొఒర సంగితయ్. 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 చిపునిన్మ్ చిరిసొ,జోచిదయకఅమ్నంపజలస
తెన్ ఎకిక్ విలువచి నముకుమ్ తిల నంపజలసక,
యేసుకీసుత్ క *సేవ కెరొసొ జా జోచి బారికి జలొ †సీమోను
పేతు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 దేముడుచి పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
గాయ్నుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జానుస్ప జా, జోక తుమ్ రోజుక
అనెన్య్జాన్ తిస్ చి రిసొతుమ్ క జోచి దయజోచి సేంతుమ్
అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్!

3 దేముడు జోచి పరలోకుమ్ చి సెకి అదికారుమ్ కయ్
తెన్,జోచిసొంత పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి ఉజిజ్డ్ తె,జోచి
చెంగిల్ చి రిసొ అమ్ క నిసాన బుకరొల్సొక అమ్ జాన్ తి
వాటు పరలోకుమ్ తెబెదితి జీవ్, పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ సుదిద్
ఇండితి సెకి అమ్ క దొరుక్ జతి రితి, ఎతిక్ అమ్ క దా అసెస్.
4దసిస్, ఎతిక్చి కంట విలువ తిల జోచ పమానల్ అమ్ క దా
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పమానల్ చి సెకిక ఈంజ ఆఁగ్ చ
గార్ఆసల్ చి రిసొచిఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్తెంతొతుమ్
పిటవన్ క, చి అనెన్,జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జా, దేముడుచి
రితి తుమ్మారుస్ప జా జోచి తెన్ పాఁవుక మెన తుమ్ క దా
అసెస్.

5 జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ దెరన తుమ్ చి
నముకుమ్ తె చెంగిల్ గునుమ్ బెదవుక అసెస్. జా చెంగిల్
గునుమ్ తె గాయ్నుమ్, 6జాగాయ్నుమ్ తె ఆసముదొద్ కెరంతిసి
బెదవ, ఆస ముదొద్ కెరంతిస్ తె నిదానుమ్ బెదవ, జా
నిదానుమ్ తెదేముడుక బితిసిబెదన, 7జాదేముడుక బితిసి
తెన్ నంపజలసక ముదుద్ కెరి పేమయ్ బెదవ, చి పేమయ్
తెన్ కనాక్రుమ్ బెదవ తంక. 8 ఇస బుదుద్ ల్ తుమ్ ఇండుక
దెర అనెన్ అలవాట్ జలె, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క
జాన్ తిస్ తె తుమ్ కామ్ క నే అయ్ లస్ నే జసెత్, జోచి రిసొ
పలితుమ్ దెరె. 9 ఇస బుదుద్ ల్ కకక్ తయె నాయ్ గే, జో
మానుస్ గుడిడ్ జలి రితి జా, జోచ ఆతమ్ అంకివొ సరిగా డీసిత్
నాయ్, జోక దూరి తిలిసి నే డీసిల్ రితి జతయ్, చి జో అగెగ్
పాపుమ్ ఇండిలిస్ తె జో అనెన్ నే ఇండిత్ రితి దేముడు జోక
విడద్ల్ కెరిల్సి, చెమించుప కెరిల్సి,జో పఁవస్ అసెస్.

10 జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క దేముడు నిసాన బుకారిల్
వాట్ఇండుక ఆసజాఅనెన్ నిదానుమ్జతిరితితుమ్దెకన.
తుమ్ ఇసి నిదానుమ్ జలె, వెరి బుదిద్తె అనెన్ సేడుస్ నాయ్.
11 దసిస్ కి అమ్ చొ పబు అమ్ చ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెనజో
పూరి 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. 13ఆఁవ్ఈంజ ‡కుడియజలి రితిమొరి
ఆఁగ్ తె తతి ఎద తుమ్ క ఉచార కెరవుక అంచి పూచి మెన
జాని. 14 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ అంక §దెకయ్ లి
రితి, ఆఁవ్ ఈంజ కుడియ జలి రితి మొరి ఆఁగ్ ములిత్
సమయుమ్ పాసి జెతయ్ మెన జాని. 15జాకయ్, అనెన్,
ఆఁవ్ ఉటట్ గెలి పడొత్ కి ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ ఉచార కెరి రితి
*దెకిన్ దె.

16అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి సెకి తిలిస్ చి రిసొచి
జో అనెన్ ఉత జెతిస్ చి రిసొ తుమ్ క అమ్ జానవ కెర, కో
తెలివి మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. జోచి †పరలోకుమ్ చి
గవురుమ్ తిలి ఉజిడి జో జతిసి అమ్సొంత దెక అసుస్మ్.
17 కెఁయ మెలె, కీసి మెలె, దేముడు అబొబ్సి జోక గవురుమ్
ఉజిడి కెరిల్స్ తె, చి
‡“ఈందె,ఈంజొయిఅంచొ పేమ తిలొపూతుత్ .
ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్”
మెన పరలోకుమ్ చొ దేముడు అబొబ్సి జోచి అవాడ్
సూనయ్ లి పొది, 18పరలోకుమ్ తెంతొ చి జా అవాడ్ అమ్
సొంత సూనల్మ్. కీసి మెలె, అమ్ కి సొంత జో తెన్ జా సుదిద్
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 జెతికయ్జావెలిల్ దీసి జెతె ఎదక అందర్ తెఉజిడ్ దీసిత్
దీవు రగుమ్ జా అసెస్. జాకయ్ తుమ్ జాగర తెన్ దెకన్ లె
తుమ్ క చెంగిల్ తయెదె. 20ముకిక్మ్ 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 జయె నాయ్. జో దేముడు సొంత దిలి
అరుద్ మ్ అమ్ కెరనుక అసెస్. 21 కిచొచ్క మెలె, దస కబురుల్ తె
కేన్ కి కెఁయఁక కిమానుస్చిసొంత పెటిట్చి ఉచరన్ తతి తెంతొ
చినెంజె. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కేన్ కేన్మానుస్ల్ క
దెరిల్ గే, దేముడుచిసొంత కొడొజేఁవ్మానుస్ల్ 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 తిరీమ్తిరీమ్సికడ, ‘పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప
జతు’ మెన జోచి జీవ్ దా జోవయింక గెననొల్ *పబుక
‘దేముడు నెంజె’మెన సంగిల్ రితిజా,జోచిమరియాద కడిల్
రితి ఇండుల. జేఁవ్ దసిస్ కెర, జోవయింక జెఁవివ్ చటుక్న
పూరినాసెనుమ్ ఆననుల.

* 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 ఎతిక్మారుక్ రెగడ్ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడల్న్, మెనమానుస్ల్ సంగితతి. జేఁక, ఇనెన్ జామారుక్చి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్మెన 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. * 2:1 2:1యూదా, చెతత్ర్
నంబర్ చి కోడు దెక.



2 పేతురు 2:2 281 2 పేతురు 2:20

2 జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెర పాపల్ దెక దెక, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయించిపటిట్ గెచుచ్ల,చి “ఒహొ,సతిత్మ్తిలొదేముడుక
జొకరతి, గని దసయ్ కమొ కెరతి” మెన, అనెన్ మానుస్ల్
నిసాక్రుమ్ సంగుల, చి జోవయించి ఇండుకతె పబుచి
సతిత్మ్ వాటు నిసాక్రుమ్ డీసెదె. 3 జోవయించి పెటిట్చ
ఆసల్ క తెలివి కొడొ బెదవ బెదవ, తుమ్ కి అబదుద్ 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.

4అగెగ్యిపరలోకుమ్ చదూతల్సగుమ్ జిన్ †పాపుమ్కెర
పాపుమ్ తె సేడిల్ రిసొ, దేముడు జోవయింక సిచచ్ కెరుక నే
పిటట్య్ తె, వెలిల్ ఆగిచి గొయిచితెఎతిక్చి కంట ఎటొట్ తిలిస్ తె
జోవయింక గల దా, ఎతిక్క తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి వెలిల్
సిచచ్ జతె ఎదక జేఁవ్ రకితి రిసొ, జోవయింక ఎతిక్చి కంట
‡అందర్ తిల బోనుల్ తె గలయ్అసెస్.

5 పడొత్ , పూరుగ్ మ్ చమానుస్ల్ చి రిసొ ఉచరెల్, జోవయించి
పాపుమ్ చి సిచచ్ జోవయింక నే పిటట్య్ తె, జేఁవ్ పొదులె
సతిత్మ్ సాడుప కెరె తిలొ ఎకిక్ §నోవహ క చి జో తెన్ అనెన్
సతుత్ జిన్ జోచి కుటుంబుమ్ చ మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెర,
ఒండి లోకుమ్ చ పాపుమ్ 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 తె గెలె, సిచచ్ జంక అసెస్’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 చొమానుస్ జేఁవ్పాపుమ్ చమానుస్ల్ తె జితెతా
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 సిచచ్ దెంక మెలె,మరియాద గెత ఆసల్
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 చరిత,జంతువుల్రితగునుమ్తా,జోవయించి
పెటిట్ అయ్ లిసి అరుద్ మ్ నెంతె దసేస్ జరుగ్ కెరతి, చి బోనుతె
దెరున్ సేడమొరి రిసొయిజెరమ్ తవుల. జలె, జేఁవ్మానుస్ల్,
దసిస్, జేఁవ్ నేనిల్స్ చి రిసొ దూసుప కెర తీరుప్ల్ సంగ సంగ,
జంతువుల్ చి రితి జోవయించి నాసెనుమ్ జెఁవివ్ జవుల.
13 జోవయించి పాపుమ్ జెఁవివ్ కవుల. కీస కమొతె జేఁవ్
మానుస్ల్ సరద్ జతతి మెలె, లాజ్ నెంతె మెదెద్న్ చి ఉజిడ్ తె
కి ఇసుట్ మ్ అయ్ ల కమొ కెరతి. ‡మురిక్చ మరక్ల్ రిత
జా, పబుచి పేమ దెకయ్ త తుమ్ చ అనిన్మ్ తె బెద కతె
తా, జా సుదిద్చిక వెటాక్రుమ్ కెరి రితి, జోవయింక ఇసుట్ మ్
అయ్ లజోవయించిపెటిట్చఆసల్లాజ్నెంతెజరుగ్ కెరంతతి.
14జోవయించ అంకివొ బెరు లంజె దెకుక. జేఁవ్ జాపాపుమ్
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 చి సొంత పాపుమ్ చి రిసొ, దేముడు జోక తీరుప్
కెరల్న్. మెలె, నే లటట్బిత్ గాడెద్ మానుస్చి అవాడ్ క లటట్బ,
బిలామ్ క కోడు సంగ,జోఉచరిల్ 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
వాట జోవయింక రకితయ్ మెలె, అందర్ చి ఉపిప్రి అందర్.
18 కిచొచ్క మెలె, వెరి కమొచి రిసొ గవురుమ్ లటట్బన,
పాపుమ్ తెంతొ నొవర్ విడద్ల్ జల నొవ నంపజలసక సికడ
సికడ, ఆఁగిచ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతిస్ తె జోవయింక అలవాట్
కెరతి. 19 ‡“ఆగన్ల్ చ గొతిమానుస్ల్ 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 గొతిమానుస్జాఅసెస్. 20దసిస్ అమ్ చొపబు అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ క జానిల్ సెకిక ఈంజయ్
లోకుమ్ చి పాపుమ్ ఇండుక తెంతొ విడద్ల్ జా తా, జేఁవ్
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జా పాపుమ్ వాట్ అనెన్ గెచచ్ సికుక్ జా దెరున్ సేడెల్, జేఁవ్
అగెగ్యి తిలి పాపుమ్ చి కంట అనెన్య్ నాసెనుమ్ జా గెచచ్
అసిత్. 21దేముడు దిలి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సెలవ్ జేఁవ్ జాన
జానయ్ములిలి కంట,జాసతిత్మ్వాట్జేఁవ్ కెఁయయ్నేజానెల్
చెంగిల్తతిత్. 22సతిత్మ్తిలిటాలితెసంగిల్రితి,జోవయింక
జరుగ్ జా అసెస్. మెలె,సొంత ఒకనిల్సి అనెన్ కతయ్సూనొ, చి
అండి దోయిజా తిలె, బురద్తె ఎంగడ్ జా అనెన్ మురిక్ కలొయ్
జతయ్.

3
కీసుత్ పబు అనెన్ ఉత జెతి దీసి

1ఈది తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడ్లి దొనిన్చి ఉతుమ్. పేమ తిల
బావుడుల్ ,చిదొనిన్తె కిఅంచిఉదెద్సుమ్కిచొచ్మెలె,సతిత్మ్ చి
నిదానుమ్ చి తుమ్ చి మెనుస్తె తుమ్ క ఏక్ కోడు ఉచరసి
రిసొ, తుమ్ క ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరి రిసొ. 2 కిచొచ్ కోడు మెలె,
*‘జరుగ్ జయెదె’మెనదేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి
ఎతిక్, పడొత్ పబు జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జోవయించ
బారికుల్ చి అతిత్ తుమ్ క సంగిల సెలవ్ కొడొ ఎతిక్ తుమ్ కెర
మెనయ్ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సి.

3తొలితొ ముకిక్మ్ 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
జో కీసుత్ సంగిలిసి కేతె జరుగ్ జలి? అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జిఁయ
మొరిల్ తెంతొ కి,అనెన్అగెగ్ తెంతొ,లోకుమ్జెరుమ్న్ జలితెంతొ
కి, ఎతిక్ మాములుమ్ అగెగ్చి రితి జరుగ్ జతయ్.” మెన
సంగుల. 5దసిస్ సంగితసజానజానయ్కిచొచ్ కోడు ఉచరుక
నెసితి మెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అగెగ్య్ తెంతొ ‘జరుగ్ కెరిందె’ మెన
దేముడు ఒపప్న్ తికయ్, ఆగాసుమ్ అసెస్, చి §పాని తెంతొ,
పానితెజరుగ్ జలిస్ చిరిసొ,బూలోకుమ్జెరుమ్న్జలి. 6అనెన్,
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 ఇండిలమానుస్ల్ క నాసెనుమ్
కెరి దీసి ఎదక దేముడు రకితె అసెస్.

8 గని, పేమ తిలబావుడుల్ , ఏక్ కోడు తుమ్ పఁవస్ నాయ్.
కిచొచ్ మెలె, పబుచి మొకెమ్ ఎకిక్ దీసి వెయి వెరుస్ల్ చి రితి
జతయ్, చి వెయివెరుస్లు ఎకిక్ దీసిచి రితి జతయ్. 9పబు
సంగిలి పమానుమ్ జో నెరవెరుస్ప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరయ్
మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరెల్ కి, జో ఆరి ఆలిస్మ్ కెరె నాయ్.
కిచొచ్కమెలె, “జోవయింతెన్కోయినాసెనుమ్ తెగెతునాయ్,
గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి పాపుమ్ చినన ములుత్ ”
మెన, తుమ్ చి రిసొయి జో ఆలిస్మ్ కెరయ్. 10 గని, జా
వెలిల్ దీసి జెతిసి కీసి తయెదె మెలె, కో నేనెల్ 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.

11 అపెప్ తిలిసి ఎతిక్ దసిస్ జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, కీస
మానుస్ల్ జా తుమ్ ఇండుక మెలె, మానుస్ల్ చిమొకెమ్ సుదిద్
తెన్ ఇండ, దేముడు తెన్ బెద నిదానుమ్ ఇండ, 12 జోచి
వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక ఎకిక్ ఆస నిదానుమ్ ‡రకితెతా,జో §బే
బేగి జెతిస్ కయ్ రితి పారద్న కెర, సతిత్మ్ ఇండ. జా దీసిచి
కామ్ క ఆగాసుమ్ డడడ్ గెచచ్ కేడెదె, చి జా ఆగిక ఒతత్ తిలిసి
ఎతిక్ జూర గెచెచ్దె. 13 జలెకి, జో పమానుమ్ సంగిలిస్ క
రకితసుమ్. కిచొచ్కమెలె, *నొవిఆగాసుమ్ 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 చిన మెలె, జో వాయిద
కెరిస్ తె అనెన్ మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక జో అవ్ కాసుమ్
దెతయ్. పబు జోక దిలి గాయ్నుమ్ చి రిసొ పవులు కి ఇనెన్చి
రిసొ ఇసి సంగ రెగిడల్న్† 16జోచ ఉతల్ 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 కొడొతెచఅనెన్ కొడొ కి దసిస్మారుస్ప కెరతి. జలె,
జోవయింక జెఁవివ్ నాసెనుమ్ కెరంతతి.

17జలె,పేమతిలబావుడుల్ ,ఈంజఎతిక్జరుగ్ నే జతెఅగెగ్
సూనజానుస్చి రిసొ,దేముడుచికోడు నేసూన్ తమానుస్ల్ చి
పటిట్ తుమ్ నే గెతి రితి, తుమ్ చి సొంత నిదానుమ్ తుమ్ నే
పిటట్వన్ తి రితి, తుమ్ జాగర తెన్ తా. 18 అమ్ చొ పబు,
అమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొయేసుకీసుత్ చి దయతెఇండ,
జోచిగాయ్నుమ్పోసన,ఆతమ్కతుమ్వడడ్ . అపెప్, కి,జాఆకర్
దీసి ఎద కి కెఁయఁక తెఁయఁక కి జోక జొఒర! ఆమేన్.

* 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. † 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, చిజో ‘ఎతిక్చి కంట అగెగ్ తెంతొ దేముడు తెన్
తిలి కెఁయఁకతెఁయఁకతాఁ గెతిజీవు,చిజోఈంజలోకుమ్ తె
జెరుమ్న్ జా అమ్ క డీస అసెస్’ మెన ఒపప్న, తుమ్ క
సూనయ్ తసుమ్. 3 అమ్ దెకిలిసి, అమ్ సూనిల్సి కిచొచ్క
తుమ్ కయ్సూనయ్ తసుమ్రెగిడ్తసుమ్మెలె,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. 4అమ్ చిసరద్సంతోసుమ్పూరిజవుస్మెనయ్ఈంజ
ఉతుమ్ రెగిడత్సుమ్.

దేముడుచి ఉజిడ్ తె ఇండ
5పబుతె సూన తుమ్ కయ్ అమ్ సూనయ్ తి కబుర్ కిచొచ్

మెలె, దేముడు §ఉజిడి జా అసెస్, చి జోతె కిచొచ్ అందర్
నాయ్. 6జో తెన్ బెద జో తెన్ ఇండితసుమ్మెనంతసుమ్,
గని *అందర్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, అబదుద్ మ్ చ జా
సతిత్మ్ఇండుమ్నాయ్. 7గని,జోకీసిఉజిడిఅసెస్ గే,ఆమ్
కి దసిస్ †ఉజిడ్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ బెద ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఇండితసుమ్, చి జోచొ పుతుత్ సి
యేసు ‡సిలువతెజోమొరఅరిప్తుమ్జలిస్ చిజోచిసూఁయి
జలి లొఁయి అమ్ చి పాపుమ్ ఎతిక్ పుంచ అమ్ క సుదిద్ కెరె
అసెస్.

పాపుమ్ఒపప్న్ తిస్ చి రిసొ
8 ‘అమ్ క పాపుమ్ నాయ్’ 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 అమ్ పాపుమ్ 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 క సంగిలి §కోడు ఒపప్నుమ్
నాయ్.

2
పాపుమ్ కెరుక పోన

1అంచ పేమతిలపుతత్రుల్ , తుమ్ క ‘పాపుమ్కెరు నాయ్’
మెనయ్తుమ్ క ఆఁవ్ ఈంజ రెగిడత్సి. గని ఏక్ వేల అమ్ కో
పాపుమ్ కెరెల్, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు లోకుమ్ ఎతిక్చ
మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిస్ తె, అమ్ క ఎకిక్లొ తోడ్ సంగితొసొ
అసెస్. పూరి పునిన్మ్ తిలొయేసుకీసుత్ . 2అమ్ కెరల్ పాపల్
గెచచ్య్ తి *బలి జో జా అసెస్. ఎకిక్ అమిమ్ కెరల్ పాపల్
మెన నాయ్, గని ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కెరల్ పాపల్
గెచచ్య్ తొసొ జో జా అసెస్. 3 ‘జోక అమ్ జానుమ్’ 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 పేమపూరి జా అసెస్. జలె, ‘దేముడుచి రచచ్నచి
తెడిఅసుస్మ్’మెనఅమ్ కీసిపూరి దయిరిమ్జంక జయెదె
మెలె, 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
7పేమ తిల గోతుసుదల్, తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడిత్సి నొవి ఆగన్

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 జో యేసుకీసుత్ చి తెడి
నెరవెరుస్పజతయ్,తుమ్ చితెడికినెరవెరుస్పజతయ్. కీసి
మెలె, అందర్ కేడ గెతె అసెస్, చి నిజుమ్ చి ఉజిడి అపెప్ కి
లగుక దెర అసెస్. 9 ‘ఉజిడ్ చి తెడి అసిస్’ మెన కో సంగనెల్
కి జోచొ కేన్ బావొక జో విరోదుమ్ అసెస్ జలె, జో అపెప్క
అందర్ చితెడిఅసెస్. 10జోవయించబావుడుల్ జల రితఅనెన్
మానుస్ల్ క కో పేమ కెరయ్గే,జొయియ్ఉజిడ్ చితెడిజితయ్,
చి ఈంజ ఉజిడ్ తె కకక్ తపుప్ కెరయ్ తిసి కిచొచ్ కి తయె
నాయ్. 11 గని, బావొ జలొ అనెన్ కేన్మానుస్క కో విరోదుమ్
కెరయ్ గే, అందర్ చి తెడి అసెస్. అందర్ చి తెడి ఇండితయ్,
చిజో కేనె గెతయ్గేజోనేనె. కిచొచ్కమెలె,అందర్జోక 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. 13 తుమ్ అబబ్దింసి మొదొల్
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 తుమ్ జానుస్చి రిసొ తుమ్ క
రెగిడ్తసి. 14 అబబ్దింసిక, తుమ్ మొదొల్ తెంతొచొక తుమ్
జోకజానుస్చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి. ఉబెడల్, తుమ్ ఆతమ్తె

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొరుక్ జలొ జీవ్ తిలి దొరుక్ జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొయేసుకీసుత్ చి రిసొ రెగిడత్సుమ్’. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. † 1:1 1:1

యోహాను 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 చిమతత్యి 22:37-40.
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డిటుట్ మ్ జా అసుస్స్, చి దేముడుచి కోడు తుమ్ చి పెటిట్
అసెస్,తుమ్ చిపెటిట్ కామ్ కెరయ్,చిసయ్ తానుక తుమ్జీన
అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగడ్ అసిస్.

15ఈంజ లోకుమ్ క చి ఈంజ లోకుమ్ చి కిచొచ్ కి తుమ్
పేమ జా నాయ్. 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
అబొబ్ జలొ దేముడుచి తెంతొ చి బుదిద్ నెంజె, గని ఈంజయ్
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 విరోదుమ్తిలొసొబార్ జయెదెమెన సూన అసుస్స్,
గెద. దసిస్, అపెప్ కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్
బార్జాఅసిత్. జాకయ్, ఇనెన్క ‘ఆకర్ చి గడియఈంజ’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 తెన్ తాఁ గెత. గని
నాయ్, బార్ జా ముల దిల, చి అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ నెంజితి
మెన రుజుజ్ డీసత్య్. జేఁవ్ములిత్స్ తెన్జారుజుజ్ డీసుకమెన
సెలవ్ తిలి.

20 తూమ్, మాతుమ్, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ జోచి
ఆతమ్క తుమ్ కబోడిఉపిప్ర్ సువిల్ రితిజా, ‘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 నాయ్
మెన కిజానుస్.

22 జలె, కొనొస్ జో అబదుద్ మ్ జతొసొ జయెదె మెలె,
యేసుక ‘జోచి రాజిమ్ తె మానుస్ల్ 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
సంగితయ్సికడత్య్,జోకఎతిక్క అబొబ్ జలొజోదేముడుచొ
మానుస్ నెంజె, జో మానుస్చి పెటిట్ నాయ్. కీసుత్ పుతుత్ స్ క
§‘దేముడుచొ పుతుత్ సి నిజుమి జొయియ్ జయెదె’ మెన కో
*ఒపప్న్ తయ్ గే, దేముడు అబొబ్స్ చొ మానుస్కి జో జా
అసెస్, జోవయించి పెటిట్ ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అసెస్.
24 కీసుత్ చి రిసొ తుమ్మొదొల్ 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 కి తాఁ 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 కమోసిమ్ కెరుక ఉచరసచి రిసొ తుమ్ క ఈంజ
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 కోమానుస్ సికడుక నాయ్. జలె, జోచి ఆతమ్ తుమ్ క
కీసి ఎతిక్చి రిసొ సికడత్య్ గే, చి జోచి ఆతమ్ కీసి సతిత్మ్ తా
కిచొచ్అబదుద్ మ్జయెనాయ్గే,జాఆతమ్తుమ్ క సికడిల్ రిసొ,
యేసుపబుచి తెడి తుమ్ తా జోచి జీవ్ క జోచి ఆతమ్సెకిక జో
తెన్ ఇండితె.

28 అనెన్, అపెప్, పేమ తిల పుతత్రుల్ , ‘యేసుపబుచి తెడి
తుమ్ తా. జోచి జీవ్ కయ్ జోచి ఆతమ్సెకిక జిఁయ జో తెన్
ఇండ’మెనఅనెన్ సంగితసి. ఇసితాఁ గెలమ్మెలె,జోఅనెన్
జెతిపొదిక,అనెన్ డీసిత్ పొదికఅమ్లాజ్నేబెటెత్, నే గుంచితె,
దయిరిమ్ తెన్ తమ్ దె. 29 జో ‘పునిన్మ్ చొ’ మెన జానుస్
జలె, అనెన్ కో సతిత్మ్ ఇండితతి గే, జేఁవ్ కి జోచి ఆతమ్ తెన్
జెరుమ్న్ జా అసిత్ మెన తుమ్జాన.

3
1ఎతిక్కఅబొబ్జలొదేముడుఅమ్ క *“అంచయ్బోదల్,

తూమ్”మెనఅమ్ క నావ్ తిఁయఅమ్ 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 నాయ్మెలె, †జోకయ్ నేన్ తి. 2పేమ
జల గోతుసుదల్, అమ్ అపెప్ కి దేముడుచ బోదల్ జా
అసుస్మ్. అమ్ తెదొడ్ క కీసి జమ్ దె గే అపెప్ డీసె నాయ్,
గని కిచొచ్జానుమ్మెలె,యేసుపబుఅనెన్ డీసిలె, ‡జోచిరితి
పూరి జమ్ దె. జో కీసి అసెస్ గే, తెదొడ్ కయ్ కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె
జోకసొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె. 3అనెన్,మదెనె,జోచిఉపిప్రి కో ఇసి
దయిరిమ్తతత్చిజోక రకితతి గే,జో కీసి సుదిద్ అసెస్ గే, జేఁవ్
కి జోచి రితి సుదిద్ కెరంతి రితి దెకన్ తె తవుల.

4పాపుమ్కెరొఎతిక్మానుస్ఆగన్ల్పిటట్య్ తయ్. ఆగన్ల్
పిటట్య్ తిసి ఎకిక్ పాపుమ్. 5 పాపల్ గెచచ్వుక మెన
యేసుపబుబార్జలొమెనయ్, పడొత్ జోతె కిచొచ్య్పాపుమ్
కి నాయ్ మెనయ్, తుమ్ జానుస్. 6 §జోచి తెడి తతొ కేన్
మానుస్ పాపుమ్ ఇండె నాయ్. కో పాపుమ్ ఇండితయ్ గే,
పబుక *దెకిలొసొ నెంజె,జోకజానొల్సొ నెంజె.

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
తెంతొసయ్ తాన్పాపుమ్కెరొసొ. సయ్ తాన్ చ కమొగెచచ్వ
గెలుకయ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలొ.
9 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలొ కేన్ మానుస్
పాపుమ్ ఇండెనాయ్. 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,

§ 2:23 2:23 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 2:23 2:23 మతత్యి 10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక. † 2:24 2:24 2:6 దెక.
‡ 2:24 2:24యోహాను 15:4-10. * 3:1 3:1యోహాను 1:12-13. † 3:1 3:1యోహాను 1:10-11, 8:54-55, 14:7, 17, 16:2-3, 17:25.
‡ 3:2 3:2 రోమియుల్ 8:19, 29, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:18, పిిలిపిప్యుల్ 3:21, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 15:49-50. § 3:6
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కో సయ్ తాన్ చ బోదల్ జవుల గే, చినుక జయెదె. కో సతిత్మ్
ఇండె నాయ్ గే, పడొత్ †జోచ బావుడుల్ జల అనెన్ మానుస్ల్ క
పేమ దెకెనాయ్గే,జోదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెరుమ్న్ చొ
మానుస్ 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,
జోచ సొంత కమొ పాపుమ్ చ, బావొస్ చ కమొ పునిన్మ్ చచి
రిసొ దెకుక నెత గోసకమారొల్ . 13బావుడుల్ ,ఈంజలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ తుమ్ చి విరోదుమ్ జలిస్ క తుమ్ ఆచారిమ్ జా
నాయ్. 14మొరున్క ముల జీవ్ జతిస్ తె పాఁవ 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 జీవ్నాయ్.

16కిచొచ్తెసతిత్మ్ చిపేమచినుక సికిలమ్మెలె, ‘పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్యేసుపబు 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, చి జోచొ కేన్
బావుడిస్క కొతుక్ అసెస్ మెన దెకిలె, గని జోక కనాక్రుమ్ దెకె
నాయ్గే, దేముడుచి పేమజోమానుస్చి పెటిట్ అసెస్మెన కీసి
సంగుక జయెదె! బెదె నాయ్. 18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , రిత
కొడొకయ్అమ్పేమకెరుకపోన, గని సతిత్మ్ చిపేమఅమ్ చి
పెటిట్ తా,అమ్ చ కమొతెయిఅమ్ చి పేమదెకవుమ,అమ్ చ
కమొతెయినెరవెరుస్ప జవుస్!

19 ఇసి, అమ్ చి పేమ అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెర
కమొతెయిబార్ కెరెల్కయ్ ‘సతిత్మ్ జలమ్’ మెన చినుమ్ దె,
చికెఁయఁకజవుస్ §‘సతిత్మ్ చనెంజుమ్సిచచ్కవిలువజలస
ఆము’మెనలాజ్జాఅమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్, ‘జో దిలి పేమ
అమ్ చ కమొతె నెరవెరుస్ప కెరసుమ్’ మెన ఉచార కెరన.
20పబుచిమొకెమ్ అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె, ‘లాజ్ నెంతె జోచి
మొకెమ్ టీఁవ్ క జయెదె’ మెన అమ్ చి 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 లాజ్ జంక నాయ్
జలె, దేముడుచిమొకెమ్ అమ్ క దయిరిమ్ తయెదె. 22అనెన్,
జోవయించిమొకెమ్అమ్లాజ్జంకనాయ్జలె,జోచిఇసుట్ మ్
రితి ఇండితసుమ్ చి రిసొ జో మెనిస్తిసి కెరసుమ్ చి రిసొ,
జోతె అమ్ కిచొచ్ సంగిలె,జోఅమ్ క దొరుక్ కెరయ్.

23ఈంజయిజోచిఆగన్. జోచొపుతుత్ స్ జలొయేసుకీసుత్ 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 కీసి జానుమ్
మెలె, అమ్ చి పెటిట్ జో దిలి జోచి ఆతమ్ తతికయ్జానుమ్.

4
ఆతమ్ల్ క కీసి చినుక జయెదె

1 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్ ఆతమ్ సంగితిస్ క
‘దేముడుచి కోడుఈంజ’మెననేపరిచచ్ కెరె తుమ్నంప కెర
నాయ్. గని నిజుమి దేముడుచ జతతి గే నాయ్ గే, తుమ్ క
కిచొచ్ కిచొచ్ సికడత్సచ ఆతమ్ల్ తుమ్పరిచచ్ 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 మానుస్ జా
జెరుమ్న్ జా బార్ జలన్’ మెన కేన్ ఆతమ్ ఒపప్నుల గే, జో
ఆతమ్ దేముడు తెంతొచ మెనయ్ చినుక జయెదె, 3 అనెన్,
యేసుక ‘జొయియ్’మెన కేన్ ఆతమ్ల్ ఒపప్న్ తినాయ్ గే, జేఁవ్
దేముడు తెంతొచ ఆతమ్ల్ నెంజితి. ‘బార్ జయెదె’ మెన
తుమ్సూనిల్ ఆతమ్,మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్జలొసొచి
ఆతమ్, అపెప్యి కి ఈంజ లోకుమ్ తెబార్ 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,
ఈంజలోకుమ్ తెతతొసొచికంటతుమ్ చిపెటిట్ తతొసొవెలొల్ .
5జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చఆతమ్ల్ చమానుస్ల్ఈంజయిలోకుమ్ చ
జవులచి రిసొ, జేఁవ్ సంగితిసిఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్చి,
చి జోచి కోడు ఈంజయి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ సూన్ తతి.
6ఆమ్,మాతుమ్, దేముడుచమానుస్ల్ జా అసుస్మ్,జోచి
ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసుస్మ్, చి జో దేముడుక కో జాన్ తి
గే, అమ్ చి కోడు సూన్ తతి, చి కో దేముడుచమానుస్ల్ 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
7పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ 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 జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె

‡ 3:11 3:11 2:7-11 దెక. § 3:19 3:19 డీసయ్ లిసి 12:9-11 దెకిలె, సయ్ తాన్ అమ్ క ‘ఇసి దసిస్ కెరల్’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచిమొకెమ్
అమ్ క నేరిమ్ లు వయడుకఉచరయ్, గని కీసుత్ అమ్ చిపాపుమ్వయగెచచ్య్ లిరిసొఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుఅమ్ కజానేరిమ్వయడెనాయ్,చిసయ్ తాన్
ఓడుప జతయ్. * 3:20 3:20 కిచొచ్ జవుస్ అమ్ కెరిల్ కామ్ క ‘తపుప్ కెరల్మ్’ నెంజిలె, ‘ఏక్ వేల తపుప్ కెరల్మ్. లాజు’ మెన అమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్, జాకామ్ క
‘తపుప్ గే నెంజె గె’ జొయియ్ జానె, చి కిచొచ్క దసిస్ కెరల్మ్ గే జొయియ్ జానె, చి తపుప్ కెరెల్ కి జో చెమించుప కెరుక జోవయింక సెకి అసెస్. చి అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి
అనామ్నుమ్ జో గెచచ్వుక తెరె. † 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.



1యోహాను 4:10 286 1యోహాను 5:13

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 తె నాయ్, మానుస్ల్ చి అమ్ చి పేమ కిచొచ్ నెంజె,
గని జొయియ్ అమ్ క పేమ కెర, అమ్ కెరల్ పాపల్ పుంచితి
అరిప్తుమ్ జో జతి రిసొ, జోచొ పుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లొ. 11 జలె, పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ క తెదిద్ పేమ కెరొల్ జలె, ఆమ్
కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తెదిద్ పేమ కెరుక. 12 కేన్ మానుస్ కెఁయ
దేముడుక దెకుక నాయ్. గని అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
కెరసుమ్మెలె, దేముడు అమ్ చి పెటిట్ తతత్య్, చి అమ్ చితె
జోచిపేమపూరిజానెరవెరుస్పజతయ్, రుజుజ్ జతయ్. జోచి
పేమక జయియ్ రుజుజ్ మానుస్ల్ దెకుక జతయ్.

13 *పబుచి తెడి తతత్సుమ్,జోచి జీవ్ క జితసుమ్, చిజో
అమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ మెన కీసి జానుమ్ మెలె, జోచి సొంత
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
†దేముడుచొపుతుత్ సిమెనకో ‡ఒపప్నుల గే,జోవయించిపెటిట్
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 తతత్య్ పేమ
ఇండితయ్ గే, దేముడుచి తెడి తతత్య్, జోచి జీవ్ కయ్
జితయ్, చి దేముడు జోమానుస్చి పెటిట్ తతత్య్.

17 కిచొచ్క దేముడుచి పేమ అమ్ చి తెన్ §పూరి జా
నెరవెరుస్ప జంకజోచిసెలవ్మెలె,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 దసయ్అసుమ్. జొయియ్ కీసి పేమఅసెస్ గే,ఆమ్
కిజోచిపేమకమానుస్ల్ క పేమయ్కెరసుమ్. 18పేమచితెడి
అమ్ తిలె, పేమ అమ్ ఇండిలె, అమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ బయిమ్
తయెనాయ్. గని పేమపూరితిలె,జాపేమబయిమ్గెచచ్వ
గెలత్య్. బయిమ్ సిచచ్ జతిస్ తెన్ బెదితిసి, ‘సిచచ్ జమ్ దె’
మెన అమ్ ఉచరెల్ బిందె, చి కో బితయ్ గే, జోచి పెటిట్ పేమ
పూరి జంక నెరవెరుస్ప జంక నేతయ్ మెన రుజుజ్ జతయ్.
19దేముడుతొలితొఅమ్ కయ్పేమకెరొల్చి రిసొయిఆమ్జోక
పేమ కెరసుమ్.

20 జలె, దేముడుక ఆఁవ్ పేమ కెరస్ మెన కో సంగితయ్
గే, జో జోచి బావుడిస్క పేమ కెరె నాయ్ గే, జో అబదుద్ మ్ చొ.
కిచొచ్కమెలె, కేన్ జవుస్దెకిలొబావొక కో పేమ కెరయ్నాయ్
గే, జో నే దెకిలొ దేముడుక కీసి పేమ కెరెదె! నెతె! 21అనెన్,
జో కిచొచ్ ఆగన్ అమ్ కదాఅసెస్మెలె, కో దేముడుక పేమఅసిత్
గే,జోచబావుడిస్వొక పేమ కెరుకయ్.

5

కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి పేమ
1యేసుక *తెదయిందె మెన దేముడు పూరుగ్ 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. 2 దేముడుచ బోదల్ క అమ్ పేమ కెరిసి
కిచొచ్ రుజుజ్ తె డీసత్య్ మెలె, దేముడుకయ్ అమ్ పేమ తా,
అమ్ జోచి ఆగన్ల్ రితి †ఇండితిస్ తె, 3 దేముడుచి పేమ
అమ్ చి పెటిట్ తిలె, జోచ ఆగన్ల్ రితి ఇండుమ్ దె. అనెన్, జోచ
ఆగన్ల్ జాడు వయడత్స నెంజితి. 4 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ కో జా తవుల గే,ఈంజ లోకుమ్ చ
‡బుదిద్వొచి ఉపిప్రి జీన్ తతి. ఈంజయ్ లోకుమ్ 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
జయెనాయ్గనిపానితెన్లొయిఁ తెన్బార్జాఅసెస్. అనెన్
ఈంజ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సాచి సంగితయ్,
కిచొచ్క మెలె దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సతిత్మ్ జా అసెస్.
7 అనెన్, యేసుక ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జొయియ్’, ‘దేముడు
తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ 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,జోవయించిఆతమ్ 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. 9 ఆమ్ మానుస్ల్ చి సాచి నంప కెరసుమ్ జలె,
దేముడుచి సాచి అనెన్య్ నంపజతిసి. అనెన్, దేముడుచి
సాచి కిచొచ్ మెలె, యేసుక ‘ఈంజొయి అంచొ పుతుత్ ’ మెన
జొయియ్సాచి సంగ అసెస్. 10పడొత్ , దేముడుచొ పుతుత్ స్ కయ్
‘నిజుమిజోచొపుతుత్ సి’మెన కో నంపజవుల గే,జోవయించి
పెటిట్ దేముడుచి సాచి అసెస్. ‘ఈంజొ అంచొ పుతుత్ ’ మెన
దేముడు సాచి సంగిలిస్ చఉపిప్రి కో నముకుమ్ తితినాయ్
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 తె జితి వాట, జాక దొరుక్ జలి జీవు, దేముడు
అమ్ క దా అసెస్, చి ఈంజ జీవ్ కచి తెడి అసెస్. కతెత్య్
దొరుక్ జతయ్ మెలె, జోచొ పుతుత్ స్ చి తెడి అసెస్, జో తెయి
దొరుక్ 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,
జోకయ్దొరుక్ జయెనాయ్. 13దేముడుచొపుతుత్ స్ చినావ్ క
‘జయియ్. జొయియ్ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన తుమ్ జోక

* 4:13 4:13 2:6, 24, 27, 28చి 3:6, 24చి 4:16 దెక,చియోహాను 15:3-10 దెక. † 4:15 4:15 2:23, 3:23, 5:1, 5, 13చి 5:20 దెక. ‡ 4:15

4:15మతత్యి 10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక. § 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 పేమ దెకవుక గే జోవయించ ఆగన్ల్ తె, యేసుకీసుత్ చ కొడొతె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్తె జో దెకవ అసెస్.
‡ 5:4 5:4 కీస బుదిద్వొమెలె, గోసల్,ఆసల్,చోర్ బుదిద్ , కోపుమ్ బుదిద్ , దసచ ఎతిక్. § 5:8 5:8యూదుల్ చఆగన్ల్ తెన్ ‘దొగుల తీగల్ సాచుల్ సంగిలిన్ బెదిలె
సతిత్మ్’మెంతతి.
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నంపజలసక ‘పరలోకుమ్ తె గెతి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి
వాటచి జాక దొరుక్ జలి జీవు దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ తుమ్ క
దయిరిమ్ తవుస్’మెనయ్ఈంజ ఆఁవ్ రెగిడత్సి.

14అనెన్,జోచితెడిఅమ్ కఅనెన్య్కిచొచ్దయిరిమ్మెలె,
జోచి ఇసుట్ మ్ తెన్ బెదితిసి కిచొచ్ జవుస్ జోతె అమ్ నఙిలె,
జోసూన్ తయ్. 15అనెన్, ‘అమ్ కిచొచ్ నఙిలెజోసూన్ తయ్’
మెనజానుమ్జలె,జోతెఅమ్సంగిలిస్ 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 కచి పాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తిస్
నెంజె జలె,జోఅనెన్కొల్ పారద్న కెరిల్ రిసొ,జోపాపుమ్ కెరొల్సొక
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, పాపుమ్ సికడొత్ సయ్ తాన్
జెఁవివ్ మానుస్ల్ క చడె నాయ్. 19 అమిమ్ జలె, ‘దేముడుచ
బోదల్ జా అసుస్మ్’ మెన జానుమ్, అనెన్, అపెప్క ఒండి
లోకుమ్ జోపాపుమ్ కెరయ్ తొ సయ్ తాన్ చి అతిత్ అసెస్ మెన
కి జానుమ్. 20 అనెన్య్ కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, నిజుమ్ చొ
దేముడుక అమ్ జాన్ తి రితి జో దేముడుచొ సొంత పుతుత్ సి
బార్ జా కెర, జోక చినితి జోక జాన్ తి సెకి అమ్ క దా అసెస్
మెన జానుమ్. అనెన్, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుచి తెడి, జోచొ
పుతుత్ స్ యేసుకీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్. ఈంజొయి నిజుమ్
తిలొ ఎకిక్లొ దేముడు. పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ తతివాటయేసుకీసుత్ 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

1 దేముడు నిసానిల్ *అమమ్క చి ఆఁవ్ చి సతిత్మ్ జాన్ తస
ఎతిక్జిన్ నిజుమిపేమకెర తుచబోదల్ 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 తెంతొ జోచి దయజోచి కనాక్రుమ్
జోచిసేంతుమ్అమ్ చితుమ్ చితెన్తయెదె,చిజోచిసతిత్మ్
జోచి పేమ తెన్ తమ్ దె.

4ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు దిలి ఆగన్ రితి తుచబోదల్
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. 5అనెన్, 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. 6అనెన్, పేమ కిచొచ్ జతయ్మెలె, ఎతిక్క
అబొబ్ జలొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి అమ్ ఇండుక. మొదొల్
తెంతొతుమ్సూనిల్ ఆగన్ కిచొచ్మెలె,తుమ్పేమయ్ఇండుక.

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. 8 జలె, తుమ్
సెమ సేడ దొరుక్ కెరనిల్ బవుమానుమ్ నే పిటట్వన్ తి రితి,
గని తుమ్ చి బవుమానుమ్ పూరి దొరుక్ కెరంతి రితి జీన్ తి
రితి, తుమ్ దెకన. 9 కో పురె గెతి రితి వెలొల్ మెనన కీసుత్ చి
బోదనక నిదానుమ్తయెనాయ్గే,జోమానుస్ *దేముడుచొ
నెంజె. దేముడు అబొబ్స్ కి జోచి పెటిట్ నాయ్. గని, కీసుత్ చి
బోదనకయ్ కో నిదానుమ్ అసిత్ గే, అబొబ్స్ జలొ దేముడుచ
కి పుతుత్ స్ జలొ యేసుచ కి జా అసిత్. అబొబ్స్ కి పుతుత్ స్ కి
జోచి పెటిట్ అసెస్. 10ఈంజయ్ బోదన నే ఆన్ తె కో తుమ్ తె
అయ్ లె, గెరిటాన్దాసనాయ్,జోకజొకరనాయ్. 11 కిచొచ్క
మెలె, కోజోకజొకరయ్బెదవంతయ్ గే,జోమానుస్చి తపుప్
కామ్ తె బెదిల్ రితి జతయ్.

12తుమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గని కాగుమ్ క సిరక
రెగుడుక నెసి. తుమ్ క అమ్ కపూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరి రితి
తుమ్ తెసొంతజా దెకయి లటట్బుక ఇసుట్ మ్ జతసి.

13దేముడు నిసానిల్ తుచి ఇనెన్చి †బయ్ దిచ ‡బోదల్ రిత
జలస తుమ్ క జోచి జొఒర సంగితతి.

* 1:1 1:1 ‘అమమ్’ ఇనెన్ సంగిలె, కేన్ జవుస్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్మెన, చి ‘తుచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్ టాలి జతయ్మెన
సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. † 1:2 1:2యోహాను 14:6, 16-17 దెకిలె, యేసుయి దొరుక్ జలి సతిత్మి, చి జోవయించి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సతిత్మ్ తిలి ఆతమ్ 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, చి
యోహాను 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, చి
యోహాను13:34, చి మతత్యి 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, జా అనెన్క్ 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
1 సతిత్మ్ క ఆఁవ్ పేమ తిలొ గాయుక 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 కెరయ్మెలె,అంచబోదల్ 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 చి మొకెమ్ తుచి పేమచి రిసొ, ఇనెన్
అయ్ ల బావుడుల్ 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 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి సేవకయ్’ మెన జేఁవ్ బార్ జా అసిత్,
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 రిసొచితీరుప్ సంగుమ్ దె. జాతపుప్చి కంట
అనెన్ కిచొచ్ తపుప్ జో కెరయ్ మెలె, సతిత్మ్ చ వేర తెంతొచ
బావుడుల్ క మరియాద దెకె నాయ్, చి ‘మరియాద దెకుమ్ దె’
మెన ఇసుట్ మ్ జత అనెన్ మానుస్ల్ క పిటట్వ, సంగుమ్ తెంతొ
ములయ్ 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’ మెన సాచి సంగితతి, జోచి
సతిత్మ్ కి జోచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ కి జోచి రిసొ
‘చెంగిలొచొ’ మెన సాచి సంగితసి, అనెన్, అంచి సాచిక
‘సతిత్మ్ చి’మెన తుయిజానిస్.

13 తుక 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.

15తుక సేంతుమ్తవుస్. తుచ అమ్ చ గోతుసుదల్ తుక
జోవయించిజొఒరసంగితతి. ఒతత్చగోతుసుదల్ఎతిక్జిన్ 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 కెరొసొ జలొ,యాకోబుచొబావొస్ జలొ,యూదా రెగిడిల్
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
జలమానుస్ల్ కముకిక్మ్ క దిలి సుబుమ్ కబుర్మొతుత్ మ్ చి
నముకుమ్ పాడ్ నే జతి రితి తుమ్ దెక, వేరమానుస్ల్ వేర
సికడెల్ పబు అమ్ క దిలి జా బోదచి రిసొ చెంగిల జబాబుల్
తుమ్దాస. 4కిచొచ్కమెలె, “ఈంజబోదనకజేఁవ్నిదానుమ్
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 జేఁవ్మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, §దేముడు
అమ్ క ఆగన్ల్ రితి తెంతొ విడద్ల్ కెర అసెస్, చి ఆమ్ కీసి
ఇండిలెకిబాదనాయ్. అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి,జోచిదయకఅమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన సంగ, దేముడుచి కోడు మారుస్ప
కెరతి, చి జోవయించి ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంతె “దసిస్
ముదొద్ కెరనుక నాయ్” మెన అనెన్ మానుస్ల్ క కి సికడత్తి,
చి అమ్ చొ ఎతిక్ ఎజొమాని, ఎకిక్ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క
*దేముడు నెంజె మెన సంగిల్ రితి జా, జోచిమరియాద కడిల్
రితి ఇండితతి.

5 జలె, తుమ్ క “కెఁయఁక పఁవుస్త్ నాయ్” మెన తుమ్ 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 తెచ జోవయింక నంపనెంజిలసక
†మొరి సిచచ్ దిలన్.

6 అనెన్, జోవయింక దిలి కామ్, జోవయింక దిలి టాన్
ములిల ‡దేముడుచి దూతల్ క దేముడు కిచొచ్ సిచచ్దాఅసెస్
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 కెర జోవయించి ఆఁగ్ గార్ కెరంతతి, దేముడుచి
అదికారుమ్ క బితి నాయ్, చి జో 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 అదికారుమ్ఉచరనెనాయ్, 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 కి దసిస్, బుదిద్ నెంతె,జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కెర కెర
పాడ్ కెరంతతి. జా ఆస జరుగ్ కెరంతిసి జోవయింక సొంత
పాడ్ కెరయ్. 11 అయొయ్! జోవయించి సిచచ్ కెదిద్ సిచచ్!
కిచొచ్క మెలె, †బావొస్ క మారొల్ కయీను పూరుగ్ మ్ చొ గెలి
వాట్ ఇండితతి, చి కిచొచ్ కిచొచ్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ క ఆస జా,
‡బిలామ్పూరుగ్ మ్ చొ కెరిల్ తపుప్తె జేఁవ్ కి జోవయించి బుదిద్
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.

* 1:1 1:1 నెంజిలె,యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరు మెన తుమ్నాసెనుమ్ నే జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెక తిల,…. † 1:1 1:1 నెంజిలె గొతిమానుస్
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 చ తేర్ బోదల్ తెన్ లంజె జల. § 1:7 1:7 ఆదికాండుమ్ 18:20-29 చి పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:6 దెక. * 1:8 1:8 పేతురు
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. యూదాఈంజ ఉతుమ్ 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. ‡ 1:11 1:11 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:15
దెక. బిలామ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జలెకి, చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మారుస్ప కెరుక ఉచరొల్ ,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెంతికయ్, జా డబుబ్ల్ 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. § 1:11 1:11

సంకాయ్కాండుము 16:1-35. * 1:11 1:11 కోరహ క చి జోవయించ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ క బుఁయి గీడ గెలన్, చి జోవయించ అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్
ఆగిక డడడ్య్ గెల. † 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:13.
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12 పడొత్ , 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 పంటొ లాయితి పొది పాసి
అయ్ లె కి, జేఁవ్మానుస్ల్ కామ్ క నెంజితొ రూకు రితజా, చి
§దొవెవ్ర్మొరల్ రిత జతతి. 13అనెన్ జేఁవ్, సముదుమ్ తెచ
వెరి కెరట్ల్ చ రిత జా, జోవయించి సొంత పాపుమ్ చి పొగుగ్ 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.

14తొలితొచొమానుస్ ఆదాము ఎకిక్లొ తెంతొహనోకు ఎద
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,
చి జోవయించి రిసొ జేఁవ్ పాపుమ్ లు సంగిల ఎతిక్ కోపుమ్

కోడుచి నేరిమ్ వయడుక’మెన
పబు ఉత అయ్ లన్.”

16 ఉపమెనుస్చి అమ్ సంగిల మానుస్ల్ నిజుమి తిరీమ్
తిరీమ్ గోసల్ లటట్బత్స, దేముడుచి ఉపిప్రి సేంతుమ్ నెంజ
వేర వేరచి ఒగగ్ర్ క ఆస జతస, జోవయించ ఆసల్ రితి
ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఇండితస,బడాయ్లటట్బత్స,లాబుమ్ క
అనెన్మానుస్ల్ క పులయ్ తస జవుల.

సతిత్మ్ చ నంపజలసక అనెన్ జాగర సంగిలిసి
17 తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ ఉచార కెర

మెలె, †అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ 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
జోవయించిపెటిట్ తయెనాయ్,చిజోవయించిసొంతఆఁగుచ
ఆసల్ రితి ఇండితతి.

20 గని తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , పబుచి సతిత్మ్ చి చి
తుమ్ చి నముకుమ్ తె డిటుట్ మ్ కెరన. దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్సెకిక పారద్న కెర. 21 దేముడుచి పేమ ఇండుక దెకన.
పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వరుమ్ అమ్ చొ

పబు జలొ యేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరె ఎదక, జాక నిదానుమ్ రక.
22 పడొత్ , సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్ జా అసిత్. జోవయించి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, సతిత్మ్ దెకవ. 23 సగుమ్ జిన్ క ఆగి
తెంతొ ఉరిల్ల్ రితి సయ్ తాన్ చి తెంతొ రచిచ్ంచుప కెర, పడొత్ ,
సగుమ్ జిన్ క, జోవయించి పాపుమ్ తె నే బెదితి రితి జాగర
తా, బియఁ జోవయింక కనాక్రుమ్ దెక.

ఆకర్ కోడు
24జలె, తుమ్పాపుమ్ తెఅనెన్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ క రకుక

తెరొల్ , జోవయించి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె తుమ్ పొరపాట్
నెంతెసరద్ తెన్జోచిమొకెమ్ టీఁవ్ తిరితిదొరుక్ జలిసిజెయిమ్
కెరుక తెరొల్ 25 ఎకిక్లొ దేముడు జలొ, అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొదేముడుక
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి, గవురుమ్, అదికారుమ్, సెకి, కిచొచ్
నెంజిలి అగెగ్ తెంతొతా, అపెప్ కి, కెఁయఁక తెఁయఁక కి నే పిటెత్
తవుస్! ఆమేన్!

‡ 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, 14చి 21:8 దెక. మెలె,మొరొల్ రూకు రితజా, పలితుమ్ దెరినాయ్, 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 , జోచ సేవ కెరసక దెకవుక మెన బే బేగి జరుగ్
జంక తిలిసి దేముడు అబొబ్సి జోక దిలన్. బే బేగి జరుగ్ జంక
తిలిసిజా ఎతిక్,జోచొసేవ కెరొసొయోహానుక జోచొ దూతచి
అతిత్ డీసవదిలయ్. 2జలె, దేముడుచిఈంజ కబుర్ చిరిసొ,
యేసుకీసుత్ దెకయ్ లిఈంజసాచిచి రిసొ,జాఎతిక్ దెకిలిస్ చి
రిసొ యోహాను ఇనెన్ సాచి రెగిడత్సి. 3 జరుగ్ జంక తిలిస్ చి
ఈంజ కబుర్ అనెన్ కో సదు కెరుల గే, ఇనెన్క కో సూన ఇనెన్
సంగిల్ రితి కెరుల గే,జోకచెంగిలి. కిచొచ్కమెలె,ఈంజజరుగ్
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, జోచిమొరిన్చి అరిప్తుమ్ జలి
సొంత లొఁయి సువడ కెర, అమ్ చ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ
అమ్ క విడద్ల్ కెరల్న్. 6జో అమ్ క జోచొ దేముడు జలొ జోచొ
అబొబ్స్ చి రాజిమ్, పూజరుల్ జతి రితి, సేవ కెరుక మెన జో
జరుగ్ కెర అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ జో యేసుకీసుత్ క కెఁయఁక
తెఁయఁక గవురుమ్అదికారుమ్తవుస్! §ఆమేన్! 7ఈందె,
మబుబ్ల్ తెన్ జో పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత జెయెదె, చి
ఎతిక్ అంకివొ జోక దెకుల. జోక మారల్స ఎతిక్జిన్ కి. అనెన్
జోక అగెగ్ మార తిలస్ జలె ‘బలే తపుప్ కెరల్మ్’ మెన ఒండి
లోకుమ్ చ సెకుమ్ లుచ మానుస్ల్ ఏడుకుడు జవుల. దసిస్
జరుగ్ జవుస్! *ఆమేన్!

8కెఁయఁకతెఁయఁకతిలొసొ,తతొసొ,జెంకతిలొసొ,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.
10 ఒతత్ తిలె, పబుచి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, దేముడుచి
జో యేసుపబుచి ఆతమ్తె అంచి ఆతమ్ తెన్ ఆఁవ్ బెరవ
తిలి పొది, అంచి పడొత్ , నపిప్ర్ మూరిచి అవాడ్ కీసి గటిట్ఙ
జయెదె గే, దసిస్ ఏక్ ఒగగ్ర్ అవాడ్ సూనల్య్. 11 “తుయి
అపెప్ కిచొచ్ దెకితె గే, ఏక్ †పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, నంపజలసచ
ఆఁవ్ సంగిత సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు. ఎపెసు, సుమ్రన్,
పెరగ్ము, తుయతెత్ర, సారీద్స్, పిలదెలిప్య, అనెన్ లవొదికయ
పటున్మ్ తెచి సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు” మెన జా అవాడ్
అంక సంగిలన్.

డీసన్ సేడిల్సి
12తెదొడి అంక జా 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 చి పటక్ §బందన తిలొ. 14 జోచి *బోడిచి సెండి,
పూరిచొకిక్లిఊలుచిఎదిలి,మంచుచిఎదిలిచొకు 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
బడబడాలన్ జయెదె. 16జోచొఉజిల్ అతిత్ సతుత్ సుకక్ల దెర
తిలన్, చి జోచి చోండి తెంతొ దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి కండా
బార్ జతె తిలి, చి జోచి మొకొమ్, పొదుద్ పూరి సతుత్ తెన్
ఉజిడి లగితెపొది కీసి తయెదె గే, దసిస్ జలె.

17జోక దెకిల్ బేగి,మొరొల్ రితొజాజోచి చటెట్ సేడ గెలయ్.
గని జోచొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ అంక చడ, అంక కిచొచ్ మెలన్
మెలె, “తుయ్ బి నాయ్. ఆఁవ్ తొలితొచొ కి ఆకర్ చొ కి.
18ఆఁవ్జీవ్తిలొసొజీవ్దెతొసొ. ఆఁవ్మొరల్య్, గనిఅనెన్
జీవ్ జా కెఁయఁక తెఁయఁక జివివ్ తయిందె, అనెన్ మొరున్క
చి మొరల్స్ క రకితి టాన్ కచి †తాలుమ్ అంచి అతిత్ అసెస్.
19జాకయ్ తుయి కిచొచ్ అపెప్ దెకితసి గే, రెగుడు. అపెప్చి
కి పడొత్ క జరుగ్ జంక తిలిసి కి. 20పడొత్ అంచొఉజిల్అతిత్ 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

* 1:4 1:4యూదుల్ తెన్, ‘సతుత్ ’ మెలి నంబర్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, పూరి తిలిసి ఇనెన్ దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ఏక్ సతుత్ సంగుమ్ లుచ నవొవ్ దెర
జోవయింక ఎకెక్క్ కబురుల్ సంగెదె, గని ఏక్ వేల ఈంజ ‘సతుత్ ’ నంబర్ ఒండి లోకుమ్ చ నంపజలసచ సంగుమ్ లుమొతుత్ మ్ క కి ఏక్ టాలి జయెదె. † 1:4 1:4
‘సంగుమ్’ మెలె, ఏక్ తెచ నంపజలసమొతుత్ మ్ క ‘సంగుమ్’ మెనుక జతయ్. ‡ 1:4 1:4 సతుత్ ఆతమ్ల్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క సంగితయ్. ఇనెన్ సతుత్ మెలె, పూరి తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి, పూరి సతిత్మ్ తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి తయెదె. పూరి సెకి తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ ఒండి
లోకుమ్ తె తిలిసి పబుచి ఆతమ్ దెకితిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె; జెకరాయ్ 4:10. § 1:6 1:6 ఎబీ బాస తెన్ ఇనెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల. జా కోడుచి అరుద్ మ్

కిచొచ్ మెలె, ‘తెదిద్లి!’. ‘జరుగ్ జవుస్!’ * 1:7 1:7 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్!’ మెనుల. కుపియబాస తెన్ తెదిలిమెన సవుల † 1:11 1:11 నెంజిలె ‘వెలిల్
పుసత్కుమ్’. జేఁవ్పొదులె ఏక్ వెలిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, సదు కెర తిఁయతతిపొది, సుటుట్ ప కెర తిఁయతవుల. ‡ 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 ‘జోముకిక్మ్ జలొపూజరి’మెనఈంజటాలి రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. * 1:14 1:14దానియేలు 7:9. † 1:18 1:18మెలె,
మానుస్ ఒతత్ తంక, నెంజిలె విడద్ల్ జా పరలోకుమ్ తె నెంజిలె ఆగి గొయితె గెచుచ్క సెలవ్ దెతి సెకి కచిమెలె,యేసుచి. * 2:1 2:1 1:20 దెక.
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1 “ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన
రెగుడు. *సతుత్ సుకక్ల్ జోచి ఉజిల్ అతిత్ దెరితొ, దివొవ్
తిత సతుత్ బఙర్ చ తంబల్ చి నెడిమి బులితొసొ తుమ్ క
సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, 2 †తుచి కమొ కీసచ గే, తుయి అంచి
కామ్ కెర కెర ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తతిసి ఆఁవ్ జాని.
మెలె, పాపుమ్ తె ఇండిత మానుస్ల్ క తుయి సంగుమ్ తె నే
బెదవంతె, ‘కీసుత్ చ బారికుల్ ఆమ్’మెనఅబదుద్ మ్ క సంగిత
గార్ మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర, ‘కీసుత్ చ నెంజితి’ మెన తుమ్
రుజుజ్ కెరిల్సి కి ఆఁవ్ జాని. 3అంచి నావ్ చి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్
నిదానుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జాఅనామ్నుమ్ నే జలిసి ఆఁవ్జాని.

4 “గని తుచి ఏక్ తపుప్చి రిసొ అంక కిచొచ్ బాద అసెస్
మెలె, కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, అంచి రిసొచి తుచితె
తిలి తొలితొచి పేమ పఁవస్ ముల దిలదు. 5జాకయ్, అగెగ్
కీసి అంక ఒగగ్ర్ పేమ కెరె తిలదు, అపెప్ కీసి అసుస్స్ గే
ఉచర. అపెప్చితపుప్ఒపప్నపెటిట్ దుకుమ్జా,తుమ్తొలితొ
నంపజలిపొది ఇండిలి పేమ కమొఅపెప్ తెంతొ అనెన్ ఇండ.
నెంజిలె, జా తపుప్ ఒపప్న చెంగిల్ జతి రితి తుమ్మారుస్ప
నే జలె, తుమ్ తె ఆఁవ్ జా కెర, తుమ్ చి దీవుకంబుమ్ ఉరల్
వెంట గెలిందె. 6జలెతుమ్ తెచెంగిల్కామ్ఏక్అపెప్కఅసెస్.
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 చితోఁటతె
తిలి జీవ్ దెతి రూక్ చ పండుల్ కంక దెయిందె.

సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
8 “పడొత్ సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన

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 సొమాస్రుమ్జా
అసుస్స్. పడొత్ ‘యూదుల్ఆమ్’మెననసతిత్మ్ చయూదుల్
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 సంగితయ్గే, కంగొడ్ తిలొసొసూన్ తు. ఈంజ
లోకుమ్ తెచ అలల్ర్ తె కో అంచి ఆతమ్సెకిక జీనుల గే, జా
అనెన్క్ మొరున్, సయ్ తాన్ తె సిచచ్ జతిమొరున్, జోవయింక
తయెనాయ్.

పెరగ్ము పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

12 “పడొత్ పెరగ్ము పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి
మెన రెగుడు.

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

17 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్
కిచొచ్ సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. ఈంజ లోకుమ్
సికడిత్స్ చిఉపిప్రి కో జీనుల గే, లుంకిల్ రితితిలి 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. కేన్నావ్కకక్ దెయిందెగే,ఎకిక్జోకయ్సొంత
ఎరెక్ జయెదె, గని అనెన్ కకక్య్నాయ్.

తుయతెత్ర పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
18 “పడొత్ తుయతెత్ర పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి

మెన రెగుడు.
“ఆగి లగిత రిత అంకివొ తిలొ, దగదగాలన్ మెరుస్ప జతి

కంచు డీసత్ రితచటొట్ తిలొ,దేముడుచొపుతుత్ సి తుమ్ క సంగ
తెదయ్ త కొడొఈంజేఁవ్.

19“తుమ్కెర కమొ,తుమ్ చిపేమ,తుమ్ చినిదానుమ్ 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. 21 జాక ‘తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా, జా
పాపుమ్ములుస్’ మెన అగెగ్య్ తెంతొ జాక అవ్ కాసుమ్ దా
అసిస్, గని జాచి లంజెచి రిసొ విసారుమ్ కి జయె నాయ్.
22ఈందె,జాక జబుబ్ తెదయిందె, చిజాచి తెన్ లంజె జతస

† 2:2 2:2దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ‘సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్ క’మెనఎకెక్క్ కబురుల్ జోవయింక రెగడ్ అసెస్. ఎతిక్ సంగుమ్ చొదూతక 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
దూత జోవయించి 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 నిదానుమ్ ఓరుస్ప జాఅనామ్నుమ్
నే జలిసిమెన రెగడ్ అసుస్మ్. దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్మొతుత్ మ్ తెఈంజసొసుట్ మ్ కెర అసుస్మ్. ‡ 2:6 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్సికడిల్సి;మెలె,బొమమ్ల్ క
దిలిసి కతిసిచి లంజె కమొతెబెదితిసి; జేఁవ్ నీకొలాయితులు సికడల్. 2:14, 15 దెక. § 2:7 2:7మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చియేసుచి ఆతమ్. * 2:14 2:14
సంకాయ్కాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16. † 2:16 2:16 ‘యేసుచి చోండి దెరిల్ కడుగ్ మ్’మెలె,జోతీరుప్ కెరి కోడు. ఎబీయుల్ 4:12.
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ఎతిక్జిన్ క గొపప్ అలల్ర్ సేడయిందె. జాచ కమొ, జా కెరిల్స్ చి
రిసొ,జాచిదుకుమ్జానేములిలెగిన, 23పడొత్ ,జాచబోదల్
జలజాచకోడు సూనల్సకమొరున్ లయడిందె. దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
ఎతిక్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ చినుల మెలె, ఎతిక్మానుస్చి బుదిద్ ,
ఎతిక్మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి ఆఁవ్ దెకితిసి సికుల, చితుమ్ తె
ఎతిక్ మానుస్చ కమొ ఎద తుమ్ క తీరుప్ జరుగ్ కెరిందె మెన
చినుల.

24 “గని, తుమ్ తుయతెత్రచి నంపజలసతె కో జా వెరి
సికితిస్ తె బెదుస్ నాయ్, అనెన్ ‘సయ్ తాన్ చి గుటుట్ ’ మెన
జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ సికయ్ తిసి కో సికుస్ నాయ్. తుమ్ కయ్
కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ క కిచొచ్ వేరజాడు 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.
27జోనిదానుమ్ తిలస గొవుడుచి ఇనుముడండొ దెరనిల్ రితి
గేడివొ పుటట్య్ లి రితి కెర, అంక నేనల్సచి సెకి పాడ్ కెరిల్ రితి
కెర,జోవయింక ఏలుప కెరుల. దేముడు అబొబ్ కీసి అంకయ్
అదికారుమ్దాఅసెస్గే,దసిస్జోనిదానుమ్తిలసకయ్ఆఁవ్
అదికారుమ్ దెయిందె, 28చి ముకిక్మ్ జలి పెందలెచి ఒగగ్ర్
ఉజిడి దిలి ‡సుకొక్ జోక దెయిందె.

29“సంగుమ్ ల్ కఅమ్ చిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ 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,తుమ్సూననంపజలిసి,
గురు కెరన, పోసన, తుమ్ చి తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్
జా తపుప్ ముల. తుమ్ ఇసి చెదొద్య్ నే తిలె, జలె, అఁవ్
చోర్ రితిజాజెయిందె, చి కేన్ గడియక తుమ్ తె జెయిందె గే,
తుమ్ నేనుస్.

4 “జలె, ఒతత్ సారీద్స్ తె తుమ్ తె, జోవయించ పాలల్
మురిక్ నే కెరనల్స సగుమ్ జిన్ అపెప్క కి అసిత్. జేఁవ్, జలె,
అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుక జేఁవ్ విలువ మెలి రితి
ఆఁవ్ దెకితసి, చి చొకిక్ల పాలల్ గలన అంచి తెన్ ఇండుల.
5 కో దసిస్ జీనుల గే, దసిస్ జోక చొకిక్ల పాలల్ దెయిందె,
చి గలనుల, చి పరలోకుమ్ తె బెదితసచ నవొవ్ ఆఁవ్ రెగిడిల్
పుసత్కుమ్ తె జోచి నావ్ ఆఁవ్ పుంచి నాయ్. అంచొ అబొబ్
జలొదేముడుచిమొకెమ్ కిజోచదూతల్ చిమొకెమ్ కి ‘జోచినావ్
అసెస్’మెన ఒపప్న్ దె.

6“సంగుమ్ ల్ క దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.

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

రెగుడు. పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ, సతిత్మ్ తిలొ, దావీదు
రానొచి తాలల్ దెరితొ, జో ఉగిడెల్ కో డంకుక నెతిరి, జో
డంకిలె కో ఉగుడుక నెతిరి,జోతుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె,
8 తుమ్ చ కమొ ఆఁవ్ జాని. 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
యూదుల్ నెంజిల, సయ్ తాన్ చి సంగుమ్ తె బెదితసక కిచొచ్
కెరిందెమెలె, తుమ్ చిచటెట్ 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
జాఅసుస్స్ చి రిసొ,బూలోకుమ్ తెజితమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క
పరిచచ్ కెరి కాలుమ్ చి బాద తుమ్ క పిటట్యిందె. 11ఆఁవ్ బే
బేగి అనెన్ జెయిందె. తుమ్ క తిలిస్ నిదానుమ్తెన్, 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,
అంచొ దేముడు తెంతొ పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతికయ్
నొవియెరూసలేమ్ పటున్మ్ చినావ్; పడొత్ అంచి సొంత నొవి
నావ్, జేఁవ్ జిన్ తసచి ఉపిప్ర్ రెగిడిందె.

13“సంగుమ్ ల్ కఅమ్ చిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.

లవొదికయ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
14“లవొదికయపటున్మ్ చొసంగుమ్ చొదూతక ఇసిమెన

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. 17కిచొచ్కమెలె, ‘సొమాస్రుమ్జాఅసుస్మ్,చెంగిల్
జా అసుస్మ్, చి అమ్ క కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్’ మెన తుమ్
ఉచరనెల్కి, ఆతమ్క దెకిలె, తుమ్ బాద తెన్, నిసాక్రుమ్ జా,
బీదజా, గుడిడ్ జా, డుమ్ డయ్జాఅసుస్స్ 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, ‘సమయుమ్తెనిన్ బుదిద్ జతు’మెనయ్సిచచ్ దెతసి.
జాకయ్, చెంగిల్ జంక ఆస జా, తుమ్ చ తపుప్ల్ ఒపప్న,
పెటిట్ దుకుమ్ జా, జా తపుప్ల్ ముల. 20ఈందె, తుమ్ చి

‡ 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. ‡ 3:14 3:14మెలె, సతిత్మ్
కెరొ, నిజుమ్తిలొ, ఎతిక్ జరుగ్ కెరొసొ.
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కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొ ఆఁవ్ టీఁవొజ పెటత్సి. తుమ్ తె కో అంచి అవాడ్
సూన కెవిడ్ ఉగుడుల గే, జోచి తెడి జా పెస జెయిందె, చి జో
తెన్ అనిన్మ్ కయిందె, చి జో అంచి తెన్ అనిన్మ్ కయెదె.
21 కో జీనుల గే, ఆఁవ్ కీసి జీన కెర అంచొ అబొబ్ జలొ
దేముడుచి సింగాసనుమ్ తెజో తెన్ బెద వెస అసిస్ గే, దసిస్,
జేఁవ్ అంచి తెన్అంచి సింగాసనుమ్ తెవెసుకమెన, వరుమ్
దెయిందె.

22“సంగుమ్ ల్ కఅమ్ చిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్
సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.”

4
పరలోకుమ్ తె సిఙాసనుమ్

1 ఇనెన్చి పడొత్ ఆఁవ్ దెకిలయ్, పరలోకుమ్ తె పెసితి కెవిడ్
ఉగిడ్ జా అసెస్! అనెన్, అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ సూనిల్ *అవాడ్
నపిప్ర్ మూరిచి అవాడ్ చి రితి ఎకిక్లొచి అవాడ్, అంక,
“ఇతత్ల్ వెగ జే, చి ఇనెన్చి పడొత్ క కిచొచ్ జరుగ్ జంక అసెస్ గే,
తుక దెకయిందె” మెన సంగిలన్. 2సంగిల్ బేగి, దేముడుచి
యేసుచి ఆతమ్సెకిక ఒతత్ పరలోకుమ్ తె తిలయ్, ఒతత్ ఏక్
సిఙాసనుమ్ అసెస్, చి సింగాసనుమ్ తె ఎకిక్లొ వెస అసెస్!
3జో ఒతత్ వెసిలొసొ కీసి డీసిలన్మెలె, వజుమ్ చి రితి చొకు,
చి రితి ఎరన ఉజిడి 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 చి అవాడ్ జెతయ్. సింగాసనుమ్ చి పురెతొ వతిత్వొచ
సతుత్ దివొవ్ లగితతి. జేఁవ్ దివొవ్ దేముడుచి †సతుత్ ఆతమ్ల్.

6 పడొత్ సిఙాసనుమ్ చి పురెతొ గాజుచి రితి టేంటచి
సముదుమ్ తిలి. పడొత్ సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, జేఁవ్ చ
చెతత్ర్ పకక్లె, చెతత్ర్ జీవుల్ తిల. ఏక్ పకక్ ఏక్ జీవు.
జోవయింతె బెరు అంకివొ, ముకొమ్ పకక్ పడొత్ పకక్ కి తిల.
7 తొలితొచొ జీవు కీసొచొ మెలె, సింవుమ్ చొ రితొ. అనెన్క్
జీవు వసొస్ పిలల్చొ రితొ, అనెన్క్ జీవుక మానుస్చి మొకొమ్
చి, అనెన్క్ జీవు ఉడిడ్తొ గిదుద్ చొ రితొ డీసిలన్. 8జేఁవ్ చెతత్ర్
జీవుల్ ఎతిక్క, ఏక్ ఏక్ జీవుక సొవు రెపప్ల్ తిల, అనెన్,
ఉపిప్రి కి, జోవయించి రెపప్ల్ తెడి కి బెరు అంకివొ తిల, చి
రాతిమెదెద్నె కిచొచ్ గనుమ్ గాయుక ములిత్ నాయ్మెలె,
“ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు,
అగెగ్ తిలొసొ,అపెప్తతొసొ, కెఁయఁకతెఁయఁకతంకతిలొసొ,
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 పురెతొ
జోవయించ కిరీటల్ తిఁయదా గనుమ్ గాయితతి.
11 “తుయిఅమ్ చొ పబు, అమ్ చొ దేముడు విలువతిలొసొ
గవురుమ్,మరియాద, అదికారుమ్ తుక కలుగు జంక.

కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క కి తూయి జెరుమ్య్ లది, చి
ఇసి జరుగ్ జంక తుచి ఇసుట్ మ్ జా, జేఁవ్ క జెరమ్య్ లది.”
మెనగాయితె తతత్తి.

5
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్మెండపిలల్ సదు కెరిల్సి

1పడొత్ కిచొచ్దెకిలయ్మెలె,సిఙాసనుమ్ తెవెసతిలొసొచొ
ఉజిల్అతిత్ సుటుట్ ప కెరిల్పుసత్కుమ్దెకిలయ్. జాపుసత్కుమ్ చి
తెడి, ఉపిప్రి కి రెగిడిల్స్ తిలి. చి కో ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జా
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ నే ఉగుడుక 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 చముద కడ ఉగుడుక
తగుప జలొసొ కో?” మెన కేక్ గలొల్ . 3 గని సుటుట్ ప
కెరిల్ జా పుసత్కుమ్ ఉగుడుక జలెకు, ఒతత్ తిలిసి దెకుక
జలెకు,బూలోకుమ్ తె కిపరలోకుమ్ తె కి,బూలోకుమ్ క ఎటొట్
లోకుమ్ తె కి తగుప జలొసొకో కి డీసెనాయ్చిరిసొ, 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,యూదాపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొవెలొల్
సింవుమ్ జలొ రితొసొ, దావీదుచి సెకుమ్ తెచి చేరుతె బార్
జలొసొ, జీన అసెస్, చి సుటుట్ ప కెరిల్ జా పుసత్కుమ్ ఉగుడుక,
చి జేఁవ్ సతుత్ ముదల్ కడుక జో తగుప జా తిలొసొ” మెన
సంగిలన్.

6 తెదొడి, జా సింగాసనుమ్ క చి జేఁవ్ *చెతత్ర్ జీవుల్ క
చి జేఁవ్ విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి నెడ్ మె ఏక్
†మెండపిలల్ టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్. కీసొ 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, జా
మెండపిలల్చి మొకెమ్ సెరున్ సేడల్. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తె ఎతిక్
సుదల్ కిచొచ్ దెర తిలొ మెలె, ఎకెక్క్ వీనెల్, చి బఙర్ చ
గినన్లు. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్ తిలి మెలె, బెరు దూపుమ్
తిలి. జా దూపుమ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ సొంత
జల మానుస్ల్ చ పారద్నల్. 9 తెదొడి జేఁవ్ ఏక్ నొవి గనుమ్
గాయిల.
“ఈంజసుటుట్ ప జలిజాపుసత్కుమ్నఙ,జేఁవ్ చిముద కడుక

తూయితగుప జలొసొ!
కిచొచ్క మెలె, తూయిఅరిప్తుమ్జామొర,
దేముడుచ జా గెతు మెన
తుచి సూఁయి జలిలొఁయి తెన్మానుస్ల్ క అనెన్ గెననల్ది.
జేఁవ్మానుస్ల్ క ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొ,
ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ గెనన,జోవయింక
10 ‘అమ్ చొ దేముడుచి రాజిమ్ తెచ రానల్ జేఁవ్ జా
జోవయించపూజరుల్ జతు’మెన, జరుగ్ కెర అసిస్సి,
చి బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఏలుప కెరుల.”
మెన గనుమ్ గాయిల.

* 4:1 4:1 1:10 దెక † 4:5 4:5 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క ఈంజ టాలి జతయ్. 1:4చి ఎటొట్ చి చి కొడొ దెక. * 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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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!”
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. 14తెదొడి, “§ఆమేన్!” మెన
జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ సంగిల, చి వెలెల్ల మానుస్ల్ 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, చి జోక ఏక్ కిరీటుమ్ †దిల, చి బార్
జా,యుదుద్ మ్ కెర జీన, ఒండి జీనుక మెన గెలొ.

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

5 జలె మెండపిలల్ తినిన్చి ముద కడిత్కయ్, తినిన్చొ జీవు
“ఇనెన్ జే!” మెనకేక్ గలిసిసూనల్య్. ఆఁవ్దెకిలె,ఆదె! నీడొ
గోడొ, చి జాతె వెగిలొసొచి అతిత్ తకిక్డి అసెస్. 6అనెన్, జేఁవ్
చెతత్ర్ జీవుల్ చి నెడ్ మె తెంతొ ఏక్ అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి
సూనల్య్ మెలె, “ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క ఎకిక్
పాతెక్ గోదుమ్, చి ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క తిని
పొరిన్ §బారిల్ దాన్ దొరుక్ జయెదె. గని తేలుక చి దాచ
రసుస్మ్ క గార్ కెరుక నాయ్!” మెనజాఅవాడ్ కేక్ గలన్.

7మెండపిలల్ చెతత్ర్ చి ముద కడిత్కయ్, “ఇనెన్ జే!” మెన
చెతత్ర్ చొ జీవు కేక్ గలిలిసి సూనల్య్. 8 అనెన్ దెకిలయ్,
చి ఆదె! కిచొచ్ రంగుగె సంగుక నే బెదిలిసి రితొ ఏక్ గోడొ.
జాతెవెసిలొసొచినావ్, ‘మొరున్’,చిమొరల్స్ క రకితిలోకుమ్
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 గెతి వాట్
మానుస్ల్ కమారి సెలవ్ తిలి. ఒండి లోకుమ్ క చెతత్ర్ వాటల్
తిలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ వాటల్ తె ఏక్ వాటతె మానుస్ల్ క దసిస్
మారుక సెలవ్ జా తిలి.

9 మెండపిలల్ పాఁచ్ చి ముద కడిత్కయ్, పరలోకుమ్ తెచి
బలి దెతి టాన్ చి తెడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, విరోదుమ్
మానుస్ల్మారల్సచ 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.
11తెదొడిజోవయింతెఎతిక్మానుస్ల్ కచొకిక్లొపాలల్ *దా,
కిచొచ్ మెల మెలె, “అనెన్ ఇదిల్ రక. మానుస్ల్ తుమ్ కయ్
కీసిమారల్ గే, దసిస్, తుమ్ చబావుడుల్ 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 పొదిచ కాయల్ కీసి జేడ గెచుచ్ల గే, దసిస్ జేఁవ్
సుకక్ల్ జేడ గెల. 14పడొత్ , కేన్ జవుస్ పుసత్కుమ్ ముదొద్ కెరెల్
కీసి జయెదె గే, దసిస్, ఆగాసుమ్ ముదొద్ జా డీసె నాయ్, చి
జోవయించ జోవయించ టానుల్ తెంతొ ఎతిక్ డొంగల్, ఎతిక్
డిబబ్ ఒతత్ తెంతొ గెలి.

15 తెదొడి బూలోకుమ్ చ రానలు, ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్, జమానుల్ చ అదికారుల్,సొమాస్రుల్ ,బలుమ్సెకిచ
మానుస్ల్, ఎతిక్ మానుస్, గొతిమానుస్ జలెకి, గొతి నెంజిలస
జలెకి,డొంగెచపరొతె, రంగిన్బొరల్ తెలుంక తవుల. 16జేఁవ్
డొంగల్, జేఁవ్ రంగిన్ పతల్ క కిచొచ్ మెన కేకుల్ గలిల మెలె,
“సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ అమ్ క నే దెకిత్ రితి, అమ్ చి
ఉపిప్రి సేడ. మెండపిలల్చి కోపుమ్ చి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి
రితి అమ్ క లుంకడ. 17జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి వెలిల్ దీసి జా
అసెస్, చి జా సిచచ్చి సెకిక అమ్ టీఁవ్ క నెతుమ్” మెన కేక్
గల సంగిల.

7
§ 5:14 5:14 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల. * 6:1 6:1 4:6-8 దెక. † 6:2 6:2జా కిరీటుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత జో గోడొతె
వెగిలొసొక దిలన్ గేమెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింకదావడల్ గే, గనిజా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు కచితుమ్ సెలవ్దాతిలన్,
నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. ఈంజేఁవ్ కమొ ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరయ్, గెద. ‡ 6:4 6:4 కో దిల గే నేనుమ్. § 6:6 6:6 ఈంజ దేసిమి కీసి ముకిక్మ్ క
చింబొ కవుల గే, జా దేసిమ్ చముకిక్మ్ క గోదుమ్ క కెరిల్ పోడియొ గేపోడియొగే రంద దసచక అనిన్మ్ కెరుల. గని కారు తిలె, ఎతిక్ కరీది జా గెలె, ఈంజ దేసిమి కీసి
తందుడ్ చి కంట డేరొ తొకిక్ కరీద్ జయెదె, చి చింబొ నెంజిలె కులర్ కవుల గే, దసిస్ జా దేసిమి గారు తిలె, బారిల్ దాన్ క అనిన్మ్ రందుల; గెనుక సవుక ఒతత్చి రిసొ.
* 6:11 6:11పాలల్కోదిల గే, కో ‘రక’మెలగేనేనుమ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు జరుగ్ కెరవ తయెదెమెనజానుమ్. † 6:13 6:13అంజూరుమ్
పండుల్ బొడడ్ పండుల్ చ రిత కాయల్ జవుల.
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దేముడుచ సేవ కెరసక తోడు తతిముద
1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్

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

4పడొత్ , జీవ్ తిలొజీవ్ దెతొ దేముడుచిముదజోవయించ
నిరడ్లె గలంతస కెతిత్జిన్ జవుల గే, సూనల్య్. కెతిత్జిన్
మెలె, పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోచి ముద
గలంతస జవుల. కేనె కేనెచమెలె,అమ్ చ *ఇసాయేలులుచ
ఎతిక్ సెకుమ్ లుతె బెదిలస. 5 యూదాచి సెకుమ్ తె బార
వెయిల్ జిన్ క, రూబేనుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క,
గాదుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, 6 ఆసేరు సెకుమ్ తె
బార వెయిల్ జిన్ క, నపాత్ లిచి సెకుమ్ తెబార 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 తె
బార వెయిల్ జిన్ క జో జోచిముద గల తయెదె.

పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ సంగిలిసి
9 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ దెకితె తిలె, ఆదె! కేన్ మానుస్ 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 చమటట్ల్ దెరనతా, 10 గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన, “మానుస్చి రచచ్న దేముడుతెయిచిమెండ పిలల్తెయి
అసెస్!” మెన కేక్ గలల్.

11 అనెన్, సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్
వెలెల్లమానుస్ల్ చిసుటుట్ నంత, †చెతత్ర్ జీవుల్ చిసుటుట్ నంత
దూతల్ ఎతిక్ టీఁవొజతా,జోచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ కిచొచ్ మెన
సంగ దేముడుక జొకరల్ మెలె,
12 “ఆమేన్!‡
మానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ గాయితిసి, 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,
మెండపిలల్చి లొఁయితె జోవయించ పాలల్ కేడన చొకు 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 కెరె నాయ్. 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
1మెండపిలల్ సతుత్ చిముద కడిత్కయ్, రమారమిఅర గంట

ఎద పరలోకుమ్ తె కిచొచ్ అవాడ్ నాయ్. 2పడొత్ , 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.

5తెదొడి జో దూత జా దూపుమ్ డయితి గినన్ దెరన, బలి
దెతి టాన్ చి ఉపిప్ర్ చి ఆగి ఇంగుడుల్ సగుమ్ ఒతత్ బెరవ కెర,
బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి గల దిలన్, చి ఉరుమ్ల్ కెరిల్, అవాడుల్ చి
అవాడ్ అయ్ లి, బిజిలిమొలిక్లి, చి బూకంపుమ్ జలి.

సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొతె ఏక్ చెతత్ర్ వరస్ తెన్ పుఙిలిసి
6తెదొడి సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొ దెరల్ సతుత్ జిన్ దూతల్ జేఁవ్

నపిప్ర్ మూరివొ పుఙుక తెయార్ జల. 7 తొలితొచొ దూత
జోచి నపిప్ర్ మూరిపుఙిలన్, చి కిచొచ్ తెదొడిబార్ జలిమెలె,
లొఁయి తెన్ కలొయ్ జలి కరపతల్ చి ఆగి సేడ, బుఁయెయ్
సూఁయి జలి, చి ఒండి బూలోకుమ్ తెచి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్
వాటపూరిడడడ్ గెలి,చిరూక్ చతినిన్వాటల్ తెఏక్వాటపూరి
డడడ్ గెల, చి చివవ్ర్ ఎతిక్ డడడ్ గెలి.

* 7:4 7:4 బయ్ బిల్ తె ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, మాములుమ్ యూదుల్ చి రిసొ ‘ఇసాయేలులు’ మెనుల, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కో యేసుక నంపజతతి గే,
జోవయింక కి ‘అమ్ చ ఇసాయేలులు’మెనఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు దెకితయ్. జేఁక ఇనెన్ ‘ఇసాయేలులు’మెలె, పబుక నంపజలసమొతుత్ మ్ కటాలిజతయ్.
‘పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్’మెలి నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి జలిసి’, ‘మొతుత్ మ్ నంపజలసచి లెకక్పూరి జలిసి’;టాలి జతయ్. † 7:11

7:11 4:6-8. ‡ 7:12 7:12 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల. * 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 సెలవ్ జా తయెదె. † 8:3 8:3 కో దిల గే
నేనుమ్.
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8 తెదొడి దొనిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
వెలిల్ డొంగు జతి రితిసి, ఆగిక డడడ్ కెర, సముదుమ్ తె గలి
జలి. 9అనెన్, ఒండి సముదుమ్ చి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట
లొఁయి జాఁ గెలి. సముదుమ్ తెచి జీవుల్ చ తినిన్ వాటల్ క
ఏక్ వాట మొర గెల, చి ఓడల్ మొతుత్ మ్ చ తినిన్ వాటల్ తె
ఏక్ వాటనాసెనుమ్జాఁ గెల.

10 తెదొడి తినిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
పరలోకుమ్ తెంతొ వెలొల్ సుకొక్ సేడ, వతిత్చి దీవు లగిలి రితి
జా, ఒండి బూలోకుమ్ చ గడొడ్చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట
గడొడ్ తె చి ఊటల్ తె సేడల్న్. 11 జో సుకొక్చి నావ్ ‘‡కోడు
వాసెన’,చిఒండి బూలోకుమ్ చపానివొక తినిన్వాటల్ తెఏక్
వాట కోడ్ జా గెల. జా కోడు తిలొపాని పిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్మొర గెల.

12తెదొడి చెతత్ర్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
పొదుద్ క తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక, జోనుచ తినిన్ వాటల్ తె
ఏక్ వాటక, చి సుకక్ల్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక దెబబ్
లయిలి. జోవయించిఉజిడిఅందర్జాగెలి. ఒండిమెదెద్న్ 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.

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

9
పాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి

1 తెదొడి పాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
కిచొచ్దెకిలయ్మెలె,పరలోకుమ్తెంతొబూలోకుమ్ఎదఏక్
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 గొయి తెంతొ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి రితిచి ఆగిచి దుమొమ్
బార్ జలన్, చి జా గొయి తెంతొ బార్ జతి దుమొమ్క పొదుద్
కి ఆగాసుమ్ కి గాందు డంకిలి రితి జా అందర్ జల. 3పడొత్ ,
జా దుమొమ్ తెంతొ చిటక్ల్ బూలోకుమ్ తె బార్ జా బెరల్, చి
విసుస్మ్ కురుడ్ చి ఎదిలి సెకి జోవయింక †దిల. 4జోవయింక
కిచొచ్ ఆడ దిలిమెలె, బుఁయెయ్చి చివవ్ర్ గే కిచొచ్మొకక్ల్ గే,
కేన్ రూకుక గే పాడ్ కెరుక జయెనాయ్. 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, గనిమొరుక నెతిరి. మొరుక ఆసయి జవుల,
గనిమొరున్ జోవయింక కొంకడ ఉటట్ నిగెదె.

7 డీసుక జలె, జేఁవ్ చిటక్ల్ కీస తిల మెలె, యుదుద్ మ్ క
తెయార్ జల గోడల్ చ రిత తిల. జోవయించబోడిలె బఙర్ చ
కిరీటల్ రిత తిల. జోవయించ మొకొమ్ లు మానుస్ల్ చ
మొకొమ్ లు రిత తిల. 8 జోవయించ రోమల్ తెర్ బోదల్ చి
సెండిచి రితి, జోవయించ దంతొ సింవుమ్ లుచి దంతొ రిత
తిల. 9 ఇనుము డొలుల్ రిత డీసత్ పొరల్ జోవయించి చామ్ తె
తవుల, చి ఉడిడ్లె జోవయించ రెపప్ల్ కదుల్ జతి అవాడ్
కీసిమెలె, గోడలు జమానుల్ చి రదుమ్ కడనయుదుద్ మ్ తె నిగ
గెతి రితి అవాడ్ జతె తవుల. 10 జోవయించ తోకల్ కీస
మెలె, విసుస్మ్ కురుడ్ చి తోకల్ చి రితి బూసుల. జోవయించ
తోకల్ తెపాఁచ్జొనొన్ ఎదమానుస్ల్ క నొపిప్ దెతి సెకి తయెదె.
11 జోవయించి ఉపిప్ర్ చొ రానొ కొనొస్ జయెదె మెలె, మటుట్
నెంజిలి గొయి రకితొ దూత. ఎబీబాస తెన్ జో దూతచినావ్
‘అబదొద్ ను’, చి జానావ్ క అరుద్ మ్ ‘నాసెనుమ్ కెరొసొ’. గీకు
బాస తెన్ జానావ్ ‘అపొలుల్ యోను’మెనుల. 12జా సిచచ్చి
గండిమ్తొలితొ చి. ఒతత్ తెంతొ దస సిచచ్ల్ అనెన్ దొనిన్ జరుగ్
జంక జయెదె.

సొవువ్చొ దూత జోవయించి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి
13తెదొడిసొవువ్చొ దూతజోచి నపిప్ర్ మూరిపుఙిలన్, చి

దేముడుచిమొకెమ్చి 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
జవులమెలె, విసెస్క్ కోటుల్ జీన,జాలెకక్ ఆఁవ్ సూనల్య్.

17జలె,జాడీసిల్సివన్తెజేఁవ్ సయ్ నుయ్మ్వెగిలగోడలు
అంక కీస డీసిల మెలె, జోవయింతె వెగిలసక గుండె ఆగి
రంగు, నీలిమ్ రంగు చి ఎడిద్ రంగు బెదిల. ఎకెక్క్ డాలు
జత రిత ఇనుము సొకక్ల్ గలన తిల, చి జేఁవ్ గోడల్ చ
బోడివొ కీస తిల మెలె, సింవుమ్ లుచ బోడివొ రిత డీసిల, 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 కిచొచ్తెమెలె,జోవయించి
చోండితెచిజోవయించతోకల్ తెతిల. జోవయించతోకల్ కీస
మెలె, అయివొచ రితజాబోడివొ తెన్ తవుల, చిజోవయించ
తోకల్ కయ్మానుస్ల్ క గాయిమ్ కెరుల.

20 జలె, జా డీసిలిస్ తె అనెన్ కిచొచ్ జలి మెలె, ఈంజేఁవ్
సిచచ్ల్ నే మారల్ సేంసిల మానుస్ల్ కీసి జల మెలె, జేఁవ్ కెర
కమొకవిసారుమ్జతినాయ్,ములితినాయ్,చిబూతల్ క,
చి బఙర్ క, వెండిక, కంచుక, పతుత్ ర్ క, దారుక తెయార్ కెరల్
బొమమ్ల్ క జొకరుక ములితి నాయ్. దసస్ బొమమ్ల్ దెకుక గే

‡ 8:11 8:11 జా సుకొక్క మాచిపతి మెన నావ్. జాచి అరుద్ మ్ విసుస్మ్ అనెన్ కోడు కి అసెస్. మానుస్ల్ కో కయ్ లెమొర గెచుచ్ల. * 9:1 9:1 జా తాలల్
దేముడు సొంత జో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
కచితుమ్ సెలవ్దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. † 9:3 9:3జాతాలల్ దేముడు సొంతజో 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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సూనుక గే ఇండుక గే నెతిరెల్ కి. 21 అనెన్, జేఁవ్ మానుస్ల్
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
తెడితా,జోచిబోడిచిఉపిప్రి పచచ్న వయ్ డూరుమ్ రంగుచి
దూని లగిల్ రితి జా, జోచి మొకొమ్ 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 ఉజిల్చాటు సముదుమ్ తె
తిఁయ, డెబి చాటు బుఁయెయ్ తిఁయ సుఁద, 3 సింవుమ్ చి
అవాడ్ రితి గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, ఒరిస్లన్. ఒరిస్తికయ్,
సతుత్ ఉరుమ్ల్ కెర జబాబ్దిల. 4సతుత్ ఉరుమ్ల్ కెరికయ్,ఆఁవ్
జేఁవ్సంగిలిసిరెగిడత్య్, గనిపరలోకుమ్తెంతొఅయ్ లిఏక్
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,పరలోకుమ్చిఒతత్ తిలిసి
ఎతిక్, బూలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్, అనెన్ సముదుమ్ చి
ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జెరుమ్న్ కెరొల్సొ సాచి” 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, దేముడు జోచ సేవ
కెరస జల, జోచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ క సంగిలి రితి, జోచి
గుటుట్ తిలిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్” మెన జో దూత ఒటుట్
గలన సాడుప కెరల్న్.

8 ఆఁవ్ అగెగ్ సూనిల్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి అవాడ్ అంక
అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, “అలెల్, తుయి గో! చి
సముదుమ్ తె బుఁయెయ్ టీఁవొజ దూతచి అతిత్ తిలిపుసత్కుమ్
నఙు” మెలన్. 9 జో దూతతె ఆఁవ్ గెచచ్, “అంక జా
ఇదిలిస్పుసత్కుమ్దె”మెనసంగిలయ్,చిజోఅంక, “నఙన
*కా, ఈంజ తుచి పెటిట్ తుక కోడు జయెదె, గని తుచి
చోండితె ఒండల్ తేల్ చి రితి తియనయ్ తయెదె.” మెలన్.
10జాకయ్ జా ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ జో దూతచి అతిత్ తెంతొ
నఙన కయ్ లయ్. అంచిచోండితెఒండల్తేల్ చిరితితియన
తిలి, గని, జా కతికయ్, అంచి పెటిట్ కోడు జలి. 11 తెదొడి
అంక ఆడ దిలిసి కిచొచ్ మెలె, “ఒగగ్ర్ పెజల్ చి రిసొ, ఒగగ్ర్
రాజిమ్ లుచి రిసొ, ఒగగ్ర్బాసల్ 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 తొచిబయ్ లెచిడరుడ్ క నే కటట్డతెములు. కిచొచ్కమెలె,
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. 3 అనెన్,
‡బార పుంజొ తినిన్ విసొస్ పొదులు అంచ దొగుల సాచులు
§బసత్బటట్ల్ గలన అంచ కబురుల్ సాడుప కెరుక మెన సెకి
దెయిందె”మెన అంక ఆడ అయ్ లి.

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

7 పడొత్ , ఇనెన్యించి సాచి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , మటుట్
నెంజిలి జా వెలిల్ గొయి తెంతొ వెగ జెతొ జంతు ఇనెన్యించి
ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీన కెర, ఇనెన్యింకమారెదె. 8పబుక
సిలువతె టీఁవొ కెర మారిల్ వెలిల్ పటున్మ్ తె ఇనెన్యించ
పీనుమ్ లు సేడ తవుల. జాపటున్మ్ కటాలిక §‘సొదొమ’చి
‘ఐగుపు’ మెన సంగుక జయెదె. 9 తినిన్ నర పొదుల్ పూరి
ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్బాస తెంతొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొచ మానుస్ల్ ఇనెన్యించ పీనుమ్ లుక
దెక దెక, ఇనెన్యింకమెసెన్ రోవుకసెలవ్నేదెతి. 10ఈంజేఁవ్
దొగుల సాచుల్ సంగ తిల కబురుల్ , ఈంజేఁవ్ కెరల్ కమొ
బూలోకుమ్ తె జేఁవ్ జితసక అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ; లాజ్ కెరయ్ లి
రిసొ, బూలోకుమ్ తె జితస ఈంజేఁవ్ మొరిల్స్ చి 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,ఈంజేఁవ్ జీవ్ జల సాచుల్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి
ఏక్ అవాడ్ సూనల్. కిచొచ్ మెన జా అవాడ్ సంగిలన్ మెలె,
“ఇతత్ల్ వెగ జా!” మెలన్, చి ఇనెన్యింక విరోదుమ్ జలసచి
మొకెమ్ మబుబ్ తెన్ పరలోకుమ్ తె వెగ గెల. 13 జయియ్

* 10:9 10:9యెహెజేక్లు 3:1-3. * 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 జతి నాయ్. 3 నంబర్ కోడుక దెకిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు, నెంజిలె
మెండపిలల్ జలొ యేసు 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 సంగె నాయ్. † 11:2 11:2 దొనిన్ కి రమారమి తినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె. ‡ 11:3 11:3 దొనిన్ కి రమారమి తినిన్

నర వెరుస్ల్ జయెదె. § 11:3 11:3 కిచొచ్ గురు దెకవుకమెనయూదుల్ తెన్ బసత్బటట్ల్ గలవ బులులమెలె,జోవయించిపెటిట్చి దుకుమ్ దెకవుక. * 11:4
11:4 జెకరాయ్ 4 అదయ్యిమ్ తె ఇసి టాలి అసెస్. † 11:6 11:6 ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర తిలన్. రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 17:1. ‡ 11:6 11:6

మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర తిలన్. నిరగ్మకాండుమ్ 7:14-18. § 11:8 11:8సొదొమ పటున్మ్ చమానుస్ల్ చి ఐగుపు దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుక చిజోవయించమానుస్ల్ కపూరుగ్ మ్ విరోదుమ్ కెర తిల. దసిస్,యెరూసలేమ్పటున్మ్ చమానుస్ల్యేసుక విరోదుమ్ కెరమారల్,చిఈంజేఁవ్సాచుల్ చ
పీనుమ్ లు ఒతత్య్ సేడల్.
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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
జలిమెలె,పరలోకుమ్ తెగటిట్ఙఅవాడ్ చఅవాడుల్ కిచొచ్మెల
మెలె, “బూలోకుమ్ చి రాజిమ్ అమ్ చొ పబుచి చి జోచొ కీసుత్
పుతుత్ స్ చి రాజిమ్జామారుస్ప జా అసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక
జోఏలుప కెరెదె”మెనసంగిల. 16తెదొడిదేముడుచిపురెతొ
జోచ సిఙాసనల్ తె వెసిత విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
దేముడుచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ,జోక కిచొచ్ మెన బకి కెరల్ మెలె,
17“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్తిలొఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు

పబువ,
తుయిఅపెప్ తతొసొ, అగెగ్ తెంతొ తిలొసొ,
తుయి తుచి సెకి అదికారుమ్ దెరన, ఏలుప కెరుక దెర

అసిస్సి మెన,
తుక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్.
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
చి తుచ సొంత జల అనెన్మానుస్ల్ క, తుక బిత ఎతిక్జిన్ క,
జేఁవ్ బాల వెలొల్ జలె కి,జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక,
పడొత్ బూలోకుమ్ చక నాసెనుమ్ కెరసక నాసెనుమ్ కెరుక

మెన,
సమయుమ్జాఅయ్ లి.”
మెనజో దేముడుచిమొకెమ్ ఒపప్నల్.

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

12
తేర్ బోదచి వెలిల్ అయిచిటాలి

1తెదొడిఆచారిమ్ చివెలిల్ ఏక్ గురు ఆగాసుమ్ తెడీసిలన్.
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.
3తెదొడి, 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. 4 జోచి తోక తెన్ ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ మొతుత్ మ్ చ
తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటక కడ, బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి సేడవ
దిలన్. తెదొడి, జా తేర్ బోద లడెస్ జతికయ్, జా లడెస్
జతొ బోదక గీడ గెలుక మెన ఉచర, జాచి పురె జో వెలొల్
అయి టీఁవొజ తిలన్. 5 జలె, జా పూతుత్ క లడెస్ జలి.
కీసొ పూతుత్ 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 తెఉకిక్ల్ జలొ. 6బయిలు దేసిమిజాతేర్ బోద
ఉటట్ నిగిలి. ఒతత్ ‘జాక’మెనదేముడు ఏక్టాన్తెయార్ కెర
తిలన్. ఏక్ ‡వెయి దొనిన్ పుంజొ అరవయ్పొదుల్ ఒతత్ జా
కంక జింక అసెస్.

సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనిల్సి
7తెదొడి పరలోకుమ్ తెయుదుద్ మ్ జలి. ఒతత్ మికాయేలు

మెలొ వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ, జోచి తెడిచ దూతల్ తెన్, జో
వెలొల్ అయి రితొసొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరల్. జో అయిచి
జాచితెడిచ దూతల్ కియుదుద్ మ్ కెరల్. 8గని ఓడుప జల, చి
ఒతత్ తెంతొ పరలోకుమ్ తెజోక అనెన్ టాన్నాయ్. 9జో వెలొల్
అయి, జో పూరుగ్ మ్ చొ అయి; జోక ‘సయ్ తాన్’ మెనుల,
ఒండి లోకుమ్ చక మోసిమ్ 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 మెలిమెలె, “అమ్ చొదేముడు దెతి రచచ్న,
జోచి సెకి, జోచి రాజిమ్, పడొత్ జోచొ కీసుత్ చి అదికారుమ్,
అపెప్ నెరవెరుస్ప జా పాఁవ జా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ చ
బావుడుల్ క నిందల్ సంగితె తిలొసొ ఎటొట్ జేడ సేడ అసెస్.
అగెగ్ అమ్ చబావుడుల్ క రోజుకరాతిమెదెద్నె దేముడుచిమొకెమ్
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,
జోవయించిసొంతజీవుకవిలువనేదెకన్ తె,జామెండపిలల్చి
నావ్ క విలువ దెక, జోచి రిసొచి సాచి జేఁవ్ సంగిలి రిసొ
మానుస్ల్ మొరల్. 12 జలె, సయ్ తానుక జీన అసిత్. జాకయ్,
ఓ పరలోకుమ్, ఒతత్ జితస ఎతిక్జిని, సరద్సంతోసుమ్ జా!
గని, ఓ బూలోకుమ్, ఓ సముదుమ్, అయొయ్! తుమ్ క ఒగగ్ర్
కసుట్ మ్ నసుట్ మ్! కిచొచ్కమెలె, సయ్ తాన్ఒగగ్ర్ కోపుమ్తెన్
తుమ్ తెఉతజాఅసెస్. జోచిఒగగ్ర్కోపుమ్కిచొచ్కమెలె,జోక

* 11:19 11:19తెదొడ్ క ఎద, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి గుడితెజాపెటెతిలితెడికతెడిచి గదితెఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, గనిఅనెన్ కోయినాయ్గెచుచ్క
జయెదె,అనెన్ వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జో ఒతత్ పెసుక జయెదె. ఇనెన్ సంగిల్ రితిజాపెటె డీసిలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె,జాడీసిలి తెంతొ ఎతిక్జిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్

తిలొ దేముడుచి గవురుమ్,జో కీసొఅసెస్ గే,పూరి దెకుక జయెదె. * 12:1 12:1యూదుల్ తెబార సెకుమ్ లు తిల, గెద. యూదుల్ క ‘ఇసాయేలులు’మెనుల
కి, పడొత్ యేసుక నంపజలసక ‘అమ్ చ సతిత్మ్ చ ఇసాయేలులు’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకితయ్, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి నే జలెకి. జేఁక జేఁవ్ బార
సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్ క ‘పబుచయ్ జలసమొతుత్ మ్’ మెన అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. యూదుల్ తెంతొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరిమ్లొ. సయ్ తాన్జోవయింక అలల్ర్
కెరొల్ , గని జీనెనాయ్. జాతేర్ బోదక ఏక్ రగుమ్ ఉచరెల్, ‘యేసుచి అయయ్సిమరియ’మెనఉచరుక జయెదె. గని అనెన్క్ రగుమ్ ఉచరెల్, నంపజలసమొతుత్ మ్ చి ఆతమ్
సంగుమ్మెనుక జయెదె. జాఆతమ్ సంగుమ్ చబోదల్ జల కీసుత్ చబావుడుల్ జల నంపజలసక కి సయ్ తాన్అలల్ర్ కెరయ్, 12:17, గని ఆకర్ క జీనెనాయ్. 12:12 దెక.
† 12:3 12:3 సతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొముమ్ల్, చి సతుత్ కిరీటల్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,అపెప్చిమటుట్ క జో బూలోకుమ్ తె ఏలుప కెరుకపూరిఅదికారుమ్తిలిసి. పడొత్ క
ఓడుప జయెదె, గెద. సతుత్ నంబర్ క ‘పూరి’ మెలిస్ చి అరుద్ మ్, గెద. ‡ 12:6 12:6మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. § 12:11 12:11మెలె, జో అరిప్తుమ్
జలిస్ చి సెకిక.
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అపెప్ ఒగగ్ర్ సమయుమ్ సేంసె నాయ్మెనజోజాన అసెస్!”
మెన పరలోకుమ్ చిజా అవాడ్ సంగిలి.

13 ‘అంక ఒగగ్ర్ సమయుమ్నాయ్’ మెనజో వెలొల్ అయి
దెక కెర, జో మునుస్బోదక లడెస్ జలి జా తేర్ బోదక చజ
అలల్ర్ కెరుక మెన గెలన్. 14 గని జా తేర్ బోదక దేముడు
వెలిల్ గిదుద్ రానొచదొనిన్ రెపప్ల్ దిలన్. జాఅయితెజాదెరున్ నే
సేడెత్ బయిలు దేసిమిజాఉడడ్ గెచుచ్క మెన,జాదొనిన్ 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 బోదచి పటిట్ జో అయిజోచి చోండి తెంతొ గాడు రితి పాని
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
మెనఉటట్ గెలన్. దేముడుచ కొడొ నిదానుమ్ ఇండయేసుచి
రిసొసాచి జతసయ్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరుక మెన గెలన్.

సముదుమ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చి సేవ కెరొ వెరి జంతు
బార్ జలిసి

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

13
1తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, సముదుమ్ తెంతొ ఏక్ వెరి

జంతు బార్ జతె తిలసిసి దెకిలయ్. జోక దెసుస్ కొముమ్ల్
చి సతుత్ బోడివొ. జోచ ఎకెక్క్ కొముమ్ల్ తె ఎకెక్క్ కిరీటల్, చి
జోచిఎతిక్బోడివోతెదేముడుక దూసుప కెరిఏక్నావోల్తిల.
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,ఒగగ్ర్అదికారుమ్దిలన్.
3జో జంతుచి సతుత్ బోడివోతె ఏక్ బోడిమొరి రితి గాయిమ్
జా తిలి రితి తిలి. గని మొరి జా గాయిమ్ అనెన్ చెంగిల్
జా తిలి, చి ఆచారిమ్జా ఒండి బూలోకుమ్ చమానుస్ల్ జో
జంతుచి పటిట్ గెతె తిల. 4జో వెలొల్ అయి జోచి అదికారుమ్
జో జంతుక దిలి రిసొ, మానుస్ల్ జో అయిక గవురుమ్ కెర
జొకరె తిల. “జో జంతుచొ రితొ కోయి నాయ్. 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 కెరకొడొసంగితిచోండితిలి. *దొనిన్
విసొ దొనిన్ జొనొన్ జో ఏలుప కెరి రితి జోక సెలవ్ తిలన్.
6 దేముడుక, చి జోచి నావ్ క, చి జోచి టాన్ క దూసుప కెర
కెర చోండి పుటట్య్ తె తిలన్. దేముడుచి టాన్ మెలె, జోచి
పరలోకుమ్ తె జితస. 7 పడొత్ అనెన్, జోక కిచొచ్ సెలవ్ తిలి
మెలె, యేసు పబుచయ్ జలమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్

కెర జీనుక మెన సెలవ్ తిలి. జా పొది ఎతిక్ సెకుమ్ చి
ఉపిప్రి, ఎతిక్ పెజల్ చిఉపిప్రి, ఎతిక్బాసల్ చిఉపిప్రి, ఎతిక్
రాజిమ్ చిఉపిప్రి,జాజంతుక అదికారుమ్తంక సెలవ్తిలి.
8 జా పొది ఒండి బూలోకుమ్ తె జితస ఎతిక్జిన్ జోక బకి
కెరుల. లోకుమ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ తిలొ విరోదుమ్
సుదల్ మారల్ మెండపిలల్చి పుసత్కుమ్ తె, కచ నవొవ్ తతి
నాయ్ గే, జెఁవివ్ జో జంతుక బకి కెరుల.

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

మొరవుక జయెదె.”
మెనరెగిడిల్ కోడు. ఈంజకోడుతె కిచొచ్జాగరబెదితయ్మెలె,
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ నిదానుమ్ తా బాదల్ ఓరుస్ప జా
నముకుమ్ తెన్ తంకయ్.

బుఁయి తెంతొ వెరి జంతు బార్ జలిసి
11 తెదొడి అనెన్క్ వెరి జంతు బుఁయి తెంతొ బార్ జలిసి

దెకిలయ్. మెండపిలల్చి రితి జోక దొనిన్ కొముమ్ల్ తిల, గని
వెలిల్ అయిచిరితిజోలటట్బొల్ . 12జో †తొలితొచొజంతుచినావ్
తెన్ జోచి కామ్ ఈంజొయ్ జరుగ్ కెరయ్, చి మొరి గాయిమ్
చెంగిల్జా తిలొజోతొలితొచొ జంతుక ఒండి లోకుమ్, ఒండి
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ జొకరె రితి, ఈంజొయి జంతు జేఁవ్ క
సికడత్య్. 13 ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ ఈంజొ జరుగ్
కెరయ్. కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ దెకుత్’ మెన జోచి మొకెమ్
ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ బుఁయిచి ఉపిప్రి ఆగి సూఁయి జతి
రితి కెరయ్. 14అనెన్, జో తొలితొచొ జంతుచి మొకెమ్ ఈంజొ
జరుగ్ కెరుక సెలవ్ తిల ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల కమొచి సెకిక
బూలోకుమ్ తె జితసక ఈంజొమోసిమ్ 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 సెలవ్ తిలి, చిజో జంతుచి
బొమమ్కనేజొకరసకమొరవుకకిఈంజొ,జంతుకసెలవ్తిలి.

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. 17 అనెన్, జా గురు నే
కెరవంతె కో కిచొచ్ గెనుక గే వికుక గే సెలవ్ తయెనాయ్. జా
గురుతె కిచొచ్ తయెదె మెలె, జంతుచి నావ్, నెంజిలె జోచి
నావ్ చి గురుచి అంకె. 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. జా అంకె కిచొచ్ మెలె,
సొవువ్ పుంజొ తినిన్ విసొసొవువ్ (666).

* 12:14 12:14 “ఏక్ కాలుమ్, దొనిన్ కాలుమ్ లు చి ఏక్ అర కాలుమ్”మెన రెగడ్ అసెస్. తినిన్ నర వెరుస్ల్ చి అరుద్ మ్జా కోడుక తయెదె. 11:2 దెక. * 13:5
13:5 మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. 11:2, 3. 12:6, 14 దెక. † 13:12 13:12 సముదుమ్ తెంతొ బార్ జలొసొ. ‡ 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 జలొసొఎకిక్లొచినావ్ క సొవువ్పుంజొఅరవయ్సొవువ్ నంబర్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె, చియోహానుఈంజపుసత్కుమ్ రెగిడల్ దినాల్ క ఇదిల్ అగెగ్,జోనీరొ సర్

నంపజలసకఅలల్ర్ కెరె తిలొ. గని పడొత్ అయ్ లనంపజలసకఅలల్ర్ కెరల్,మానుస్ల్ చనవొవ్క కి జయిలెకక్ తయెదె. జేఁక, కచి రిసొసంగితయ్గేనేనుమ్. * 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.
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14
మెండపిలల్ తెన్ జోచయ్జలమానుస్ల్ టీఁవిలిసి

1 తెదొడి అనెన్ దెకిలయ్, ఈందె! *సీయోను డొంగె జో
†మెండపిలల్ టీఁవ తా,జోతెన్ అనెన్ కొనస్ టీఁవొజ తిలమెలె,
‡పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోవయించి నావ్,
దేముడుచి నావ్ జోవయించ నిరెడ్లె రెగడ్వనల్ మానుస్ల్ తిల.
2 అనెన్, ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి అవాడ్ రితిచి, ఉరుమ్ల్
కెరిల్ వెలిల్ అవాడ్ రితిచి, పరలోకుమ్ తెంతొ చి, ఏక్ అవాడ్
సూనల్య్. ఆఁవ్ సూనిల్ అవాడ్ అనెన్ కీసి తిలిమెలె, వీనెల్ తె
బజయ్ తి అవాడ్ చి రితి తిలి. 3 జలె, జేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్, సిఙాసనుమ్ చిసుటుట్ నంత
టీఁవొజ తా §చెతత్ర్ జీవుల్ చి మొకెమ్, చి *విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్
వెలెల్లమానుస్ల్ చిమొకెమ్,నొవి గనుమ్గాయితెతిల. ఈంజ
బూలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెంతొ గెననల్, ఈంజేఁవ్ పుంజెక్ దొనిన్
విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ క పిటట్వ, జా గనుమ్
అనెన్ కో సికుక నెతిరి. 4ఈంజేఁవ్ 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,ఎతిక్రాజిమ్ చక,ఎతిక్సెకుమ్ చక,ఎతిక్బాసచక,
కెఁయఁక తెఁయఁక తతి పాడ్ నే జతి సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్
పెజల్ క సూనవుకమెన,జాసుబుమ్ కబుర్ దెరన గెతెతిలొ.
7అనెన్, జో గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గలనొల్ మెలె,
“దేముడుక బియఁ కెర జోక గవురుమ్ కెర! కిచొచ్క మెలె,
జో ఎతిక్ మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర సిచచ్ కెరుక, బవుమానుమ్
దెతిగడియపాఁవజాఅసెస్. అనెన్ పరలోకుమ్,బూలోకుమ్,
సముదుమ్, పానిచ ఊంటలు జెరమ్య్ లొ జోకయ్ నంపజా
బకి కెర!” మెనసాడుప కెరల్న్.

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

9 పడొత్ అనెన్క్ దూత, ఇనెన్తెన్ తినిన్చొ; జేఁవ్ దొనిన్
దూతల్ చి పటిట్ ఉడిడ్తె తా కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “కో
జో జంతుక చి జోచి బొమమ్క బకి కెరుల గే, జోచి గురు
కచి నిరెడ్ గే అతిత్ గే, గలవనుల గే, 10 జోవయించి తపుప్క
దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి దాచ రసుస్మ్ కచితుమ్ కిచొచ్

పానిగటనేబెదయ్ తె,జోచిఒగగ్ర్కోపుమ్ చిగినన్తెపివులచి
పరలోకుమ్ చిసుదిద్చజోచదూతల్ చిమొకెమ్,చిమెండపిలల్చి
మొకెమ్, ఎరన జతి ఎడిద్ జతి ఆగి లగితి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచ
బాదల్ సేడుల. 11 జేఁవ్ చి జా సిచచ్చి దుమొమ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక బార్ జతె తా వెగ గెతయ్. జో జంతుక చి
జోచి బొమమ్క జొకరసక చి జోచి గురు గలవనల్సక, రాతి
మెదెద్నె కిచొచ్ నే పుండితె తవుల.” మెన దూత సాడుప
కెరల్న్. 12 ఈంజ కోడుతె కిచొచ్ జాగర బెదితయ్ మెలె,
యేసు పబుచయ్జలమానుస్ల్,మెలెదేముడుచి 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 కిచొచ్ మెన్ తయ్
మెలె, కిచొచ్క జోవయింక చెంగిలి మెలె, జేఁవ్ ఇండిలి బుదిద్
జోవయింతెన్ బెదయ్ జెతయ్, చి జోవయించ కమొ కెర
కేడయ్ లిస్ క అపెప్ సెలవ్ తెన్ తవుల.” మెన సంగితయ్
మెన పరలోకుమ్ తెంతొ చిజా అవాడ్ సంగిలన్.

బూలోకుమ్ చి పంటొ
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. జోచి బోడితె
బఙర్ చి కిరీటుమ్,జోచి అతిత్ వాండి కెరిల్ కొడెవ్లి అసెస్.

15తెదొడి అనెన్క్ దూత దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా,
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, జామబుబ్తె వెసిలొసొక కిచొచ్ మెన కేక్
గలనొల్ మెలె, “బూలోకుమ్ చి పంటొపూరి పిక అసెస్చి రిసొ,
లాయితి సమయుమ్ జా అయ్ లి. జాకయ్, తుచి కొడెవ్లి
దెరనలాయి!” మెన కేక్ గలొ. 16తెదొడిమబుబ్తె 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 బలి దెతిటాన్ తెంతొ అనెన్కొల్ దూత
బార్ జలన్. ఈంజొ దూతక ఆగిచి ఉపిప్రి అదికారుమ్
తిలి. వాండిచి కొడెవ్లి దెరొల్ దూతక కేక్ గల కిచొచ్ మెన
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన ఆగిచి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దూత
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 జతి జోచి గనన్తె గల దిలన్.
20పటున్మ్ చికోటఒతత్ల్ తొచిజారసుస్మ్ గెచచ్య్ తి గనన్తె

‡ 14:1 14:1 ఈంజ నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి జలిసి’, ‘ఒగగ్ర్ జలిసి’, చి ఇనెన్, ‘యేసుక నంపజలసమొతుత్ మ్ చి లెకక్ పూరి జలిసి’. ఈంజ నంబర్
జయిటాలికచినంబర్. ఎకిక్ జయినంబర్ చిఎతల్యిజవులమేనుమ్నాయ్, గని ‘జోవయింక నంపజలసఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జవుల’మెలిఅరుద్ మ్ ఇనెన్తెన్ కెరనుమ్ దె.
పూరుగ్ మ్తెంతొయూదుల్ తెబారసెకుమ్ లుతిల,చియేసుకబారజిన్సిసుస్ల్తిల. పడొత్ జోవయించబారజిన్సిసుస్ల్జోవయించబారజిన్బారికుల్జల. 144,000
మెలె, బార బార 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. § 14:16 14:16మతత్యి 13:24-30 దెక. చెంగిల్ చితిఁయతయెదె, వెరిచిడయగెలెదె. మతత్యి 13:36-43 దెక. జోవయించి
పునిన్మ్ జలసక పరలోకుమ్ తె తిఁయ తయెదె,పాపుమ్తెన్తాఁ గెలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలెదె.
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పండుల్ సుఁదిల, చి జా సుఁదిలిస్ చి గనన్ తెంతొ లొఁయి
సూఁయిజా గెలి. కెదిద్చి మెలె, ఏక్ గోడొక చపల్యితి కలెమ్ చి
ఎదిలిడోంకుతెజాలొఁయిబెర కెదిద్ దూరికపాఁవిలిమెలె,దొన్
పుంజొమయిలుచి 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,
జోచి బొమమ్చి ఉపిప్రి చి జోచి నావ్ చి ఉపిప్రి జీనల్ మానుస్ల్
టీఁవొజతిలిస్దెకిలయ్. 3జేఁవ్దేముడుచొసేవ కెరొసొజలొ
మోసేచి గనుమ్ చిమెండపిలల్చి గనుమ్ గాయితె తిల,
“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు,
తుచ కమొ వెలెల్ల, అనెన్ ఆచారిమ్ చ!
ఎతిక్ ఉగఉగల్ క ఏలుప కెరొ వెలొల్ రానొ,
తుచ కమొ సరి జతిక, సతిత్మ్ చ!
4ఓ పబువ, తుచి నావ్ కో కి బియఁ కెర, గవురుమ్ కెరుక!
తుయి ఎకిక్లొయిపరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ జా కెర, తుక బకి కెరుక జా అసిత్;
తుచ తీరుప్ల్ క, తుచ సిచచ్ల్ క ‘సతిత్మ్ చ’నాయిమ్ చమెన
రుజుజ్ అయ్ లి రిసొ”
మెన, గనుమ్ గాయిల.

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

7తెదొడి, §చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఏక్ జీవ్, జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ క
ఎకెక్క్ సతుత్ బఙర్ చ గినన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్
బెర తిలిమెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక జితొ దేముడుచి కోపుమ్ చి
సిచచ్. 8 జా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె
దేముడుచి ఉజిడి తెంతొ చి జోచి సెకి తెంతొ చి దుమొమ్
బెర తిలి, చి జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ దెరల్ సతుత్ సిచచ్ల్ కుటిట్తె
ఎదక,కోయిజాదేముడుచిగుడిచితెడికతెడిచిగదితెపెసుక
నెతిరి.

16
సతుత్ సిచచ్ల్ సతుత్ దూతల్ బూలోకుమ్ తె సువ దిలిసి

1 అనెన్ కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, ఏక్ వెలిల్ అవాడ్
పరలోకుమ్ తెచి జా దేముడుచి గుడి తెంతొ సతుత్ దూతల్ క,

“తుమ్ గెచచ్, దేముడుచ సతుత్ గినన్ల్ చి కోపుమ్ చి సిచచ్
బూలోకుమ్ తె సువ గెల.” మెన సంగిలన్.

2జాకయ్, తొలితొచొ దూత గెచచ్, బుఁయిచి ఉపిప్రి జోచి
గినన్చి సిచచ్ సువ దిలన్. జో జంతుచి గురు కెరవన జోచి
బొమమ్కజొకరల్ ఎతిక్మానుస్చిఅఁగిఒగగ్ర్అలల్ర్ చగవోవ్జల.

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 చిఉపిప్రి సువ దిలన్,చిలొఁయిజాగెల. 5పితిపాని
లొఁయిజతిసిచచ్చొజోదూత కిచొచ్ సంగిలిసిసూనల్య్మెలె,
“తుయి అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, పరలోకుమ్ చి సుదిద్

తిలొసొ,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు ఎతిక్ సరిగా అసిత్.
6 కిచొచ్క మెలె, తుచయ్ జల మానుస్ల్ చి లొఁయి, చి తుచ

కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ చిలొఁయి
విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ సుఁవితికయ్,
జేఁవ్ తుచమానుస్ల్ చిలొఁయి సువిలసయ్ పింక మెన
జోవయింకయ్లొఁయిదాఅసిస్సి.
జోవయింక జెతి బట్ వాడ్,జా!
జోవయించిపాపుమ్జెఁవివ్ కతతి!”
మెనజోదూత సంగిలన్. 7తెదొడి బలి దెతిటాన్ కిచొచ్మెన
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 ఆగిక మానుస్ల్ 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 సిచచ్ల్ జో దిలన్ చి రిసొ. అనెన్, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క
విసారుమ్ జతినాయ్,ములిత్ నాయ్, చిజోక గవురుమ్ దెతి
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. 11 జోవయించి
నొపిప్ జోవయించగావోవ్చి రిసొ పరలోకుమ్ తిలొ దేముడుక
సాపెనల్ సంగిల, గని జేఁవ్ కెరల్ కమొక విసారుమ్ జతి
నాయ్,ములిత్నాయ్.

సొవువ్చొ దూత సువ దిలి సిచచ్
12సొవువ్చొ 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
సంగిలొసొఆఁవ్మెనఅబదుద్ మ్ క సంగితొసొచిచోండితెంతొ

* 15:5 15:5పూరుగ్ మ్, యూదుల్ బయిలు దేసిమి దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ బులెత్ తిలి పొది, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి’ మెన జోవయింక జో తెయార్
కెరయ్ లి టంబుగుడడ్ తిలి. జేఁవ్ చి తెడిక తెడిచి గదితె జో ఆగన్ల్ రెగిడల్ పతల్ తిలి పెటె తిలి. పడొత్ చెంగిల్ గేర్ బంద ‘దేముడుచి గుడి’ మెన ఒతత్చి తెడిక తెడిచి
గదితెజా ఆగన్ల్ తిలి పెటె తిల. † 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. * 16:12 16:12యూదుల్ చి దేసిమ్ క జాగాడు తూరుప్ పకక్య్తయెదె. 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.
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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. 15జలె,
ఎబీ బాస తెన్ *‘హార్ మెగిదోద్ ను’ మెలిటాన్ 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 తెలివి తా, డుమ్ డొయ్ నే జతె లాజ్
నే బెటిట్త్ రితిజోవయించపాలల్ సుదిద్ తతి రితి దెకనుల గే,
జోవయింకయ్చెంగిలి”మెన పబు సంగితయ్.

17సతుత్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ ఆగాసుమ్ చివాదుచి
ఉపిప్రి సువ దిలన్, చి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడి
తెంతొ, సిఙాసనుమ్ తెంతొ, గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ కిచొచ్
సంగిలన్మెలె, “జరుగ్ జలి!” మెలన్, 18చిబిజిలిమొలిక్లి,
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 బూకంపుమ్
అయ్ లి. 19జా బూకంపుమ్ జతికయ్, వెలిల్ పటున్మ్ తినిన్
వాటల్ జా గెలి, చి దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ చ రాజిమ్ ల్ చ
పటన్ల్ పాడ్ జల. చి జోచి ఎదివాట్ కోపుమ్ చి సిచచ్చి
గినన్య్ 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
ఆగాసుమ్తెంతొమానుస్ల్ చిఉపిప్రిసేడల్. ఏక్ఏక్ 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 కమానుస్ల్ దేముడుక సాపెనల్ కెరల్.

17
వెలిల్ లంజెచి తేర్ బోదమెన వెలిల్ బబులోను

1తెదొడి, సతుత్ గినన్ల్ దెర తిల సతుత్ దూతల్ తె ఏక్ దూత
అంచితె జా కెర కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “తుయి ఇనెన్ వెగ జే!
ఒగగ్ర్ పానివొచి ఉపిప్రి వెస తిలి వెలిల్ లంజె జలి తేర్ బోద
సిచచ్ జతిసి దెకయిందె. 2జాచి తెన్ బూలోకుమ్ చ రానల్
లంజె జా అసిత్, చి జాచి లంజెచి దాచ రసుస్మ్ పియ పియ,
బూలోకుమ్ తె 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. జా జంతు కీసొ
తిలొ మెలె, 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’
మెలినావ్రెగడ్ తిలి. 6అనెన్,జాతేర్ బోదకీసితిలిసిదెకిలయ్
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.
8జలె,తుయిదెకిలొ ‡జంతుఅగెగ్ తిలన్, గనిఅపెప్నాయ్,చి
§మటుట్ నెంజిలిజా వెలిల్ గొయితెంతొజో వెగజా,నాసెనుమ్
జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, ‘పరలోకుమ్ తె జా జితు’ మెన
లోకుమ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొమెండపిలల్ జలొయేసు ఏక్
*పుసత్కుమ్ తె జోక నంపజతసచ నావొవ్ రెగడ్ అసెస్. జలె,
బూలోకుమ్ తె జితసతె కచ నవొవ్ జా పుసత్కుమ్ తె తయె
నాయ్గే,జో జంతుక దెకుకయ్ ఆచారిమ్ జవుల. జోతిలొ,
అపెప్ నాయ్, గని పడొత్ క అనెన్ బార్ జయెదె.

9 “ఈంజ ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, బుదిద్ గాయ్నుమ్
అవ్ సురుమ్. జంతుచ సతుత్ బోడివొ కిచొచ్ జవుల మెలె, జా
తేర్ బోద వెస తిల †సతుత్ మెటట్ల్. 10 అనెన్, సతుత్ రానల్
జేఁవ్ జవుల. జేఁవ్ రానల్ తె పాఁచ్ జిన్ కేడ అసిత్, ఎకిక్లొ
అపెప్అసెస్,చిఅనెన్కొల్ జెంక నేతయ్,అనెన్,జోఅయ్ లె,ఎకిక్
గడియకయ్తయెదె. 11అగెగ్ తిలొఅపెప్ నెంజిలొజోజంతు,
జలె, జో అటుట్ చొ రానొ జయెదె, గని జేఁవ్ అనెన్ సతుత్ జిన్ తె
బెదితొసొ జయెదె, చిజోనాసెనుమ్జా గెచుచ్క అసెస్.

12 “పడొత్ తుయి దెకిల దెసుస్ కొముమ్ల్ కిచొచ్ జవులమెలె,
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 కెరదా,జోవయించికామ్జరుగ్ కెర దెవుల. 14ఈంజేవ్
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
దెకిల పానివొ కిచొచ్ జవుల మెలె, పెజల్, జనాబ్, రాజిమ్ లు
అనెన్ బాసల్ కొడొ జతసక. 16 పడొత్ , తుయి దెకిల దెసుస్

* 16:15 16:15 ‘హార్ మెగిదోద్ ను’ ఏక్ వేల యూదుల్ చి దేసిమ్ క ఉతత్ర పకక్చి ‘హార్ మెగిదోద్ ను’ మెలి టాన్ జయెదె. జేఁవ్ రానలు సుకా గెలి యూపటీసు గాడ్
వాట్ జెవుల, గెద. జాయూపటీసు వెలిల్ గాడు యూదుల్ చి దేసిమ్ క తూరుప్ పకక్ జయెదె. † 16:19 16:19 ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’ చి పుసత్కుమ్ తె కేన్ సుటుట్
‘బబులోను పటున్మ్’మెలె, రోమ్పటున్మ్ క టాలి జతయ్, బెరె. గని పడొత్ తిల అనెన్ దస అలల్ర్ చ పటన్ల్ రాజిమ్ లుచి రిసొ కి ఉచరుక జయెదె. * 17:4 17:4
ఊద రంగు మెలె, ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లెఊద రంగు జయెదె. † 17:5 17:5 ‘వెలిల్ బబులోను’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. జాపటున్మ్జా
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 దొమితియన్మెలొసొసగుమ్ వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ సర్ రానొ జలన్, చిజో 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.
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కొముమ్ల్ జల రానల్, జలె, జంతు తెన్ బెద, లంజె జా తిలి
తేర్ బోదక జేఁవ్ ఒగగ్ర్ విరోదుమ్ జవుల. జేఁవ్ జాక §పాడ్
కెర,డుమ్ డి కెర,జాచిఆఁగ్ చిసిదకాఁ కెర,జాకఆగితెడయ
గెలుల. 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడు సంగిల కొడొచి కామ్పూరి
నెరవెరుస్ప జతె ఎదక, జేఁవ్ ఎకిక్ మెనుస్ తా జోవయించి
ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక మెన, జో జంతుచి అతిత్ జోవయించి
రానల్ చిసెకిఅదికారుమ్జేఁవ్సొరప్ కెరదా,జోచికామ్జరుగ్
కెరుక మెన, దేముడుయి జరుగ్ కెర అసెస్. 18 అనెన్, తుయి
దెకిలి తేర్ బోద కొనిస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ రానల్ చి ఉపిప్రి
అదికారుమ్తిలి *వెలిల్ పటున్మ్జయెదె,”మెనదూతఅంక
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
ఉజిడ్ జా గెలి. 2 పడొత్ 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.

కిచొచ్క మెలె, జాక తీరుప్ కెర సిచచ్ దెతొ పబు జలొ దేముడు
సతుత్ చొ”

మెనజాఅవాడ్ సంగిలన్.
వెలిల్ బబులోనుక నంపజలమానుస్ల్

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

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

11 అనెన్, బూలోకుమ్ చ సావుకరుల్ జాచి రిసొ ఏడుకుడు
జవుల. జా గెలె, జాచి సామన్ అనెన్ కోయి గెంతి నాయ్
చి రిసొ ఏడుకుడు జవుల. 12 కీస సామనుల్ మెలె,
బఙార్ సామన్, వెండి సామన్, రతాన్లు, ముతయ్ల్, చెంగిలి
బటట్ , బటట్తె దెరయ్ తి ఊద రంగు, సిలుక్ బటట్ , ఎరన
బటట్ , ఎతిక్ రగల్ వాసెనచి దారు, ఏనుగు కోరల్ క తెయార్
కెరల్ వసుత్ ల్, ఒగగ్ర్ విలువచి దారుక తెయార్ కెరల్ వసుత్ ల్,
కంచు సామన్, ఇనుము సామన్, సూటి రగల్ పతల్ క
కెరిల్ సామన్, 13 *దాలిచ్మ్ చెకక్ల్, 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 బెదితయ్
మెలె,
“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
సిచచ్చ బాదల్ క బియఁ కెర, ఇసి మెన ఎదారుద్ మ్ ఏడుకుడు
జవుల.
16 “అయొయ్! అయొయ్! చెంగిల చెంగిల బటట్ల్,
ఊద రంగుచ, ఎరన రంగుచ పాలల్ గలన,
బఙరి, రతాన్లు,ముతయ్ల్ తియనిల్ వెలిల్ పటున్మ్
కెదిద్ నసుట్ మ్ జా అసెస్!
17ఎకిక్ గడియయ్జాచిసొమాస్రుమ్పూరిపాడ్జాఅసెస్!”
మెన ఏడుకుడు జవుల.
పడొత్ ,ఓడల్ఇండయ్ తఎజొమానుల్ ,సముదుమ్ తెగెతస,

ఓడల్ తె కూలి కామ్ కెరస, చి సముదుమ్ జీన బియాయ్రి కెర
ఎతిక్జిన్ దూరి టీఁవొజ, 18జా లంజెచి పటున్మ్ డడిడ్తిస్ చి
దుమొమ్ దెక, కిచొచ్ మెన ఒరిస్ల మెలె,
“ఈంజ పటున్మ్ చి ఎదిలి కేన్ పటున్మ్ అసెస్?”
మెనదుకుమ్ క కేక్ గల. 19జోవయించబోడిలెదూడివించన
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!

§ 17:16 17:16పడొత్ రోమ్పటున్మ్ చిరాజిమ్దసఅలల్ర్ జలి. * 17:18 17:18జేఁవ్పొదులె రోమ్పటున్మ్ క దసిస్ సెకి తిలి. పడొత్ అనెన్ సగుమ్దేసిమ్ 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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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
జాడుచి ఏక్ పతుత్ రు ఉకుక్ల, సముదుమ్ తె గల కిచొచ్ మెన
సంగిలన్మెలె,
“ఓ బబులోను వెలిల్ పటున్మ్,
తుయి ఇసి డీస గలి జా అనెన్ కెయయ్ఁక కి డీసె నాయ్.
22అనెన్ వీన బజాయ్ తి అవాడ్, ఎతిక్ బజెన బజాయ్ తిసి,
మూరి పుఙితిసి, నపిప్ర్ మూరి పుఙితిసి,
అపెప్ తెంతొ కెఁయఁక కి తుచితె కో సూన్ తినాయ్.
అనెన్, కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ కెరస కి
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ తతి నాయ్.
అనెన్, తిరేవ్లి బులితి అవాడ్
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ కోయి సూన్ తినాయ్.
23అనెన్, తుచితె కేన్ దీవుచి ఉజిడి
అనెన్ కెఁయఁక లగె నాయ్.
అనెన్, పెండిల్ ఉబెడొ పెండిల్ ఉబేడ్ చి అవాడుల్
తుచితె అనెన్ కెఁయఁక కో సూన్ తినాయ్.
కిచొచ్క మెలె, తుచ సావుకరుల్ ఒండి లోకుమ్ క వెలొల్ జా తిల,
చి తుచి మెంగుర్ కామ్ క ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ మానుస్ల్

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 చఅవాడుల్ సూనల్య్. కిచొచ్మెన కేక్ గలమెలె,
“*దేముడుక జెయియ్!
రచచ్న, గవురుమ్, సెకి, అమ్ చొ దేముడుతెయిఅసెస్!

2 “జోచ తీరుప్లు సిచచ్లు సతిత్మ్ చ, సరిగచ.
జేఁవ్ చ లంజె కమొక ఒండి లోకుమ్ క నాసెనుమ్ కెరిల్ జా వెలిల్

లంజెక
జో తీరుప్ కెర సిచచ్తె గల అసెస్,
చిజోచ సేవ కెరసచి లొఁయిజా సువ దిలి రిసొచి సిచచ్
జో నెరవెరుస్ప కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గల, 3అనెన్క్ సుటుట్ ఇసి మెన కేక్ గల,
“దేముడుక జెయియ్!
జాలంజె జలి వెలిల్ పటున్మ్ డడడ్ గెలి దుమొమ్

నే కుటిట్తె కెఁయఁక తెఁయఁక వెగ గెతయ్!”
మెన కేక్ గలిల.

4 తెదొడి †విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్, చి
‡సింగాసనుమ్ చిసుటుట్ నంత టీఁవొజతాచెతత్ర్ జీవుల్సెరున్
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
§పెండిల్ ఉబేడ్ తెయార్ కెరన అసెస్చి రిసొ
ఆఁవ్ సరద్సంతోసుమ్జా,జోక గవురుమ్ కెరుమ!
8పెండిల్ ఉబేడ్ చొకిక్ల్ చిపూరి సుదిద్చి చెంగిలి బటట్ గలనుక

మెన
జాక దిల!”
మెన కేక్ గలల్. జా చెంగిల్ బటట్క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, *ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ జల మానుస్ల్ చ పునిన్మ్ చ
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. 10తెదొడి, 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. అంక
పోని, గని దేముడుకయ్ జొకరు.” 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. 12 జోచ అంకివొ కీస మెలె, ఆగి లగిల్ రితి, చి
జోచి బోడితె ఒగగ్ర్ కిరీటల్ అసిత్. జోచి అఁగి రెగిడిల్ నావ్ ఏక్
అసెస్. గని కిచొచ్ నావ్ గే ఎకిక్ జోకయ్ ఎరెక్, గని అనెన్
కకక్య్ నాయ్. 13లొఁయితె బుడడ్ తిలొ పాలుమ్ జో గలన
అసెస్, చి జోక తిలి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడుచి †కోడు’
మెలి నావ్ తిలన్. 14అనెన్, పరలోకుమ్ చ సయ్ నుయ్ములు
కి, సుదిద్ తిలి చొకిక్లి చెంగిలి బటట్చ పాలల్ గలన, చొకిక్ల

* 19:1 19:1జోవయించిబాస తెన్ ‘హలెల్లూయా!’ మెన కేక్ గలుల, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జెయియ్!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ † 19:4 19:4 4:4
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గోడల్ తె జేఁవ్ కి వెగ,జోచిపటిట్ గెతతి. 15ఎతిక్ 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. 16జోచి పాలుమ్ తె చి
జోచి జంగయ్ చి ఉపిప్రి ఏక్ నావ్ అసెస్. ‘రానల్ క రానొ,
పబుల్ క పబు’మెలినావ్.

ఆకర్ చియుదుద్ మ్
17తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, పొదుద్ చి ఉజిడ్ తె టీఁవొజ

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 తెయార్ జాతా. 18రానల్ చి సిద, వెయి జమానుల్ 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 చొ జంతు, 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.

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

ఎకిక్లొ ఉత జెతె తిలిసి దెకిలయ్. జోచిఅతిత్ మటుట్ నెంజిలి
జా *వెలిల్ గొయిచితాలుమ్ కడి, చి జాడు తిలి ఏక్ ఇనుము
గొలుస్ తిల. 2 తెదొడి వెలొల్ చొ జో అయిక, జలె పూరుగ్ మ్
తెంతొచొ అయిక, మెలె, సయ్ తాన్ జలొ సయ్ తానుక దూత
దెర కెర, వెయివెరుస్ల్ జో దసిస్ తతి రితిజోక బంద గెల కెర,
3మటుట్ నెంజిలిజాగొయితెగలదా, వెయివెరుస్ల్ గెతెఎదక
దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ క జో అయి అనెన్ నే మోసిమ్ కెరి
రిసొ, జోచి ఉపిప్రి డంక దిలన్. జా వెయి వెరుస్ల్ గెలె, జోక
గడియవిడద్ల్ కెరుక.

కీసుత్ తెన్ వెయి వెరుస్లు ఏలుప కెరుక
4తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, సిఙాసనల్, చి జోవయించి

ఉపిప్రి కో వెస తిల మెలె, బూలోకుమ్ చ దేసిమ్ లు ఎతిక్క
ఏలుప కెరి రిసొదేముడు సెలవ్ దిలస. కొనస్మెలె,యేసుచి
రిసొ జేఁవ్ సాచి సంగ తిలి రిసొ, చి దేముడుచి కోడు జేఁవ్
దెరనిల్ రిసొ, బోడి గండల్ జలస, చి అనెన్ కొనస్ మెలె, జో
పాపుమ్ చొజంతుక చిజోచిబొమమ్క బకి నే కెరల్స,జోచనిరెడ్లె
అతిత్లె జోచి గురు నే కెరవనల్స. జేఁవ్ జలె, జీవ్ జా ఉటిట్ల,
చి వెయి వెరుస్లు కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరల్. 5ఈంజయ్ 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 కచిమొరున్క కిచొచ్ అదికారుమ్తయెనాయ్. 6తొలితొ
చి జీవ్ జా ఉటిత్సి జతస దేముడుక చి కీసుత్ క పూజరుల్ రిత
జవుల, చి వెయివెరుస్ల్పూరిజో తెన్ ఏలుప కెరుల.

సయ్ తాన్ అనెన్ విడద్ల్ జాయుదుద్ మ్ కెరిసి
7జేఁవ్వెయివెరుస్ల్ కేడెల్,జోజేలిజలిసితెంతొసయ్ తాన్

విడద్ల్ జా, 8 ‘గోగు’ ‘మాగోగు’ మెన బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్
పకక్లెచ దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ యుదుద్ మ్ క తెయార్
జతి రితి, జో సయ్ తాన్ జోవయింక మోసిమ్ కెరెదె. జేఁవ్
మానుస్ల్ చి లెకక్ కెదిద్ మెలె, సముదుమ్ తెచి ఇసక్గిడడ్ల్ కెతిత్
జా లెకక్ కెరుక నెంజె గే, తెదివాట్ జిన్ జవుల. 9 తెదొడి
జేఁవ్ బూలోకుమ్ చి రుందిలి 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
తెంతొఆగిసూఁయిజాజోవయింకడయగెలి. 10జోవయింక
మోసిమ్ కెరొల్ సయ్ తాన్ సిచచ్ జతె తంక ఎడిద్ ఆగి లగితి
వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె §గలి జలొ. జో పాపుమ్ చొ జంతు, అనెన్
అబదుద్ మ్ క ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొఆఁవ్’మెననొల్సొ
కి ఒతత్య్ గలిజాఅసిత్. జేఁవ్ రాతిమెదెద్నె కెఁయఁక తెఁయఁక
నే పిటెత్, ఒతత్ సిచచ్ల్ బాదల్ జతె తవుల.

మొరల్సక ఆకర్ చి తీరుప్ జతిసి
11అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, వెలిల్ చొకిక్లి సిఙాసనుమ్,

చి జాచి ఉపిప్ర్ వెసిలొసొక దెకిలయ్. జోతె తెంతొ
బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ నిగ గెల, చి జేఁవ్ క అనెన్ కేన్ టాన్
నాయ్. 12 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, బాల వెలొల్ మొరల్స
ఎతిక్జిన్ సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ తతికయ్, పుసత్కల్
*ఉగిడల్. పడొత్ అనెన్క్ పుసత్కుమ్ ఉగిడల్; పరలోకుమ్ తె జింక
సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్. జలె, మొరల్స జేఁవ్
కెరల్ కమొచి రిసొ జేఁవ్ పుసత్కల్ తె రెగడ్ తిలి రితి తీరుప్ జల.

13 తెదొడి, జేఁవ్ తె మొరల్సక సముదుమ్ సొరప్ కెర దిలి,
అనెన్మొరున్ చిమొరల్స రకితిటాన్ఒతత్ తెంతొతిలసకసొరప్
కెర దిల, చి సముదుమ్ తెమొరల్స, చిమొరమొరల్స, రకితి
టాన్ తెతిలస ఎతిక్జిన్ జీవ్జా, సింగాసనుమ్ చిపురెటీఁవ,
జేఁవొజ,జేఁవ్ క కమొచిరిసొతీరుప్ జవుల. 14తెదొడిమొరున్
చి మొరల్స రకితి టాన్ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ †గలి జల.
వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిత్సి దొనిన్చి మొరున్ జయెదె. 15 అనెన్,

§ 19:20 19:20 సముదుమ్తెంతొబార్జలొసొ 13:1. * 19:20 19:20బుఁయితెంతొబార్జలొసొ 13:11. * 20:1 20:1 9:1 దెక. † 20:5
20:5మెలె, వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి సిచచ్తె గెతిసి. 20:14. ‡ 20:9 20:9 దొనిన్ అరద్ల్ ఉచరుక జయెదె. ఏక్ మెలె, మాములుమ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్. అనెన్క్
మెలె, కేనెపబుచయ్మానుస్ల్తవులగే,ఒతత్య్మెనఉచరుక జయెదె. § 20:10 20:10ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు 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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పరలోకుమ్ తె జింక సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె
కచినావ్తయెనాయ్గే, 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 జెతికయ్పెండిల్ ఉబేడ్ రితితెయార్జాతా,
ఉతజెతిసి దెకిలయ్. 3అనెన్, సింగాసనుమ్తెంతొచి గటిట్ఙ
అవాడ్ చి అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్ మెలె, “ఈందె,
దేముడు జితి టాన్ మానుస్ల్ తెయి అసెస్. జోవయింతెన్
జో జియెదె. జేఁవ్ జోచయ్ పెజల్ జా తవుల, చి జో
సొంతయ్ జేఁవ్ తెన్ తయెదె, జేఁవ్ క దేముడు జా తయెదె.
4జోవయించ అంకివొతె ఆఁసునొ కెఁయఁక అనెన్ నే జెతి రితి,
జోవయించ ఆఁసునొ జొయియ్ పుంచ గెలెదె, చి అపెప్ తెంతొ
కిచొచ్మొరున్ తయెనాయ్. ఏడుకుడు జతిసి, ఏడిత్సి, నొపిప్
కి తయెనాయ్. కిచొచ్కమెలె,పొరిన్చిఎతిక్ఉటట్ గెల.” మెన
జాఅవాడ్ సంగిలన్.

5 తెదొడి, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ, “ఈందె, ఎతిక్
నొవి తెయార్ కెరసి” మెన, అనెన్, “ఈంజ ఎతిక్ రెగుడు.
ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ, నంపజతస” మెన జో సంగిలన్.
6తెదొడిఅంక, “పూరిజరుగ్ జలి, ‘అలాఫ్,ఓమెగ’మెనఆఁవ్
మొదొల్ 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,జోఅంకపూతుత్ జా తయెదె. 8గని
అంచి సాచి జంక బితస, నముకుమ్ నెంజిలస, నిదానుమ్
నెంజిలస, 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 దొనిన్చి
మొరున్.”

మెండపిలల్క తేరిస్ జతిసి నొవియెరూసలేమ్
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 దెకిలయ్మెలె, 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 ‡ఇసాయేలుచబారజిన్పుతత్రుస్ల్ చసెకుమ్ లుచ

ఎకెక్క్ నవొవ్, ఎకెక్క్ గుమమ్లె రెగడ్ తిల. 13 తూరుప్ పకక్
తినిన్ గుముమ్మ్ లు, ఉతత్ర పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు, దచెచ్న
పకక్తినిన్ గుముమ్మ్ లు,చిపడమరపకక్తినిన్ గుముమ్మ్ లు
తిల. 14 పడొత్ పటున్మ్ చి కోటక బార పునాదుల్ , చి జేఁవ్
పునాదుల్ తెమెండపిలల్చి చి రిసొచబారజిన్బారికుల్ చనవొవ్
ఎకెక్క్ రెగడ్ తిల.

15అంచి తెన్ లటట్బొల్ జో దూతక,జాపటున్మ్ కచి జేఁవ్ చ
గుముమ్మ్ ల్ కచి కోటక §కటారి రిసొ, బఙర్ క తెయార్ కెరిల్
కటారి డండొ తిలి. 16 పటున్మ్ క చెతత్ర్ కోనల్, చి జేఁవ్ చ
పకక్ల్ చ కొలత్ల్ సమానుమ్ అసిత్, జేఁవ్ చ కోనల్ చ కొలత్ల్
సమానుమ్అసిత్. తెదొడిజోచిడండొతెన్పటున్మ్ 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, మెలె జో దూత కటారల్న్. 18జా
కోటవజుమ్ చి వసుత్ తె తెయార్ కెరిల్సి,చి పటున్మ్ రితి బఙరి
తిలి, చి జేఁవ్ చి ఉజిడి కీసిమెలె, అదుద్ మ్ రితి టేంట లగిలి.
19 జా పటున్మ్ చి కోటచ పునాదుల్ తె ఎతిక్ రగల్ రతాన్లు
లగిల. తొలితొ చి వజుమ్, చొకిక్ల్ లగిలి. అనెన్క్ రతున్మ్
నీలిమ్ రగుమ్ లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ ‘యమునా’మెంతిసి
ఎరన లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ పచచ్న లగిలి. 20 అనెన్క్
రతున్మ్నారింజ 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
రతున్మ్ చీంచ్ అకడ్ల్ నొవర్ పలొయ్ లి రంగు లగిలి, అనెన్క్
రతున్మ్ గులాప్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ ఊద రంగు
లగిలి. 21పడొత్ బార గుమమ్ల్ చ టటట్ల్ కిచొచ్ వసుత్ తె తెయార్
జా తిల మెలె, బార ముతయ్ల్ క. ఎతిక్ టటట్ ఏక్ ముతయ్ల్ క
తెయార్ జలిసి, అనెన్, పటున్మ్ చి వీది రితి బఙరి తా,
అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట లగిలి.

22 అనెన్, జా పటున్మ్ తె కిచొచ్ దేముడుచి గుడి డీసె
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు జలొ ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు అనెన్ మెండపిలల్ సొంత జా పటున్మ్ క దేముడుచి
గుడి జవుల. 23 అనెన్, జా పటున్మ్ క ఉజిడి దెంక పొదుద్
గే జోను గే నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి ఉజిడి జాక
దొరుక్ జలిఉజిడి,చిమెండపిలల్ జాక దీవు. 24జాచిఉజిడ్ క
పెజల్ ఇండుల, చి ఒతత్ కిచొచ్య్ అందర్ తయె నాయ్.
25 అనెన్, రాతి మెదెద్నె కెఁయఁక కి జా పటున్మ్ చ గుమమ్ల్
డంకితినాయ్,అనెన్,ఈంజనొవిబూలోకుమ్ చరానలు 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’మెనమెండపిలల్చి పుసత్కుమ్ తె కచ
నవొవ్ తవుల గే జెఁవివ్ పెసుల.

* 21:9 21:9 15, 16అదయ్యల్. † 21:10 21:10 19:8దెక. ‡ 21:12 21:12జోవయింకఅనెన్క్నావ్యాకోబు. ‘ఇసాయేలు’మెలె,జోయాకోబుక
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చెతత్ర్ మెలె,బారబారలు,మెలె 144 = 12 x 12. బార సెకుమ్ లుచయూదుల్ తిల,యేసుక బారబారికుల్ కి తిల. జేఁక ఈంజ నంబర్ ఏక్ టాలి జయెదె.
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22
జీవ్ దెతొపానిచి గాడు జీవ్ దెతి పలుమ్ చొ రూకు

1 అనెన్ జో దూత అంక కిచొచ్ దెకయ్ లన్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ పానిచి గాడు. కీసి తిలి మెలె,
అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట తా, దేముడుచి అనెన్ మెండపిలల్చి
సింగాసనుమ్ తెంతొ బార్ జా, 2 పటున్మ్ చి వీదిచి నెడిమి
ఉటట్ గెతయ్. పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి జీవ్
దెతొ రగుమ్ *రూకుల్ జా గాడుచ దొనిన్ పకక్లె అసిత్. జేఁవ్
రుకాలెబార రగల్ పండుల్ , చి ఎతిక్ జొనిన్ పండుల్ పిక తతత్తి.
జోరూక్ చఅకడ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క జెతతిమెలె, ఒండి పెజల్ చక
చెంగిల్ కెరయ్. 3ఒతత్ తెంతొ, కిచొచ్చి రిసొ గార్ చి సాపెనల్
తిలిసి తయె నాయ్. దసిస్చి కిచొచ్ కి తయె నాయ్, గని
జా పటున్మ్ తె దేముడుచి జో మెండపిలల్చి సింగాసనుమ్
తయెదె, చి జోచ సేవ కెరస జోక బకి కెరె తవుల. 4 జోచి
మొకొమ్జేఁవ్దెకుల,చిజోవయించినిరెడ్ జోచినావ్తయెదె.
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.

6 అనెన్, “ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ, నంపజతస. అనెన్,
పబు జలొ, జోచ కబురుల్ సంగితసచి ఆతమ్తె సికడొత్ దేముడు
జోచొదూతక తెదవఅసెస్; జరుగ్ జంక తిలిసిజోచసేవ 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.

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

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

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

14 పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ చెటెట్చ పండుల్ కంక సెలవ్
దొరుక్ కెరంతి రిసొ, చి పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్వాట్ పెసుక
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
అంచొదూతకతెదవఅసిస్. దావీదుపూరుగ్ మ్ చొజలొరానొచి
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
సూనులగే,జేఁవ్ కిజామెనఅనెన్మానుస్ల్ కబుకారు. అనెన్,
కకక్ తాన్ తిలె,జో జెవుస్, చి కో ఇసుట్ మ్ జవుల గే, డబుబ్ల్
నే దెతె ఆరి పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొపాని 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,ఆఁవ్బేబేగిజెయిందె”మెనఈంజఎతిక్క
సాచి జతొసొ సంగితయ్. *ఆమేన్, జే, పబుయేసు!

21జోచయ్ జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి పబు జలొ
యేసుచి దయతవుస్. ఆమేన్.
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నెంజిలె ‘పబుచ కొడొ రితి ఇండితతి గె’. § 22:17 22:17 19:7-8, 21:2.యేసుచి తేరిస్ మెలె, నంపజలసమొతుత్ మ్ గెతి జోవయించి సుదిద్ పటున్మ్, చిజా
పటున్మ్ తె బెదితస, నంపజలసయ్మొతుత్ మ్. యెసయా 49:18, 61:10,యిరీమ్యా 2:1-3, ఎపెసు కచి ఉతుమ్ 5:31-32. * 22:20 22:20 తెదిద్లి
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