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మతత్యి సుబుమ్ కబుర్
మతత్యి రెగిడిల్ సుబుమ్

కబుర్

యేసుకీసుత్ చి వంసుమ్ వరస్ తెన్
రెగిడిల్సి

(లూకా 3:23-38)
1 అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ

దావీదు రానొచి వంసుమ్ తే యేసుకీసుత్
జా జెరిమ్లన్. జోచి వంసుమ్ ఇసి జలి.
2 అబాహామ్ ఇసాస్కుక పాయిలన్.
ఇసాస్కు యాకోబుక పాయిలన్.
యాకోబు యూదాక చి జోచ అనన్సీంక
బావుడిస్వొక పాయిలన్. 3 యూదా
తామారు మెలి తేరిస్ తెన్ పెరెసుక చి
జెరహ కపాయిలన్. 4పెరెసు ఎసోముక
పాయిలన్. ఎసోము అరాముక
పాయిలన్. అరాము అమిమ్నాదాబుక
పాయిలన్. 5 అమిమ్నాదాబు
నయసోస్నుక పాయిలన్. నయసోస్ను
సలామ్నుక పాయిలన్. సలామ్ను
రాహాబు మెలి తేరిస్ తెన్ బోయజుక
పాయిలన్. బోయజు రూతు మెలి
తేరిస్ తెన్ ఓబేదుక పాయిలన్. ఓబేదు
యెసస్యిక పాయిలన్. 6 యెసస్యి
దావీదు రానొక పాయిలన్. ఈంజొ
దావీదు రానొ ఊరియా మెలొ
ఎకిక్లొచి తేరిస్ తెన్ సొలొమోనుక
పాయిలన్. 7సొలొమోను రెహబాముక
పాయిలన్. రెహబాము అబీయాక
పాయిలన్. అబీయా ఆసాక పాయిలన్.
8 ఆసా యెహోసాపాతుక పాయిలన్.
యెహోసాపాతు యెహోరాముక
పాయిలన్. యెహోరాము ఉజిజ్యాక
పాయిలన్. 9 ఉజిజ్యా యోతాముక
పాయిలన్. యోతాము ఆహాజుక
పాయిలన్. ఆహాజు హిజిక్యాక
పాయిలన్. 10 హిజిక్యా మనసేస్క

పాయిలన్. మనసేస్ ఆమోనుక
పాయిలన్. ఆమోను యోసీయాక
పాయిలన్. 11 పడొత్ యూదుల్ క
బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ దెర
గెలి కాలుమ్, యోసీయాయెకోనాయ్క చి
జోచబావుడిస్వొక 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. 15ఎలీహ దు
ఎలీయాజరుక పాయిలన్. ఎలీయెజెరు
మతాత్ నుక పాయిలన్. మతాత్ ను
యాకోబుక పాయిలన్. 16 యాకోబు
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 ఎద చొవద్ తరుమ్ లు
జల. బబులోనుతె గెలి తెంతొ అనెన్
మొదొల్ 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” మెన యోసేపుక
సంగిలి పడొత్ , జేఁవ్దొగుల నే బెదితెఅగెగ్,

* 1:18 1:18 ‘పబు’మెన రెగిడెల్, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. యెహోవఅబొబ్స్ క కియేసు
పూతుత్ క కి ‘పబు’మెనుల.
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దేముడుచి†సుదిద్ తిలిఆతమ్తెన్మరియ
అంగి జలి. 19 మరియచొ మునుస్సి
జంక తిలొయోసేపు, జా దసిస్ జా అసెస్
మెన సూన కెర, జో పునిన్మ్ జలొసొ
మానుస్చి రిసొ, పడొత్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్
జాక లాజ్ కెరుక నెస కెర, గగొగ్ ల్ నే జతె
లుంకవ జాక ముల దెంక మెల ఉచరల్న్.
20జో ఇసి 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 జా అంగి జా అసెస్.
21జాచిపెటిట్ ఏక్పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జొయియ్
జోచ పెజల్ క జోవయించ పాపల్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరెదె. జాచి రిసొ, జోక
‘యేసు’ మెన నావ్ తీ” మెన జో దూత
సంగిలన్.

22 ఈంజ 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,”
జానావ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘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, యోసేపు జోక
‘యేసు’మెననావ్ తిలన్.

2
తూరుప్ దేసిమ్ చపండితుల్యేసుక

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, చి జోక బకి కెరుక జా
అసుస్మ్”మెన పెజల్ క సంగితె తిల.

3హేరోదురానొఈంజకోడు సూన కెర,
జో కి, జో తెన్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ
ఎతిక్జిన్ కి ‘అనెన్కొల్ రానొ జంక ఉచరెదె’
మెన బియఁ కెర, పంబ జా. 4 దేముడు
నిసాన యూదుల్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ క
చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స ఎతిక్జిన్ క, బుకారా కెర, “†కీసుత్
కేనె జెరుమ్క అసెస్?” మెన పుసిలన్.
5 జేఁవ్, “ఈంజ యూదయ పదేసిమ్ చి
బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరెమ్దె.
6 ‘ఓ యూదయ పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్

పటున్మ్,
తుయి యూదయ పదేసిమ్ తె తిలి దాక్

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.

† 1:18 1:18 అపెప్ తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’
మెన నావ్ తయెదె, గని యేసుచి జీవితుమ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ చ సాచులు బులెత్ తిల పొదులె,
‘యూదుల్’ మెన జో పూరుగ్ మ్ నిసాన పెజల్ జోచి నావ్ దెరి నాయ్. ‘యెహోవ’ మెలి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, ‘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 మ్నిసానపెజల్. ముకిక్మ్ క ఇసాయేలుదేసిమిజివుల. యూదుల్ తె,జాఇసాయేలుదేసిమి,యేసు
మానుస్ జా జెరుమ్న్, జా బులెత్ తిలన్. † 2:4 2:4 ‘కీసుత్ ’ మెలె, దేముడు టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ.
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7తెదొడిహేరోదు రానొ తూరుప్ దేసిమి
తెంతొ అయ్ ల పండితుల్ క గుటుట్ తెన్
బుకారా కెర, జేఁవ్ దెకిలి సుకొక్ కెఁయ
డీసిలి గే సూన కెర, 8 “తుమ్ గెచచ్, జో
బోద కేనె అసెస్ గే సరిగా చజ దెక జా,
అనెన్ జా కెర, అంక సంగ. ఆఁవ్ కి
గెచచ్, జోక బకి కెరిందె” మెన మోసిమ్
తెన్ సంగ, జేఁక బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె
తెదయ్ లన్.

9 జేఁవ్ పండితుల్ జో రానొచ కొడొ
సూన కెర, బార్ జా గెతె తతికయ్,
ఈందె,తూరుప్ దేసిమిజేఁవ్ దెకిలి సుకొక్
జేఁవ్ చి కంట అగెగ్ ఇండ గెతె తా, జో
బోద తిలొ గేర్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ జలి.
10 జా సుకొక్ టీఁవొ జలిసి దెక కెర,
ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జా, 11 జా గెరి
పెస, మరియ అయయ్స్ తెన్ తిలొ జో
బోదక దెక, సెరున్ సేడ జోక జొకర,
జోవయించ పెటెట్ల్ ఉగడ్ కెర, బఙార్,
దూపుమ్, చెంగిలి వాసెన తేలు, దసచ,
బవుమానుమ్ క దిల.

12 బకి 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,పబుచొదూతఎకిక్లొసివన్తెన్
యోసేపుక డీస కెర, “హేరోదు ఈంజొ
బోదక మార గెలుక ఉచరయ్. జాచి
రిసొ, తుయి ఉటట్ , ఈంజొ బోదక చి
అయయ్స్ క కడ దెరన, ఐగుపు దేసిమి
ఉటట్ గో. ఆఁవ్ తుక అనెన్ సంగితె ఎద
ఒతత్ తా” మెన యోసేపుక జో దూత
సంగితికయ్, 14 జో ఉటట్ కెర, అందరె
బోదక చి అయయ్స్ క కడ దెరన, ఐగుపు
దేసిమిఉటట్ గెచచ్, 15హేరోదురానొమొర
గెతి ఎదక ఒతత్ తా గెల. దేముడుచ

కబురుల్ సంగిలొ పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
సంగిలి కొడొ నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి
జరుగ్ జలి.
“ఐగుపు దేసిమి తెంతొ అంచొ పుతుత్ క

బుకారల్య్.”,మెన సంగిలిసి.
16తెదొడి, ‘జాదీసిజాతిలపండితుల్

అంక మోసిమ్ కెరల్’ మెన హేరోదు రానొ
జాన కెర, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ ఆనన, యేసుక
మారుక మెన, కెఁయ జెరమ్ తయెదె గే
జేఁవ్ పండితుల్ అగెగ్ సంగిల కొడొక
ఉచర, బేతెల్హేమ్ తె, పడొత్ జా పటున్మ్ చి
సుటుట్ నంతచ గాఁవొవ్ ఎతిక్తె, దొనిన్
వెరుస్ల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, తొకిక్
వయసుచమునుస్బోదల్ఎతిక్కమొరవ
గెలన్. 17 ఇనెన్తెన్ కి యిరీమ్యా మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు సంగిలి
కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
18 “రామా మెలి పటున్మ్ చి ఎది దూరి

తెంతొ,
ఒగగ్ర్ ఏడుకుడు జతిసి, దుకుమ్ జతిసి,

సూనల్.
జేఁవ్ చబోదల్మొర గెలి రిసొ,
రాహేలు ఏడ ఏడ సేంతుమ్ జయెయ్

నాయ్.”
యోసేపు సొంత దేసిమి అనెన్ ఉటట్

అయ్ లిసి
19 హేరోదు రానొ మొర గెలి పడొత్ ,

ఈందె, పబుచొ దూత ఐగుపు దేసిమి
యోసేపుక సివన్ తెన్ అనెన్ డీస కెర,
20“తుయిఉటట్ ,బోదకచిఅయయ్స్ క కడ
దెరన, తుమ్ చి ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్
ఉటట్ గెచచ్. బోదకమార గెలుక ఉచరొల్సొ
మొర గెలన్” మెన సంగితికయ్, 21జో
ఉటట్ కెర, బోదకచి అయయ్స్ క కడ దెరన,
ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్ ఉటట్ అయ్ ల.

22 జలె, హేరోదు రానొ మొర గెలి
రిసొ, అపెప్ జా యూదయ పదేసిమి
జోచొపుతుత్ సిఅరెక్లాయుఏలుప కెరయ్
మెన సూన కెర, యోసేపు ఒతత్ గెచుచ్క
బియఁ కెర, అనెన్క్ సివన్ తెన్ పబుచి
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అనెన్క్ కబుర్ సూన కెర, 23 గలిలయ
పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచచ్. నజరేతు గఁవివ్
జా కెర, ఒతత్ జితె తిల. ఒతత్ జిలిస్ తెన్,
“యేసుక ‘నజరేయుడు’ మెనుక

జయెదె”
మెన పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్
సంగిలసచి అతిత్ జో సంగిలిసి కోడు
నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.

3
యోహాను బాపిత్సుమ్ మెంతి

ఉపదెసిమ్ దెతె తిలిసి
(మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-

17;యోహా 1:19-28)
1 జా దీసల్ తె, బాపిత్సుమ్ దెతొ

యోహాను మెలొసొ బార్ జా,
2 “దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా
అసెస్. జాకయ్ తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ
దుకుమ్జాఒపప్న,పాపుమ్ బుదిద్ ముల
దాస” మెన యూదయ పదేసిమ్ చి
బయిలె బుల బుల సాటప్ కెరె తిలన్.
3 జోచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ ఈంజొ యోహానుచి
రిసొయిదేముడు సంగిలి కోడు ఇనెన్తెన్
నెరవెరుస్ప జలి.
“ఎకిక్లొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచొ

అవాడ్ రితొజా.
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా మెన,
బయిలె పదేసిమి తా కేక్ గల సాటప్

కెరెదె.”
4ఈంజొయోహాను ఒంటెచ రోమల్ క

పాలల్ గలన, చామ్ క కెరిల్ పటక్ నెడిమి
బందన తయెదె. చిటక్ల్ చి ఒండడ్ తేల్
జో కయెదె.

5 జా దీసల్ తె, యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తెచ మానుస్ల్ కి, జా ఒంటి
యూదయ పదేసిమ్ చ మానుస్ల్ కి,

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

7*పరిసయుయ్ల్ క కి, †సదూద్ కయుయ్లుక
కి, ఒగగ్ర్ 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 దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’
మెన తుమ్ క తూమ్ ఉచరన, సొంత
గవురుమ్ సంగనుక నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, ఇనెన్చ పతల్ తెన్ కి దేముడు
అబాహామ్ చి రిసొబోదల్ క జెరమ్వుక తెరె,
మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె,
అపెప్ కి పబు కురాడువాండి 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.

11తెదొడి, పెజల్ కయోహాను “తుమ్
కెర పాపల్ చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా
ముల దెతి గురుకయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క ఇసి
పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి. గని, అంచి
పడొత్ అనెన్కొల్ అపెప్ జెతయ్. జో అంచి
కంట వెలొల్ , జోక అదికారుమ్ ఒగగ్రి.
జోచజోడుల్ వయుక జలెకు, ఆఁవ్ విలువ
నాయ్. జో, ‡దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తెన్చిఆగితెన్తుమ్ కబాపిత్సుమ్

* 3:7 3:7 పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ తెన్యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్ దీసల్ తెముకిక్మ్ క జెఁవివ్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక. † 3:7 3:7 సదూద్ కయుయ్లు మెలె జేఁవ్ దూతల్ అసిత్
మెన నంపజతి నాయ్. మొర గెలస ఉటుల మెన నంపజతి నాయ్. జేఁవ్ కి యూదుల్ ముకిక్మ్ చ ఎకిక్ జటు.
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెద ఎదివాట్ సుటు యేసుపబుక పరిచచ్ కెరల్. ‡ 3:11 3:11 ‘దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్’మెలె,యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ చి కియేసు దేముడు పుతుత్ స్ చి కి జయెదె.
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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)
13జాసమయుమి,ఈంజబాపిత్సుమ్

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

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

4
యేసుక సయ్ తాన్ చి అతిత్ పరిచచ్

జలిసి
(మారుక్ 1:12-13; లూకా 4:1-

13)
1 తెదొడి సయ్ తాన్ చి అతిత్ జోచి

పరిచచ్ కెరవనుక దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్, జోక కో నెంజిలి డొంగె కడ నిలన్.
2 జలె, దొనిన్ విసొస్ పొదులు, దొనిన్
విసొస్ అందరుల్ యేసు చువెవ్ తతికయ్,

జోక చూ కెరికయ్, 3 పాపుమ్ కెరవుక
ఉచర సయ్ తాన్ జోతె జా కెర, “తుయి
దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఈంజేఁవ్
పతల్ పోడియొ జతి రితి సంగు”
మెలన్. 4తెదొడియేసు,
“ ‘ఎకిక్ పోడియొ తెన్ నాయ్, 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 దేముడుచొపుతుత్ 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,’

మెనదేముడుచికోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెన
యేసుక సంగిలన్. 7 సయ్ 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 తాన్ యేసుక 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”
మెనయేసుక సంగిలన్. 10యేసు జోక,
“సయ్ తాన్, తుయి ఉటట్ గో. కిచొచ్క
మెలె,
‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్

జొకర,
జో ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్’
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మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్.
11తెదొడి సయ్ తాన్జోక ముల దా ఉటట్
గెలన్, చి ఈందె దేముడుచ దూతల్ జా
కెర,యేసుకసావెచనకెర,సుకుక్మ్కెరల్.

యేసు గలిలయ పాంతుమ్ తె బస
జలిసి

(మారుక్ 1:14-15; లూకా 4:14-
15)

12 ఒతత్ తెంతొ ‘బాపిత్సుమ్ దెతొ
యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గల అసిత్’
మెన యేసు సూన కెర, ఉతత్ర పకక్
గలిలయ పాంతుమ్ తె బుల ఉటట్ గెచచ్
కెర, 13 ఒతత్చి నజరేతు మెలి జో వడిడ్లి
గాఁవ్ తెంతొ ముల దా కెర, జెబులూను
చి నపాత్ లి మెల పూరుగ్ ల్ చ నవొవ్ దిలి
పాంతుమ్ తెచి సముదుమ్ చి పాసిచి
కపెరన్హ మ్ మెంతి పటున్మ్ తె ఉటట్
జా జితె తిలస్. 14 దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ 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
16 అగెగ్ అందర్ బుదిద్ తెన్ తిలె కి, అపెప్

వెలిల్ ఉజిడి దెక అసిత్.
జేఁవ్ పాపుమ్ తెన్ మొర గెల రిత జా

తిలె కి,
జోవయింక రాత్పాయిలి రితిజా,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయింక డీస

అసెస్”
మెన సంగిలి కోడు.

17 జా దీసి తెంతొ, జా పాంతుమ్ చ
పెజల్ క యేసు 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)
18యేసు జా గలిలయ సముదుమ్ చి

గటుట్ తె ఇండితె తా, ‘పేతురు’ మెన
ఆసిమ్ నావ్ తిలొ సీమోను, చి జోచొ
అందెయమెలొబావొసిదొగులక దెకిలన్.
జేఁవ్దొగులసముదుమ్ తెవలగలెత్ తిల.
జేఁవ్ జాలరుల్ . 19 జలె, జోవయింక దెక
కెర, “జలె, తుమ్ అంచి పటిట్ జా, చి
మానుస్ల్ అంక నంపజతి రిసొ తుమ్
జోవయింక అంచితె కడ ఆన్ త జాలరుల్
జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిందె” మెన
సంగిలన్. 20 ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి,
జేఁవ్ జోవయించ వలల్ ముల దా కెర,
జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

21 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెచచ్,
యాకోబుచి యోహాను మెల అనెన్
దొగుల అనొన్బావొక యేసు దెక జేఁవ్ క
బుకారల్న్. జేఁవ్ దొగుల జెబెదయిమెలొ
అబొబ్సి తెన్ జోవయించి దోనితె వెస
తా, జోవయించ వలల్ చెంగిల్ కెరె తిల.
22 యేసు బుకారిల్ బేగి, జోవయించొ
అబొబ్స్ క చి దోనిక ముల దా కెర, జోచ
సిసుస్ల్ జతి రితి జోచి పటిట్ గెల.

యేసుమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరిల్సి
23 యేసు జా ఒండి గలిలయ

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

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

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

3 “అమ్ఆతమ్తె ఎదగ్రె తొకిక్చ సుదల్
మెనకోచిననుల 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 పునిన్మ్ దా
సరద్సంతోసుమ్ కెరెదె.

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

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

9 “కోపుమ్జలసక కో సేంతుమ్ కెరస
జవుల గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచ పుతత్రుస్లు, మెన
జోవయింక 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 తెవాట తయెదె.”

11 “తుమ్ అంచమానుస్ల్ జలి రిసొ
తుమ్ కమానుస్ల్ ఆరిక దూసుప కెరెల్గిన,
అలల్ర్ కెరెల్గిన, ఎతిక్ రగల్ అబదుద్ మ్
సంగిలెగిన, తుమ్ క చెంగిలి. 12 జేఁవ్
దసిస్ కెరెల్ కి, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ తా.
కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క వెలిల్
బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. పూరుగ్ మ్
కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్
కి జేఁవ్ దస అలల్ర్ కెరల్.”

లోన్ క చి ఉజిడిక టాలి
(మారుక్ 9:50; 4:21; లూకా

14:34-35; 8:16)
13 “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“తుమ్ఈంజలోకుమ్ కఉజిడిజా
అసుస్స్. ఏక్ పటున్మ్ మెటట్చి ఉపిప్రి
తిలెగిన,జాపటున్మ్ క లుంకడుక నెంజె.
15దసిస్,మానుస్ల్దీవులంబడతిలెగిన,
జా దీవుక నాడి గట డంకితి నాయ్,
గని దీవు కంబుమ్ తె టీఁవుల, చి జా
గెరి తిలస ఎతిక్క జా ఉజిడి కామ్ క
జెయెదె. 16 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్ తంక
అసెస్. తుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ ఇండితిసి
మానుస్ల్ దెక, పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్ది
జలొ దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెన,
తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడి మానుస్ల్ చి
ముకెమ్ లగితి రితి తుమ్ ఇండ.”

పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ చి రిసొయేసు
సంగిలి బోదన

* 5:5 5:5 ‘ఆకర్ క’మెలె,ఈంజలోకుమ్ నొవర్ జతి రితి పబుమారుస్ప కెరిల్ పొదిక.



మతత్యి 5:17 8 మతత్యి 5:29

17 “మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు,
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ
కబురుల్ జలెకు, పెట గెలుక ఆఁవ్
అయ్ లయ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్.
జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప కెరుకయ్ ఆఁవ్
అయ్ లయ్, గని పెట గెలుక మెన
తుమ్ ఉచర నాయ్. 18 కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి పాడ్ జా
గెతె ఎదక, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్సి దేముడుచ †ఆగన్ల్ చి కొడొపూరి
నెరవెరుస్ప జతె ఎదక, జేఁవ్ తె ఎకిక్
కోడు కి ఎకిక్ కామ కి పిటెట్ నాయ్.
19 జాచి రిసొ, ఈంజ ఆగన్ల్ 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 కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, కెరి కంట
తుమ్ పునిన్మ్ ఇండిలెకయ్ నెంజిలె,
తుమ్కచితుమ్పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
బెదుస్ నాయ్.”
నీతిచి రిసొయేసు సంగిలి బోదన

21 ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్. నరు
అతయ్ కో కెరెల్, సిచచ్ జంక అసెస్’ మెన
పూరుగ్ మ్ చకసంగిలిసితుమ్సూన్ తసు.
22 ఆఁవ్, జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, కకక్ జలెకు కో జలెకు
కోపుమ్ జలె, జో కోపుమ్ జలొ సిచచ్
జతి తపుప్ కెర అసెస్, కో జలెకు అనెన్కొల్ క
నిసాక్రుమ్ సంగిలె, వెలిల్ సబచి అతిత్చి
సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. కో జలెకు

అనెన్కొల్ క ‘తుయి గడుస్’ మెలి ఎదిలి
కోడు సంగిలె, వెలిల్ ఆగిచి గొయిచి సిచచ్
జతి తపుప్ కెర అసెస్. 23జలె,తుమ్ చితె
కో గే కిచొచ్గె అరిప్తుమ్ దెంక మొదొల్
కెర తిలె జవుస్, ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్గె
కెరిల్స్ చి రిసొ అనెన్కొల్ ఇనాచి ఉపిప్రి
కోపుమ్ తెన్ అసెస్ మెన ఈంజొ ఏదసట్
కెరెల్గిన, 24ఈంజొఅరిప్తుమ్దెతిసిబలి
దెతి టాన్ తె నే దెతె, పాసిముల దా కెర,
తొలితొ గెచచ్, జో అనెన్కొల్ తెన్ సేంతుమ్
కెరన, అనెన్ జా కెర, ఇనెన్చి అరిప్తుమ్
ఈంజొ దెవుసు.

25 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో గే నేరిమ్
వయడ తిలెగిన, తుమ్ బెద గెతె తా
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 చి కాసు ఎద కి పూరి
తీరుస్ప కెరె ఎదక, తుమ్ క ములుక
నెంజె.”
లంజెచి రిసొచి తీరుప్

27 “పడొత్ ‘తుమ్ లంజెకమొ కెర
నాయ్’ మెన సంగిలి కోడు 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,జోచిమెనుస్తెజాతెన్ లంజె
కెర అసెస్.”

29 “జలె, తుమ్ చితె కచి గే ఉజిల్
అంకిజవుస్జోకపాపుమ్కెరవతిలెగిన,
పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జో జా అంకి కడ
వెంట గెలి రితి జవుస్. జోవయించ

† 5:18 5:18తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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ఆఁగ్ తె తతత్స ఎతిక్ తెన్ ఒండొయి
మానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,
జోచి ఆఁగ్ తె తతత్సతె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్
గెలి రితి జలె, జోక చెంగిలి. 30 దసిస్,
తుమ్ చితెఎకిక్లొచొఉజిల్ఆతు జవుస్
జోక పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జా దీసి
తెంతొ అనెన్ దసిస్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ,
జో ఆతు కండ గెలి రితి జా, జోచి తెంతొ
వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె,
జోచ ఆఁగ్ తె తిల వాటల్ ఎతిక్ తెన్
ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి
జతికంట,జోచఆఁగ్ తెతతత్సఎకిక్ఆతు
పిటట్ గెలి రితి జలె,జోక చెంగిలి.”

పెండిల్ జాములవులిజలసచి రిసొచి
తీరుప్

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

లూకా 16:18)
33 “అనెన్, ‘ఆరిక అపుప్డుక నాయ్,

గని కిచొచ్ జవుస్ కెరి రిసొ కో గే
పమానుమ్ తిలెగిన, ‡పబుక సతిత్మ్
కెరి రిసొ జో మానుస్ జో సంగిలిసి జరుగ్
కెరుక అసెస్’మెనపూరుగ్ ల్ క సంగిలికోడు
తుమ్ సూన అసుస్స్. 34 గని ఆఁవ్
తుమ్ కసంగితిసికిచొచ్మెలె,ఎదగ్రెఒటుట్

గలన్ క నాయ్. ‘పరలోకుమ్సాచి’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,జాదేముడు సుఁదితిపొదొ. అనెన్,
‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్ సాచి’ మెన
జవుస్, ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, *జా పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ
దేముడుచి గుడిక నిసానల్ పటున్మ్.
36అనెన్, ‘బోడిచిఒటు జవుస్’మెననుక
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ సెండి వాడొ
కి నీడి జతి రితి జలెకు, చొకిక్ల్ జతి
రితి జలెకు మారుస్ప కెరుక తూమ్
నెతురుస్. 37జలె,తుమ్ ‘ఎఁఎఁ’మెనుక
అసెస్ మెలెగిన, ‘ఎఁ ఎఁ’ మెన. తుమ్
‘నాయ్’ మెనుక అసెస్ మెలెగిన, ఎకిక్
‘నాయ్’మెన. ఇనెన్కజీన్ తిస్సయ్ తాన్
తెంతొయ్జతయి.”

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

38 ‘ఏక్మానుస్చిఅంకిజవుస్అనెన్కొల్
కోపుమ్ క కడెల్గిన, జో కడొల్సొచి అంకి
కి జో అంకి గెలొ మానుస్ గెచచ్ కడుక
అసెస్. అనెన్, ఏక్ మానుస్చొ దాంతు
అనెన్కొల్ పెట బగయ్ లెగిన, ఈంజొ కి
జోచి దాంతు పెట బగవ గెలుక అసెస్’
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 గలి
జవుస్ పెటెల్గిన, దెబబ్ కయ్ లొసొ తుకెల్
తా, జోచి డెబి గలి కి జో అనెన్కొల్ అనెన్
పెటితి రితి,జోచి పకక్ పసల్వుక 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 చొ రానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
* 5:35 5:35 ‘పబు’ మెలె కి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ పబు’
మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
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40 “అనెన్ దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొక
కో జలెకు తీరుప్ కెరి గేర్ తె కడన, ఇనెతె
సొకక్ నఙిలె, ఈంజొ ఇనాచి కోటు కి
దా గెలుస్. 41 కో జలెకు తుమ్ చితె
ఎకిక్లొక ‘ఏక్ మయిలు దూరి బెద జె’
మెన బలవంతుమ్ కెరెల్గిన, జో తెన్
ఈంజొ దొనిన్ మయిలు దూరి బెద గెసుస్.
42 కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె కిచొచ్
జవుస్ నఙిలె, దెంక. అనెన్, కో జలెకు
తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె బదుల్ నఙిలె, తుక
నే దెయింద్మెనుక 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. 45 తుమ్ ఇసి కెరెల్గిన,
తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తె తిలొ దేముడు
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. 46 ఎకిక్ తుమ్ క పేమ
కెరసకయ్ తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, తుమ్ క
కిచొచ్ పునిన్మ్ జా? †సిసుత్ నఙితస
కి దసిస్ కెరుల. 47 ఎకిక్ తుమ్ చ
సొంత మానుస్ల్ క ముదుద్ కెరెల్, గని వేర
మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, మాములుమ్
మానుస్ల్ కెరిసిచి కంట జా కిచొచ్ జీనిల్సి!
దేముడుక నేనల్ మానుస్లి దసిస్ కెరుల.
48తుమ్, జలె, సూన. పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్సి జలొ దేముడు కీసి పేమక పూరి

అసెస్ గే, తుమ్ కి దసిస్ పేమక పూరి జా
తంక అసెస్.”

6
దరుమ్మ్ కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ దెంక గే

సికడిల్సి
(లూకా 11:2-4)

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

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

5 “పడొత్ , తుమ్ పారద్న కెరి పొది,
ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్ చ రిత జా
నాయ్. దసమానుస్ల్ సొంత గవురుమ్
ఆనన్ తి రితి, మానుస్ల్ దెకుత్ మెన,

† 5:46 5:46 ‘సిసుత్ ’ మెలె, జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి వాట డబుబ్ల్. జా
పబుతుమ్ చినావ్ తెన్ పనున్ నఙితసకయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల.
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సబ గెరలె, వీదులె టీఁవొ జా పారద్న
కెరుక ఓజ జా అసిత్. 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 చొ
దేముడుఅబొబ్స్ కపారద్న కెర. మానుస్ల్
నే దెకితిసి కి జో అబొబ్సి జలొ దేముడు
దెకితయ్,తుమ్పారద్న కెరిసిజోజానన,
తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె. 7 పడొత్ ,
తుమ్ పారద్న కెరె పొది, దేముడుక నేనల్
మానుస్ల్ కెరి రితి పోన. మెలె, కామ్ క
నెంజిత కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ లటట్బా
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక నేనల్
మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరతి మెలె, ‘ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ కొడొ సంగిలె దేముడు అమ్ చ
పారద్నల్ మెనెస్దె’ మెన ఆరిక ఉచరతి.
8 తూమ్ జోవయించి రితి జా నాయ్.
తుమ్ దేముడు అబొబ్స్ తె నే నఙితె
అగెగ్, తుమ్ క కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే
జోజానె.”

9 “జాకయ్, తుమ్ ఇసిపారద్న కెర.
ఓ పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు

జలొ అబొబ్,
తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
10తుచి రాజిమ్అమ్ చి తెన్ జెవుసు.
తుచి ఇసుట్ మ్ రితి పరలోకుమ్ తె కీసి

కెరతి గే,
ఈంజ లోకుమ్ తె కి ఆమ్ కెరుక మెన,

అమ్ క దయ కెర సికడు.
11 అమ్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్

అమ్ క రోజుక దె.
12పడొత్ , అమ్ క తపుప్ కెరల్ మానుస్ల్ క
ఆమ్ కెదిద్ చెమించుప కెర అసుస్మ్ గే,
ఆమ్ కెరల్ తపుప్ల్ తుయి అమ్ క

చెమించుప కెరు.
13 పడొత్ , అమ్ పాపుమ్ నే 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,
మొకొమ్ వెటాక్రుమ్ తెయార్ కెరన
తవుల. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, దసిస్ కెర మానుస్ల్
జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన గెల
అసిత్. 17తుమ్, 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 చొఅబొబ్సి 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. 21తుమ్ 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 చి ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్
జా తయెదె. దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి
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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 చిదనుమ్ క ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక
నెతురుస్. 25జాకయ్,ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే కిచొచ్
పిమ్ దె గే కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే కీసి జా
జిమ్ దె’ మెన, తుమ్ చి మెనుస్తె 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, జోచి బతుక్క కొలత్క ఏక్ అతెత్క్
జవుస్ ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె గే? నెతె.

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

31 “జాకయ్, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే, కిచొచ్
పిమ్ దె గే, కిచొచ్ గలనుమ్ దె’మెనచింత

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.
33తుమ్, కిచొచ్ కెరుకఅసెస్మెలె,తొలితొ
దేముడుచి రాజిమ్ జోచి పునిన్మ్ చజ,
జో సికడిత్ బుదిద్ ఇండుక ఆస జా తా.
తుమ్ ఇసి జలదు మెలె, తెదొడి ఎతిక్
తుమ్ క దొరుక్ జవుల. 34 జాకయ్,
‘కలిక కీసి జా జిమ్ దె?’ మెన తుమ్
చింత గలన ఉచర నాయ్. కలికచి రిసొ
సమమ్ందుమ్ జతిసి కలిక దొరుక్ జయెదె.
కేన్ దీసిచిబాద జయిదీసిక సాలు.”

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

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

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

6“సుదిద్ తిలిసిసూనరుల్ కదాసనాయ్.
అండుల్ చి చటెట్ ముతయ్ల్ గల దాస

* 7:2 7:2మీనిల్
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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, చి జోచి కెవిడ్తె పెటెల్, జోచి రిసొ
ఉగిడ్ 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 అయిదెయెదె గె? నాయ్.
11జలె,తుమ్మానుస్ల్పాపుమ్సుదల్
జలెకి,తుమ్ చబోదల్ క చెంగిల్ వసుత్ వల్
దెంక జానుస్. జలె, పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్స్ 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
జోవయింకదసిస్ కెర. కిచొచ్కమెలె,మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్, అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల
దేముడుచ కబురుల్ ఎతిక్తె ఈంజ కోడు
బెదితయ్.
పరలోకుమ్పెసితిగుముమ్మ్ చిరిసొ

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 తె బెదితి వాట్ చి గుముమ్మ్
ఇరుక్ అసెస్, జా వాట్ సులుల్ నాయ్, చి
ఒతత్ పాఁవితస ఒగగ్ర్ తొకిక్జిన్ జవుల.

15 “దేముడు తెంతొ కబుర్ ఆన్ తొసొ
ఆఁవ్” మెన అబదుద్ మ్ క సంగితస
సగుమ్ జిన్ జెవుల, ఉపమెనుస్చ జేఁవ్.

దస మానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ జాగర
తెన్ తా. చెంగిల్ మానుస్ల్ రితి, జేఁవ్
మెండల్ చరోమల్ గలనడీసయ్జవుల,
గని జోవయించి పెటిట్ తెడి డురొక్వ
రితి కుసిస్దుమ్ తిలస. 16జోవయించ
కమొచి పలితుమ్ దెకిలె, 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. 18 చెంగిల్ రూక్ తె
కామ్ క నెంజితి రగుమ్ పండుల్ దెరి
నాయ్. కామ్ క నెంజితె రూక్ తె చెంగిల్
పండుల్ దెరి నాయ్, 19 అనెన్, చెంగిల
పండుల్ నే దెరొ ఎతిక్ రూకుక కండ కెర,
ఆగితె గలుల. 20 తుమ్ 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. 22 ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, అంక ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్, ‘పబు, పబు’, తుచి నావ్
తెన్ తూయి సంగిల కబురుల్ సంగిలమ్,
నాయ్గె? తుచినావ్ తెన్ బూతల్ గటక
ఉదడల్మ్, నాయ్ గె? తుచి నావ్ దెర
ఒగగ్ర్ 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”మెనజోవయింక సంగెదె.

సాపయ్ బందిలొ గేరుచి ఇసక్తె
బందిలొ గేరుచి రిసొచిటాలి

(లూకా 6:47-49)
24“అంచకొడొసూనఅంచికోడు రితి

ఇండుల గే కీస జవుల,జో బుదిద్ తిలొసొ
† 7:16 7:16 ‘అంజూరుమ్ పండుల్ ’మెలె,బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల.
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కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, జోచొ గేరు రెంగిన్చి
ఉపిప్రి బందిలొ. 25 బందితికయ్, పాని
పెటిల్ , వరద్ల్ జలి, చి గటిట్ఙ వాదు జో
గేరుచి సుటుట్ నంత కెరెల్ కి, జా గేర్ చి
పునాది రెంగిన్చి ఉపిప్రి తిలి రిసొ, కెదిద్
వాదు పాని కెరెల్ కి, సేడెనాయ్.

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

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 ఎకిక్లొ యేసుక
దసుస్ల్ జా, సెరున్ సేడ జొకర, “పబు
తుక ఇసుట్ మ్ జలె, తుయి అంక చెంగిల్
కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన సంగిలన్.
3యేసుఆతుచంపకెరజోకచడ, “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,
దేముడుచిగుడితెగెచచ్,తుచిఆఁగ్సుదిద్

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
సుదొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

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

అనెన్ పాఁవితికయ్, రోమ్ దేసిమ్ చొ
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొ జా
కెర, 6యేసుక “బాబు,అంచొగొతిత్ నాడు
కదుల్ జంక నెత కెర ఒగగ్ర్ బాద జా
గెరి ఎంగడ్ తతత్య్” మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలన్ 7యేసు జోక “ఆఁవ్ జెయిందె,
చి జోక చెంగిల్ కెరిందె” మెన సంగిలన్.
8 గని జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
మానుస్ జోక, “పబు, తుయి అంచి గెరి
జెంక మెలె, ఆఁవ్ విలువ నాయ్. తుయి
ఇనెన్ తెంతొ ఎకిక్ సెలవ్ కోడు దిలది
మెలె,అంచొగొతిత్ 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.

10యేసు 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. 11 తుమ్ క
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తూరుప్ దేసిమ్ లు
తెంతొ, పడమర దేసిమ్ లు తెంతొ కి
యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
జాఁ కెర,అమ్ చయూదుల్ చపూరుగ్ మ్ చ
అబాహామ్, ఇసాస్కు చి యాకోబు తెన్
పరలోకుమ్ తె ఎకిక్తె అనిన్మ్ కవుల.
12 గని, అమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొ తుమ్ క
నిసాన అసిస్ మెన, అమ్ చ యూదుల్ క
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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, 13 యేసు
జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క “సరె,
గో. తుయి నంపజలి రితి తుక జరుగ్
జవుస్” మెన సంగిలన్. సంగిలి బేగి,
జోమానుస్చొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జలన్.

పేతురుచి అతత్స్ క యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 1:29-34; లూకా 4:38-
41)

14 పడొత్ , యేసు పేతురు మెలొ జోచొ
సిసుస్డుచి గెరి గెచచ్ కెర, పేతురుచి
అతత్స్ జొరొజ్ సేడ ఎంగడ్ అసెస్ మెన దెక
కెర, 15 జాచి ఆతు దెరికయ్, జా జొరొజ్
గెలి, చిజాఉటట్ కెర,యేసుకమరియాద
ఎతిక్ కెరుక దెరిల్.

16 సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్
బూతుమ్ దెరల్సక ఒతత్ తిల పెజల్
యేసుతె కడ ఆన్ తికయ్, జేఁవ్ బూతల్
ఎకెక్క్ 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 సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో సంగిలి
కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్మెన
ఇసి జలి.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్
నిదానుమ్ తంక మెన సంగిలిసి

(లూకా 9:57-62)
18 సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెర

తిలిసి యేసు దెక, కెర, “సముదుమ్
ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ” మెన సిసుస్ల్ క

సంగిలన్. 19 జలె, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ 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 *మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక బోడి వంపొ కెరి టాన్
నాయ్”మెన సంగితికయ్, 21సిసుస్ల్ తె
అనెన్కొల్ యేసుక “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్
నే జెతె అగెగ్, గెచచ్ కెర, అంచొ అబొబ్
మొర గెతె ఎదక జోకపోస కెర,జోమొరెల్
జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె”
మెన సంగిలన్. చి యేసు జోక దెక,
22“మొరల్సజోవయించసొంతమొరల్సక
రోవ గెలుత్ , గని తూయి బేగి అంచి
పటిట్ బులుక జె.” మెన జో సిసుస్డుక
సంగిలన్.

యేసు దోనితె గెతె వాదుపానిక
సేంతుమ్ కెరిల్సి

(మారుక్ 4:35-41; లూకా 8:22-
25)

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

* 8:20 8:20 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’. యేసు ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది,
బయ్ బిల్ చిపొరిన్ పమానుమ్ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ పండితుల్జాఅరుద్ మ్ కెరనుల, గనిమాములుమ్మానుస్ల్ నేన్ తి.
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ఇనెన్చి కోడ్ క వంపొ జతత్య్!” మెన
ఆచారిమ్ జల.

బూతల్ దెరల్ దొగులకయేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 5:1-20; లూకా 8:26-
39)

28 జో సముదుమ్ జీన కెర,
†గదరేనులుచిపాంతుమ్ తెపాఁవితికయ్,
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, అమ్ చి తెన్ తుక
కిచొచ్? అమ్ సిచచ్ జతిపొది నే జెతె అగెగ్
అమ్ క అలల్ర్ కెరుక ఇనెన్ అయ్ లది గే?”
మెన కేకుల్ గలిల. 30జలె, జోవయించి
ఇదిల్ఒతత్ల్ క ఒగగ్ర్అండుల్తిలిమంద
కతె తతికయ్, 31జేఁవ్ బూతల్యేసుక
“తుయి అమ్ క ఇనెన్ తెంతొ ఉదడెల్గిన,
అండుల్ తిలి జా మందతె అమ్ క
తెదవ్” మెన, యేసుక బతిమాలప్ జా
సంగిల. 32జోజోవయింక “గెచచ్!” మెన
సంగితికయ్, జేఁవ్ బూతల్ బార్ జా,
జేఁవ్ మానుస్ల్ క ముల దా, అండుల్ చి
పెటిట్ పెస గెల, చి జా మందచ 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,
కిచొచ్ నే పిటెత్, పటున్మ్ చక సంగిల.
34 జాచి రిసొ, పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్
యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెనబార్ జా,
దెక కెర, “అమ్ చి దేసిమ్ తెంతొ ముల
దా ఉటట్ గో!” మెన బతిమాలప్ జా, జోక
బమమ్ తెన్ సంగిల.

9
ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క యేసు

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
ఎకిక్లొకజోతె కడఆనల్. యేసుజేఁవ్ కడ
ఆఁనల్సచి నముకుమ్ దెక కెర,జోఉటుట్ క
నెతిరొల్సొక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుయి
దయిరిమ్జా. 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. 4యేసు జోవయించి మెనుస్తె
తిలిసి చిన కెర, “తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క
కుసిస్దుమ్ ఉచరసు? 5 ‘తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్’ మెనుక సులుల్
గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే?
6 జలె, ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్
అంక అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె తిలె కి,
మానుస్ల్ చి పాపల్ చెమించుప కెరి
అదికారుమ్ అసెస్’ మెన తుమ్ క రుజుజ్
దెకయిందె” మెన, జో ఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్క అనెన్ దెక,యేసుజోక, “తుయి
ఉటట్ కెర, తుచి అంతురొన్ వయన గెరి
గో”మెనసంగితికయ్, 7జోమానుస్ఉటట్
కెర, గెరి గెలన్. 8 ఇసి జరుగ్ జతికయ్,
పెజల్ దెక కెర, బియఁ గెచచ్, మానుస్చి
అతిత్ జో ఇసి అదికారుమ్ దిలిస్ చి రిసొ,
దేముడుక గవురుమ్ కెల.
యేసుమతత్యిక బుకారల్న్
(మారుక్ 2:13-17; లూకా 5:27-

32)
† 8:28 8:28 గెరాసీనుల్ నావ్ కి తిలి
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9యేసుఒతత్ తెంతొఇదిల్దూరిఇండ
గెచచ్,జాపటున్మ్ చి సిసుత్ కడన్ తి గెరిచి
వాట్ గెచచ్ కెర, ఒతత్ పెస తిలొ మతత్యి
మెలొ సిసుత్ నఙితొసొక దెక, “అంచి
పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా” మెన జోక
సంగిలన్, చి జో ఉటట్ కెర, యేసుచి
పటిట్ గెలన్. 10జో మతత్యి మెలొసొచి
గెరి అనిన్మ్ కంక మెన యేసు గెచచ్
వెస తతికయ్, జా దేసిమ్ చ నిసాక్రుమ్
దెకిల సిసుత్ నఙితస కి, చి నీతి నే కెరంత
‘పాపుమ్ కెరల్స’ మెన ఒతత్చ యూదుల్
నిసాక్రుమ్ దెకిలస ఒగగ్ర్ జిన్ జోతె జా
కెర,జోతెన్సిసుస్ల్తెన్వెసిల. 11జేఁవ్
ఇనెన్ బెద వెసిలిసి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్
మెంతపండితుల్యేసుచ సిసుస్ల్ తెజా
కెర, జోవయింక “తుమ్ చొ గురు సిసుత్
నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స్ తెన్ కిచొచ్క
వెస అనిన్మ్ కతయ్?” మెనపుసిల.

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

దెతిసి నాయ్, గని మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెకితిసి

మెలి కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే,
తుమ్ గెచచ్ సికక్. ‘ఆమ్పాపుమ్ 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. బెదెనాయ్. 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 ల మానుస్ల్
గలిత్ నాయ్. దసిస్చి పోరిన్చితె గల
తిలెగిన, జో పాలుమ్ కేడెల్, జా మాసిక
కడెదే. మానుస్ జా పాలుమ్ గలనెల్,
అవుక్జలిపొరిన్బటట్ నొవిబటట్చిమాసిక
బెదయ్ లి కుటు సొడి చిరి జయెదె, చి
అగెగ్చి కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె. 17పడొత్ ,
జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి
కాయ తెన్ కో సువితి నాయ్. జా కాయ
పొరిన్ జలి రిసొ, దసిస్తె నొవి రసుస్మ్
సువిలెగిన, జా కాయ పులుక నెతిరి
రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె, జా
కాయ పుటెట్దె. పుటిట్లె, జా రసుస్మ్
సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి పాడ్ జా
గెచెచ్దె. జాచి రిసొ, నొవి దాచ రసుస్మ్
నొవి కాయల్ తె సువుల. దసిస్, జా
రసుస్మ్ కి జా కాయ కి పాడ్ నే జసెత్,
చెంగిల్ తయెదె” మెన, జోక పరిచచ్ కెరల్
మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
బార వెరుస్ల్ బాద తెన్ తిలి

తేర్ బోదకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 5:21-43; లూకా 8:40-

56)
18 ఒతత్ జా తిల మానుస్ల్ 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.

20-21 జేఁవ్ వటెట్ గెతె తతికయ్, బార
వెరుస్ల్ తెంతొలొఁయిగెతిబాదతెన్తిలి
ఏక్ తేర్ బోద యేసుచి పటిట్ జా, పాఁవ
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కెర, “ఆఁవ్ ఎకిక్ జోచొ పాలుమ్ జవుస్
చడిలెగిన,చెంగిల్జయిందె”మెన,జాక
జయియ్ ఉచరన, జోచొ పాలుమ్ చి కొంగు
చడిలి. 22జా చడితికయ్, యేసు పడొత్
పసల్ జాక దెక, “ఓ దూ, దయిరిమ్ తెన్
తా. అంచి ఉపిప్రిచి తుచి నముకుమ్
తుక చెంగిల్ కెరిల్.” మెన సంగిలన్. జా
బేగి చెంగిల్ జలి.

23 తెదొడి యేసు జో అదికారిచొ గెరి
పాఁవ కెర, నాడి మొరిల్ రిసొ మూరి
పుఙితస, చి బెర తిల ఏడుకుడు
జతస ఒగగ్ర్ గొడబ జతిసి దెక కెర,
24 “తుమ్ గెచచ్. ఈంజనాడిమొర గెచెచ్
నాయ్. నిజ అసెస్” మెన జోవయింక
సంగితికయ్, జోక ఆఁసిల. 25 జలె,
జనాబ్ ఎతిక్క బార్ కెరవడ కెర, యేసు
తెడి గెచచ్, జా నాడిచొ ఆతు దెరిల్ బేగి,
జీవ్జాఉటిల్ . 26ఈంజ కామ్ చి రిసొజా
పాంతుమ్ ఎతిక్తెపాఁవిలి.

దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ క యేసు
చెంగిల్ కెరిల్సి

27యేసుబార్జాకెర,ఒతత్ తెంతొగెరి
గెతె తతికయ్, దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్
జోచిపటిట్ జా, “దావీదురానొచిసెకుమ్ 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.
29 యేసు జోవయింక అంకివొతె చడ
కెర, “ఆఁవ్ తుక ‘చెంగిల్ కెరుక తెరె’
మెన తుమ్ నంపజలిసి రిసొయితుమ్ క
జరుగ్ జవుస్!” మెన, సంగిలన్.
30 సంగిలి బేగి, జోవయింక అంకివొ
డీసిల. పిమమ్ట్, యేసు జోవయింక

“ఈంజ కామ్ కో కి నేన్ తె రితి దెకన,
తుమ్ దొగుల తుకెల్ తా” మెన గటిట్ఙ
సంగిలన్. 31 గని, జేఁవ్ ఉటట్ గెచచ్,
జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె జోచి
గవురుమ్ సంగితె తిల.

గులొల్ కెరొ బూతుమ్ క యేసు ఉదడ
గెలిసి

32యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా కెర,
అనెన్ బులుక గెతె తతికయ్, బూతుమ్
దెరొల్ గులొల్ సుదొ ఎకిక్లొక జోతె కో గే కడ
ఆనల్. 33యేసు జో బూతుమ్ క ఉదడ
గెలి బేగి, జో గులొల్ సుదొ లటట్బనొల్ . ఒతత్
బెర తిల జనాబ్ ఆచారిమ్జా, “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.

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

36 దసిస్ బులెత్ పొది, ఒగగ్ర్ జనాబ్
జోతె అయ్ ల జేఁవ్ మానుస్ల్ క దెక
దెక, జేఁవ్ గొవుడు నెంజిల మెండల్
రిత మాలఙ్ జా సెమల్ తెన్ తిలిసి
దెక, జోవయించి ఉపిప్రి 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.

* 9:34 9:34 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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10
బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు

అదికారుమ్ దిలిసి
(మారుక్ 3:13-19; 6:7-13;

లూకా 6:12-16; 9:1-6)
1 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్

సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా కెర, బూతల్
గటక ఉదడ గెలుక మెన, రగరగాల్ చ
జబుబ్లు బాదల్ జలమానుస్ల్ క చెంగిల్
కెరుక మెన, జోవయింక అదికారుమ్
దిలన్. 2 జేఁవ్ బారజిన్ యేసుచ,
బారికుల్ చ నవొవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె,
తొలితొ పేతురు మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ
సీమోను,చిజోచొబావొసిఅందెయ. ఒతత్
తెంతొ, జెబెదయిచొ పుతుత్ సి యాకోబు,
చియాకోబుచొబావొసియోహాను. 3ఒతత్
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.

5యేసు 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 సొంతమానుస్ల్ తె తుమ్ గెచచ్.
7తుమ్ గెచచ్, చి ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్
పాసిజాఅసెస్’మెనబోదన కెర. 8జబుబ్
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర. మొర గెలసక
జీవ్ కెర. వెలిల్ జబుబ్ల్ తిలసక చెంగిల్
కెర సుదిద్ కెర, చి బూతల్ క ఉదడ గెల.
ఆఁవ్ దెతిసి ఆరి తుమ్ క దొరుక్ జలి.
మానుస్ల్ క ఆరి తుమ్దాస.

9 “తుమ్ బులెత్ పొది, బఙార్ గే
వెండి గే రాగిచ కాసుల్ గే, కిచొచ్ రగుమ్
డబుబ్ల్ జలెకు దెరన బార్ జా నాయ్.

10 దసిస్, సెంచె జలెకు, దొనిన్ సొకక్ల్
జలెకు,జోడుల్ జలెకు, టెకొన్ డండొ జలెకు
దెరన బార్ జా నాయ్. తుమ్ కచి రిసొ
కామ్ కెరె గే, తుమ్ కెరి కామ్ చి రిసొ జో
దెతి అనిన్మ్ తుమ్ నఙనుక నాయిమ్.

11 “అనెన్, తుమ్ కేన్ పటున్మ్ తె
జలెకు గఁవివ్ జలెకు పెసితె పొది, ఒతత్
తగుప జలొసొ కో గె జానన, చి తుమ్
ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతె ఎదక జోచితె
తా. 12 జోచి గెరి తుమ్ పెసితె పొది,
జా గేర్ చక, తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు
మెన చెంగిల్ సంగ. 13 జా గేర్
సేంతుమ్ క తగుప జతిస్ జలె, తుమ్
ఆన్ లి సేంతుమ్ జోవయింక జరుగ్ జా,
తవుసు. జా గెర్ చ సేంతుమ్ క నే తగుప
జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్
జోవయింక నే తతె తుమ్ క అనెన్ బుల
జెయెదె. 14కోజలెకు తుమ్ కమరియాద
నే కెరెల్గిన, తుమ్ ఆన్ తి కబుర్ నే
సూనెల్గిన, జో గేరు జలెకు, జా గాఁవ్
జలెకు ముల దా, తుమ్ ఉటట్ గెతె పొది,
జా గురుక, తుమ్ చ చటొట్ జా టాన్ తెచి
లంబిలి దూడి పంపడ్ గెల, చి ఉటట్ గెచచ్.
15 ఈంజ లోకుమ్ చక వెలిల్ తీరుప్ కెరి
దీసి అయ్ లె, సొదొమ చి గొమొరా మెల
పూరుగ్ మ్ కుడెత్ నాసెనుమ్ జల పటన్ల్ చి
గతిత్చి కంట, తుమ్ క మరియాద నే కెరిల్
కేన్ గఁవివ్చచిగతిత్ ఒగగ్ర్ సిచచ్చిజయెదె,
మెన నిజుమితుమ్ 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, దసిస్ తెలివి
జలెకి, పారవ్ పిటట్ల్ చి రితి, తేట మెనుస్
తిల సుదల్ జా తా. 17 కోపుమ్ జత
మానుస్ల్ చి రిసొ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్
తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ కెర,
జోవయించసబగెరలెతుమ్ కకొరడ్ల్తెన్
పెటుల. 18 తెదొడ్ క అంచి రిసొ జేఁవ్
మానుస్ల్ తుమ్ క దెర అదికారుల్ తె,
రానల్ తె ఒరొగ్ డ నెవుల. చి జోవయించి
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మొకెమ్ కి, వేర దేసిమ్ లు తెంతొ అయ్ ల
అమ్ చ యూదుల్ నెంజిలసచి మొకెమ్
కి తుమ్ అంచి రిసొ సాచి సంగితె.
19 మానుస్ల్ తుమ్ క దసిస్ సొరప్ కెరె
పొదిక, కీసి లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక
గే, ఉచర చింత గలన నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ జోవయింక కిచొచ్ సంగుక
గే, తెదొడ్ కయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తుమ్ క దెయెదె. 20మెలె, తుమ్ చొ
అబొబ్సి జలొదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ తా కెర, జొయియ్ లటట్బెదె.
తుమ్ ఉచర లటట్బుస్ నాయ్.

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

24“జోచొగురుచి కంట సిసుస్డు వెలొల్
నెంజె. దసిస్ కి, జోచొ ఎజొమాసిచి కంట
గొతిత్ మానుస్ వెలొల్ నెంజె. 25 సిసుస్డు
జోచొ గురుచొ రితొ, గొతిత్ మానుస్
జోచొ ఎజొమానిచొ రితొ జలె, సరి
జతయ్. దసిస్, ఆఁవ్ గెర్ చొ ఎజొమానిక
*‘బయెలెజ్బూల్’ మెన కోపుమ్ జల
మానుస్ల్ సంగ అసిత్ జలె, తుమ్ అంచి
గెర్ చ ఎతిక్క కి కచితుమ్ దసిస్ దూసుప
కెరుల.

కకక్ బింక గే నే బింక గే యేసు
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 తూమ్మేడల్ చ
ఒరెన్లె తెంతొ సాటప్ కెర. 28 తుమ్ చి
ఆఁగుక మారుక తెరల్సక తుమ్ బియఁ
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క మారెల్
కి, తుమ్ చి ఆతమ్క మారుక నెతిరి.
గని ఆతమ్క కి ఆఁగుక కి మార వెలిల్
ఆగి గొయ్ తె గల దా, నాసెనుమ్ కెరుక
తెరొల్సొకయ్ తుమ్ బియఁ.

29 “ఈంజ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ దొనిన్
గెర్ పిటట్ల్ ఎకిక్ కాసుక వికుల. జలెకి,
తుమ్ చొఅబొబ్సి జలొదేముడుచి సెలవ్
నెంజిలె, దస పిటట్ల్ తె ఎకిక్ కి బుఁయెయ్
సేడె నాయ్. 30 తుమ్ చి బోడిచ సెండి
వాడల్ ఎతిక్ మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్ గే
జొయియ్ జానె. 31 జాచి 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
తిలొ అబొబ్సి 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.

* 10:25 10:25 ‘బయెలెజ్బూల్’మెలె, సయ్ తాన్, బూతల్ క రానొ జలొసొ.
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సేంతుమ్ నాయ్, గని జటిట్ కెరయ్ తి
రితి అయ్ లయ్. 35 కీసి మెలె, ఆఁవ్
అయ్ లి రిసొ, జోచొ అబొబ్స్ క పుతుత్ సి,
జాచి అయయ్స్ క దువిసి, జాచి అతత్స్ క
సూనుసి విరోదుమ్ జవుల. 36 దసిస్,
ఏక్ మానుస్చి కుటుంబుమ్ చయ్ జోక
విరోదుమ్ సుదల్ జవుల.

37 “అబొబ్స్ క జలెకు, అయయ్స్ క
జలెకు అంచి కంట కో ఒగగ్ర్ పేమ కెరుల
గే, దసిస్ మెననుక అంక తగుప జలస
నెంజితి. పుతుత్ స్ క జలెకు, దువిస్ క
జలెకు అంచి కంట కో పేమ కెరుల గే,
దసిస్ మెననుక అంక తగుప జలస
నెంజితి. 38 అంచి రితి జోవయించి
సొంత సిలువ వయనిల్ రితి జా, కో అంచి
పటిట్ జెతి నాయ్, దసిస్ మెననుక అంక
విలువ జలస నెంజితి. 39కోజోచిసొంత
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక చజుల
గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె.
గని అంచి రిసొ కో జోచి పానుమ్ దెతి
రితి ఎకిక్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జా జోక దొరుక్
జయెదె.

40 “తుమ్ క కో మరియాద కెరుల
గే, జేఁవ్ తుమ్ క మరియాద కెరిల్సి,
అంకయి మరియాద కెరిల్సి జతయ్.
అనెన్, అంకయి కో మరియాద కెరుల గే,
జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి అంక తెదయ్ లొసొక
కి మరియాద కెరిల్సి జతయ్. 41 జలె,
‘దేముడు సంగిలి కబుర్ ఆన్ తొసొ,
ఈంజొ’ మెన కో దస మానుస్ల్ క
మరియాద దెకుల గే, జోవయింక
కి పబుచి కబుర్ సంగితొసొక దెతి
రితి బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె.
పడొత్ , ‘పబుచి నీతి తెన్ తిలొసొ,
ఈంజొ’ మెన చిన, కో 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

బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె, మెన
నిజుమి సంగితసి” మెన సిసుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

11
1 యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క

బోదన కెరిల్సి కేడిల్ పడొత్ , జా గలిలయ
పాంతుమ్ చ పటన్ల్ తెబోదన కెరుకమెన
బార్ జలన్.
జేల్ తె తిలొ యోహాను యేసుక

తెదయ్ లి కబుర్
(లూకా 7:18-35)

2బాపిత్సుమ్ దెతొయోహానుకహేరోదు
రానొ జేల్ తె గల తిలొ. జలె, కీసుత్ కెర
కమొచిరిసొయోహాను జేల్ తెసూన కెర,
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ యేసుక కిచొచ్ కబుర్
తెదయ్ లన్మెలె, “దేముడు తెదయిందె
మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి
గే, అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గే? 3 మెన
పుస” మెన సంగ తెదయ్ లొ. 4యేసు
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 కయోహానుచి
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
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గెలదు గే? ఈందె, దసస్పాలల్ గలంతస
రానల్ చి గెరలె తవుల. 9 జలె, కిచొచ్
దెకుక గెలదు? దేముడు తెదయ్ లి
కబుర్ సంగితొసొ ఎకిక్లొక దెకుక గెలదు
గే? నిజుమి. గని, జో పబుచ
మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి కంట
యోహాను ముకిక్మ్ చొ జయెదె,” మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
10 “ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొసొ

జతి రితి ఎకిక్లొక తుచి పురె
తెదయ్ తసి. తుచి కంట అగెగ్
గెచచ్, తుయి జెతిసి సాటప్
కెరెదె”

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

12 “బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచ
దీసల్ తెంతొమొదొల్ 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 ఏలీయా రితొసొ
ఎకిక్లొక తెదయిందె” మెన పబు అగెగ్
సంగ తిలొ. జలె, తుమ్ నంప కెరె
గే నాయ్ గే, గని జో తెదయి జలొసొ
యోహాను. 15 సూన్ త కంగొడ్ తిలస
సూన.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొ యేసు
గోల కెరిల్సి

16 “జలె, ఈంజ ఉగుమ్ చ
మానుస్ల్ చి బుదిద్క కిచొచ్ టాలి జయెదె?
వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత జతతి,
జేఁవ్ బోదల్ జోవయింతెన్ బెద కెలత్
బోదల్ బుకార కెర,
17 తుమ్ క ‘నచుచ్తు’ మెన బఁవిస్

పుంగిలెకి నచుచ్సు నాయ్.
అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్
నాయ్,

మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్
ఆఁవ్ 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
పాపుమ్కెరల్సతెన్బెదితొసొ’మెనఅంక
నిసాక్రుమ్ సంగితతి. గని ఎకిక్లొచి
పెటిట్ చెంగిల్ తెంతొ చి బుదిద్ తిలె,
జోచకమొచిపలితుమ్ తెరుజుజ్ జయెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.
పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(లూకా 10:13-15)

20యేసుజాగలిలయపాంతుమ్ 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 బేతస్యిదా పటన్మ్ తెచ, తుమ్ చి

* 11:13 11:13 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్
జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ
బాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.



మతత్యి 11:22 23 మతత్యి 12:2

సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ చి నెడిమి
కెరల్ కమొ అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల
తూరు చి సీదోను 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,ఈంజలోకుమ్ చఎతిక్జిన్ 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 చమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె
తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, తూమ్ జతి సిచచ్
జా పటున్మ్ చ జతి సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి
జయెదె, మెన ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితసి.”
మెనయేసు సంగిలన్.

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

ఈంజ జరుగ్ జతిసి ఎతిక్చి అరుద్ మ్
లుంకడ,బాలబోదల్ జల రిత గవురుమ్
నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ అసిస్సి మెన
తుక జొఒర, మెన అంచి సరద్ జతసి.
26 తుచి దయ తెన్ ఇసి కెరల్ది” మెన
పారద్న 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
సరిగాజానెఅనెన్కో కినేన్ 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 అంచితె జా, చి
తుమ్ చి జాడు ఆఁవ్ వయిలి రితి జా,
తుమ్ క పుండయిందె. 29 అంచి తెన్
లంకె జా, చి అంచితె బుదిద్ సికక్. కిచొచ్క
మెలె,ఆఁవ్ గవురుమ్ నేఉచరంతె, పెటిట్
అమమ్యికుమ్ తెన్ అసిస్, చి తుమ్ చ
ఆతమ్ల్ తె పుండితె. 30 కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ గలిత్ పూందు సులుల్ అసెస్, ఆఁవ్
వయడిత్ జాడు సులక్న అసెస్” మెన
యేసు సంగిలన్.

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

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

* 12:1 12:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచ కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెరకామ్నే కెరిస్ చిరిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్అఁవివ్ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క
‘కామ్’మెననింద కెరతి. † 12:2 12:2 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్పొది సంగిలి రితి,
యూదుల్ ముకిక్మ్ క సెనవ్ర్ దీసి సబతె గెచచ్ బోదన సూన బకి కెరుల, చి కిచొచ్ కామ్ కెరి నాయ్. కామ్ నే కెరి
ఆగన్ పెజల్ నే పిటట్య్ తి రితి, జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్, కనాక్రుమ్ పఁవస్, పబు సంగిలి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్
ముదొద్ కెరతి.
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సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “ఆదె, †బకి
కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్
నెంజిలిసి తుచ సిసుస్ల్ కెరతి” మెన
యేసుక గోల కెరికయ్, 3జో జోవయింక
ఇసి మెలన్: “పూరుగ్ మ్ తిలొ దావీదు
రానొ, జోక చి జో తెన్ తిలసక చూ
కెరికయ్, జో కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సదు
కెరుస్ నాయ్ గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె,
దేముడుచి గుడితె జో పెసిలన్, చి ఒతత్
తిల పూజరుల్ అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ
కయ్ ల. జేఁవ్ పోడియొ పూజరుల్ కంక
జయెదె, గని అనెన్ కో కంక జయె
నాయ్. జో కి, జో తెన్ తిలస కి జా
కంక నాయిమ్ నెంజిలె కి జేఁవ్ కయ్ ల.
5 పడొత్ , ఎతిక్ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి,
దేముడుచ పూజరుల్ 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?
6 జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్
మెలె, దేముడుచి గుడిచి కంట వెలొల్
సుదొ ఇనెన్ అసెస్.
7 ‘తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంక ఆస

మెలె, బలి దెతిసి నాయ్, గని
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి’

మెన తెదొడి సంగిలి కోడు తుమ్ అరుద్ మ్
కెరంతదు జలె,పాపుమ్ నే కెరల్ ఈంజేఁవ్
సిసుస్ల్ క ‘పాపుమ్ కెరల్’ మెన, నింద
కెరదు నాయ్. 8 సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి
ఉపిప్రి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక అదికారుమ్ అసెస్.” మెన,
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

ఆతు లంబిలొసొక యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

(మారుక్ 3:1-6; లూకా 6:6-11)

9 యేసు ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, జా
కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ 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 దీసి ఏక్ బాద
తిలొ మానుస్క చెంగిల్ కెరుక నాయిమ్
గే, నాయ్?” మెన జోక పుసిల. 11జో
జోవయింక, “తుమ్ చితె కేన్ మానుస్క
జలెకు ఎకిక్ మెండ జవుస్ తిలెగిన, జా
మెండ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్
గొయితెసేడతిలెగిన,జోఎజొమానిజాక
జా గొయి తెంతొ కడె నాయ్ గె? 12 జలె,
మెండచి కంట మానుస్ ఒగగ్ర్ విలువ.
జాకయ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి మానుస్క
చెంగిల్ కెరుక నాయిమి” మెన జబాబ్
దా, 13యేసుజోఆతు లంబిలొసొక దెక,
“తుచి ఆతు చంపొ కెరు” మెలన్. జో
మానుస్ ఆతు చంపొ కెరల్న్, చి ఈంజొ
ఆతు బేగి అనెన్క్ చెంగిల్ తిలి ఆతుచి
రితి చెంగిల్ జలి. 14 గని యేసు దసిస్
కెరికయ్, పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
బార్జాకెర,యేసుక కీసిమారుక గే కుట
ఉచరన లటట్బనల్.

15జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ ఉచరిల్సియేసు
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. 17 ఈంజ ఎతిక్
కిచొచ్క జరుగ్ జలి మెలె, దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ సంగిలి కోడ్ నెరవెరుస్ప జతి
రిసొయి.
18 “ఈంజొ, ఆఁవ్ నిసానల్ అంచొ సేవ

కెరొసొ, ఈంజొ ఆఁవ్ పేమ
కెరొల్సొ, చి రిసొ అంక పూరి

‡ 12:5 12:5తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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సరద్సంతోసుమ్. ఇనాచి పెటిట్
అంచి ఆతమ్ తియిఁదె, చి
‘యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్
కి రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’
మెన సూనఎదె. 19 ఈంజొ
పోటి జయె నాయ్. గగొగ్ ల్
జయె నాయ్, అనెన్, గవురుమ్
ఆనన్ తి రితి వీదులె గటిట్ఙ
లటట్బ జోచి అవాడ్ సూనయె
నాయ్. 20 జలె, ఆకర్ దీసిక
సతిత్మ్ తెన్ ఎతిక్క పరిచచ్
కెర తీరుప్ కెర, సిచచ్ల్ గే
బవుమానల్ గే దెతి ఎద,
కామ్ క నెంజిలి పీరి గండక జో
మోడ కెర వెంట గెలిత్ నాయ్.
సరిపుచుప జతి ఉజిడి నే
దెతి వతిత్ జో నే విజవ దెవుల.
21 పడొత్ , ఇనాచి నావ్ చి తెడి
యూదుల్ నెంజిలస దయిరిమ్
జాఆస 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. 23ఇసెస్
జలి రిసొ, పెజల్ ఎతిక్ ఆచారిమ్ జా,
“ఈంజొ యేసు కొనొస్? దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తెజెరుమ్కతిలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ
ఈంజొ ఏక్ వేల జయెదె గే?” మెన
లటట్బ్ క దెరల్.

24 పరిసయుయ్ల్, జా కోడు సూన
కోపుమ్ జా. “బూతల్ క రానొ జలొ
బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ
బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన గోసక
సంగిల. 25 గని జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసుక
జానెచి రిసొ, ఇసి మెలన్. “కేన్ జవుస్
రాజిమ్ తెచ మానుస్ల్, జోవయింక

జెఁవివ్ విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జా
యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్ పాడ్
జా గెచెచ్దె. కేన్ పటున్మ్ జవుస్ కేన్
గేరు జవుస్ మానుస్ల్ 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? 27ఆఁవ్
ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చ సిసుస్ల్
కచినావ్తెన్ఉదడత్తి? బూతల్ కఉదడత్
తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ అంచి రిసొ తుమ్ క
తీరుప్ సంగుతు! 28 దేముడుచి 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 జవుస్బలుమ్సుదొచి గెరి పెసజోచి
ఆసిత్ దెర గెచుచ్క చోరు ఉచరెల్గిన,తొలితొ
జో చోరు జో బలుమ్ సుదొక నే బంద
తిలెగిన,చోరుక నెతె. జోబలుమ్సుదొక
తొలితొ బందిలెగిన, గెరిచి సామన్ జో
చోర గెలుక జయెదె”మెన సంగిలన్.

30 దసిస్ సంగ, యేసు అనెన్, “కో
అంచి పచెచ్న జయె నాయ్ గే, అంక
విరోదుమ్ జా అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె
జేఁవ్బెదిత్రితికోఅంచితెన్మానుస్ల్ క
ఆనె నాయ్ గే అంచి మందక చెదురప్
కెరయ్.

31 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి
కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్క పిటట్వ మానుస్ల్
కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్ జోవయింక
చెమించుప కెరుక జయెదె. గని,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క దూసుప
కెరిసి చెమించుప జయె నాయ్. 32 కో
గడియ బమమ్ జా ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ అనామ్నుమ్
కోడ్ లటట్బెదె గే, జోవయింక చెమించుప
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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 అయివొచిరితివిసుస్మ్
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. గరొచ్ మానుస్ జోచి పెటిట్చి
విసుస్మ్ చి బెరుచి కొలిద్ విసుస్మ్ బార్
కెరెదె. 36 ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి
కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక మానుస్ల్ లటట్బిల్
ఎతిక్ కామ్ క నెంజిలి కోడుచి రిసొనేరిమ్
వయుల. 37తుమ్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్
తిలిస్ క సాచి జలి రిసొ నీతి సుదొ గే,
నెంజిలె పాపుమ్ సుదొ గే బార్ కెరెదె.”
మెలన్.
జేఁవ్ యూదుల్ అనామ్నుమ్

జలిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మారుక్ 8:11-12; లూకా 11:29-

32)
38 తెదొడి పరిసయుయ్ల్ చి మోసే

తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ యేసుక, “గురుబాబు,
దేముడుచి అదికారుమ్ తుక అసెస్
మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్ కామ్ ఏక్
అపెప్ కెరు. దెకుమ్ దె” మెన యేసుక
సంగిల. 39 గని, జో జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పబుక నిదానుమ్
నెంజ లంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ జల
తుమ్ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్, రుజుజ్
దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి
అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్ పిటట్వ,

కేన్వేరకామ్కెరదెంకనెంజె. జారుజుజ్ 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 జల
యూదుల్ కి, యోనా బోదన కెరల్ నీనెవె
పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద టీఁవొ జా,
జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’మెన రుజుజ్ దెకవుల.
కిచొచ్క మెలె, జా పటున్మ్ 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 తిలిరానిఎకిల్ఈంజకాలుమ్ చ
మానుస్ల్ తెన్ టీఁవొ జా, తుమ్ క ‘గరచ్’
మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క మెలె,
పూరుగ్ మ్ జా రాని ‘సొలొమోను రానొ
సంగితి బుదిద్చి కోడు సూనిందె’ మెన,
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని,
ఈందె, సొలొమోనుచి కంట వెలొల్ సుదొ
తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్.

43 “ఏక్ మానుస్క బూతుమ్ దెర
తిలెగిన, జా బూతుమ్ జో మానుస్చి
తెంతొములదాతతిత్చి రిసొటాన్చజన,
బయిలెగెచచ్ బులెత్ తయెదె, గని,టాన్నే
దొరుక్ జలి రిసొ, 44జో ఉచరన, ఆఁవ్
ముల దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందె మెన, జా
గేర్ విడి అసెస్ మెన, జా గెర్ చొ మానుస్
వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక
కెర, 45అనెన్ గెచచ్,జాచి కంట గరచ్ సతుత్
బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె, చి జేఁవ్ ఎతిక్
జోమానుస్చి తెడి పెస కెర, ఒతత్య్ బస
జవుల. జాచి రిసొ, జోమానుస్క అగెగ్చి
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కంట, ఆకర్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ తయెదె. గరిచ్
బుదిద్చి ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్
దసిస్ జయెదె.” మెన, యేసు బోదన
కెరల్న్.

46 యేసు పెజల్ క అనెన్ బోదన
కెరె తతికయ్, ఈందె, జోచి అయయ్సి
బావుడిస్వొజాకెర, ‘జోతెన్లటట్బుమ్ దె’
మెన వీదె 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
అంకఅయయ్,కొనస్అంకబావుడుల్ జవుల
గే జానుస్ గే?” మెన సంగ, 49 జోచి
సిసుస్ల్ తిలి పకక్ ఆతు చంప కెర,
“ఈందె, అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ .
50 కిచొచ్కమెలె, పరలోకుమ్తిలొఅంచొ
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)

1జాదీసి,యేసు గెరి తెంతొబార్జా,
సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె గెచచ్, వెసిలన్.
2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె జా కెర,
సుటుట్ నంత బెర *పెలపెలి జలి రిసొ,జో
ఏక్ దోనితె వెగ వెసిలన్. అనెన్ బెర
తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ చి
ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తతికయ్, 3 యేసు
జోవయింక దెక దెక, బోదన కెరి రిసొ
ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగుక దెరల్న్. “ఈందె,
ఉంపితొసొ ఎకిక్లొ బీ ఉంపుక బార్
జలన్. 4జో ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్
బీ బయిలె వాట్ పకక్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్
ఉత జా, జా బీ కాఁ గెల. 5 అనెన్

సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్ మతిత్ నెంజిలి పతుత్ రు
బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్ మతిత్
తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్
జలి 6 ఒపప్డ్ లయితికయ్, మొకక్ల్
డడడ్ గెల. చి చెరొ బుఁయి తెడి పెస
వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా
గెచచ్, మొర గెల. 7 అనెన్ సగుమ్
బీ కంట మొకక్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్
జా మొకక్ల్ జల. గని ఒతత్ తిల
కంట మొకక్ల్ వడడ్ కెర, ఒతత్ సేడిల్ బీచ
మొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్, జేఁవ్ మొకక్ల్
పలితుమ్ దెరి నాయ్. 8 గని అనెన్
సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడ కెర,
కేన్మొకక్ పుంజెక్ వంతుల్, †అరవయ్
వంతుల్,ముపప్య్వంతుల్, పలితుమ్
దిల. 9 సూన్ త కంగొడ్ తిలస, సూన”
మెన సంగిలన్.

10పడొత్ యేసుచసిసుస్ల్జోతెజాకెర,
“తుయి కిచొచ్కటాలివొ సంగయ్పెజల్ క
బోదన కెరసి?” మెన జోక పుసిల.
11 యేసు జోవయింక, “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ చి రిసొచి గుటుట్ ల్ జానన్ క
తుమ్ క సెలవ్ దా అసెస్. గని జోవయింక
జా సెలవ్ నాయ్.‡ 12 కిచొచ్క మెలె,
తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, చి జోక
ఒగగ్ర్ కలుగు జయెదె. గని, నెంజిలొసొ
జలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ
నెంక జయెదె. 13 జేఁవ్ పెజల్ దెక నే
దెకిలి రితి, సూన నే సూనిల్ రితి, అరుద్ మ్
కెరంతి నాయ్. ఇసిచి రిసొ ఆఁవ్ టాలివొ
కెరయ్జోవయింకబోదన కెరసి. 14జేఁవ్
నంప నే జతిస్ చి రిసొయెసయాచి అతిత్
పూరుగ్ మ్దేముడు సంగిల్కోడ్ కచితుమ్
నెరవెరుస్ప జతయ్.
తుమ్ నిజుమ్సొంత సూనెల్ కి, కచితుమ్

కెఁయఁక అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్, నిజుమ్ సొంత దెకిలెకి,

§ 12:47 12:47 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 47 కోడు తయె నాయ్.
* 13:2 13:2 పెలపులి † 13:8 13:8 తిని విసొస్ ‡ 13:11 13:11 12 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, ‘నంపజా అరుద్ మ్ తిలసకయ్ అనెన్ అరుద్ మ్ సికడుక జయెదె…గని నంప నెంజ అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి
అరుద్ మ్ కి జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’.
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కచితుమ్ అరుద్ మ్ చినుస్
నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
పెజల్ చి పెటిట్ బేడు బంద అసెస్,
ఇనాచి కంగడ్ల్ దిమమ్ల్ డంకి
జలి రితి జా అసెస్. ఇనయించ
అంకివొ డంకనిల్ రితి జా అసిత్.
నెంజిలె, ఇనయించఅంకివొదెక
చినిత,ఇనయించకంగడ్ల్సూన
సూనిత,చిఇనాచిపెటిట్ అరుద్ మ్
కెరంత, చి ఆఁవ్ ఇనెన్క చెంగిల్
కెరి రితి పసుల కెర అంచితె
జెత”.

మెన జేఁవ్ చి రిసొ సంగిలి కోడు.
16“జలె,తుమ్నంపజలసచఅంకివొ

డీసత్తిచి రిసొ తుమ్ క చెంగిలి. తుమ్ క
అరుద్ మ్ సూన్ త కంగొడ్ ల్ అసిత్చి రిసొ
తుమ్ కచెంగిలి. 17పూరుగ్ మ్ చకచి కంట
తుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి మెన కచితుమ్
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె,
పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
ఒగగ్ర్ జిన్, సతిత్మ్ ఇండిలస ఒగగ్ర్ జిన్,
తూమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి,
దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక
జేఁవ్ కోర్ 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 “ఉంపితొసొచి రిసొ సంగిలి టాలి
తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. 19 కో జలెకు
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి బోదన
సూన అరుద్ మ్ నే కెరనెల్, సయ్ తాన్ జా
కెర,జోమానుస్చిపెటిట్ ఉంపిలిజాబోదన
ఉరల్ కెర దెర గెచెచ్దె. వటెట్చి ఉంపిలి
బీ ఈంజ జయెదె. 20 పతల్ బుఁయెయ్
ఉంపిలిసి, కో జలెకు చి బోదన సూనిల్
బేగి, సరద్ జా నంపజతసిమెనెదె, 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, బే బేగి నముకుమ్ ముల
దెయెదె. 22 కంట దుబుబ్ల్ తిలి బుఁయెయ్
ఉంపిలి బీ, కో జలెకు, చి బోదన సూనెల్
కి, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క
ఉచరెతా, కీసిజాజియిందె? మెనచింత
గలనెదె జలెకు, సొమాస్రుమ్ జంక ఆస
జయెదె జలెకు, దసిస్, జా ఆస జవుస్,
జా చింత జవుస్, జా బోదనక 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

24యేసుపెజల్ క సంగిలిఅనెన్క్టాలి
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,జోఉంపిలొసొచొవిరోదుమ్ చొ
జాకెర,జాచెంగిల్బీఉంపతిలిస్ తెవెరి
గిడడ్ల్ ఉంప దా, ఉటట్ గెలన్. 26చెంగిల్
బీచ మొకక్ల్ ఉటట్ వడడ్ ఎనున్లు దెరిల్
పొది, జేఁవ్ వెరి మొకక్ల్ కి డీసిల.
27 జో ఉంపిలొ ఎజొమానితె జోచ గొతిత్
సుదల్ జా కెర, ‘బాబు, తుయి తుచి
వెడయ్ తె చెంగిలి బీ ఉంపిలది. జలె

§ 13:23 13:23 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరెదె’ మెలె, దసొమానుస్ పబుచి బుదిద్ ఇండెదె, చి అనెన్ మానుస్ల్ దెక,
జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా బెదుల.



మతత్యి 13:28 29 మతత్యి 13:43

కీసి ఒతత్ వెరి మొకక్ల్ కి ఉటట్ అసిత్?’
మెన పుసితికయ్, 28జో జేఁవ్ 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.
30 లాయితి కాలుమ్ ఎద దొనిన్ కి బెద
వడుడ్ తు. లాయితె పొదిక, వెరి మొకక్ల్
తొలితొ కడ కెర, డయ గెలిత్ రిసొ కటట్ల్
బందిలి పడొత్ క, గోదుమ్లాయకెర అంచి
కొటుట్ తె ఆన’మెనలాయితసకసంగిందె.
మెన జో ఎజొమాని సంగిలన్” మెన
యేసు సంగిలన్.
సొరుస్ గిడడ్క టాలి
(మారుక్ 4:30-34; లూకా 13:18-

21)
31 యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి

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

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

34 పెజల్ క సంగితి బోదన ఎతిక్
టాలివొ తెన్ యేసు సంగితె తిలన్.
టాలివొ నెంతె జేఁవ్ పెజల్ క జో కిచొచ్
సంగె నాయ్. 35 ఇసి, దేముడు జోచ

కబురుల్ సంగిలొ ఎకిక్లొచి అతిత్ రెగిడిల్
కోడ్ నెరవెరుస్ప జలి.
“టాలివొ సంగ ఆఁవ్ అంచి చోండి

పుటట్యిందె, చి బూలోకుమ్
జెరుమ్న్ జలి మొదొల్ తెంతొ
లుంకడిల్సి సంగిమ్ దె”

మెన రెగిడిల్ కోడు.

బటిట్ ఉంపిల వెరి గిడడ్ల్ చి టాలిక
అరుద్ మ్ సంగిలిసి

36 తెదొడ్ యేసు 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, 37 జో జోవయింక
ఇసి మెలన్. “చెంగిల్ బీ ఉంపితొసొ
కొనొస్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ. 38 బాటి కిచొచ్ మెలె,
ఈంజ లోకుమ్. చెంగిల్ బీ కిచొచ్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చ బోదల్ జల
మానుస్ల్. వెరి మొకక్ల్ కిచొచ్ మెలె,
సయ్ తాన్ చ బోదల్ జల మానుస్ల్.
39 జా వెరి బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె,
సయ్ తాన్. పంటొ లాయితి పొది
కెఁయఁక మెలె, ఈంజ ఉగుమ్ పూరి
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.
41జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ అంచ దేముడుచి దూతల్ క
తెదయిందె, చి పాపుమ్ కెరయ్ తి
వెటాక్రుమ్ చి ఎతిక్క కి, పాపుమ్
ఇండితస ఎతిక్క కి, ఈంజ లోకుమ్
తెంతొ కడ కెర, ఎకిక్తె కుడవ కెర,
42 జేఁవ్ దేముడుచి దూతల్ జోవయింక
వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెవుల. ఒతత్
గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్
తవుల. 43తెదొడ్ క, పొదుద్ చి ఉజిడి కెదిద్
జతయ్గే, దసిస్,అంక నంపజాపునిన్మ్
జలస జోవయించొ దేముడు అబొబ్స్ చి
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రాజిమ్ తె ఉజిడి జవుల. సూన్ త కంగొడ్
తిలస సూన.
లుంకడిల్ దనుమ్ చిటాలి

44 “పడొత్ , పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క
కిచొచ్ టాలి కెరుక జయెదె మెలె, ఏక్
వెడయ్ తె లుంకడ తిలి దనుమ్ చి రితి
జయెదె. ఎకిక్లొ జా దనుమ్ చజ
కెర, అనెన్ లుంకడ కెర, జా దొరుక్ జలి
మెన,సంతోసుమ్తెన్గెచచ్,జోకకలుగు
జలిసి ఎతిక్ విక గెల కెర, జా దనుమ్
రోవిలి వెడ గెనెదె.
చెంగిలి ముతయ్ల్ క చజ గెనొల్సొచి

టాలి
45 “అనెన్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె

బెదితిసి చెంగిలి ముతయ్ల్ గెన్ తొ
సావుకరి కెరిల్స్ చి రితి జతయ్. 46 జో
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 చమొసస్ 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, 50 జేఁవ్
నంపనెంజిలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల
దెవుల. ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ
చపిప్లెత్ తవుల.

51 “ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు
గే నాయ్?” మెనయేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క
పుసిలన్, చి “అమ్ క అరుద్ మ్” మెల.
52 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక “జలె, కేన్ జలెకు మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సుబుమ్ కబుర్

కామ్ తెబెదితిరిసొకోసిసుస్ల్జాజవుల
గే, జో ఏక్ గెర్ చొ ఎజొమాని కీసి జోచి
దనదానుయ్మ్ తెంతొ నొవపోరన్ సామనుల్
వెంట వాడిక కెరెదె గే, దసిస్ అసెస్.”
యేసు సొంత మానుస్ల్ 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 సూన ఆచారిమ్జా,
“ఈంజ గాయ్నుమ్ చి, ఈంజొ కెర కమొచి
కెరి సెకి ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి?
55ఈంజొమాములుమ్,ఈంజ గఁవివ్చొ
దార్ చ కామ్ కెరొసొచొ పుతుత్ సి గెద?
ఇనెన్చి అయయ్స్ చి నావ్ మరియ గెద?
అనెన్,యాకోబు, సీమోను అనెన్యూదా
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. 58 జలె, జా గఁవివ్చ
మానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి రిసొ, యేసు
ఒతత్ వెలొల్ కమొ ఒగగ్ర్ కెరె నాయ్.

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

1 జా సమయుమ్ తె, హేరోదు మెలొ
జా గలిలయ పాంతుమ్ చొ అదికారి,
యేసు కెర కమొచి రిసొ సూన తా,
2బియఁ కెర,జోచి గొతిత్ సుదల్ క బుకారా
కెర, జోవయింక, “ఈంజొ యేసు, జో
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బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను మొర
గెచచ్ అనెన్ జిఁయఅసెస్. జాచి రిసొ, ఇస
వెలొల్ కమొ కెరుక జోక సెకి అసెస్” మెన
ఉచర సంగిలన్.

3-4 కిచొచ్క జో అదికారి దసిస్ బియఁ
కెర ఉచరల్న్ మెలె, జోచొ పిలిప్ మెలొ
అనొన్స్ చి హేరోదియ మెలి తేరిస్క
హేరోదు నెతికయ్, యోహాను జోక
“తుయి జాక తియనుక నాయిమ్
నాయ్” మెన సంగితె తిలి రిసొ, జో
అదికారి యోహానుక దెర, బందవడ,
జేల్ తె గల తిలన్. 5 జోక మారుక
ఉచరెల్ కి, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ,
మెన పెజల్ యోహానుక ఉచరిల్ రిసొ,
జోవయింక బియఁ కెర, మారుక వాయిద
కెర తిలన్.

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

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

పాఁచ్వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు

అనిన్మ్ దిలిసి
(మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-

17;యోహా 6:1-14)
13 యోహానుక జరుగ్ జలిసి యేసు

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

15సాంజ్ 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 ఆన దా”
మెన, సిసుస్ల్ క సంగ కెర, 19 పెజల్ క
దెక, “తుమ్ ఎతిక్జిన్ వెస”మెనసంగ,
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
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ములెత్, అనిన్మ్ కతత్స పాసి పాసి పాఁచ్
వెయిల్ జిన్మునుస్బోదల్ జల.
యేసు సముదుమ్ చి ఉపిప్రి

ఇండిలిసి
(మారుక్ 6:45-52; యోహా 6:16-

21)
22జాఎతిక్ జరుగ్ జలి పడొత్ , “పెజల్ క

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

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

28 యేసు “ఆఁవివ్ జెతసి” మెన
సంగితికయ్, పేతురు జోక 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.
31యేసు బేగిఆతు చంప కెర, పేతురుచి
ఆతు 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 తెమానుస్ల్ క

యేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 6:53-56)

34 జేఁవ్ యేసు 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 క
జోతె కడ ఆనయ్ తికయ్, 36 యేసుచొ
పాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక
మెనబతిమాలప్జాసెలవ్ నఙన్ తెతిల,
చి జోచొ పాలుమ్ చి అంచు చడిలస
ఎతిక్జిన్ చెంగిల్ జల.

15
అతొత్ నే దొవన్ తె కయ్ లిస్ చి రిసొ

పరిసయుయ్ల్యేసుక సంగిల
(మారుక్ 7:1-23)

1 జా 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,
“తూమ్ తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్
ఉచరిల్సి కెరి ఆసక, కిచొచ్క పాపుమ్
కెర దేముడుచి ఆగన్ రితి కెరుస్ నాయ్?
4కిచొచ్ఆగన్చి రిసొఆఁవ్సంగితసిమెలె,
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
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కోడు. 5 తూమ్, మాతుమ్, కిచొచ్
మెంతసు మెలె, తుమ్ అఁవివ్ ఉచరిల్
కోడు. కిచొచ్ కోడు మెలె, ‘అంచితె
తుమ్ క కిచొచ్ కలుగు జతి గే, జయియ్
అమ్ చొ దేముడుక దెంక సంగ అసిస్
మెన కో అయయ్స్ క అబొబ్స్ క సంగుల గే,
జేఁవ్ దసిస్ సంగిలస అయయ్స్ క జలెకు,
అబొబ్స్ క జలెకు, అనెన్ తోడు దెంక
నాయ్’,మెన, తుమ్ సంగితసు. 6జలె,
తుమ్ దసిస్ మెన తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చక
అఁవివ్ ఉచరిల్సి కెరుక ముకిక్మ్ మెలి
రితి, ‘దేముడుక అదికారుమ్ నాయ్’
మెలి రితి జా, జో సంగిలి ఆగన్మారుస్ప
కెర అసుస్స్.

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

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

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు” మెన,
యేసు జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగిలన్.

మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గే
యేసు సంగిలిసి

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

12యేసు దసిస్ సంగిలి పిమమ్ట్, జోచ
సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “పరిసయుయ్ల్
జా కోడు సూన కోపుమ్ జల మెన
జానిస్ గె?” మెన, యేసుక పుసిల.

13జలె జో, “వెరి రూకుక కీసి ఉటక్వుల
గే, దసిస్, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ
దేముడు అబొబ్ జోక కామ్ క నెంజితొ
ఎతిక్ మానుస్క ఉటక్య్ లి రితి గెచచ్వ
కెర గెలెదె. 14జాకయ్, జేఁవ్ సంగితిస్ చి
రిసొ తుమ్ చింత గలన నాయ్. జేఁవ్
నంప నెంజ ఆతమ్ గుడిడ్ జా, మానుస్ల్ క
వాట్ దెకడుక ఉచరిల్సి. గని గుడిడ్ సుదొ
గుడిడ్ సుదల్ క వాట్ దెకయ్ లెగిన, జో కి
ఈంజొ కి గొయితె సేడుల.” మెలన్.

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

వేర దేసిమ్ చి తేర్ బోదచి దువిస్ క
యేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

21 యేసు ఒతత్ తెంతొ బార్ జా
ఉటట్ గెచచ్, తూరు పటున్మ్ చి సీదోను
పటున్మ్ చి పాంతుమ్ తె గెతికయ్,
22 ఈందె, 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
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దూక బూతుమ్దెరఅసెస్,చిఒగగ్ర్ 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. 24 యేసు,
“గొవుడు నెంజిల మెండల్ రిత జా
అమ్ చి ఇసాయేలుచ పెజల్ తెయి అంక
అబొబ్ తెదయ్ లన్, గని వేరమానుస్ల్ తె
నాయ్” మెలన్. 25యేసు దసిస్ మెలె
కి, జా తేర్ బోద అనెన్ పాసి జా కెర,
సెరున్ సేడ జొకర, “పబు, అంక తోడు
కెరు” మెన సంగిలి. 26 యేసు జాక
దెక, “*బోదల్ చి అనిన్మ్ గుడడ్ కెర,
సూనకూనరుల్ క గల దెంక చెంగిల్నాయ్”
మెన సంగిలన్. 27 జా కిచొచ్ మెలి
మెలె, “నిజుమి,పబు, గనిసూనకూనరుల్
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, ఏక్మెటట్య్ వెగ వెసితికయ్,
30 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ మానుస్ల్
జోతె సొటట్ జలసక, అతొత్ చటొట్
నెంజిలసక, గుడిడ్ జలసక, గులల్ జలసక,
అనెన్ వేర బాదల్ తిలస ఎతిక్క, కడ
ఆన, జోచి పాసి వెసయ్ తికయ్, యేసు
జేఁక చెంగిల్ కెరల్న్. 31 గులల్ మానుస్ల్
లటట్బిల్సి, అతొత్ చటొట్ నెంజిలస చెంగిల్
జలిసి, సొటట్ మానుస్ల్ ఇండిలిసి, గుడిడ్
మానుస్ల్ దెకిలిసిఒతత్ తిలమానుస్ల్ దెక
కెర, ఆచారిమ్ జా, ఇసాయేల్ పెజల్ చొ

దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్
దిలిసి

32 జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిన్ యేసు
తెన్ జా మెటట్య్ తిరతి తతికయ్, జోచి
సిసుస్ల్ క యేసు పాసి బుకారా కెర,
“ఈంజేఁవ్ పెజల్ తిరతి అంచితె అసిత్.
జోవయింక అనిన్మ్ కిచొచ్ కి నాయ్, చి
జోవయించి ఉపిప్ర్ ఆఁవ్ కనాక్రుమ్
జతసి. జేఁవ్ నే కతె ఉటట్ గెలెగిన,
వటెట్ మొకొమ్ గుంజ సేడుక జయెదె,
చి రిసొ జోవయింక చువెవ్ తెదవుక
అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్” మెన సంగిలన్.
33 సిసుస్ల్ ఆచారిమ్ జా, జోవయింక
“ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దెంక
మెలె, జోవయింక సరిపుచుప జతి
అనిన్మ్ఈంజబయిలెఅమ్ క కేనెదొరుక్
జవుల?” మెన సంగిల, చి 34 యేసు
జోవయింక, “జలె, తుమ్ చితె కెతిత్
పోడియొఅసిత్?” మెనపుసిలన్,చిజేఁవ్
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 పోడియొచి జేఁవ్ మొసస్ నఙన,
అతిత్ దెరన, ‘తుయి దా 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
ఎతిక్జిన్పేట్బెరు కయ్ లిపడొత్ ,సేంసిల
గండల్ సతుత్ గంపల్ తె సిసుస్ల్ గుడడ్
బెరయ్ ల. 38 తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క
ములెత్, చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మునుస్బోదల్
కయ్ ల. 39పడొత్ , జేఁవ్ బెర తిల జనాబ్ క
తెదవ దా కెర, దోనితె వెగ, యేసుచి
సిసుస్ల్ మగదాన్ మెంతి పాంతుమ్ తె
ఉటట్ గెల.

* 15:26 15:26 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ ‘బోదల్’ రిత జలయూదుల్ చి రిసొ సంగితయ్.
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16
యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె యేసుక

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. 2 యేసు 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 తుమ్ చినితసు, గని అపెప్
జరుగ్ జత కమొచి అరుద్ మ్ చినుక
నెతురుస్. 4 పబుక నిదానుమ్ నెంజ
లంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ జల తుమ్
ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్, రుజుజ్
దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి
అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ, ఎకిక్
ముల కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె.
దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ
యోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె.”

పండితుల్ చి రిసొ యేసు 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
తుమ్జాగర తెన్తా”మెన,జోవయింక
సంగిలన్. 7 జేఁవ్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ

“కిచొచ్ పోడియొ రిసొ సంగితయ్?
అమ్ పోడియొ నే ఆన్ లి రిసొయి ఇసెస్
మెలన్.” మెన బమమ్ జా లటట్బనల్.

8 యేసు, మాతుమ్, జేఁవ్ ఉచరిల్సి
జాన కెర, “తొకిక్ నముకుమ్ చ, తుమ్.
తుమ్ చితె పోడియొ నెంజిలిస్ చి రిసొ
కిచొచ్క ఉచరన లటట్బంతసు? 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” మెన
యేసు అనెన్ సంగిలన్. 12 తెదొడి
‘మాములుమ్ పులయ్ తి పీట్ చి
రిసొ నాయ్, గని సదూద్ కయుయ్లు చి
పరిసయుయ్ల్ సికడిత్సిచి రిసొ అమ్ క
జాగర సంగితయ్’మెనసిసుస్ల్ అరుద్ మ్
కెరనల్.

మానుస్ల్ అంక కోమెన 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?” మెన పుసిల. 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
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అంక కో మెన ఉచరసు?” మెన
పుసితికయ్, 16 “తుయి ఎకిక్లొ జీవ్
తిలొదేముడుచొపుతుత్ సి. జోతెదయ్ లొ
కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి”
మెన,సీమోనుపేతురు ఒపప్నసంగిలన్.
17యేసు జోక, “ఓ సీమోను, యోహాను
మెలొసొచొ పుతుత్ సి, తుక చెంగిలి.
కిచొచ్కమెలె,ఈంజకోడు తుక కోమానుస్
సికయ్ లిసి నెంజె, గని పరలోకుమ్
తిలొ అంచొ అబొబ్యి జలొ దేముడు
తుచి ఆతమ్తె ఇసి మెన సికడ అసెస్.
18 అనెన్, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, తుక ‘పేతురు’ మెన నావ్ తిఁయ
అసిస్. ‘వెలొల్ పతుత్ ర్’ మెలి అరుద్ మ్
తెన్. ఈంజ రంగిన్ పతుత్ ర్ తె అంచి
సంగుమ్ బందిందె, చి మొరున్ 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)

21 జా దీసి తెంతొ, “ఆఁవ్
యెరూసలేమ్ 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
జాఉటిట్ందె”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క

సంగుక దెరల్న్. 22 తెదొడి, పేతురు జోక
పకక్య్ కడ నా కెర, “పబు, దేముడుచి
దయక తుక జా పిటట్వుసు! దసిస్చి తుక
కెఁయయ్ఁక కి జరుగ్ జవుస్ నాయ్” మెన,
యేసుక గోల కెరల్న్. 23 పేతురు దసిస్
సంగితికయ్, యేసు పసల్ కెర, జోక దెక,
“సయ్ తాన్, అంచి పడొత్ గో! అంచి తిలి
కామ్ క తుయి అడుడ్ అసిస్స్. దేముడుచి
పచెచ్నచి బుదిద్ ఉచరల్ది నాయ్, గని
మానుస్ల్ ఉచరి 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, జోచి పానుమ్
రచిచ్ంచుప జా జోక దొరుక్ జయెదె.
26 ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కేన్
మానుస్ జవుస్కలుగు కెరన,జోచిసొంత
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. ఎతిక్మానుస్ ఇండిలి
కొలిద్ జోక సిచచ్ గే బవుమానుమ్ గే
దెయిందె. 28 అనెన్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్



మతత్యి 17:1 37 మతత్యి 17:15

కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఇనెన్ టీఁవొ
జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ నే మొరె అగెగ్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
అంచి రాజిమ్ చి అదికారుమ్ తెన్ డీసిత్సి
దెకుల”మెనయేసు సంగిలన్.

17
సిసుస్ల్ చి మొకెమ్ యేసు

పరలోకుమ్ చిఉజిడిజామారుస్పజలిసి
(మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-

36)
1అనెన్సొవువ్ దీసల్ గెలి పడొత్ ,యేసు

పేతురుక, యాకోబుక చి యాకోబుచొ
బావొస్ జలొ యోహానుక పటిట్ కడ
దెరన, డోంక్ తిలి ఏక్ మెటట్య్ వెగ
కెర, 2జోవయించిమొకెమ్ జోచి రూపుమ్
మారుస్ప జా, జోచి మొకొమ్ పొదుద్ రితి
తలుక్న ఉజిడ్ జలి, చి జోచ పాలల్
ఉజిడ్ రితి చోక్ డీసిల.

3పడొత్ ,ఈందె,పూరుగ్ మ్ చదేముడుచి
కబురుల్ సంగితమోసేచి ఏలీయాదొగుల
యేసు తెన్ లటట్బెత్ తా. జేఁవ్ తీగల్
సిసుస్ల్ క డీసన్ సేడల్. 4 జేఁవ్ దొగుల
పూరుగ్ మ్ చయేసు 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 రిసొఅంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్.
ఇనెన్చి కోడు తుమ్ సూన” మెన, జా
మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్.
6 సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన పుడొజ్
సేడ ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 7 గని యేసు
జోవయించి పాసి జా కెర, జోవయింక
చడ, “ఉటట్ . బియఁ నాయ్” మెన
సంగిలన్. 8 జేఁవ్ సిసుస్ల్ అంకివొ

ఉగుడ దెకిలె, యేసు ఎకిక్లొయి
డీసిలన్, అనెన్ కకక్ దెకిత్ నాయ్.

మొర గెలె అనెన్ జీవ్ జతిస్ చి రిసొ
యేసు అనెన్ సంగిలిసి

9యేసుచిసిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొ
ఉత జెతె తతికయ్, “ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్అయ్ లొసొమొరగెచచ్అనెన్ జీవ్
జతె ఎద,ఈంజ తుమ్ క డీసిలిస్ చి రిసొ
తుమ్ కకక్ సంగ నాయ్” మెన యేసు
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. 11జో జోవయింక, “ ‘ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ జా కెర ఎతిక్ తెయార్ కెరుక
అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్ దేముడు సంగిలి
కోడు నిజుమి, 12గని 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.
13జోబాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచి
రిసొయి ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ రితొసొ
మెన యేసు సంగిలన్, మెన సిసుస్ల్
అరుద్ మ్ కెరనల్.

మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్
నాడుకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

(మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-
43)

14 యేసుచి సిసుస్ల్ జా మెటట్య్
తెంతొ ఉత జా కెర, ఒతత్ బెరిల్ జనాబ్ తె
పాఁవితికయ్, ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర,
సెరున్ సేడ జొకర, 15 “బాబు, అంచొ
పుతుత్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తీ. జోమోరచ్
జబుబ్ తెన్ ఒగగ్ర్ బాద సేడెత్ తతత్య్.
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జో కెఁయఁక తెఁయఁక ఆగితె నెంజిలె
గడెడ్ సేడుక అసెస్. 16 తుచ సిసుస్ల్ తె
జోక కడ ఆనల్య్, గని జోక చెంగిల్
కెరుక జేఁవ్ నెతిరల్” మెన సంగిలన్.
17 యేసు, “నముకుమ్ నెంజిలి వెరి
బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి
తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక? కెతిత్
దీసల్ తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక?
అలెల్, జో నాడుక అంచితె కడ ఆన”
మెన, సంగిలన్. 18 జో నాడుక కడ
ఆన్ తికయ్, యేసు జోక దెరిల్ బూతుమ్ క
గోల కెరికయ్, జా బూతుమ్ జోక ముల
దా, ఉటట్ గెలన్. గెలి వెంటనె, 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 క
సొరుస్గిడడ్చి ఎదిలి నముకుమ్ తిలెగిన,
ఈంజ మెటట్క జవుస్ దెక ‘ఇనెన్ తెంతొ
ములదా,ఒతత్ల్ తొగో’మెలెబేగిగెచెచ్దె.
తుమ్ కిచొచ్ నంపజలెకి, జయియ్ జెయిమ్
జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి 21*గని ఎకిక్ చువెవ్తాపారద్న
కెరెల్కయ్ ఇసిచిక ఉదడుక జయెదె.”,
మెనయేసు సంగిలన్.

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

దెంక తిలి పనున్చి రిసొ యేసు

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.

25జో 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, వేర
మానుస్ల్ తె గె?” మెన పుసిలన్, 26 చి
పేతురు “వేరమానుస్ల్ తె” మెంతికయ్,
యేసు, “దసిస్ జలె,పుతత్రుస్ల్ తెసంగుక
నాయ్. 27 గని, దేముడుచి గుడిక
ఈంజ పనున్ నఙితసక అనామ్నుమ్ నే
కెరి రిసొ, తుయి సముదుమ్ తె గెచచ్,
గాలుమ్ గలు. తొలితొ దెరున్ సేడొత్
మొసొస్క దెర, జోమొసొస్చి చోండి చిర
దెకిలె, ఒతత్ ఏక్ అటుట్ వెండుల్ చి విలువచి
కాసు డీసెదె. జా దెర జా కెర, తుచి రిసొ
కి అంచి రిసొ కి జోవయింక దేసు”మెన,
యేసు పేతురుక సంగిలన్.

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

48)
1 జా పొదుల్ తె, యేసుచ సిసుస్ల్

జోతె జా కెర, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
కో వెలొల్ జయెదె?” మెన పుసితికయ్,
2జో ఏక్ బాలబోదక జోచి పాసి బుకారా
కెర,జోవయించి నెడిమిటీఁవొ కెర, 3ఇసి
మెలన్. “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, తుమ్ బుదిద్ మారుస్ప
కెరన బాలబోదల్ రిత గవురుమ్ నే

* 17:21 17:21 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె 21 కోడు తయెనాయ్. † 17:24
17:24 ‘పనున్’ మెలె, సిసుట్ చి రితి జయెదె. ఈంజ పనున్ జలె, విసెస్క్ వెరుస్ల్ చి జలి తెంతొ ఎతిక్ యూదుడు
వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుచి గుడిచి రిసొ చెతత్ర్ వెండుల్ దెంక తిలిసి.
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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 తెఎకిక్లొకజలెకు,కో †అంచి
నావ్ తెన్ మరియాద కెరుల గే, అంకయి
మరియాద కెరిల్ రితి జవుల. 6 గని అంక
నంపజల ఇస బాలబోదల్ జల రితసతె
ఎకిక్లొక కి, కో ‡పాపుమ్ కెరవుల గే,
జోవయించి టొటయ్ తిరేవ్లి రితొ వెలొల్
పతుత్ రు ఒడొవ దా, జోక సముదుమ్ తె
బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి.

7 “అయొయ్! §పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి
రిసొఈంజలోకుమ్ 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 జవుస్, కండ గెల వెంట గెలి రితి
జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అతొత్ దొనిన్
చటొట్ తెన్ కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె గలి
జతి కంట, ఆతు జలెకు, చాటు జలెకు
నెంజ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక
తుమ్ క చెంగిలి. 9 అనెన్, తుమ్ చితె
ఎకిక్లొచిఅంకి జవుస్తుమ్ క ‡పాపుమ్
కెరవతిలెగిన,అనెన్జాఅంకిజోతెతెంతొ
కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె,
దొనిన్ అంకివొ తెన్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి
జతి కంట,ఎకిక్అంకితెన్పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదుక తుమ్ క చెంగిలి.
నంపజతసక దేముడు విలువ

దెకితిసి

10 “ఈంజేఁవ్ బాలబోదల్ రితసతె
ఎకిక్లొక కి నిసాక్రుమ్ నే దెకితి
రితి దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్క
రకిత దూతల్ కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ 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 చితెబావొఎకిక్లొక 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
కోడుసూనెల్గిన,నిజుమి,పాపుమ్కెరల్య్
మెన, ఒపప్న సంగిలెగిన, జోక అనెన్

* 18:5 18:5 ఇసబాలబోదల్ తెమెలె,బాలబోదల్ కయ్ఇసిమెనుక జయెదె, నెంజిలె నంపజాబాలబోదల్ రిత
జాదాక్ కెరనల్సక కి ఇసిమెనుక జయెదె. దొనిన్అరద్ల్ కి కెరనుక జయెదె. † 18:5 18:5నెంజిలె 5.మొతుత్ మ్:
అనెన్ జో అంక నంపజలి రిసొ, ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్ మరియాద

కెరిల్ రితి జయెదె. ‡ 18:6 18:6 నెంజిలె జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే, § 18:7 18:7 నెంజిలె,
‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిస్ చి రిసొ’. * 18:7 18:7 నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిసి’. † 18:8 18:8
పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన,జాదీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్
కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. ‡ 18:9 18:9 పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్
పిటట్య్ తి రితి జలెగిన,జోదీసితెంతొఅనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’చిఅరుద్ మ్ కి గీకుబాసతెన్ఈంజతొలితొ 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
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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. 17 జో 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 కిసిసుత్ నఙితసక కియూదుల్
కీసి బెదవంతి నాయ్ గే, దసిస్ దెక సిచచ్
కెర. 18 తుమ్ నంపజలస బెద ఈంజ
లోకుమ్ తె సబ కెర కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె
గే, జాకయ్ పరలోకుమ్ తిలి అమ్ చి
అదికారుమ్ దెతసుమ్, మెన నిజుమి
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

19“పడొత్ ,తుమ్ కఅనెన్ కిచొచ్మెంతసి
మెలె,ఈంజలోకుమ్ తె తుమ్ చితె కో కో,
ఎకిక్ దొగులయి జలెకి, మెనుస్తె ఎకిక్
రితి ఉచర, కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరె గే,
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ తుమ్ చి
రిసొ జాక జరుగ్ కెరెదె. 20 కిచొచ్క మెలె,
దొగుల తీగల్ అంచి నావ్ తెన్ కేనె ఎకిక్తె
తవుల గే, ఒతత్ 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.
25 జా 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
జాసంగితికయ్, 27జోరానొజోచిఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ జా, జోక ముల కెర, జోచి
రునుమ్ చెమించుప కెరల్న్.

28 “గని, జో దసిస్ బార్ జా కెర, జోచి
జతచగొతిమానుస్ల్ తె ఎకిక్లొజోక దొన్
పుంజొ †వెండుల్ దెంక తిలొసొక దసుస్ల్
జా, జోచి పీకతె దెర, ‘తుయి అంక
దెంక తిలిసి అంక దే’ మెన సంగిలన్.
29 జోచి జతచొ జో గొతిత్ సుదొ సెరున్
సేడ, జొకర జొకర, ‘అంచి ఉపిప్రి దయ
తిఁయ దొరత్ రకుక్. తుక దా గెలిందె’
మెన, బతిమాలప్ జా సంగిలే కి, 30జో నే
ఒపప్న్ తె,జోఅనెన్కొల్ దెంక తిలిసిదాగెలెత్
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 ఎతిక్జోచొఎజొమానిక
సంగిల. 32 తెదొడి, జో ఎజొమాని, జో
కనాక్రుమ్ నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక బుకారా
కెర, జోక, ‘తుయి, గరొచ్ గొతిత్ సుదొ,
తుయి అంక బతిమాలప్ జా జొకరల్ది,
చి తుచి ఎదివాట్ తిలి రునుమ్ పెట
గెలయ్. 33 ఆఁవ్ తుక చెమించుప కెరిల్
రితి, తుయి తుచొ జతచొ గొతిత్ సుదొక
చెమించుప కెరుక తిలినాయ్గె?’ మెన,

† 18:28 18:28 దినారి
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జోక సంగ కెర, 34జోగొతిత్ సుదొ రునుమ్
జలిసిఎతిక్ దెతెఎద, సిచచ్ల్ కెరసతెజో
జేలి తంక మెన జోచొ ఎజొమాని సొరప్
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”
మెనయేసు బుదిద్ సంగిలన్.

19
1యేసుఈంజేఁవ్కొడొసంగ 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
రిసొయేసు సంగిలిసి

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, చి యేసు
జోవయింక,
4 “ఈంజ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది

తెంతొ, మునుస్బోద తేర్ బోద
మెన, జెరిమ్లొసొ జేఁక
జెరమ్య్ లొ.

5ఇసికయిమునుస్బోదఅయయ్స్అబొబ్స్ క
ముల దా, జోచి తేరిస్ తెన్ బెద
తంక అసెస్, అనెన్ జేఁవ్ దొగుల
ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల మెన
జెరమ్య్ లొసొ సంగిలన్

మెన సదు కెరుస్ నాయ్ గె? 6 జలె,
జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ జీవ్ జా అసిత్. జాచి
రిసొ, దేముడు పెండిల్తె కకక్ జత కెరవ
తయెదె గే, కేన్ మానుస్ ములవుక
జయె నాయ్.” మెన యేసు సంగిలన్.
7 జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ యేసుక “జలె,
‘ముల దెతిపుసత్కుమ్ రెగడ్ దిలెగినముల

దెంక జయెదె’ మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొ
కిచొచ్క ఆడ దిలన్?” మెన, సంగిల.
8యేసుజోవయింక, “తుమ్రాడ్జీవ్ చ
మానుస్ల్ చిరిసొ ‘తుమ్ చతేరిద్వొకముల
దెంక జయెదె’ మెనమోసే సెలవ్ దిలన్,
గని మానుస్ల్ క జెరుమ్య్ లి కెరిల్ మొదొల్
తెంతొ దసిస్ తయె నాయ్. 9 ఆఁవ్ కిచొచ్
మెన తుమ్ క సంగితసి మెలె, జా లంజె
జలి రిసొ పిటట్వ, కో జలెకు జోచి తేరిస్క
ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్ జయెదె గే,
లంజె వంసుమ్ చొ జతయ్, 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, “దేముడుజాసెకి 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 చిసేవఎకిక్మెనుస్తెన్ కెరి రిసొ,
సగుమ్ జిన్ కిగొడుడ్ రితజాతవుల. జలె,
తుమ్ఉచరిల్ రితితంకకోతెరులగే,దసేస్
తతుత్ .” మెన సంగిలన్.

యేసు బాలబోదల్ క చడ వరుమ్
దిలిసి

13 పడొత్ , యేసు జోవయింక చడ
పారద్న కెరుక మెన, సగుమ్ జిన్
జోవయించ బాలబోదల్ క జోతె కడ
ఆనల్. 14 జలె, జేఁవ్ బోదల్ క కడ ఆనల్
మానుస్ల్ క యేసుచ సిసుస్ల్ “పోన”
మెనగోల కెరల్. గని,యేసు, “జోవయింక
అడుడ్ కెర నాయ్. బోదల్ అంచితె జెతు.
కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇస
సుదల్ చియి”మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
15జేఁవ్బోదల్ కబోడిచడకెరఒతత్ తెంతొ
ఉటట్ గెలన్.
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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.
ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కెఁయఁక
తెఁయఁక జితి వాట అంక దొరుక్ జంక
మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ కెరెల్
జయెదె?” మెన పుసిలన్. 17 యేసు
జోక, “కేన్ చెంగిల్ చి మెన కిచొచ్క అంక
తుయి పుసితసి? చెంగిల్ తిలొసొ
ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయి నాయ్.
పరలోకుమ్ తె జితి వాట కావలె మెలె,
దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి కెరె తా” మెన
సంగిలన్. 18 జో ఉబెడొ, “కేన్ కేన్
ఆగన్ల్ రితి కెరుక?” మెన యేసుక
పుసిలన్, చియేసు,
“నరు అతయ్ కెరు నాయ్,
లంజెకమొ కెరు నాయ్,
కిచొచ్ చోరు నాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగు నాయ్,
19 అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె

తా,
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,
“తుయి పూరి జంక ఆస తిలెగిన, గో,
చి 21 తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక కెర, బీద
సుదల్ క దేసు, చి పరలోకుమ్ తె తుక
ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్, అంచి తెన్
బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెలన్. 22 గని,
జో ఉబెడొ ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ,
యేసు దసిస్ సంగితికయ్, దుకుమ్ జా
మొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక కసుట్ మ్

23 తెదొడి యేసు జోచి సిసుస్ల్ క,
“ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసిమెలె,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,
ఆచారిమ్జా, “దసిస్ జలె,కోరచిచ్ంచుప
జంక జయెదె?” మెన, సంగితికయ్,
26 యేసు జోవయింక దెక, “మానుస్ల్
కెరక్ నెతిత్రిల్సి, గని ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక కి
దేముడుక సెకి అసెస్.” మెన సంగిలన్.
27 పేతురు, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్
ముల దా తుచి పటిట్ బులితసుమ్, చి
రిసొ అమ్ కయి కిచొచ్ దొరుక్ జయెదె?”
మెన పుసిలన్. 28 యేసు జోవయింక
ఇసి మెలన్, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ కనొవర్చెంగిల్ కెరెపొదిక,ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఎతిక్క
ఏలుప కెరి రిసొ, అంచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి సింగాసనుమ్ తె వెసితె పొదిక,
అంక నంపజా తుమ్ బారజిన్, బార
సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ 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
దాచ తోటచొ ఎజొమానిచి దయచి

రిసొటాలి
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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 బార్జా కెర, 2ఏక్
దీసిచి కామ్ క ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి
*డబుబ్ల్ దెయిందె” మెన, జేఁవ్ కూలి
మానుస్ల్ చిమొకెమ్ఒపప్నసంగతా,దాచ
తోటతె జేఁవ్ కామ్ కెరి రిసొ జోవయింక
తెదయ్ లొ.

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

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

8 “సాంజ్ జతికయ్, జో దాచ
తోటచొ ఎజొమాని జోచొ గెర్ చి డబుబ్ల్
దెకితొ మానుస్క, ‘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 ఒండి మెదెద్న్ చి
కూలి డబుబ్ల్ దొరుక్ జలి. 11 జాచి
రిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లస జా కూలి
డబుబ్ల్ నఙన, ‘పెందలె తెంతొ సాంజ్
ఎద ఒపప్డ్ క కెదిద్ సెమ జా, అమ్
కామ్ కెరల్మ్. 12 జేఁవ్ ఎకిక్ గంట
కెరల్సక అమ్ చి తెన్ సమానుమ్ దిలది’
మెన గోస లటట్బ, ఎజొమానిక సంగిల.
13 ఈంజొ 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 లొసొక
అనెన్, ‘తుక దిలి రితి, ఈంజొ పడొత్
అయ్ లొసొక కి దెంక అంక ఇసుట్ మ్ జలి.
15 అంచి సొంత ఆసిత్ అంచి ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి వంట దెంక నెంజె గే? అంచి
సరద్క జోవయింక దరుమ్మ్ తెన్ దిలి రిసొ
తుమ్ క గోస గే?’ మెన, జో ఎజొమాని
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 జోచబారజిన్
సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, ఇసి మెలన్.

* 20:2 20:2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క కూలి ఏక్ దేనారము ఇసాయేలు దేసిమ్ చ దా అసిత్ † 20:13 20:13
మింత
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18 “ఈందె, యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్.
ఒతత్ కిచొచ్ జయెదె మెలె, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, మానుస్ దెరెల్,
వెలెల్లమానుస్ల్పూజరుల్ తె చిమోసేతెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సతె దెరున్
సేడిందె, చి జేఁవ్ అంక మొరి సిచచ్
వయడ కెర, 19అంక కొంకడిత్ రిసొ, అంక
కొరడ్ల్ తెన్ పెటితి రిసొ, అంక సిలువతె
టీఁవొ కెరమారి రిసొ, అమ్ చయూదుల్
నెంజిల అదికారుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్
కెర దెవుల. గని తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్ందె”మెన సంగిలన్.
అయయ్సిజాచి దొగుల పుతత్రుస్లుచి

రిసొ కోర్ ప జలి
20 తెదొడి యేసుచ సిసుస్ల్ జల

జెబెదయిచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ చి
అయయ్సి, జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తెన్యేసుతె
జా కెర, సెరున్ సేడ జొకర, “ఏక్ వరుమ్
దే” మెన, సంగితికయ్, 21యేసు జాక,
“తుయి కిచొచ్ కోర్ ప జతసి?” మెన
పుసిలన్, చి ఈంజ, “తుచి రాజిమ్ తె
అంచ పుతత్రుల్ దొగుల, తుచి ఉజెతొ
పకక్ ఎకిక్లొ, డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెస
తతి రితిఆడ దేసు”మెనసంగిలి. 22చి
యేసు, “తుమ్కిచొచ్పుసితసు గే,తుమ్
నేనుస్. అంచి గినన్తె బెదపితి రితి,ఆఁవ్
సేడుక తిలి దుకుమ్ తె బెదుక ఓరుస్ప
జంక తెరుస్ గే?” మెన సంగితికయ్,
జేఁవ్ “అమ్ తెరుమ్ దే” మెలె. 23 దసిస్
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 సెలవ్ దా
తయెదెగే, జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెలన్.
24తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్ ఎతిక్చి
కంట వెలెల్ల మానుస్ల్ జంక ఉచరిల్స్ చి
రిసొసేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్జాఎతిక్
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,
జోవయింకపోటి తెన్ ఏలుప కెరతిమెన
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, జో తుమ్ చొ
గొతిమానుస్ రితొ జా తంక. 28 దసిస్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కి
మానుస్ల్ చిఅతిత్ సేవ కెరవడనుకనాయ్,
గని మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్
అయ్ లయ్. మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ క
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ
గెలిత్ రిసొయి మొర అంచి పానుమ్
దెంక అసెస్చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్” మెన సిసుస్ల్ క యేసు
సంగిలన్.

దొగుల గుడిడ్ జలసక యేసు 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
పెజల్ జోచి పటిట్ గెతె తిల. 30 జలె,
ఈందె,వాట్సొడిదొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్
వెస తిల. యేసు జా వాట్ జెతయ్మెన
సూన తా, “ఓ యేసుపబు, 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
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జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్
కెరు!” మెన, అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ
కేకుల్ గలిత్కయ్, 32 యేసు టీఁవొ కెర,
జోవయింక బుకారా కెర, “ఆఁవ్ తుమ్ క
కిచొచ్ కెరుక మెన తుమ్ ఉచరసు?”
మెన పుసిలన్. 33 జేఁవ్ జోక, “అమ్ చ
అంకివొ దెకితి రితి కెరు” మెన సంగిల.
34జేఁవ్ చిఉపిప్ర్యేసు కనాక్రుమ్జా,
జోవయించ అంకివొ చడిలన్. చడిలి
బేగి, జోవయించ అంకివొ టేంట డీసిల,
చి జేఁవ్ జోచి పటిట్ గెల.

21
యేసు యెరూసలేమ్ 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,
‘ఇనెన్తెన్పబుకకామ్అసెస్’మెనసంగ.
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 సంగిలి రితి కెర, 7జా
గాడెద్క చి, జాచొ పిలల్క ఉదడ ఆన, జోచి
సిసుస్ల్ జోవయించ దుపప్టుల్ జా పిలల్చి
ఉపిప్ర్ గలిత్కయ్, యేసు వెగ వెసిలన్.
8 అనెన్, ఒతత్ బెరల్ జనాబ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయించదుపప్టుల్ 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 చిటాన్ తె తిలొసొక
ఓసనన్!” మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల.

10 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె
పాఁవితికయ్, పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్
“ఈంజొ కో?” మెన, బమమ్ జతికయ్.
11 ఒతత్ జో తెన్ అయ్ ల పెజల్
కిచొచ్ మెల మెలె, “దేముడుచి కబుర్
ఆన్ తొ, గలిలయ పాంతుమ్ చి నజరేతు
గఁవివ్చొ,యేసు ఈంజొ”మెన సంగిల.

దేముడుచి గుడితె సామనుల్ వికితస
గటకయేసు ఉదడిల్సి

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

* 21:1 21:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తవుల చి ఇసి నావ్ తయెదె. † 21:5 21:5 ‘సీయోను’మెలె,
యెరూసలేమ్పటున్మ్ క అనెన్క్నావ్ జయెదె. ‡ 21:9 21:9 ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనజేఁవ్ సంగిలె,ఈంజ
లోకుమ్ చి రగుమ్ చి రాజిమ్ క ఏలుప కెర జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ జోవయించ ఈంజ లోకుమ్ చ
బాదల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన జేఁవ్ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరల్. జోచి రాజిమ్ ముకిక్మ్ క ఆతమ్ రగుమ్ చి
జయెదెమెన అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. § 21:9 21:9జోవయించిబాస తెన్ ‘జొఒర,జొఒర!’ మెలిఅరుద్ మ్
తెన్ ‘ఓసనన్!’ మెన కేక్ గలెత్ తిల. * 21:12 21:12 అరిప్తుమ్ దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె, జోవయింక
ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చిడబుబ్ల్దిలెనెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్పలట్వన,దేముడుచి
గుడితె కామ్ క జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ కయ్ పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె డబుబ్ల్ కి దేముడుచి గుడిక దెంక
జయెదె.
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12తెదొడియేసు *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 చి కొవ్ న బోదల్ చి చోండివాట్

గవురుమ్ ఆననల్ది”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ కోడు
తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగ
కెర, 17 జోవయింక ముల దా కెర, జా
పటున్మ్ తె తెంతొ బార్ జా, బేతనియ
గఁవివ్ గెచచ్, ఒతత్ నిద తిలన్.
పండుల్ నే దెరొల్ రూకుక జరుగ్ జలిసి
(మారుక్ 11:12-14,20-24)

18 అనెన్క్ 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”మెనసంగిలన్,చిజారూకు బేగి
సుకక్ గెలి.

పారద్న కెరిస్ చి రిసొ యేసు బోదన
కెరిల్సి

20 యేసుచ సిసుస్ల్ జా జరుగ్
జలిసి దెక బమమ్ జా, “ఈంజ రూకు
కీసి జా బేగి సుకక్ గెలి గె?” మెన
లటట్బంతికయ్, 21 యేసు, “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, ఈంజ మెటట్క జలెకు
దెక, ఉటిక్ జా, సముదుమ్ తె గలి జా
మెన సంగిలెగిన, దసిస్ జరుగ్ జయెదె
మెన తుమ్ క నిజుమి ఆఁవ్ సంగితసి.
22 మెలె, తుమ్ పారద్న కెరె పొది
కిచొచ్ నఙితె గే, జా దొరుక్ జలి మెన
నంపజలెగిన, తుమ్ నఙిలిసి నే పిటెత్
తుమ్ క దొరుక్ జయెదె.” మెన, యేసు
సంగిలన్.
వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక అనెన్

పరిచచ్ కెరల్
(మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-

8)
23 యేసు దేముడుచి గుడితె పాఁవ

కెర బోదన కెరె తతికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్
చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె జా కెర,
“తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి ఇనెన్
బోదన కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్
అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?”
మెనజోకపుసిల. 24యేసుజోవయింక,
“ఆఁవ్ కి తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు పుసిందె.
ఈంజ కోడుక తుమ్ జబాబ్ సంగిలెగిన,
ఆఁవ్ కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి

† 21:19 21:19అంజూరుమ్రూక్ చకాయల్బొడడ్ పండుల్ రితజవుల. ‡ 21:19 21:19 రూకు చెంగిలొచొ
జలె, అకడ్ల్ దెరెల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.
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గే, తుమ్ క సంగిందె. 25 యోహాను
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్
కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్ తెంతొ
చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గె?” మెన
పుసిలన్. జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన,
‘పరలోకుమ్ తెంతొ చి’ మెన అమ్
సంగిలెగిన, ఈంజొ ‘దసిస్ జలె, తుమ్
కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?’ మెన
అమ్ క సంగెదె. 26 గని, ‘మానుస్ తెంతొ
చి’ మెన అమ్ సంగిలెగిన, జనాబ్
కిచొచ్ మెనుల గే బితసుమ్. కిచొచ్క
మెలె, యోహానుక ‘దేముడుచి కబుర్
సంగిలొసొ జయెదె’ మెన ఎతిక్జిన్
నంపజతతి మెన వెలెల్ల మానుస్ల్
జోవయింక జెఁవివ్ ఉచరన, “అమ్
నేనుమ్” మెన జబాబ్ సంగిల. 27జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు “జలె, కిచొచ్ అదికారుమ్ తె ఆఁవ్
ఈంజేఁవ్ కమొ ఆఁవ్ కెరసి గే, తుమ్ క
సంగి నాయ్”మెన సంగిలన్.

దొగుల పుతత్రుల్ చి రిసొ సంగిలిటాలి
28 ఒతత్ తెంతొ వెలెల్ల మానుస్ల్ క

యేసు అనెన్ ఇసి మెలన్. “ఏక్ టాలి
ఉచర. ఏక్మానుస్క దొగుల పుతత్రుస్లు
తిల. అబొబ్సి జో వెలొల్ పుతుత్ స్ క
‘ఓ పూతుత్ , తుయి ఆజి గెచచ్, అమ్ చి
దాచ తోటతె కామ్ కెరు మెన’ మెలన్.
29 జో పుతుత్ సి ‘నెసి’ మెన జబాబ్
సంగిలొ, గని పడొత్ తపుప్ ఒపప్న దుకుమ్
జా బుదిద్ ఆననా, జా కామ్ తె గెలన్.
30పడొత్ జోఅబొబ్సిఅనెన్కొల్ పుతుత్ స్ తెజా
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,ఈంజదేసిమ్ చతుమ్నిసాక్రుమ్
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 కి లంజె కమొచ కి
జోక నంపజల. జలె, జేఁవ్ నంపజా
చెంగిల్ జలిసి తుమ్ దెకిలెకి, తుమ్
కెర పాపల్ క విసారుమ్ జసు నాయ్, చి
యోహానుచి కోడు నంపజసు నాయ్.”
మెన రుజుజ్ సంగిలన్.

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

19)
33 పిమమ్ట్ యేసు, “అనెన్క్ టాలి

సంగిందె. సూన, ఏక్ ఎజొమాని తిలన్.
జో దాచ తోట రోవడ కెర, జా తోట
సుటుట్ నంత కోట గలవ కెర, ఒతత్ దాచ
రసుస్మ్ కడవనుక వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ
కెర, తోట రకితి గోపురుమ్ బందవ కెర,
రకితసక నిసాన, జోవయింక జా తోట
గుతత్ దా కెర, వేర దేసిమ్ఉటట్ గెలన్.

34 “పండుల్ చి పంటొ లాయితి
సమయుమ్ జెతికయ్, 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, జో ఎజొమాని అగెగ్చి కంట
ఒగగ్ర్ జిన్ వేర గొతిత్ సుదల్ క తెదయ్ లన్,
గనిజేఁవ్తోటరకితసఇనెన్యింక కిదసిస్
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
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పుతుత్ స్ క దెక కెర, ‘ఇనెన్కయి అబొబ్స్ చి
దనుమ్ కలుగు జయెదె, అలెల్, ఇనెన్క
మార కెర, ఇనెన్క జెతి దనుమ్ అమ్ క
కడనుమ.’ మెన ఉచర, 39 జోక
దెర కెర, దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర
మారల్. 40 జలె, జా తోటచొ ఎజొమాని
అయ్ లె, గుతత్ నఙిలస, జేఁవ్ రకితసక
కిచొచ్ కెరెదె?” మెన యేసు పుసిలన్.
41జో ఎజొమాని, “జేఁవ్ గారచ్ సుదల్ క
మార, పంటొలాయితెపొదిక 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?
‘గేర్ బందిత సుదల్ కామ్ క నే జయె

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

మెన రెగిడిల్ కోడు. 43 దేముడుచి
రాజిమ్ క దెకితి కామ్ తుమ్ చితె తెంతొ
కడ కెర, జోచి రాజిమ్ తెన్ బెదితి
పలితుమ్ దెర పెజల్ చి అతిత్ దెయెదె
మెన 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” మెన యేసు
సంగిలన్.
వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక 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, జా పొది జోక
దెరుక ముల దిల.

22
పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొచి

టాలి
(లూకా 14:15-24)

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

8 “తెదొడి జో రానొ గొతిత్ సుదల్ ఇసి
మెన సంగిలన్. ‘పెండిల్ విందు తెయార్
కెర అసిస్, గని బుకారల్స ఈంజ విందుతె
జెంక తగుప జలస్ నెంజి. 9 జాచి
రిసొ, వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, తుమ్ క డిసత్స
ఎతిక్క పెండిల్ విందుతె జా మెన, తుమ్

§ 21:44 21:44 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44 నంబర్ చి కోడు తయె
నాయ్.
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బుకారా.’ మెన, జోచ గొతిత్ సుదల్ క జో
రానొ తెదయ్ లన్. 10 జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్
వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, ఒతత్ డీసిలమానుస్ల్
ఎతిక్క విందుతె బుకారా ఆనల్, చి జా
పెండిల్ బడిడ్తె బెరల్.

11 “పడొత్ జో రానొ, ‘పెండిల్ బడిడ్తె
వెసిలసక దెకిన్ దె’ మెన, జా పెండిల్
బడిడ్చి తెడి జా కెర, ఒతత్ పెండిల్ పాలల్
నే గలనొల్ ఎకిక్లొక దెక కెర, 12 ‘ఓ
*నేసత్మ్, తుయి పెండిల్ పాలల్ నెంజితె
ఇనెన్ కీసి అయ్ లది?’ మెన, జో రానొ
సంగితికయ్, జో మానుస్ బియఁ గెచచ్,
తుకెల్ తిలన్. 13 తెదొడి రానొ, ‘ఇనెన్క
చటొట్ అతొత్ బంద కెర, ఇనెన్క బయిలె
అందర్ చి కంటఅందర్ తె గలదాస. 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
సతిత్మ్తెన్బోదన కెరసిమెనజానుమ్”
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 లస
యేసుక పుసిల.

18 గని యేసు జోవయించి పెటిట్చి
విసుస్మ్ జాన, “ఉపమెనుస్చొ
మానుస్ల్, తుమ్. అంక కిచొచ్క పరిచచ్
కెరసు? 19అలెల్,జాసిసుత్ దెతి డబుబ్ల్ చి
కాసు ఏక్ అంక దెకవ”మెన,జోవయింక
సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక ఏక్ వెండి
కాసు దెకయ్ ల. 20 యేసు “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.

22 జోచి కోడు సూన ఆచారిమ్
జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ ల
మానుస్ల్యేసుక ముల దా, ఉటట్ గెల.

సదూద్ కయుయ్లు యేసుక పరిచచ్
కెరుక అయ్ లిసి

(మారుక్ 12:18-27; లూకా
20:27-40)

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

జోచొ బావొసి జో అనొన్స్ చి
తేరిస్క పెండిల్ జా, జోచొ
అనొన్స్ చి నావ్ తెన్ బోదల్
పాయదెంక అసెస్,

మెన, మోసే పూరుగ్ మ్ చ సంగిలన్.
25 జలె, అమ్ చి తెన్ సతుత్ జిన్ బావుడుల్
తిల. వెలొల్ పెండిల్ జా మొర గెలన్.
ఇనెన్క బోదల్ నెంజిలి రిసొ, ఇనెన్చి పటిట్
జెరిమ్లొబావొస్ కఈంజతేరిస్ పెండిల్ కెరనిల్.
26 తొలుస్ర్ తెంతొ కరవ్డ్ చొ ఎద, వరస్
తెన్ వెలొల్ చి తేరిస్క దసిస్ పెండిల్ జరుగ్ కెరన
మొర గెల. 27 ఎతిక్ మొర గెలి పడొత్ ,

* 22:12 22:12మింత † 22:17 22:17జా సిసుత్ మెలె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .



మతత్యి 22:28 50 మతత్యి 22:44

ఈంజ తేర్ బోద కి మొర గెలి. 28 జలె,
మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతె పొదిక,
ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె కకక్ ఈంజ తేరిస్
జా తయెదె? ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్
తెన్ ఇనెన్క పెండిల్ జా తిల గెద?” మెన
యేసుక పుసిల.

29 గని, యేసు జేఁవ్ క, “తుమ్
దేముడుచి కొడొ నేన అసుస్స్. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి తుమ్
సదు కెరెల్ కి, ఒతత్ తిలిసి అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్, చి జో దేముడు కెరయ్ త కమొ
దెకిలెకి, జోచి అదికారుమ్, సెకి, కెదిద్ గే
చినుస్ నాయ్. 30 మెలె, మొర గెచచ్
అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె, పెండిల్వొ నే జతె,
మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల.
31పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’
మెన ఉచర, తుమ్ అనామ్నుమ్ తెన్
అసుస్స్. జలె, దేముడు తుమ్ క సొంత
సంగిలిసి సదు కెరుస్ నాయ్ గె? మొర
జీవుజాఉటిట్తి రిసొ,
‘ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి

యాకోబుక దేముడుయి’,
మెన, దేముడు సంగిలి కోడు. 32 జలె,
జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ మొర తిలె కి, జోవయింక
జో దేముడు జా తా 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, జో బోదన కెరిల్స్ చి రిసొ సూన కెర,
ఆచారిమ్ జల.
పరిసయుయ్ల్ యేసుక 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 చొచిఅతిత్ దేముడు దిలి ‡ఆగన్ల్
తెన్ కేన్ ఆగన్ తొలితొచి ముకిక్మ్ చి?”
37యేసు జోక,
“తుమ్ చొపబు జలొదేముడుక 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. 39 అనెన్, ‘తుమ్ క తుమీ
కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,తుచి పకక్ సుదొక
కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక’ మెన, అనెన్క్
ఆగన్ ముకిక్మ్. 40మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ ఎతిక్క
కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగుల
ఎతిక్ కోడు కి, ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్
ఆదారుమ్ జా 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,
జోవయించిసెకుమ్ చొ”మెలన్. 43జేఁవ్
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక,
“దసిస్ జలె, కీసుత్ దావీదుక పుతుత్ సి
జలెగిన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సికయ్ తికయ్, దావీదు రానొ కిచొచ్క
కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగిలన్. కిచొచ్
కోడుతె దసిస్ సంగిలన్మెలె;
44 ‘తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి

సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరె ఎద,
‡ 22:36 22:36 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. § 22:37
22:37 పేట్ తెన్
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అంచి ఉజెతొ పకక్య్ తుయి
పెస తా’ మెన, పబు అంచొ
పబుక సంగిలన్.”

45దసిస్దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’మెన
సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జా జోక
పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర మెన యేసు
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగితికయ్,
46కో కిఅనెన్క్ కోడ్ సంగుక నెతిరల్. అనెన్,
జాదీసితెంతొ,జోవయింతె కో కియేసుక
ఎకిక్ కోడు కి పుసుక దయిరిమ్ తిలె
నాయ్.

23
పెజల్ క సిసుస్ల్ క యేసు జాగర

సంగిలిసి
(మారుక్ 12:38-40; లూకా

11:37-52; 20:45-47)
1తెదొడియేసుజా దేముడుచి గుడితె

బెరల్ పెజల్ క కి జోచ సిసుస్ల్ క కి ఇసి
మెలన్. 2 “మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి పీటతె వెసిలి రితి జా
పెజల్ కమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడుక అదికారుమ్ అసెస్. 3జాకయ్,
జేఁవ్ తుమ్ క సికయ్ తిసి ఎతిక్ కెర, గని,
జోవయించ కమొ రితి తుమ్ కెర నాయ్.
జేఁవ్, ఇసి కెర, దసిస్ కెర,మెన సంగితిసి
జేఁవ్సొంత కెరి నాయ్. 4పిమమ్ట్, కూలి
మానుస్ల్ క సావుకరుల్ కీసి కంది వయితి
జాడు వయడుల గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్, 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.
5జోవయించకమొకిచొచ్బుదిద్ తెన్ కెరతి
మెలె, అమ్ కెరంతి పునిన్మ్ మానుస్ల్
మెనుస్తు మెన, దేముడుచ ఆగన్ల్
రెగడ్ రచచ్ల్ రిత బంద, రూందు వెలొల్

కెర, నిరెడ్ బందంతతి, చి జోవయించ
పాలల్ చ జులప్ల్ దీగు కెరతి. 6 పడొత్ ,
విందుల్ తె ముకిక్మ్ టానుల్ క కోర్ ప
జతతి. అనెన్, జోవయించ సబ గెరలె
కి ముకిక్మ్ చ వెసిత పీటల్ కడన్ తతి.
7 పడొత్ సంతవీదులె, మానుస్ల్ ఎతిక్
అమ్ క జొకరు మెన కోర్ ప జతతి.
పడొత్ , మానుస్ల్ జోక ‘గురుబాబు’ మెన
జొకరుక కి కోర్ ప జతతి” మెన యేసు
సంగిలన్.
యేసు సంగిలి బోదన

8 “తూమ్, జలె, తుమ్ తె కకక్
‘గురుబాబు’ మెన నాయ్. తుమ్ క
ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ గురుబాబు రితొ జా
అసెస్, చి తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ జతి రిత
బావుడుల్ జా అసుస్స్. 9 అనెన్, ఈంజ
లోకుమ్ తెచ కకక్ కి ‘దేముడు జలొ
అబొబ్’ మెలి రితి నావ్ తియ నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ
అబొబ్సి జలొ దేముడు, పరలోకుమ్ తె
తిలొసొ. 10అనెన్, 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
జోవయింకజెఁవివ్దాక్ కెరనుల గే,వెలెల్ల్
జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలి తీరుప్

13 పడొత్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు
ఇసి మెన తీరుప్ సంగిలన్. “అయొయ్!
ఉపమెనుస్చొపరిసయుయ్ల్చిమోసేతెన్
దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స,నాసెనుమ్
జసెత్! కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ చి మొకెమ్
తుమ్ పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు.
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ జా రాజిమ్ తె
సొంత బెదుస్ నాయ్, చి బెదుక
ఇసుట్ మ్ జలస బెదుక తుమ్ ఒపుప్స్

* 23:14 23:14 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 14 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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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 చినుతు నాయ్’
మెన మానుస్ల్ చి మొకెమ్ దిగిల పారద్నల్
కెరసు. జాకయ్తుమ్ చిపాపుమ్ ఒగగ్ర్,
చి వెలిల్ సిచచ్ జసెత్.

15 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ
పరిసయుయ్ల్, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్!
తుమ్ కకక్ జలెకు తుమ్ చి మొతుత్ మ్ తె
బెదవంతి రిసొ, సముదుమ్ బుఁయి
దెకజెతసు, చి జో తుమ్ చితె బెదిలొ
మెలె, జోవయించి బుదిద్ తుమ్ చి బుదిద్చి
కంట దొనిన్ వాటల్ గార్ జతి రితి కెరసు,
చి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె తూమ్ గెతె జలె,జో
అనెన్ 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
గుడితె తిలి బఙరి తోడు’ మెన ఒటుట్
గలనెల్, జో గలిలి ఒటుట్ నెరవెరుస్ప
కెరనుక అసెస్ మెన తుమ్ సంగితసు.
17 తుమ్ బుదిద్ నెంజిల గుడిడ్ జల
మానుస్ల్. దొనిన్తె కేన్ముకిక్మ్? బఙరి
గే, బఙర్ క చెంగిల్ కెరి దేముడుచి గుడి
గే?

18 “అనెన్, ‘బలి దెతి టాన్ సాచి’
మెన ఎకిక్లొ ఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె,
గని ‘జాచిఉపిప్రి తిలి అరిప్తుమ్సాచి’
మెన ఒటుట్ గలనెల్, జో మానుస్ గలిలి
జా ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక అసెస్”
తుమ్ మెంతసు. 19 తుమ్ గుడిడ్ జల
రిత మానుస్ల్, దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్?
అరిప్తుమ్ గే,అరిప్తుమ్ క సుదిద్ కెరి బలి

దెతి టాన్ గే? 20 జలె, బలి దెతి టాన్
తోడు మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల గే,
‘జేఁవ్ చి ఉపిప్రి తిలిసి ఎతిక్ సాచి’మెన
ఒటుట్ గలనిల్ రితి జతయ్. 21 పడొత్ ,
‘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
రితిజా, ‘ఒతత్ వెసితొసొతోడు’మెలిరితి
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,
గని మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
తెచ ముకిక్మ్ జల సెలవ్ కొడొ పఁవస్
అసుస్సు. కిచొచ్ కిచొచ్ సెలవ్ కొడొ రితి
కెరుక ముల అసుస్స్ మెలె, సతిత్మ్
తెన్ రుజుజ్ కెర తీరుప్ కెరిసి, కనాక్రుమ్
జతిసి, చి దేముడుచి ఉపిప్రి నిదానుమ్
నముకుమ్ తితిసి. జోవయించి వంతు
దసస్ వసుత్ వల్ క దెంక తపుప్ నాయ్,
గని అనెన్ ముకిక్మ్ జల సెలవ్ కొడొ
రితి తుమ్ కెరదు జలె, తుమ్ క చెంగిల్
తతిత్ 24 గుడిడ్ జల రిత వాట్ దెకయ్ తస,
తూమ్. పితిస్ తె డోమ తిలె జాక వెంట
గెల, ఒంటె తిలె కి నాయ్మెన జాక గీడిల్
రితి జతసు.

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

27 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స,
పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్!
తుమ్ చునున్మ్ సరొయ్ లి మెసుస్న్ చి
రితి అసుస్స్. ఉపిప్రి చొకిక్ల్ సూటి
డీసత్య్, గని తెడిమొర గెలమానుస్ల్ చ
అడొడ్ , కువ గెలి ముకక్ల్ తయెదె.
28 దసిస్, తుమ్ క దెకిత మానుస్ల్ క
నీతిసుదల్ చ రిత డీసత్సు, గని తుమ్ చి
ఆతమ్ తెడి ఉపమెనుస్, మూరుక్మ్ బుదిద్
బెర అసెస్.

29 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి
పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్!
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ మారిల్ రిసొ తుమ్ క లాజుచి
రిసొ, జేఁవ్ నీతిసుదల్ చి రిసొ తుమ్
మెసుస్న్ లు బందవ, సూటి కెరవ,
30 ఆమ్ అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ తిల దీసలె
జితమ్ జలె, దేముడుచి కబుర్ ఆనల్సక
మారిల్స్ తె ఆమ్ బెదితమ్ నాయ్”
మెనన, నీతి సంగితసు, తుమ్. 31దసిస్
మెనన, దేముడుచి కబుర్ ఆనల్సక
మారల్సచ పుతత్రుస్లు జా అసుస్మ్
మెన, తుమ్ చి ఉపిప్రి తుమీ సాచి
లటట్బంతసు. 32 తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
మొదొల్ తెంతొ కెరిల్సి తుమ్ పూరి
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. 34 జాచి 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
పటున్మ్ఎద,ఉదడగెలెత్ తసెత్. 35తుమ్
దసిస్ కెరసుచి రిసొ, మానుస్ల్ చి అతిత్
మొర గెల నీతిసుదల్ ఎతిక్జిన్ చి
లొఁయిచిపాపుమ్ తుమ్ క లయెదె. నీతి
జలొ హేబెలుక మారిల్ తెంతొ మొదొల్
కెర, దేముడుచి గుడిచి నెడిమి బలి దెతి
టాన్ సొడి తుమ్ చ అబబ్దింసి మారొల్
బరకీయచొ పుతుత్ స్ మెలొ జెకరాయ్చి
లొఁయిఎద, 36జాపాపుమ్ఎతిక్ఈంజ
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 గల మారసు. కిచొచ్ పమాదుమ్
నే లయితి రితి కుకిడిజాచి 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 రిసొ

యేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 13:1-31; లూకా 21:5-

33)
1 తెదొడి యేసు దేముడుచి గుడి

తెంతొబార్జాఉటట్ గెతె తతికయ్,జోచ
సిసుస్ల్, ‘ఈంజ దేముడుచి గుడి కెదిద్
సూటి కెర అసిత్!’ మెన జోక దెకవుక
అయ్ ల. 2జాచిరిసొయేసుజోవయింక,
“ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ దెకితసు, గని,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, పతుత్ ర్ చి ఉపిప్ర్ పతుత్ ర్ దొంతల్
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అపెప్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే టీఁవొ నేజతి
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 తెఅనెన్ జెతిసి కి,ఈంజఉగుమ్
మారుస్ప జతిసి కి పాసి జెతయ్ మెన,
అమ్కీసిచినుక జయెదె?” మెనపుసిల.
4 జలె యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్.
“కో జలెకు తుమ్ క మోసిమ్ నే కెరి
రితి, తుమ్ జాగర దెకన. 5 కిచొచ్క
మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్, ‘అంచి నావ్
తెన్ జా కెర అఁవివ్ కీసుత్ ’ మెన సంగుక
జలెకు, ఒగగ్ర్ జిన్ క మోసిమ్ కెర, వేర
బుదిద్ సికడుల.* 6 పిమమ్ట్, ‘యుదుద్ మ్
జతయ్’ మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్
జెయెదె’ మెన జలెకు, తుమ్ సూన్ తె.
గని, బమమ్ నెంతె తా. ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్
జంక అసెస్, గనిఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి
పూరి జయెనాయ్. 7పిమమ్ట్, దేసిమ్ చి
ఉపిప్ర్దేసిమ్,రాజిమ్ చిఉపిప్ర్రాజిమ్
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 జతి పొదిక, పెజల్
తుమ్ క సెమల్ కెరి రిసొ అదికారుల్ తె
సొరప్ కెరమొరవుల. అంచినావ్ చిరిసొ,
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 జిన్

మానుస్ల్ ‘దేముడుచి కబుర్ సంగితొసొ
ఆఁవ్’ మెనన, తుమ్ చితె జా కెర, వేర
బుదిద్ సికడ, ఒగగ్ర్ జిన్ క అంక ములవ
దెవుల. 12 అనెన్, ‘పాపుమ్ కెరిసి ఒగగ్ర్
జా గెతయ్’ మెన, ఒగగ్ర్ జిన్ తె ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. 13దసిస్
జలెకి, ఆకర్ ఎద నముకుమ్ తెన్ 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 లెకయ్
ఆకర్ దీసి జెయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పాడ్ జంక
తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

15 “జాకయ్, †పిమమ్ట్ క, ‘జరుగ్
జయెదె’ మెన దానియేలు పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగడ్య్ లి కోడు తిలిసి, మెలె,
దేముడుక విరోదుమ్ జా జోక బలే
దూసుప కెర నాసెనుమ్ కెరిక దేముడుచి
గుడితె టీఁవొ జంక, తుమ్ దెకితె, ఇనెన్చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఈంజ సదు కెరస
తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన, జలె, జా గురు
తుమ్దెకిలె, 16యూదయపదేసిమ్ తెచ
మానుస్ల్ 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 జెంక నాయ్. 18 వెడయ్ తిలొ
సుదొ, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచ సొకక్ల్
జవుస్ వెంట నెంక పసల్ జెంక నాయ్.

19“అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయతిల
తేర్ బోదల్, బోదల్ వడిన్వొ ఉటట్ నిగుక
నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల. 20 ‘చలిల్ పొది

* 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.
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జవుస్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి జవుస్అమ్ 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 జయె నాయ్. 22 జాచి రిసొ,
తొకిక్ దీసల్ క దస సెమల్ జతి రితి పబు
సెలవ్ దెతొనాయ్జలె, కో కి రచిచ్ంచుప
జంక నెత. గని, నంపజతి రిసొ రచచ్నక
నిసానజలసపాడ్నేజతిరిసొయి,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 జలెకు తుమ్ క
సంగిలెగిన, తుమ్ నంప కెర నాయ్.
24 కిచొచ్క మెలె, అబదుద్ మ్ చ జా కెర,
‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెనన జలెకు ‘ఆఁవ్
దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన
జలెకు, రచచ్నక నిసానల్సక మోసిమ్
కెర జోవయించి నముకుమ్ పిటట్పుక
మెన ఉచర, వెలెల్ల మాయకమొ కెరుల.
25 ఈందె, 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, గేర్తెడిమూలయిపెస
అసెస్’ మెన సంగిలె జవుస్, నంప కెర
నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె, బిజిలి తూరుప్
పకక్ మొలక్, పడమర పకక్ గెతె ఎదక
కీసి ఉజిడ్ జతయ్ గే, దసిస్ కి ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
జెతె పొదిక, దసిస్, కేన్ పకక్ కి డీసిందె.
28 పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్
బెరుల.

29 “ఆఁవ్ సంగిలి జా వెలిల్ సెమచి
దీసల్ కేడెల్, బేగి పొదుద్ అందర్ జయెదె.
జోను కి ఉజిడి దెయెనాయ్. ఆగాసుమ్
తెంతొ సుకక్ల్ గెసురుల, ఆగాసుమ్ తె
ఎతిక్ 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 నంపజల
మానుస్ల్ క జేఁవ్ ఎకిక్తె కుడవుల.

32 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర
అరుద్ మ్ కెరన. మెలె, దసొ రూక్ చ
కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె, ‘వేసెగు
అపెప్పాఁవజెయెదె’మెన,తుమ్చినితె.
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
జాగెచుచ్ల, గనిఅంచ కొడొఎదగ్రె పిటిట్తి
నాయ్.
కో నేనిల్ పొదిక అనెన్ జెయిందె మెన

యేసు 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,

‡ 24:20 24:20ఎతిక్సెనవ్ర్యూదుల్ కబకి కెరిసెలవ్ కడదీసిజయెదె. జాదీసిజోవయించసబగెరలెగెచచ్,
దేముడుచి కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెరకామ్నే కెరిస్ చిరిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్అఁవివ్ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క
‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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పరలోకుమ్ చ దూతల్ జలెకు, దేముడు
అబొబ్చొ పుతుత్ సి జలెకు, కోయి నేనుమ్.
37నోవహ పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది ఎతిక్
కీసి తిలి గే, దసిస్ ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె పొదిక
దసిస్ తయెదె. 38 మెలె, నోవహ తిలి
పొది, దేముడు సంగిలే కి, జా దీసల్ తె
తిల మానుస్ల్ నంప కెరల్ నాయ్, చి
జా వరద్ల్ చి పాని పెటుక దెరిల్ పొది కి,
నోవహ చి కుటుంబుమ్ వెలిల్ ఓడతె పెస
కెవిడ్ డంకిలి ఎద, అనెన్ కో కి కతెతా, పితె
తా, పెండిల్వొ కెరె తా, కిచొచ్ నే జతి రితి
బులెత్ తిల. 39జా వరద్ల్ పాని గెడుస్ప
జతిసి నిజుమి జరుగ్ జంక తిలి మెన
నంప నే కెరంతికయ్,జాజరుగ్ జతికయ్,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బూరుమ్ గుడడ్ నిలి,
చి డుఙ గెల. దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ ఉత జెతిసి
తెన్ కి, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ అంక నే
సూన్ తె, జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
రితి కెరె తవుల, చి తెదొడ్ క నాసెనుమ్
జాఁ గెచుచ్ల.

40 “జా కాలుమ్ క, దొగుల బటిట్ తిలె,
ఎకిక్లొకములదా,అనెన్కొల్ క కడ నెవుల.
41 దొగుల 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 రకితెతా. 43గనిఏక్టాలిఅరుద్ 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’మెలికోడుక తుమ్అరుద్ మ్
కెరన. 44 మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్
సమయుమ్ క ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ అనెన్ జెయిందె. జాచి రిసొ,
తుమ్తెయార్జా,తెలివితెన్ రకితెతా.

45 “జలె, పయానుమ్ గెచుచ్క మెన
ఎజొమాని బార్ జంక జలె, జోచ గేర్ చక
దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంక మెన
జో నిసానొల్ బుదిద్ తిలొ నిదానుమ్ చొ గొతిత్
సుదొ కో జవుల? 46 జో 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
పెటుకమొదొల్ కెర, సూర్ పితమానుస్ల్
తెన్ బెద, జేఁవ్ కతిసి పితిస్ తె బెద దసస్
అలవాటుల్ సికెదె. 50 ‘ఎజొమాని ఆజి
జెయెనాయ్’ మెన గొతిత్ సుదొ ఉచర, నే
రకితె దీసిక గడియక జో ఎజొమాని ఉటట్
అయ్ లె, 51జోకమొరిసిచచ్ తియడ కెర,
ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్ సిచచ్ జతిస్ తె
గలెదె. ఒతత్ గెతస సిచచ్క ఏడెత్ తవుల,
దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

25
తెలివి తా 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 నెంజిలసపాఁచ్ 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.
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జోక దసుస్ల్ జంక బార్ జా” మెన,
బారికి కేకుల్ గలిత్కయ్, 7జేఁవ్ దెసుస్జిన్
ఉబెడివొ ఎతిక్జిన్ సూన కెర, ఉటట్ ,
జోవయించ దివొవ్చ వాటివొ చెంగిల్
కెరన, 8 జోవయింతె జేఁవ్ పాఁచ్ జిన్
బుదిద్ నెంజిలస, అమ్ చ దివొవ్ విజ
గెతతి. తుమ్ చి తేల్ సగుమ్ అమ్ క
దా మెన, బుదిద్ తిల తెయార్ జలసక
సంగిలి 9 జేఁవ్ తెలివి జా తిలస అమ్ తె
తిలిసి అమ్ క తుమ్ క పాఁవె నాయ్.
సావుకరుల్ తె తుమ్ గెచచ్, తుమ్ చి రిసొ
గెననమెన సంగిలి.

10 “జలె, సమయుమ్ క బుదిద్
నెంజిలస తేల్ గెనుక గెతె తతికయ్,
పెండిల్ఉబేడొ పాఁవ అయ్ లన్, చి
తెయార్ జా తిలస జోవయింతెన్
బెద పెండిల్ గెరి పెస, విందుతె వెసిల.
తెదొడి, విందు దెతొసొ కెవిడ్ డంక దిలొ.
11 డంక దిలి పిమమ్ట్, బుదిద్ నెంజిల
ఉబెడివొ ఒతత్ జా కెర, ‘బాబు, బాబు,
అమ్ క కెవిడ్ ఉగుడ దే’ మెన సంగిల.
12 జో ఎజొమాని జోవయింక, ‘ఆఁవ్
తుమ్ క నేని మెన తుమ్ క నిజుమి ఆఁవ్
సంగితసి’ మెన సంగెదె. 13 జలె, ఆఁవ్
ఉటట్ గెలె, కేన్ దీసిక కేన్ గంటక అనెన్
జెయిందె గే,తుమ్నేనుస్,చి రిసొతెలివి
తా రకితెతా.

తలాంతుల్ దొరుక్ కెరనల్ తీగల్చి టాలి
(లూకా 19:11-27)

14 “ఏక్ మానుస్ పయానుమ్ గెచుచ్క
తిలి రిసొ, జోచ గొతిత్ సుదల్ క బుకారా
కెర, ‘చెంగిల్ రకుతు’ మెన జోచి ఆసిత్
ఎతిక్ జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్.
15ఎకిక్లొకపాంచ్తాలంతుల్,ఎకిక్లొక
దొనిన్ తాలంతుల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్
*తాలంతు, దసిస్. కకక్ జేఁవ్ వాడిక కెరి
సెకిచిఎదిలివంటదా కెర,బార్జా,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
పాంచ్ తాలంతుల్ అంక దిలది, చి
ఈందె, ఆఁవ్ అనెన్ పాంచ్ తాలంతుల్
బెదయ్ లయ్” మెన, జా డబుబ్ల్
ఎతిక్ ఆన దెకయ్ లన్. 21 జలె, జా
ఎజొమాని జోక, “తుయి నిదానుమ్
తిలొ చెంగిలొ గొతిత్ సుదొ, ఈంజ ఇదిల్
తుక దిలయ్, గని తుచొ ఎజొమానిచి
రిసొ నిదానుమ్ తెన్ లాబుమ్ కెరల్ది
చి రిసొ, ఇనెన్చి కంట ఒగగ్ర్ ఆసిత్చి
ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్ దెయిందె.
తుచొ ఎజొమానిచి సంతోసుమ్ తె తుయి
బెదు”మెనజోక సంగిలన్.

22 “దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ
కిపురెజాకెర, ‘బాబు,తుయిఅంకదొనిన్
తాలంతుల్ దిలది, చి ఈందె ఆఁవ్ దొనిన్
తాలంతుల్ లాబుమ్ బెదయ్ లయ్’
మెన సంగితికయ్, 23 జోచొ ఎజొమాని,
‘నిదానుమ్ తిలొ చెంగిలొ గొతిత్ సుదొ,
తుయి. ఈంజ ఇదిల్ తెన్ అంచి కామ్
నిదానుమ్ కెరల్ది. అపెప్ ఒగగ్ర్ చి ఉపిప్రి
కి తుక అదికారుమ్ దెయిందె. తుచొ
ఎజొమానిచిసంతోసుమ్ తెతుయిబెదు’
మెనజోక సంగిలన్.

24 “పిమమ్ట్, ఎకిక్తాలంతు 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

* 25:15 25:15తాలంతు మెలె బఙర కాసు. దేనార కాసు మెలె ఎకిక్ దీసిక కూలి. ఎకిక్ తాలంతు, 6000
దేనార.
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బుఁయెయ్ రోవ దిలయ్, చి జెతికయ్,
ఉటక్వ ఆనల్య్. ఈందె, కడను” మెన
సంగిలన్. 26 గని,జోచొ ఎజొమానిజోక,
“గరొచ్చొబదుద్ కుమ్ చొగొతిత్ సుదొతుయి.
ఆఁవ్ నే ఉంపిలిస్ తె లాయితొసొ మెన,
నే పూనిల్సి కుడవంతొసొ మెన తుయి
జానల్ది? 27 జలె అంచి డబుబ్ల్ కేన్
జవుస్ సావుకారితె తుయి దా తతత్ది
జలె, ఆఁవ్ అయ్ లె అంచి డబుబ్ల్
వడిడ్ తెన్ నఙన్ తయ్” మెన, జో గొతిత్
సుదొక గోల కెర, 28 జా తాలంతు
జో గొతిత్ సుదొ తెంతొ నఙన, దెసుస్
తాలంతుల్ తిలొసొక దేసు. 29 ఇదిల్
జవుస్ తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె,
గని నెంజిలొసొతె తెంతొ జోక తిలిసి
కి కడ గెలుక జయెదె. 30 జో కామ్ క
నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక అందర్ చి కంట
రితి అందర్ తె బయిలె గల దాస. ఒతత్
గెలసజా 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
జెతె పొదిక, అంచి ఒతత్చి ఉజిడ్ చి
సింగాసనుమ్ తె వెసిందె. 32 మంద
రకితొసొ, మంద ఎతిక్ ఎకిక్తె కుడవన,
కీసి మెండల్ తెంతొ గొరెల్ క వేర కెరెదె గే,
తెదొడ్ కఆఁవ్అనెన్ జెతెపొదికదేసిమ్ లు
ఎతిక్తెచ పెజల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి
మొకెమ్ కుడవన కెర, నంపజలస తెంతొ
నంపనెంజిలసక వేర కెరిందె. 33 అంచి
ఉజెతొ పకక్ మెండల్ రిత నంపజలసక,
డెబి పకక్ గొరెల్ రిత నంపనెంజిలసక
టీఁవొ కెరెదె.

34 “ఒతత్ తెంతొ, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చొ
రానొ, అంచి ఉజెతొ పకక్ తిలసక కిచొచ్
మెనిందె మెలె, అంచొ అబొబ్ రచచ్న
వరుమ్ దిలస, తూమ్. బూలోకుమ్
జెరమ్య్ 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, అంకతాన్ కెరికయ్, తుమ్పాని
దిలదు. వేర దేసిమ్ చొ జా తిలయ్, గని
అంక తుమ్ చితె బెదవనల్దు. 36 అంక
సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజితికయ్,
అంక పాలల్ దిలదు. జొరొజ్ తెన్
తతికయ్, అంక దెకుక అయ్ లదు.
జేల్ తె తతికయ్, ఒతత్ అంక దయిరిమ్
కెరుక అయ్ లదు”మెన, సంగిందె.

37 “జా కోడు సూనెల్, పునిన్మ్ మెన
జో తీరుప్ సంగిలస కిచొచ్ మెనుల మెలె,
పబు,తుయి కెఁయయ్ చూ జలిసి దెకిలమ్
చి అనిన్మ్ దిలమ్? తుక కెఁయయ్ తాన్
కెరిల్సి దెకిలమ్చిపానిదిలమ్? 38తుయి
కెఁయయ్ వేర దేసిమ్ తెంతొ అయ్ 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 మెనిందె మెలె,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, అంచ బావుడుల్ జల ఈంజేఁవ్
అంచ మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద
కెరిల్సి, అంక కి మరియాద కెరిల్ రితి జలి
మెనిందె.

41 “పడొత్ , జా దీసిక అంచి డెబి
పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, గరచ్,
తూమ్, గెచచ్! సయ్ తానుక చి జోచ
దూతల్ క గలిత్ రిసొతెయార్ కెరిల్ నే విజితి
ఆగితె తుమ్ సేడ! 42 కిచొచ్క మెలె,
అంక చూ కెరిల్ పొది తుమ్ అంక అనిన్మ్
దిలదునాయ్. అంకతాన్ కెరికయ్,పాని
దిలదు నాయ్. 43 వేర దేసిమ్ చొ ఆఁవ్
అయ్ లె కి,అంకతుమ్బెదవనుస్నాయ్.
సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలి పొది,
అంకతుమ్పాలల్దిలదునాయ్. జబుబ్
తెన్ తిలె కి, జేల్ తె తిలె కి, తుమ్ అంక
దెకుక అయ్ లదు నాయ్, మెన అంచి
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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. 45జోవయింక ఆఁవ్
కిచొచ్ జబాబ్ దెయిందె మెలె, తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
అంచ మానుస్ల్ తె కకక్ కి తుమ్ ఇసి
నే కెరిల్సి, అంక కి నే కెరిల్ రితి జలి,
మెన జోవయింక సంగుమ్ దె, 46 చి
కెఁయఁకతెఁయఁక సిచచ్ జతిస్ తెగెచుచ్ల,
గని పునిన్మ్ జలస కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జింక గెచుచ్ల.” మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

26
అంక విరోదుమ్ సుదల్ దెరి

సమయుమ్పాసిజాఅసెస్
(మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2;

యోహా 11:45-53)
1 యేసు సిసుస్ల్ క ఈంజేఁవ్ కొడొ

ఎతిక్ సంగ కేడయ్ లిపిమమ్ట్జరుగ్ జలిసి
కిచొచ్ మెలె,జోజోచ సిసుస్ల్ క, 2 “దొరతి
గెలె, *పసాక్ పండుగు జెయెదె మెన
తుమ్ జానుస్. జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక సిలువతె టీఁవొ
కెరమారి రిసొ, అంక దెర దెయెదె”మెన
యేసు సంగిలన్.

3జా సమయుమి, వెలెల్ల పూజరుల్ కి
వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి,
కయప మెంతొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి
గేర్ 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 జాఅమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల”
మెన సంగితె తిల.
తేర్ బోద వాసెన తేల్ యేసుచి 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 తిలిపొది, 7ఏక్ 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?
9ఈంజతేల్ఒగగ్ర్ కరీద్ క వికిలెగిన,బీద
మానుస్ల్ క దరుమ్మ్ దెంక జతి” మెన
సంగిల. 10యేసు జా కోడు జానిల్ రిసొ,
“ఈంజతేర్ బోదఅంక కెరిల్సిచెంగిల్వెలొల్
కామ్. తుమ్ కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్
కెరుక? 11 బీద మానుస్ల్ కెఁయఁక
కి తుమ్ చి తెన్ తవుల, గని ఆఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఈంజ
లోకుమ్ తె ఇసి తయె నాయ్. 12ఈంజ
తేర్ బోదఈంజవాసెనతేల్అంచిఆఁగ్ తె
సువ కిచొచ్ గురు కెరయ్ మెలె, ఆఁవ్
నే మొరె అగెగ్, అంక నే రోవితె అగెగ్,
అంచి ఆఁగ్ తెయార్ కెరి గురు కెరయ్.
13తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి
మెలె, ఒండి లోకుమ్ తె కేనె ఈంజ అంచి
సుబుమ్ కబుర్బోదన కెరుల గే, ఒతత్య్
ఈంజ అపెప్ కెరిల్సి సంగ, ఇనెన్చి రిసొ
ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యూదా యేసుక దెర దెంక ఉచర

వెలెల్లపూజరుల్ తె గెచచ్ సంగిలిసి
(మారుక్ 14:10-11; లూకా 22:3-

6)
14 తెదొడి, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ

ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొ యూదా, వెలెల్ల
* 26:2 26:2పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి
ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఏద కెరుల మెలె, ‘అమ్ చ యూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’ మెన ఐగుపు
దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ నేమొరి
రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి యూదుల్ తిల గే, జా గెర్ చ
దార్ బందల్ తెఅరిప్తుమ్ జలొఏక్మెండపిలల్చిలొఁయిదెరవుల, చి దూత దెకిలె,జాగెర్ చొతొలుస్ర్ బోదకమారె
నాయ్. నిరగ్మకాండుమ్ 12:21-30.
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పూజరుల్ తె గెచచ్ కెర, 15 “ఆఁవ్ యేసుక
తుమ్ క దెర దిలెగిన, తుమ్ అంక కిచొచ్
దెసెత్?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్ జోక
ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ దిల. 16 జా
గడియతెంతొయూదాయేసుక దెర దెంక
మెన సమయుమ్ చజితె తిలన్.

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పసాక్ పండుగు
కెరతి

(మారుక్ 14:12-21; లూకా 22:7-
14,21-23;యోహా 13:21-30)

17 నే పులయ్ ల పోడియొ కతి
పండుగ్ క తొలితొ చి దీసి, సిసుస్ల్
యేసుతె జా కెర, “తుయి †పసాక్
అనిన్మ్ కెరి రిసొ, అమ్ కేన్ టాన్
తెయార్ కెరుక?” మెన, జోక పుసిల.
18 చి యేసు జేఁవ్ క, “యెరూసలేమ్ తె
తిలొ పలాన్ సుదొతె తుమ్ గెచచ్ కెర,
‘అంచి సమయుమ్ పాఁవ జా అసెస్.
అంచ సిసుస్ల్ తెన్ తుచి గెరి పండుగు
కెరిందె’ మెన, పబు తుక సంగ మెన
అమ్ క తెదయ్ లొ” మెలన్. 19 యేసు
జోవయింక, సంగిలి రితి జేఁవ్ సిసుస్ల్
కెర, పసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి
తెయార్ కెరల్.

20 సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్
బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ అనిన్మ్ కంక
వెసిల. 21 జేఁవ్ 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, 23చియేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “అంచి తెన్ పలెరుమ్ తె కో ఆతు
గల పోడి గండ బుడడ్వ తయెదె గే,
జొయియ్ అంక దెర,సొరప్ కెర దెయెదె.

24 “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి రిసొ రెగిడిల్ రితి ఆఁవ్ ఉటట్
గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, కేన్ మానుస్
దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర
దెయెదె గే,జోమానుస్ జతి సిచచ్చి రిసొ,
జోనే 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.

26 యేసు, సిసుస్ల్, జా పసాక్
అనిన్మ్ కెరెతా,యేసుపోడియొదెరన,
“దయ కెరల్ది” మెలి రితి ‡దేముడు
అబొబ్స్ కజొకర కెర,జాపోడియొమోడ,
సిసుస్ల్ క వంట దా, జోవయింక, “తుమ్
ఈంజ కడన కా. అంచి ఆఁగుక ఈంజ
గురు జయెదె” మెన కెర, 27 ఏక్ గినన్చి
దాచ రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క
అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క దా కెర, “ఇనెన్చి
రసుస్మ్ పియ. 28 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
రసుస్మ్ కిచొచ్ గురుచి మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
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, ఒలీవ మెటట్య్
ఉటట్ గెల. 31తెదొడి యేసు జోవయింక,
“ఆజి రాతిక, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి
రిసొ బమమ్ జా అంక ములితె. కిచొచ్క
మెలె,
మెండల్ రకితొసొకమొరయిందె,చిజోచ

మెండల్ ఎతిక్జిన్ చెదురప్ జా
గెచుచ్ల

† 26:17 26:17 ‘పసాక్ పండుగు’ మెలె, యూదుల్ ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ ఐగుపు దేసిమి గెచచ్ గొతిమానుస్ల్ జా
ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడెత్ తతికయ్ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ పబు జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. జా రచచ్న నే
పఁవిస్త్ రితి ఎతిక్ వెరిస్ పసాక్ పండుగు కెరతి. ‡ 26:26 26:26 ‘దేముడు అబొబ్సి’ మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్
తిలె, దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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మెనదేముడు రెగడ్య్ లికోడునెరవెరుస్ప
జంక అసెస్. 32 గని, ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్
జా ఉటిల్ పిమమ్ట్, తుమ్ చి కంట అగెగ్
గలిలయ పాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె” మెన,
పమానుమ్ కెరల్న్. 33జాకయ్ పేతురు,
“తుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా తుక
ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక కెఁయంక ములి
నాయ్” మెన సంగిలన్. 34యేసు జోక,
“తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసి మెలె, ఆజి రాతిక, కుకుడొ నే
వాఁసితెఅగెగ్, ‘జోకనేని’మెనఅంచిరిసొ
తివెవ్రి తుయి సంగితె”మెన, సంగిలన్.
35పేతురు జోక అనెన్, “ఆఁవ్ తుచి తెన్
మొరుక అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’
మెన, కెఁయయ్ఁక కి సంగి నాయ్” మెన
సంగిలన్, చి సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి దసిస్
మెల.
గెతేస్మనే మెంతి తోటతె యేసు

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 జెబెదయిచ
దొగుల పుతత్రుస్ల్ జత యాకోబుక చి
యోహానుక పటిట్ కడన, ఇదిల్ దూరి గెచచ్
కెర, దుకుమ్ దా, మెనుస్తె ఒగగ్ర్ బాద
సేడుక దెరొల్ . 38 తెదొడి, “అంచి పెటిట్
తిలిదుకుమ్రిసొమొరగెచుచ్క జయెదె.
తుమ్ ఇనెన్ తా, అంచి తెన్ చెదొయితా”
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.
తుచిఇసుట్ మ్జరుగ్ జవుస్”మెన,పారద్న
కెర, ఉటట్ కెర, 40 జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె అనెన్
ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర,
పేతురుక, “జలె, ఎకిక్ గడియ జలెకు
అంచి తెన్ తుయి రకితె తంక నెతిరల్ది

గే? 41 జత అలల్ర్ తె తుయి పాపుమ్
నే కెరె రితి జాగర తా పారద్న కెరె తా.
‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’ మెన ఉచరనెల్కి,
ఆఁగ్ కసెకినాయ్”మెనయేసుసంగ కెర,
42 అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్
కెర, “ఓ బ, ఈంజ సెమచి గినన్ ఆఁవ్
పిలెకయిగెచెచ్దెజలె,తుచిఇసుట్ మ్జరుగ్
జవుస్” మెన పారద్న కెర, 43అనెన్ ఉటట్
అయ్ లె, జేఁవ్ సిసుస్ల్ గూన్ క నెత కెర
అనెన్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, 44 జోక
అనెన్ములదా,ఉటట్ గెచచ్,అనెన్క్ సుటుట్
తెదొడ్ చ కొడొపారద్న కెరల్న్.

45తెదొడియేసుజోచ సిసుస్ల్ తెఅనెన్
ఉటట్ జా, జోవయింక, “అపెప్కయ్ సెలవ్
కడన, నే రకితె నిజ అసుస్స్ గే? ఈందె,
సమయుమ్ జఁయి గెలి. ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పాపుమ్ కెరసచి
అతిత్ దెరున్ సేడిందె. 46జొమమ్, గెచుచ్మ!
ఈందె,అంక దెర దెతొసొపాసిజాఅసెస్”
మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యూదా చి జనాబ్ యేసుక 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 దెతొయూదా జేఁవ్ జనాబ్ క
గురు సంగ తిలన్. 49 జాచి రిసొ,
జో యేసుతె బేగి జా కెర, “గురుబాబు,
జొఒర!” మెన సంగ, జోక చుంబిలన్.
50యేసు జోక దెక, “ఓ నేసత్ము, తుయి
కిచొచ్ కెరుక అయ్ లది గే, జయి కెరు”
మెన, జోక సంగిలన్. జేఁవ్ అయ్ లస
పాసిక జా,యేసుక దెరల్.
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51జలె, యేసు తెన్ తిలొసొ ఎకిక్లొ,
ఆతు చంపొ కెర, కతిత్ కడన, ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట, జోచొ కంగొడ్
సింద గెలన్. 52 యేసు జోక, “తుచి
కతిత్ తిఁయ దేసు. కతిత్వొ తెన్ యుదుద్ మ్
కెరస కతిత్ తెన్మొరుల. 53అలెల్, 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!” మెన జో
సిసుస్డుక సంగిలన్.

55 తెదొడి, జయి గడియయ్, యేసు
జనాబ్ క, “ఆఁవ్ కిచొచ్ చోరల్య్ చి
కతుత్ లు డండల్ దెరనఅంక దెరుక తుమ్
అయ్ లదు గే? ఆఁవ్ రోజుక దేముడుచి
గుడితె పెస బోదన కెరెల్ కి, అంక జాపొది
దెరుస్నాయ్. 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 పూజరిచి మొకెమ్
యేసుక 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, కయప
మెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె జోక కడ
నెతికయ్, ఒతత్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
బెర తిల. 58 పేతురు, మాతుమ్, దూరి
దూరి యేసుచి పటిట్ జా జా, జో ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచి వీదె పాఁవ కెర, వీదె పెస
కెర, ఆకర్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుక
మెన, జమానుల్ తెన్ వెసిలన్.

59 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలిల్ సబ
కెరస ఎతిక్జిన్ యేసుక మారుక కోర్ ప
జా, జోక నేరిమ్ వయడిత్ సాచి చజితె
తిల. 60 గని అబదుద్ మ్ సాచి సంగితస
ఒగగ్ర్ జిన్ పురె జలెకి, సరి జతి సాచి
దొరుక్ జయె నాయ్. గని, ఆకర్ క,
దొగుల పురె జా కెర, 61 “ఈంజొమానుస్
‘దేముడుచి గుడి 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 63 యేసు తుకెల్ తిలన్. జాకయ్,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జోక అనెన్, “తుయి
దేముడుచొ కీసుత్ జలొ పుతుత్ సి జసెత్
జలె, ‘జీవ్ తిలొ దేముడు తోడు’
మెన, జోచి నావ్ తెన్ అమ్ చి మొకెమ్
ఒపప్న సంగు” మెల, 64 యేసు జోక,
“తుయి సంగిలి రితి. గని తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆకర్ క ఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్తిలొసొచిఉజెతొపకక్ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ వెస
తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చి మబుబ్తె, ఆఁవ్
పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత జెతిసి కి
తుమ్ దెకితె” మెన, సంగిలన్. 65 జో
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, కోపుమ్ క జో గలనిల్
దిగిల్ చొకక్ చిరన గెల కెర, “అయొయ్!
‘దేముడుక సమానుమ్ జతసి’ ఈంజొ
సంగుక పబుచి విలువ కడ వెలిల్ పాపుమ్
కెరయ్. అమ్ క అనెన్ సాచుల్ అకక్ర్
నాయ్. ఈందె, దేముడుక ఈంజొ
సమమ్ందుమ్ సంగనిల్సి. తుమ్ అపెప్
సొంత సూనల్దు ఈంజయి సరి జతయ్.
66 తుమ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె?” మెన
సబ కెరసక పుసితికయ్, జేఁవ్, “ఈంజొ
మొరి సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ కెర అసెస్”
మెన సంగ, 67 యేసుచి మొకెమ్ తుంక
దా, జోక కుందిల. అనెన్, సగుమ్ జిన్
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జోక పెట కెర, 68 “కీసుత్ , తుక కో పెటల్ గే
తుయ్ కీసుత్ గద, అమ్ క సంగు!” మెన
కొంకడల్.

పేతురు యేసుక “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 చొ యేసు తెన్ తిలది” మెన,
జోక సంగిలి. 70 జా దసిస్ మెన
సంగితికయ్, పేతురు, “తుయిసంగిలిసి
అంక అరుద్ మ్ జయె నాయ్” మెన,
ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్, యేసుక నేనిల్ రితి
సంగిలన్.

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

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

27
యేసుక అదికారి జలొ పొంతి

పిలాతుతె నఙిలిసి
(మారుక్ 15:1; లూకా 23:1-2;

యోహా 18:28-32; బారి కమొమ్ 1:18-
19)

1రాత్ పాయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్
చి యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్సబ కెర,యేసుకమారుకమెన
తీరుప్ కెర, 2జోక బంద కడన, *అదికారి
జలొ పిలాతుతె సొరప్ దిల. 3 తెదొడి,
యేసుక దెర దిలొ యూదా, “యేసుక
నేరిమ్ వయడ అసిత్, చి మారుల”
మెన దెక కెర, “పాపుమ్ కెరల్య్” మెన
దుకుమ్ జా బమమ్ జా, జేఁవ్ ముపప్య్
వెండి బిలల్ల్ జేఁవ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి
అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అనెన్ ఆన కెర,
4 “కేన్ తపుప్ నే కెరొల్ నీతి తిలొసొక ఆఁవ్
దెర దా ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరల్య్” మెన
సంగిలన్. గని జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
కిచొచ్మెలమెలె, “జాకయ్అమ్ క కిచొచ్?
అమ్ చి పూచి నెంజె. తుయి దెకన్”
మెన, సంగితికయ్, 5జో యూదా జేఁవ్
వెండి బిలల్ల్ దేముడుచి గుడితె గల దా,
గెచచ్, ఉరి గలన,మొర గెలొ.

6 యూదా దసిస్ కెరికయ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ జా డబుబ్ల్ వెంట కెర,
కిచొచ్ మెలె, “ఈంజ ఎకిక్లొచి లొఁయి
సువిలి పాపుమ్ డబుబ్ల్. జాచి రిసొ,
దేముడుచి గుడిచి డబుబ్ల్ పెటెతెఈంజ
డబుబ్ల్ గలుక జయె నాయ్” 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, జాబాటిక †‘ఎకిక్లొచి లొఁయి
సువిలి పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క గెనిల్ బాటి’
మెంతతి. 9 ఇసి జరుగ్ జలిసి తెన్,

* 27:2 27:2 రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్జాదేసిమ్ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్,జారోమ్దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ చినావ్ తెన్ పిలాతు అదికారి జా అసెస్. † 27:8 27:8 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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దేముడుచి కబుర్ సంగిలొ యిరీమ్యాచి
అతిత్ రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“పబు సంగిలి రితి, ఇసాయేలులు

సగుమ్ జిన్, ఎకిక్లొక గెనుక
మెన ఒపప్నిల్ సొముమ్క, మెలె
ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ క,
10 కుమమ్రొచి వెడ ఏక్ గెనిల,”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

అదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
11 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్

యేసుక జో పిలాతు మెలొ అదికారిచి
మొకెమ్టీఁవొజలొ,చిజోఅదికారియేసుక
“యూదుల్ చొ రానొ తుయి గె?” మెన
పుసితికయ్, యేసు “తుయి సంగిలి
రితి,” మెన జబాబ్ మెలన్. 12 గని
వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
జోచి ఉపిప్రి నేరిమ్ వయడిత్కయ్, జో
జబాబ్ కిచొచ్ కి సంగెనాయ్. 13జాకయ్,
పిలాతు యేసుక అనెన్, “తుచి ఉపిప్రి
ఈంజేఁవ్ కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే,
తుయి సూనిస్ నాయ్ గే?” మెన జోక
సంగిలే కి, 14 జేఁవ్ మానుస్ల్ సంగిల
నేరిమ్ లుతె ఎకిక్క కియేసు జబాబ్సంగె
నాయ్, చి అదికారి ఎదివాట్ ఆచారిమ్
జలన్.

15 జలె, జా పండుగు 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 మూరుక్మ్
తిలొజేలిజలొఎకిక్లొఅదికారిచిజేల్ తె
తిలన్. 17 జలె, పెజల్ బెర తతికయ్,
పిలాతు జోవయింక “ఆఁవ్ కకక్ ముల
దెంకమెనతుమ్కోర్ పజతసు? బరబబ్క
గే, కీసుత్ మెంతొ యేసుక గే?” మెన
జోవయింక పుసిలన్. 18 జో అదికారి
కిచొచ్క ఇసి జేఁవ్ పెజల్ నిసానుక సెలవ్
దిలొమెలె,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
ఎకిక్ గోసచి రిసొ యేసుక తీరుప్ కెరి
టాన్ తె ఆన అసిత్ మెనజానె.

19 పిమమ్ట్, రుజుజ్ కెరి పొది వెసితి
పీటతె, జో అదికారి తెదొడి వెసితికయ్,
జోచి తేరిస్ ఏక్ గొతిత్ సుదిచి అతిత్, జో
తెన్ కబుర్ తెదయ్ లి. “జో నీతి తిల
మానుస్క జేఁవ్యూదుల్ 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 వెలెల్ల
మానుస్ల్ 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, చి జేఁవ్ “బరబబ్కయ్”
మెన కేక్ గలిత్కయ్, 22 పిలాతు “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, జో అదికారి “కిచొచ్క?
ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన
పుసిలన్, గని, “సిలువతె గల, మొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల.

24జలె, ‘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. జోచిలొఁయిఅంచిపూచినాయ్”
మెన పెజల్ చి మొకెమ్ సంగిలన్. 25 జో
అదికారి దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ఎతిక్,
“జోచిలొఁయిచిపూచి,అమ్ చిఉపిప్ర్చి
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, ‘జోక
సిలువతె గలుత్ , జలె’ మెన జోవయింక
జమానుల్ తె సొరప్ దిలన్.
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జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
(మారుక్ 15:16-20; యోహా

19:2-3)
27తెదొడి,అదికారితెచజేఁవ్జమానుల్

యేసుక అదికారి గేర్ చి తెడిచి గదితె కడ
నా కెర, జమానుల్ ఎతిక్క ఒతత్ ఆనవ కెర,
28యేసుచ సొంత పాలల్ కడ గెల కెర,
ఏక్ ఎరన రగుమ్ చి పాలుమ్ యేసుక
గల దా, 29 కంటక ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ
కెర, యేసుచి బోడితె గల దా కెర, ఏక్
డండొజోచిఉజిల్ అతిత్ దెరవ కెర,జొకర
జోచి పురెతొ సెరున్ సేడ, “యూదుల్ చొ
రానొ, తుక జెయియ్!” మెన జోక కొంకడల్.
30 పిమమ్ట్, జోచి ఉపిప్రి తుంక, జా
డండొ కడ కెర జా తెన్ జోక బోడితె పెట
పెట, 31 జోక దసిస్ దూసుప కెరిల్ పడొత్ ,
జోక గల తిలి ఎరన పాలుమ్ కడ కెర,
జోచసొంతపాలల్జోకఅనెన్ గలదాకెర,
సిలువతె గలిత్ రిసొ జోక కడ నిల.

యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి
(మారుక్ 15:21-32; లూకా

23:26-39;యోహా 19:17-19)
32యేసుక ‡సిలువతె గలిత్ రిసొ, జేఁవ్

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

37 అనెన్, “ఈంజొ యేసు,
యూదుల్ చొ రానొ” మెన, జోచి ఉపిప్రి
నేరిమ్ రెగిడిల్ §దారుగండ ఏక్ జోచి
బోడిచి ఉపిప్రి ఒడొవ దిల. 38యేసుచి
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొక, డెబి పకక్
ఎకిక్లొక, 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,ఈంజొనేమొరి రితి ఇనెన్క
రచిచ్ంచుప కెరుస్!” మెన, ఆఁస ఆఁస,
దూసుప కెరల్. 44 యేసు 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

మొదొల్కెర,తినిన్ గంటల్ఎద,జాఒండి
‡ 27:32 27:32 సిలువ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. జాసిచచ్
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 27:37 యూదుల్ క కొంకడిత్ రిసొ పిలాతు అదికారి జా దార్ గండ రెగడ్ తిలన్. యోహాను
19:19.
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దేసిమిఅందర్ డంక తిలి. 46జలె,పాసి
పాసితినిన్ గంటల్ క,యేసు, “ఏలీ,ఏలీ,
లామాసబకానీ”మెనసంగ, గటిట్ఙ ఒరస్
దిలన్. జా కోడుక కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె,
‘అంచొ దేముడు పబు, అంచొ దేముడు
పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దిలది?’

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

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

55 యేసుక సవెచన కెరి రిసొ,
గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ జోచి పటిట్
జా తిల తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి జో

మొరిల్ పొది ఒతత్ తిల. 56 జోవయింతె
కో కో తిల మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి
మరియ మెలిసి, పడొత్ యాకోబుక చి
యోసేపుక అయయ్సి జలి †మరియ, పడొత్
జెబెదయిచపుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మారుక్ 15:42-47; లూకా

23:50-56;యోహా 19:38-42)
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. 59 జలె, యోసేపు
జా పీనుమ్ ఉతవ జాక నొవి విలువచి
బటట్ పంగవ కెర, 60 జోచి రిసొ నొవర్
కెరవ తిలి రంగిన్ పతుత్ ర్ చి డొలిమ్ కెరిల్
మెసుస్న్ తె నా కెర, తెడి రోవ దిలన్,
చి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు పెలవ దా
డంక గెల కెర, ఉటట్ గెలన్. 61 తెదొడి
మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ చి జా
అనెన్క్ ‡మరియ ఒతత్ మెసుస్న్ చి మొకెమ్
వెస తిల.
మెసుస్న్ క డిటుట్ మ్ బంద కెర తిలిసి

62 అనెన్క్ దీసి, మెలె పండుగ్ చి బోగి
దీసిక అనెన్క్ దీసి, వెలెల్ల పూజరుల్ చి
పరిసయుయ్ల్ పిలాతు అదికారితెబెదజా
కెర, 63జోక, “బాబు,జోమోసిమ్కెరొల్సొ
జీవ్తిలిపొది,మొరెల్ తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్
జీవ్జాఉటిట్ందెమెలిసి ఏదసట్ కెరసుమ్.
64 జాకయ్, 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

* 27:51 27:51 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర,
ఈంజ. † 27:56 27:56 ఈంజ మరియ యేసుచి అయయ్సి జయెదె; మతత్యి 13:55. ‡ 27:61
27:61యేసుచి అయయ్సి జయెదె.



మతత్యి 27:65 67 మతత్యి 28:15

జయెదె”మెన,యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ అదికారిక సంగిల. 65పిలాతు
“జమానుల్ క కడన రకవడ,చితుమ్గెచచ్
కెర, తుమ్ తెరిల్ ఎదిలి డిటుట్ మ్ బందు
కెరవడ”మెన,జేఁవ్ కసంగిలన్. 66జేఁవ్
గెచచ్ కెర, రకితసకటీఁవడ 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. 3 జోక దెకిలె, ఉజిడ్ తిలి
రితి డీసిలొ, జోచ పాలల్ మంచుచి
ఎదిలి చొకిక్ల డీసిల. 4 జోక 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. సిలువతె జేఁవ్
టీఁవడొల్ యేసుక తుమ్ చజితసు మెన
ఆఁవ్జాని. 6జోఇనెన్నాయ్. జోసంగిలి
రితి, జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. ఈందె, తుమ్
జా కెర, జో తిలి టాన్ దెక కెర, 7 బే
బేగి గెచచ్, చి జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి మెన
సంగ. యేసుపబు మొర గెచచ్ తా, జీవ్
జా ఉటట్ అసెస్, చి ఈందె, జో తుమ్ చి

కంట అగెగ్ గలిలయతె గెతయ్. తుమ్
ఒతత్ జోక దెకితె, మెన జోవయింక సంగ
దాస.” మెన జేఁవ్ తేర్ బోదల్ క జో దూత
సంగిలన్. 8జాచి రిసొ, జేఁవ్ దొగుల బి
తెన్, సరద్ తెన్, మెసెన్ తెంతొ బార్ జా,
యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచచ్ జా కబుర్ బేగి
సంగుక మెన, ఉటట్ నిగిల.

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

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

* 28:1 28:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచి కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెరకామ్నే కెరిస్ చిరిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్అఁవివ్ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క
‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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కి జా అబదుద్ మ్ యూదుల్ సూన నంప
కెరతి.
యేసు సిసుస్ల్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్

జలిసి కామ్ తియారిల్సి
16 ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ గలిలయతెచి

యేసు సంగిలి మెటట్తె ఉటట్ గెల.
17 గెచచ్, జోక దెక కెర, సెరున్ సేడ జోక
జొకరల్. గని సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్
జల. 18తెదొడి,యేసుజోవయించిపాసి
జా కెర, “పరలోకుమ్ తె, బూలోకుమ్ తె
ఎతిక్ అదికారుమ్అంక 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.
20అనెన్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సంగ
బోదన కెర అసిస్ గే, జా ఎతిక్ జేఁవ్
నంపజతసక కి సంగ బోదన కెర. ఈందె,
ఉగుమ్ పూరి జతె ఎదక కి, కెఁయఁక
తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ తోడ్ అసిస్”
మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
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మారుక్ సుబుమ్ కబుర్
మారుక్ రెగిడిల్ సుబుమ్

కబుర్

కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెతిస్ చి
రిసొయోహాను సాటప్ కెరిసి

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

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

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

రితి, అంచొ బారికి జతొ
ఎకిక్లొక తుచి కంట అగెగ్
తెదయిందె”

మెన, 3అనెన్,
“ఎకిక్లొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచి

అవాడ్ రితొ జా, ‘పబుకయ్
వాట్ చెంగిల్ కెరు. జోక వాట్
తినన్గ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్
బుదిద్ ఆననా’ మెన, బయిలె
పదేసిమి తా కేక్ గల సాటప్
కెరెదె”

మెన, రెగిడిల్ కోడు.
4 ఈంజేఁవ్ కొడొ కీసి నెరవెరుస్ప

జల మెలె, బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహాను
మెలొసొ బయిలె బార్ జా బులుక దెర
కెర, “తుమ్ చిపాపల్ 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 §యెరూసలేమ్ మెలి వెలిల్
పటున్మ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ 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 తిలొమెలె, ఒంటెచ
రోమల్ చ పాలల్ గలన, చామ్ తెన్ కెరిల్
పటక్ కెరంటె బందన, డొంగెచి ఒండాల్
తేల్, చిటక్ల్ కతొసొ. 7 కిచొచ్ మెన
యోహాను బోదన కెరె తిలన్ మెలె,
“అంచిపటిట్ అనెన్కొల్ జెతయ్,అంచికంట
జోక అదికారుమ్ ఒగగ్రి. ఆఁవ్ వంపొజా
జోచచటొట్ తెచజోడుల్ తెచవాలివొయిపుక
జలెకు అంక విలువ నాయ్. 8 ఆఁవ్
జలె, పానితె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి,
గని అపెప్ జెతొసొ జలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్తె తుమ్ కబాపిత్సుమ్ 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 .
10 యేసు పాని తెంతొ బార్ జలి
బేగి యోహాను కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె,
పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్, పారవ్ పిటట్చి రితి
జా, ఉత జా యేసుచి ఉపిప్రి టీఁవొ
జలి. 11 అనెన్, “తుయి అంచొ

* 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 జా పాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ నంపజల
మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‡ 1:2 1:2 ‘జోచ కబురుల్
సంగిలస’ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ కకక్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు నిసాన, జోచ కబురుల్ మానుస్ల్ క
జేఁవ్ సంగితి రిసొ,జోచిఆతమ్సెకిజోవయింక దెయెదె. § 1:5 1:5యెరూసలేమ్పటున్మ్యూదుల్ క ఒగగ్ర్
ముకిక్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్ క ఎకిక్ ఒతత్య్ జోవయించి
దేముడుచి గుడి తయెదె.
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పేమ తిలొ పూతుత్ . 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
ఆతమ్ జోక పెలవ నిలన్. 13యేసు ఒతత్
దొనిన్ విసొ దీసల్ తతికయ్, సయ్ తాన్
జోక పాపుమ్ కెరవుక 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
కాలుమ్ పూరి జా అసెస్. దేముడుచి
రాజిమ్ పాసి జా అసెస్. జాచి రిసొ,
తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్
జా. పాపుమ్ ములిత్ బుదిద్ జా, సుబుమ్
కబుర్ సూన నంపజా” మెన బోదన కెరె
తిలన్.
చెతత్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ క యేసు నిసాన

బుకారిల్సి
16యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ చి

సముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితె తా,
సీమోనుక చి అందెయమెలొసీమోనుచొ
బావొస్ క దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల గడెడ్ వల
గలెత్ తిల. జేఁవ్ మొసస్ దెరస. 17 జలె,
యేసు జోవయింక దెక, “తుమ్ అంచి

పటిట్ జా, చి మానుస్ల్ అంక నంపజతి
రిసొ, జోవయింక తుమ్ అంచితె కడ
ఆన్ తి రితి తుమ్ క సికడిందె” మెన
సంగిలన్. 18 ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి,
జేఁవ్, జోవయించ వలల్ ముల దా కెర,
జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

19ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్
కెర, జెబెదయి మెలొ ఎకిక్లొచ దొగుల
పుతత్రుస్ల్ కయేసు దెకిలన్. వెలొల్ చి నావ్
యాకోబు, బావొస్ చి నావ్ యోహాను.
జేఁవ్ దొగుల జోవయించి దోనితె వెస
తా, చిరి జల వలల్ చెంగిల్ కెరె తిల.
20 జోవయింక దెకిల్ బేగి, యేసు
జోవయింక బుకారల్న్. జెబెదయి మెలొ
జోవయించొ అబొబ్స్ క, జోవయింతె
కూలి కెరసక కి దోనితె ముల దా, జేఁవ్
దొగుల బావుడుల్ జోచ సిసుస్ల్ జతి రితి
యేసుచి పటిట్ గెల.
బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(లూకా 4:31-37)

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

23తెదొడిజేఁవ్తిలిసబగేరిబూతుమ్
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

* 1:15 1:15 మతత్యి మెలొ యేసుచ సిసుస్డు రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ యేసు 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. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక
బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
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. ‡ 1:24 1:24 దేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ
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గే జాని. దేముడుచి ‡సుదిద్ తిలొసొ,
తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25యేసు, జలె,
“తుకెల్ తా ఇనెన్క ముల దా గో!” మెన
జోమానుస్క దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరల్న్.
26బూతుమ్జోమానుస్క అదుద్ ర్ కెరదా,
గటిట్ఙ ఒరస్వడ కెర,జోకముల దిలొ.

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

29 బూతుమ్ దెరొల్సొక చెంగిల్ కెరిల్
బేగి, సబ గెరి తెంతొ బార్ జా ముల
కెర, యాకోబు చియోహాను తెన్ యేసు
బెద గెచచ్, సీమోను చి అందెయ చి గెరి
గెల. 30 జలె, 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 జిన్ బాద తిలసక యేసు
చెంగిల్ కెరిల్సి

32 జా దీసి సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక కి, బూతుమ్
దెరల్సక కియేసుతెపెజల్కడఆనల్. 33జా
పటున్మ్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ జా గెర్ చి
వీదె బెర జా, గుముమ్మె టీఁవొ జా తిల.
34జోవయింతె రగరగాల్ చ జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ క యేసు చెంగిల్ కెరల్న్, ఒగగ్ర్
బూతల్ క ఉదడ గెలన్. గని జో కొనొస్
గే బూతల్ చినిలి రిసొ, జా గుటుట్ బార్

కెరు నాయ్మెన, జేఁవ్ బూతల్ లటట్బుక
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. 36 పారద్న కెరె
తతికయ్, సీమోను, జో తెన్ తిలస కి,
యేసుచి పటిట్ జా చజన, 37జోతె 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 బార్
జలయ్,!” మెన యేసు సంగిలన్.
39జలె, జా గలిలయపాంతుమ్ ఎతిక్తె
బుల బుల, ఒతత్చ యూదుల్ చ సబ
గెరలె బోదన కెరె తిలన్, చి మానుస్ల్ క
దెరల్ బూతల్ క ఉదడ గెలెత్ తిలన్.

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

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

43-44 తెదొడి యేసు జోక, “జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగు నాయ్, గని
దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొ
పూజరితె గెచచ్, తుయి చెంగిల్ జలిసి
జోక దెకవ, తుయి చెంగిల్ జా§ సుదిద్
జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి,

§ 1:43-44 1:43-44 వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, ‘సుదిద్ జలన్’ మెన తెదొడ్ చ యూదుల్ సంగితె తిల.
కిచొచ్క మెలె, ఏక్ మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక గార్’ మెలి రితి, ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్
దెరెదె’ మెలి రితి బియఁ కెర గఁవివ్ తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెలిల్ రోగుమ్ పూరి గెలె, ‘సుదిద్
జలొ’మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల.
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మోసేపూరుగ్ మ్ చొ సంగిలి కానుక దేసు”
మెనయేసు ఆడ దాజోక 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
దికుక్ల్ తెంతొ కి, పెజల్ జోతె బెర గెతె
తిల.

2
ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగిక యేసు 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, 2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె బెర
అయ్ ల. బెర అయ్ 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. జో మానుస్క కడ ఆనల్సతె తిల
చెతత్ర్ జిన్జోకజోచిఅంతురొన్తెన్వయ
ఆన తిల. 4 జలె, జో రోగిక యేసుతె
పాసి కడ ఆనుక చజిలె కి, బెరల్ జనాబ్ చి
రిసొనెతిరల్. జోచిపాసిజెంక నెతిరిల్ రిసొ,
జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ
కెర, జో ఎంగడ్ తిలి అంతురొన్ తెన్ జో
రోగిక జాబొరొవాట్ఉతవదా,యేసుచి
పాసిక పాఁవడల్. 5జలె, ‘కడ ఆన ఉతవ
తిల జేఁవ్ మానుస్ల్ నంప తెన్ అసిత్’

మెనయేసు రుజుజ్ దెక కెర,ఉటుట్ క నెతిరొల్
జో రోగిక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్”మెన సంగిలన్.

6 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ ఒతత్ వెస
అసిత్. యేసు సంగిలిసి జేఁవ్ సూన కెర
బమమ్ జా, 7 “ఈంజొ మానుస్ కీసొ జా
లటట్బ్ తయ్! ఇసి లటట్బ దేముడుచి
విలువ కడ పాపుమ్ కెరయ్! దేముడు
ఎకిక్లొక పిటట్వ, కో కిపాపల్చెమించుప
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 ఈంజొ మానుస్క ‘తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్’ మెన సంగుక
సులుల్ గే, ‘ఉటుట్ , తుచి అంతురొన్
వయన ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే?
10జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్
అంక, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె కి పాపల్
చెమించుప కెరి అదికారుమ్ అసెస్ మెన
రుజుజ్ దెకయిందె, మెన జేఁవ్ క సంగ
కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో మానుస్క అనెన్
దెక కెర, 11 ‘అలెల్, తుయి ఉటట్ , తుచి
అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో, మెన
తుక ఆఁవ్ సంగితసి!’ ” మెన యేసు
సంగిలన్. 12బేగి, జోమానుస్ ఉటట్ కెర,
జోచి అంతురొన్ ఉకుక్ల వయన, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ఇండుక దెర,బార్జా
కెర, ఉటట్ గెలన్. ఇసి జరుగ్ జలి రిసొ,
ఒతత్ బెర తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్
జా, “ఇస కమొ అమ్ కెఁయయ్ దెకుక
నాయ్. ఆజి దెకిలమ్” మెన, దేముడుక
గవురుమ్ సంగిల.

లేవీ మెలొ సిసుత్ నఙితొసొక యేసు
* 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’మెనసంగతిలొ ‘కీసుత్ ’మెలొదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకఈంజఅనెన్క్నావ్తయెదె;జానావ్ చి
అరుద్ మ్ పండితుల్ కెరనెల్కి,యేసుక ‘జొయియ్’మెన ఒపప్నుక నెస ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల.
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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. జా గెరితె అలప్యి మెలొ
ఎకిక్లొచొ లేవీ మెలొ పుతుత్ సి ఎకిక్లొ
వెస అసెస్. యేసు జోక దెక కెర, “అంచి
పటిట్ జా, అంచొ సిసుస్డు జా” మెన
జోక బుకారల్న్. బుకారిల్ బేగి, జో ఉటట్ ,
యేసుచి పటిట్ గెలన్.

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

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?” మెనయేసుచ
సిసుస్ల్ క పుసిల. 17 జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ పుసిలిసి 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”
మెనయేసు సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ పెజల్యేసుక
పుసిలిసి

(మతత్ 9:14-17; లూకా 5:33-39)
18బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ

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

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

‡ 2:13 2:13 ఇతత్ల్ జా గాడు సముదుమ్ చి రితి రూందు తయెదె. § 2:14 2:14 ‘సిసుత్ ’ మెలె, జా
దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి వాట డబుబ్ల్. జా పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ సిసుత్ నఙితసక యూదుల్
నిసాక్రుమ్ దెకుల; వేర పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జా డబుబ్ల్ నఙితతిచి రిసొ కి, జేఁవ్ కెరమోసిమ్ లుచి రిసొ కి.
* 2:16 2:16పరిసయుయ్ల్,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స, సదూద్ కయుయ్లుయూదుల్ కముకిక్మ్ 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.
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22 “పిమమ్ట్, పోరిన్చి కాయ తెన్
ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ సువితి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, జా కాయపొరిన్ 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 కయేసు సంగిలన్.
పండితుల్యేసుక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8; లూకా 6:1-5)

23జాపొదులె, †ఏక్సెలవ్ 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 చొజోతెన్ 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 మెననాయ్, గనిమానుస్ల్ క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ దేముడు సెలవ్
కడనిల్ దీసి దిలన్. 28 జలె, సెలవ్ కడనిల్
దీసిచి ఉపిప్రి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక అదికారుమ్ అసెస్” మెన
పరిసయుయ్ల్ కయేసు జబాబ్ దిలన్.

3
ఆతు లంబ గెలొ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14; లూకా 6:6-11)

1తెదొడిజా కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె
యూదుల్ చి సబ గెరియేసు అనెన్ గెచచ్,
పెస, కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, ఆతు లంబ
గెలొసొ ఎకిక్లొ ఒతత్ అసెస్. 2 జలె,
‘బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు జో
మానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గేనాయ్గే’మెన
దెకుక మెన, వెలెల్లమానుస్ల్ రకితె అసిత్.
‘జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
కామ్ కెరిల్ రితి జయెదె,చియేసుక నేరిమ్
వయడుక జయెదె’మెనఉచర అసిత్.

3 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ రకితె
తతికయ్, యేసు జో ఆతు లంబిలొసొక
దెక, “ఇతత్ల్ జే!” మెనసంగ కెర, 4జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ క దెక, “*సెలవ్ కడనిల్

† 2:23 2:23 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచి కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు
కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెననింద కెరతి. ‡ 2:25 2:25దావీదు ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్యూదుల్ క రానొజాతిలన్. యేసు
జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. అబాహామ్ తెన్, అనెన్ దొగుల తీగల్ తెన్, దావీదుక ‘ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ’ మెనుల.
* 3:4 3:4 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచి కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెరకామ్నే కెరిస్ చిరిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్అఁవివ్ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క
‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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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. 5 జోవయించి
మెనుస్తె ఇదిల్ కనాక్రుమ్ కి జతి
నాయ్, చి రిసొ యేసు దుకుమ్ జా,
కోపుమ్ తెన్ ఒతత్ తిలసక దెక కెర, జో
మానుస్క అనెన్ దెక, “తుచొ ఆతు చంపొ
కెరు” మెన జోక సంగితికయ్, జో ఆతు
చంపొ కెరల్న్, చిజా ఆతు చెంగిల్ జలి.

6యేసు కెరిల్సి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్
బార్జా,హేరోదు పచెచ్న జతసతెన్సబ
కెర, “జోక కీసి మారుమ?” మెన కుట
ఉచరల్.

ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుతె జా కెర
బెర తిలిసి

7 యేసు 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, 8యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ,
ఇదుమయపాంతుమ్ తెంతొ, యోరాద్ ను
గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, పడొత్ సీదోనుచి
తూరు మెల పటన్ల్ చి పాంతుమ్ తెంతొ,
దూర్ దూరిచ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్జా కెర, ఒతత్ యేసుతె జా బెరల్.

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

బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు
అదికారుమ్ దిలిసి

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

16 జో నిసాన అదికారుమ్ దిల
బారజిన్ కొనస్ మెలె, ఎకిక్లొ సీమోను
మెలొసొ, జోక ‘పేతురు’ మెన యేసు
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.
18 పిమమ్ట్, అనెన్ కొనస్ మెలె, అందెయ,
పిలిప్, బరొలొమయి, మతత్యి, తోమా.
పడొత్ అలప్యిమెలొఎకిక్లొచొయాకోబు
మెలొపుతుత్ సి, పడొత్ తదద్యి, †కనానుచొ
జలొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ . 19 అనెన్
కొనొస్మెలె, ఇసక్రియోతుమెలిగఁవివ్చొ
యూదా మెలొసొ. జో పడొత్ విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ యేసుక దెర దిలొసొ.
తెదొడియేసు కపెరన్హ మ్ గెరి గెలన్.

† 3:18 3:18 ‘కనానుడు జలొ సీమోను’ మెన రెగడ్ అసెస్. సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిల ఒతత్చ
మానుస్ల్ క ‘కనానులు’మెన ఆసిమ్నావ్ తయెదె, బెరె.
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20 యేసు గెరి గెతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ జోతె అనెన్ బెరల్. జేఁవ్ ఒతత్
బెరిల్ రిసొ, అనిన్మ్ కంక కి యేసుక
సెలవ్ నాయ్. 21 దసిస్ యేసు జోచి
బోదన జోచ కమొ కెరుక ఆస జా ఎదగ్రె
పుండె నాయ్చి రిసొ “వెరి జా తయెదె”
మెనమానుస్ల్ సంగిత్ తిలిసి సూన కెర,
జోక దెర, గెరి కడ నెంక మెన, జోచి
కుటుంబుమ్ చ‡బార్ జల.
పండితుల్ యేసుక నింద కెర

దూసుప కెరిల్సి
22జామదెనె,యెరూసలేమ్పటున్మ్

తెంతొ జా తిల, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, యేసు ఉతిత్రిల్స్ తె
అయ్ ల. జా కెర, యేసుచి రిసొ
“ ‘బయెలెజ్బూల్’ మెలొ జో వెలొల్
బూతుమ్ జోక దెర అసెస్”, “బూతల్ క
§రానొజలొచినావ్తెన్ఈంజొబూతల్ 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! 24 మెలె, కేన్
జవుస్రాజిమ్ చపెజల్జలెకువిరోదుమ్
కెరన వరస్ వరస్ జా జోవయింక జెఁవివ్
యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జారాజిమ్ టీఁవొ జంక
నెత నాసెనుమ్ జా గెచెచ్దె. 25 పడొత్ ,
కేన్ గెర్ చ జలెకు జోవయింక జెఁవివ్
విరోదుమ్ కెరనెల్, వరస్ వరస్ జా గెచుచ్ల,
చి కటుట్ పిటట్వన పాడ్ జా గెచుచ్ల.
26 జలె, దసిస్, సయ్ తాన్ జోక జొయియ్
విరోదుమ్ జలి రితి జా జోచ సొంత సేవ
కెరసక ఉదడుక బెదె నాయ్. జో దసిస్
జోక జొయియ్ విరోదుమ్ జలెగిన, జోచి
రాజిమ్ టీఁవొ జయె నాయ్, నాసెనుమ్
జా గెచెచ్దె.

27 “గని, కేన్ గెర్ చొ ఎజొమాని
బలుమ్ సుదొ జలె, జోకయ్ తొలితొ
బందిలెకయ్,జోచిగెరి పెసజోచిసామన్
చోరుక జయెదె. గని జోక తొలితొ బంద

తిలె, జోచి గెర్ చి ఎతిక్ చోర గెలుక
జయెదె.

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

కొనస్యేసుక కుటుంబుమ్జవులగే
జొయియ్ సంగిలిసి

(మతత్ 12:46-50; లూకా 8:19-
21)

31 తెదొడి, యేసుచి అయయ్సి,
బావుడుస్లు,జోతిలిస్ తెపాఁవ కెర,వీదె
టీఁవొ జా కెర, “అమ్జాఅసుస్మ్. బార్
జవుస్” మెన సంగ తెదయ్ ల. 32 జలె,
యేసుచి సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
వెస తిల. జేఁవ్ జలె, జోక “ఈందె,
అయయ్ది చి తుచ బావుడుల్ జా కెర, వీదె
టీఁవొ జా కెర తుక బుకారతి”మెన సంగ
దిల. 33యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “కొనస్ అంక అయయ్ బావుడుల్
జవుల గే జానుస్ గె?” మెన సంగ,
34 జోచి 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.

‡ 3:21 3:21 జోచి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ బార్ జల. యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె తిలన్. § 3:22
3:22 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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4
టాలివొ సంగయేసు బోదన కెరల్న్
(మతత్ 13:1-9; లూకా 8:4-8)

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

బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక టాలి
జో జోవయింక బోదన కెరుక,

3 “ఈందె, తుమ్ సూన! ఉంపితొసొ
ఎకిక్లొ, బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో
ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె
వాట్ పకక్య్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్ ఉత
జా కాఁ గెల. 5 అనెన్ సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్
మతిత్ నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్.
ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్ మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్
సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్ జలి. 6బేగి గజజ్ల్ జలె
కి, ఒపప్డ్ లయితికయ్, పతలెమొకక్ల్
డడడ్ గెల,చిచెరొబుఁయితెడిపెసవడుడ్ క
నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా గెచచ్
మొర గెల. 7 అనెన్ సగుమ్ బీ కంట
దుబుబ్ల్తిలిస్ తెసేడగజజ్ల్జామొకక్ల్
జలన్. గని ఒతత్ తిల కంట మొకక్ల్
వడడ్ కెర ఒతత్ సేడిల్ బీచ మొకక్ల్ క పెల
గెలిత్కయ్, జా బీచ మొకక్ల్ ఎనున్లు
నే దెరె కిచొచ్ పలితుమ్ దెయె నాయ్.
8 గని, అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిలి బుఁయెయ్
సేడ కెర, చెంగిల్ వడడ్ చెంగిల్ పంటొ
పిక, విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్, తిని విసొస్
వంతుల్, పుంజెక్ వంతుల్, పలితుమ్
దిలి.” 9 అనెన్, “సూన్ త కంగొడ్ తిలస
సూన!” మెనయేసు సంగిలన్.

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

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

మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్.

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు
సంగిలిసి

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

16 “పతుత్ రు బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక
జరుగ్ జలిసి, జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్
మానుస్ల్ చి బోదన సూన జితిస్ చి రితి
జతయ్. మెలె, జా బీ బేగి గజజ్ల్ జలి
రితి జా, జేఁవ్మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్

* 4:12 4:12 నెంజిలె “జోవయించిపాపుమ్ చెమించుప 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”.
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సూనిల్ బేగి, సరద్ జా, ‘నంపజతసుమ్’
మెనుల. 17 గని జోవయించిసొంత పెటిట్
సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి రిసొ,
గడియ జిలి రితి డీసిలెకి, చి రిసొ కిచొచ్
జవుస్ బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె వేర
మానుస్ల్ జాచి రిసొ జోవయింక అలల్ర్
కెరెల్ జలెకు, జేఁవ్మానుస్ల్ బమమ్ జా, బే
బేగి నమకుమ్ముల దెవుల.

18 “అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్, చి
బోదన సూన, కంట దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె
ఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చి
బోదన జేఁవ్ సూనెల్ కి, 19 ఈంజయ్
లోకుమ్ 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, జా బోదనక
పెలగెలి రితి జయెదె, చి రిసొ,జాబోదన
జోవయింతె పలితుమ్ దెయెనాయ్.

20 “అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్
బోదన సూన, చెంగిల్ బుఁయెయ్ ఉంపిలి
బీ రితి జతయ్. మెలె, చెంగిలి బుఁయెయ్
ఉంపిలి బీతె విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్,
తిన్ విసొ వంతుల్, పుంజెక్ వంతుల్
కీసి పలితుమ్ దెవుల గే, దసిస్, జేఁవ్
మానుస్ల్ కి బోదన సూన, నంపజా గెచచ్,
†పలితుమ్ దెవుల”మెనబోదన కెరల్న్.

దీవు లగితిస్ క టాలి
(లూకా 8:16-18)

21 సిసుస్ల్ క యేసు అనెన్ సంగిలిసి
కిచొచ్ మెలె, “దీవు దీవుకంబుమ్ చి
ఉపిప్రి తివుల గని ఆరి నాడిచి తెడి
జవుస్, మంచుమ్ చి తెడి జవుస్
తింకయ్ మెన కేన్ గెర్ చమానుస్ల్ దీవు
ఆనుల గే? నాయ్. ‘కామ్ క జెవుస్’మెన
దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల. 22జలె,
డీసుస్ మెనయ్ కిచొచ్ జవుస్ లుంకడ

తవుల. ఆకర్ క బార్ కెరి రిసొయి
కిచొచ్ జవుస్ గుటుట్ లుంకడ తవుల.
23 సూన్ 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 కఅనెన్య్మీనదెయిందె.
25 తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, గని
నెంజిలొసొక జలె, జోవయింక తిలిసి కి
జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.
బీ గజజ్ల్ జా వడిడ్తిచిటాలి

26 యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్క్ టాలి
సంగిలన్. “ఎకిక్లొ బుఁయెయ్ బీ గలిల్
రితి అసెస్. జా బీ కీసి జయెదె గే,
దేముడుచి రాజిమ్ పూరి జతిస్ తెన్
కి దసిస్. 27 జలె, జో మానుస్ 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 జోమానుస్ 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,
‘లాయితి సమయుమ్ జా అసెస్’ మెన
చీన,జోమానుస్బార్జాలాయెదె”మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

13:18-19)
30జోఅనెన్ ఇసి మెలన్, “దేముడుచి

రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే తుమ్ అరుద్ మ్
† 4:20 4:20 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల’ మెలె, దస మానుస్ల్ పబుచి బుదిద్ ఇండుల, చి అనెన్ మానుస్ల్ దెక,
జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా బెదుల. ‡ 4:24 4:24 ఇనెన్చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి కొలిద్ తుమ్ క అనెన్ సికడుక జయెదె. అనెన్య్ సికడిందె 25 అరుద్ మ్
తిలొసొక అనెన్ సికడుక జయెదె, గని అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి అరుద్ మ్ జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’.



మారుక్ 4:31 79 మారుక్ 5:8

కెరంతి రిసొ కిచొచ్ టాలి ఉచరుమ?
31ఇసి జయెదె, బుఁయెయ్ ఉంపిలిసొరుస్
గిడడ్క జరుగ్ జతిస్ చి రితి జయెదె. మెలె,
జా గిడడ్ ఈంజ లోకుమ్ చ గిడడ్ల్ ఎతిక్చి
కంట ఇదిలిసి తిలె కి, ఉంపిలె, గజజ్ల్
జా వడిడ్లి మెలె, 32 రోస్ తె గలిత్ మొకక్ల్
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, జా మొకక్చ
కొమమ్ల్ వడిడ్లె, జా రూక్ చ కొమమ్ల్ చి
నీడతె ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జోవయించ
గూడల్ బంద చెంగిల్ తంక జయెదె”
మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

33 ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగయ్ యేసు
పెజల్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్న్,
జేఁవ్ సూనుక అరుద్ మ్ కెరనుక తెరితి
రితి. 34టాలివొ నెంతె జోవయింక సికడెత్
నాయ్. గని పెజల్ నెంజిలి పొది, జోచ
సొంత సిసుస్ల్ కయ్ అరుద్ మ్ ఎతిక్ సికడెత్
తిలన్.

35 జా దీసి సాంజ్ జతికయ్,
“సముదుమ్ జీన ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ,”
మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్. 36బెర
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.

37జలె, 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 పడొత్చి బలల్య్
నిజ తిలన్. నిజ తతికయ్, సిసుస్ల్
బమమ్ జా, గురుబాబు, అమ్మొరెల్ తుక
బాద నాయ్ గె? మెన కేక్ గల, జోక
ఉటట్య్ ల. 39 జో ఉటట్ , వాదుక గోల
కెర, “సేంతుమ్ జా తుకెల్ తా” మెన
సముదుమ్ క సంగితికయ్, వాదు ముల
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,
41జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ గెచచ్, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ “ఈంజొ కొనొస్ జయెదె? వాదు
సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ రితి కెరతి!”
మెన ఆచారిమ్జా లటట్బనుక దెరల్.

5
బూతల్ దెరొల్సొక యేసు చెంగిల్

కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34; లూకా 8:26-39)

1 యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్
సముదుమ్ జీన కెర, ఒతత్ తిలి
*గెరాసేనుల్ చి పాంతుమ్ తె పాఁవిల.
2 యేసు దోని తెంతొ ఉతిత్రిల్ బేగి,
బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ మెసెన్లె
తెంతొబార్జా,జోక దసుస్ల్ జలొ. 3జో
మానుస్మెసెన్లె జితె తిలొ. జోక బూతల్
దెరిల్ రిసొ, గొలుస్ల్ తెన్ కి జోక కో అనెన్
బందుక నెతిరల్. 4 ఒగగ్ర్ దపప్లు జోచ
అతొత్ చటొట్ క గొలుస్ల్ తెన్మానుస్ల్ 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 సేడ యేసుక జొకర,
7 “ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ
దేముడుచొ పుతుత్ సి, తుయి. అంచి తెన్
తుక కిచొచ్ కామ్? అంక అలల్ర్ నే కెరి
రితి దేముడుచినావ్తెన్ ఒటుట్ గలను.”
మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలుక దెరొల్ . 8 కిచొచ్క
దసిస్ జలొ మెలె, “ఓ బూతుమ్, ఈంజొ
మానుస్ తెంతొ బార్ జా ముల దేసు!”
మెనయేసు సంగ తిలొ.

* 5:1 5:1 గెరాసీనులుక ‘గదరేసులు’ కి సగుమ్ తె రెగడ్ తవుల. మతత్యి 8:28తె ‘గదరేనులు’మెన రెగడ్ అసిత్.



మారుక్ 5:9 80 మారుక్ 5:27

9 జలె, 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 ఈంజ దేసిమ్ తెంతొ
ఉదడ గెలు నాయ్.” మెనజోబూతుమ్
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.

11 జలె, జా మెటట్య్ వెలిల్ మంద
అండులు కతె తిల. 12 చి “ఆదె,
జేఁవ్ అండుల్ క అమ్ దెరి రితి సెలవ్
దా, అమ్ క జోవయింతె తెదవు” మెన
యేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్ జా
సంగిల. 13దసిస్ 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 డుఙ మొర గెల. 14 జేఁవ్
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 బూతల్ దెర వెరి జా తిలొసొక
చి జేఁవ్ అండుల్ క జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
పిమమ్ట్ అయ్ లసక జేఁవ్ సాచి సంగిల.
17 ఒతత్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి
పాంతుమ్ ముల దా ఉటట్ గో” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

18పడొత్ యేసు, సిసుస్ల్, ఉటట్ గెచుచ్క
మెన దోనితె తతికయ్, బూతల్ అగెగ్ దెర
తిలొ జో మానుస్ పటిట్ జా, “ఆఁవ్ కి

తుమ్ చి తెన్ బెద జెంక అంక సెలవ్ దే.”
మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 19 గని
యేసు దసిస్ సెలవ్ నే దెతె, జోక, “పోని,
తుయిగెరి గెచచ్ తుచసొంతమానుస్ల్ క,
†పబు తుక కనాక్రుమ్ దెక చెంగిల్
కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి సంగు” మెన
సంగిలన్. 20జోమానుస్ 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.

యాయీరు మెలొ అదికారియేసుచి
తోడు నఙిలిసి

(మతత్ 9:18-26; లూకా 8:40-56)
21 యేసు అనెన్ దోనితె వెగ గాడు

అనెన్ జీన్ తికయ్, జోచి సుటుట్ నంత
ఎదివాట్ జిన్జనాబ్బెరఅయ్ ల. జోజా
ఒడుడ్ తె ఉత తతికయ్, 22యూదుల్ చి
ఒతత్చి సబ గెర్ చి అదికారి జలొ
యాయీరు మెలొసొ జా కెర, యేసుక
దెక 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, 24 యేసు జో తెన్
బెద గెలన్. జేఁవ్ వటెట్ గెతె తతికయ్,
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుచి పటిట్
జా జోచి సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె
తిల. 25జలె,బారవెరుస్ల్తెంతొలొఁయి
గెతిబాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ జా జనాబ్ తె
అసెస్. 26జాసెమచిరిసొచెంగిల్ కెరంతి
రిసొ, ఎకిక్లొచి పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ గురుతె
వరస్ తెన్ గెచచ్ గెచచ్, జాక తిలి దనుమ్
ఎతిక్ విక కెరవన తిలి. దసిస్ కెర కెర
జలెకి, జా బాద తెన్ నే చెంగిల్ జతె,
ఒగగ్ర్ జతె తిలి. 27 జలె, యేసుచి రిసొ
సూన తా, “ఆఁవ్ జోచ పాలుమ్ జవుస్

† 5:19 5:19 ‘పబు’మెలెకిచొచ్అరుద్ మ్మెలె, ‘ఎతిక్కఏలుప కెరొసొ,ఎతిక్కవెలొల్ జలొసొ’. జానావ్యెహోవ
దేముడు అబొబ్స్ క కి సంగుల,యేసు దేముడు పుతుత్ స్ క కి సంగుల.
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చడిలె చెంగిల్ జయిందె” మెన ఉచర,
28 యేసుచి సుటుట్ నంత తిలి జనాబ్ చి
తెడి పెస,యేసుచి పడొత్ పాసిపాఁవ కెర,
జోచొ పాలుమ్ క చడిలి. 29 చడిలి బేగి
లొఁయి గెతిసి బందు జలి, చి బాద గెచచ్
జీవ్ చెంగిల్ జలిమెన చిననిల్.

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

35జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె
తిలి పొది, దువిస్ చి రిసొ యేసుతె జా
తిలొ అదికారిచి గెర్ చ సగుమ్ జిన్ జా
కెర, జో అదికారిక “తుచి నాడి మొర
గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్
లాబుమ్ నాయ్. గురుబాబుక జా బాద
పోని”మెనజోక సంగిల.

36జలె,జేఁవ్సంగిలిసిసూననేసూనిల్
రితి జా, యేసు సబగేర్ చొ జో అదికారిక
దెక, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె, బి
నాయ్. నంపజా దయిరిమ్ తెన్ తా”
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. 39 జో గెరి
పెస, ఒతత్ తిలసక దెక, “తుమ్ గోల
జా ఏడత్సు కిచొచ్క? ఈంజ బోద మొర
గెచెచ్ నాయ్ నిజ అసెస్.” మెన యేసు
సంగిలన్. 40 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్,
జోకఆఁసిల. గనియేసుజేఁవ్ఎతిక్జిన్ క
బార్ కెర దా, నాడిచ అయయ్స్అబొబ్స్ క
కి,జోతెన్ అయ్ ల సిసుస్ల్ క కి కడ ఆన,
జా నాడి తిలిస్ తె గెచచ్, 41 జా నాడిచి
ఆతు దెర,జాక “ఆఁవ్ సంగిలయ్,నాడి,
ఉటుట్ !” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‡“తలీతా
కుమి” మెన సంగిలన్. 42 సంగిల్
బేగి, జా నాడి ఉటట్ కెర, ఇండుక దెరిల్.
ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా బలే
ఉచరల్. 43పడొత్ , జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ కకక్
సంగుక జయె నాయ్మెన జాగర సంగ,
“నాడిక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస”
మెన,జా గేర్ చకయేసు సంగిలన్.

6
నజరేతు గఁవివ్చమానుస్ల్యేసుక

నే నంపజలిసి
(మతత్ 13:53-58; లూకా 4:16-

30)
1 యేసు ఒతత్ తెంతొ ముల దా

కెర, నజరేతు మెలి జోచి సొంత గఁవివ్
ఉటట్ జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ జోచి
పటిట్ అయ్ ల. 2 బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్
*దీసి, ఒతత్చి సబ గెరి గెచచ్, యేసు
బోదన కెరుక దెరల్న్. జో సంగిలి బోదన
సూన, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ ఆచారిమ్
జా, “ఇసి బోదన ఇనెన్క కేనె తెంతొ
అయ్ లి? ఇనెన్క దిలి గాయ్నుమ్ కీసిచి?
కెదిద్ అందుమ్ చ వెలెల్ల కమొ ఇనెన్చి

‡ 5:41 5:41మాములుమ్ పెజల్ లటట్బిల్ అరమయ్బాసతెన్ చి కోడు,ఈంజ. * 6:2 6:2 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’మెనజోఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు 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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అతిత్ జరుగ్ జతతి! 3 గని ఈంజొ దార్ చ
కామ్కెరొసొజయెదె,మరియచొపుతుత్ సి
గెద? యాకోబుక, యోసేక, యూదాక,
సీమోనుక అనొన్సి జయెదె గెద? ఇనెన్చ
బేనిస్వొ ఇనెన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద?”
మెనయేసుచి రిసొఅనామ్నుమ్జానంప
కెరి నాయ్.

4 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్,
“కేన్ జవుస్ మానుస్ దేముడుచి కబుర్
ఆన్ తొసొ జలె, జోచి సొంత దేసిమ్ చ
మానుస్ల్, సొంత గెర్ చ మానుస్ల్
జోక గవురుమ్ దెకిత్ నాయ్” మెన
యేసు, జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ
సంగిలన్.

5 ఒతత్చ మానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి
రిసొ, జలె, ఒతత్ యేసు కేన్ వెలొల్ కమొ
కెరుక బెదిలన్ నాయ్. ఎకిక్ సగుమ్ జిన్
జబుబ్ తిలమానుస్ల్ క బోడి చడ చెంగిల్
కెరల్న్. 6 జా పలాన్ చ మానుస్ల్ చి
అనామ్నుమ్ చి రిసొ ఆచారిమ్ జా,
విసారుమ్ జలన్. గని, జాపాంతుమ్ చ
గఁవివ్లె బుల బుల బోదన కెరె తిలన్.
సిసుస్ల్ క దొగుల దొగులక

తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:1,5-15; లూకా 9:1-6)

7ఒతత్ తెంతొ,జేఁవ్బారజిన్సిసుస్ల్ క
యేసు పాసి బుకారా కెర, జేఁవ్ క దొగుల
దొగులక గఁవివ్లె బులుక మెన తెదవుక
దెరల్న్. తెదయిలి పొది, బూతల్ క
జేఁవ్ ఉదడిత్ రితిజోవయింక అదికారుమ్
దిలన్. 8తెదొడి కిచొచ్ ఆడ దిలన్ మెలె,
“పయానుమ్ చి రిసొటెకొన్ డండొపిటట్వ,
పోడి జలెకు, సెంచె జలెకు, కెరంటెచి
బెలుట్ చి జేబితె డబుబ్ల్ జలెకు దెరన
నాయ్. 9జోడుల్ గలన, గని దొనిన్సొకక్ల్
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, కేన్ టాన్ తె
జలెకు తుమ్ క మరియాద కెరి నాయ్ గే,

తుమ్ చి కబుర్ సూనుక ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్
జతి నాయ్ గే, తుమ్ ఒతత్ తెంతొ ఉటట్
గెచచ్. ఉటట్ గెతె పొది, ‘జేఁవ్ దసిస్
జలి రిసొ, జేఁవ్ దేముడుచ నెంజితి’
మెలి రితి గురుక తుమ్ చ చటొట్ చి దూడి
పంపడ్ గెలన” మెన యేసు సంగిలన్.
12యేసు దసిస్ అదికారుమ్ దా బులుక
తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ దొగుల,
దొగుల బార్ జా, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి
రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా పాపుమ్ ములిత్
బుదిద్ జా” మెన బోదన కెర బులెత్ తిల.
13పడొత్ , మానుస్ల్ క దెరల్ ఒగగ్ర్ బూతల్ క
ఉదడగెల,చిఒగగ్ర్ జిన్జబుబ్ల్తిలసక
బోడి తేల్ సువ దా యేసుచి నావ్ తెన్
జోవయింక చెంగిల్ కెరల్.

హేరోదు రానొయేసుచి రిసొఉచరిల్సి
(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”మెంతెతిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్,
“దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ
ఎకిక్లొ రితొ జయెదె. దసొచొ జా
తయెదె” మెంతె తిల. 16 హేరోదు,
మాతుమ్, సూన, కిచొచ్ ఉచరల్న్ మెలె,
“ఆఁవ్ బోడి గండ కెరవ తిలొయోహాను
జా తయెదె. అనెన్ జీవ్ జా అసెస్,
కిచొచ్గె”మెన బియఁ గెలొ.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుక
హేరోదుమార తిలిసి

17 హేరోదు రానొ కిచొచ్క దసిస్ బిలన్
మెలె, జోచొ పిలిప్ మెలొ బావొసిచి
హేరోదియ మెలి తేరిస్క ఆనన హేరోదు
జాక పెండిల్ జా తిలొ. 18 దసిస్,
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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, జోక మారుక
ఆస జా అసెస్. గని నెతె. కిచొచ్క మెలె,
20యోహాను, దేముడుచొ సతిత్మ్ సుదొ,
నీతి సుదొ, మెన హేరోదు జాన కెర, జోక
కిచొచ్పమాదుమ్నేజతిరితిరకవఅసెస్.
అనెన్,యోహాను సంగితి తీరుప్క హేరోదు
బాద సేడెల్ కి, రోజుక సంతోసుమ్ తెన్
జోచిబోదన సూన్ తె తిలన్.

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

24జలె,జానాడిబార్జా,అయయ్స్ తె
గెచచ్, “ఆఁవ్ కిచొచ్ నఙుక?” మెన
పుసితికయ్,అయయ్సి, “బాపిత్సుమ్దెతొ
యోహానుచి బోడి అంక దే మెన సంగు”
మెన దువిస్ క సంగిలి. 25 సంగిలి బేగి,
జానాడిహేరోదుతె నిగ జా, “బాపిత్సుమ్
దెతొ యోహానుచి బోడి ఏక్ పలెరుమ్ తె
అంక దే”మెన సంగిలి.

26 నాడి ఇసి సంగితికయ్, జో రానొ
బలే దుకుమ్ జలెకి, జో గలన తిలి
ఒటుట్ చి రిసొ, విందుతె బుకారల్సచిమొకెమ్

జాక సంగిలిసి పిటట్వుక నెస కెర, 27బేగి,
“జోచి బోడి ఆను” మెన జమాను
ఎకిక్లొక తెదయ్ లన్. జో జమాను
గెచచ్, జేల్ తెయోహానుచిబోడి గండ కెర,
28పలెల్రుమ్ తెఆన,జానాడికదెతికయ్,
జా నాడి అయయ్స్ క నా దిలి. 29 జలె,
యోహానుచ సిసుస్ల్ సూన కెర, జా కెర,
పీనుమ్నఙనఉకుక్లనా,మెసెన్రోవిల.

బారజిన్ సిసుస్ల్ యేసుతె అనెన్
ఉటట్ అయ్ లిసి

(మతత్ 14:13-21; లూకా 9:10-
17;యోహా 6:1-14)

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

అనిన్మ్ దిలిసి
34 యేసు జా ఒడుడ్ తె పాఁవ, దోనితె

తెంతొ ఉత, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
బెర అయ్ లిసి దెక, ‘గొవుడు నెంజిల
మెండల్ కీసిజా కేనెతెరెల్ ఒతత్లి ఉటట్ గెతె
తవుల గే దసిస్, ఈంజేఁవ్ పెజల్ అసిత్’
మెనయేసు కనాక్రుమ్జా,ఈంజ ఎతిక్
బోదన జోవయింక సికడుక దెరల్న్.
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35 సాంజ్ జంక దెరికయ్, యేసుచ
సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజ డొంగుర్
దేసిమ్. పొదుద్ ఒగగ్ర్ జలి, తొకిక్
అసెస్. 36ఈంజేఁవ్ 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
అనిన్మ్దాస”. ఇసియేసుసంగితికయ్,
జేఁవ్ జోక, “జోవయింక అనిన్మ్ దెంక
మెన †దొన్ పుంజొ వెండుల్ చ పోడియొ
గెనుక ఆమ్ గెచుచ్క గే?” మెంతికయ్,
38 యేసు జోవయింక, “తుమ్ తె కెతిత్
పోడియొ అసిత్ గే, గెచచ్ దెక” మెలన్, చి
జేఁవ్ గెచచ్ దెక జా కెర, “పాఁచ్పోడియొ
చిదొనిన్మొసస్ అసిత్”మెనజోక సంగిల.
39 జో, జేఁవ్ జనాబ్ క దెక, జోవయింక
“తుమ్ ఎతిక్జిన్ వరస్వరస్ల్ తెన్
బుఁయెయ్ వెస”మెనజాచివవ్ర్ బుఁయెయ్
వెసడల్న్. 40 జాకయ్ 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 జలొఅబొబ్స్ కజొకర కెర, జేఁవ్
పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట
దాస”మెనసిసుస్ల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెరదా,
జేఁవ్ దొనిన్ మొసస్క కి ఎతిక్జిన్ క వంట
దిలన్.

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

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండిలిసి

వాదుక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:22-33; యోహా 6:16-

21)
45 తెదొడి బేగి, యేసు పెజల్ క

నే తెదయ్ తె తొలితొ, “తుమ్ దోని
వెగ అంచి కంట తొలితొ గాడు జీన,
బేతస్యిదా గఁవివ్ గెచచ్” మెన సిసుస్ల్ క
తెదవదా, 46జేఁవ్ పెజల్ తెసెలవ్ నఙన
తెదవ దా, పారద్న కెరి రిసొ యేసు డొంగె
వెగిలన్.

47 ఒగగ్ర్ సాంజ్ జతికయ్, సిసుస్ల్
తిలిజాదోనిసముదుమ్రితిజాగాడుచి
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. జోవయింకజిన్ తెఉటట్ 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 పోడియొక యేసు
జరుగ్ కెరిల్సి అరుద్ మ్నే కెరనతిలి రిసొ,జో
కొనొస్గె,జోచిపెటిట్ బేడు బందిల్జోచిసెకి
అదికారుమ్ కేనెచి గే అరుద్ మ్ నే కెరంతె,
బలే ఆచారిమ్ తెన్ తిల.
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ క యేసు చెంగిల్

కెరిల్సి
(మతత్ 14:34-36)

53జేఁవ్ దోనితెగాడు జీన గెనేన్సరెతు
పాంతుమ్ తె పాఁవ దోని ఒడుడ్ తె బంద

† 6:37 6:37 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్. ‡ 6:44
6:44 తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ కి తిల, గని మతత్యి 14:21తె రెగిడిల్ రితి, తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క ఒతత్ లెకక్ కెరి
నాయ్.
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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 కెర యేసు కేనె అసెస్ గే
సూనెల్, ఒతత్య్ వయఆన్ తె తిల. 56జా
పాంతుమ్ చ పటన్లె గఁవివ్లె బయిలె,
కేన్ జలెకు టాన్ తె జో అయ్ లొ గే, బాద
తిలసక కడ ఆన, సంతవీదులె జలెకు
ఎంగడ్వ దా, యేసుచొ పాలుమ్ చి అంచు
జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్ జా
సెలవ్ నఙన్ తె తిల. కో జలెకు చడిల గే,
జేఁవ్ చెంగిల్ జల.

7
అలవాటుల్ చి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ క

యేసు సంగిలి తీరుప్
(మతత్ 15:1-20)

1 *యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ
సగుమ్ జిన్, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్ చి ఒతత్ జా తా, యేసుతె
బెద జా కెర, 2 జోచ సిసుస్ల్ తె
సగుమ్ జిన్ గరచ్ అతొత్ తెన్, మెలె నే
దొవన్ తె, అనిన్మ్ కెరిసి దెక కెర, బమమ్
జల. 3 కిచొచ్క మెలె, పరిసయుయ్ల్ కి
†యూదుల్ ఎతిక్జిన్ కి ‘పూరుగ్ మ్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ సికయ్ లిసి కెరుకయ్’
మెన, గురు అతొత్ దొవనెల్కయ్ కవుల,
నెంజిలె నాయ్. 4అనెన్, సంతయ్ తెంతొ
గెరి అయ్ లె, ‘నే దొవనెల్ గారు’ మెన,
‡పాని చించనెల్కయి కవుల, నెంజిలె
నాయ్. దసిస్, గినన్లు, గేడివొ, కంచు
సామన్,ఈంజజాఎతిక్ కెఁయఁక దోవుక
గే, కీసి దోవుక గే, కిచొచ్ కిచొచ్ అలవాటుల్
రితి కెరుకపూరుగ్ మ్ చజోవయించ వెలెల్ల
మానుస్ల్ సికడ అసిత్. 5జాచి రిసొ, జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు

దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స యేసుక, “తుచ
సిసుస్ల్ కిచొచ్క వెలెల్ల మానుస్ల్ సంగిలి
రితి ఇండుక ముల దా, గరచ్ అతొత్ తెన్
అనిన్మ్ కతతి?” మెనపుసిల.

6 జలె, యేసు జోవయింక, “తుమ్
ఉపమెనుస్చొచి రిసొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు సంగిలి
కోడు సతిత్మ్.
ఈంజ పెజల్ అంక గవురుమ్ కెర రిత

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

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు. 8 “తూమ్,
దేముడు దిలి ఆగన్ ముల దా,
మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి ఎకిక్ మెనుస్
నిదానుమ్ కెరసు” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క యేసు సంగ, 9 జోవయింక
అనెన్, “తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్
సికయ్ ల అలవాటుల్ నిదానుమ్ కెరి
రిసొ దేముడుచి ఆగన్ రితి ఇండుక
ముల అసుస్స్. కీస మానుస్ల్, తూమ్!
10తుమ్ములిలి 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, కచితుమ్
జోకమొరున్చి 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, జో మానుస్చి పూచి

* 7:1 7:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి తిలి పటున్మ్, జా. † 7:3 7:3 ‘అంచయ్ పెజల్
జతు’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసానల్ పెజల్. ‡ 7:4 7:4 నెంజిలె, సంతయ్తెంతొ
ఆన్ లిసామన్ దొవిలెకయ్ కవుల.
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నాయ్’ తుమ్ సంగిల్ రితి జా, జో
అయయ్స్అబొబ్స్ క దెంక తిలి సాయిమ్
జో మానుస్ దెంక తుమ్ ఒపుప్స్
నాయ్. 13 తుమ్ దసిస్ జా, తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాటుల్
పెజల్ కెరు మెన, ‘దేముడు సంగిలి
కోడుక అదికారుమ్ నాయ్’ మెన సికడిల్
రితి జా, తుమ్ దేముడుచి కోడు
మారుస్ప కెరిల్ రితి కెరసు. అనెన్ దసస్
మాయల్ ఒగగ్ర్ కెరసు.” మెన, జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు గోల కెరల్న్.

మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గే
యేసు సంగిలిసి

14 తెదొడి యేసు పెజల్ క అనెన్ పాసి
బుకారా కెర, జోవయింక ఇసెస్ మెలన్.
ఆఁవ్ సంగితి కోడు తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఏక్
కోడు సూన అరుద్ మ్ కెరన. 15 బయిలె
తెంతొ మానుస్చి పేట్ తెడి కిచొచ్ వసుత్ వ
పెసిలె, జయియ్ జో మానుస్క గార్ కెరుక
నెతె. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్
గార్జలె,జయియ్జోమానుస్కగార్ కెరెదె.
16 §సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె, సరిగా
సూన్ సు!

17 జేఁవ్ పెజల్ క ముల దా గెరి
గెచచ్ తెడి పెసిలి పొది, 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, జోమానుస్క గార్ కెరుక నెతె
మెన అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్? 19ఈందె,
జోచిపేట్వాట్గెచచ్,అనెన్బార్జయెదె.
జోచి పెటిట్తె పెసె నాయ్! జాకయ్, జోక
గార్ కెరె నాయ్” మెన సంగిలన్. ఇసి
మెన యేసు సంగిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, “కిచొచ్క కి కంక గారు మెనుక
నెంజె. కిచొచ్ కి కంక జయెదె”మెనసెలవ్
సంగిల్ రితి జతయ్.

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

కెరిల్సి
(మతత్ 15:21-28)

24యేసు ఒతత్ తెంతొబార్జా, తూరు
చి సీదోను మెల పటన్ల్ చి పాంతుమ్ తె
ఉటట్ గెచచ్, ఏక్ గెరి గెలన్. జో ఒతత్ తిలి
రితి కో కి సూనుక జో నెసిలె కి,జోతిలిసి
లుంకడుక నెతిరల్, 25 చి బేగి, బూతుమ్
దెరిల్ ఇదిలిస్ దువిసి తిలి ఏక్ తేర్ బోద,
యేసుచి రిసొ సూన కెర, జోతె జా కెర,
జోచి చటెట్ సెరున్ సేడిల్. 26 జా తేర్ బోద
కేనెచి మెలె, జా *సిరియ దేసిమ్ చి జా
పెనికయపాంతుమ్ తె జెరిమ్లి, గీకు మెలి
వేర దేసిమ్ చిమానుస్. జలె,జాతేర్ బోద
యేసుతె జా కెర, “అంచి దూక దెరిల్
బూతుమ్ క ఉదడ గెలెత్ గె?” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగితికయ్,
27 జో జాక,† “సొంత బోదల్ తొలితొ
కతు. బోదల్ చి వంతు అనిన్మ్ గుడడ్
కెర, సూనకూనరుల్ కతి రితి గల దెంక
చెంగిల్ నాయ్” మెన సంగిలన్. 28జా
జోక, “నిజుమి, పబు, గని సూనకూనరుల్
కి అనిన్మ్ కెరి బలల్చి ఎటొట్ రక తా,
బోదల్ సేడయ్ లి ఉసొట్ కవుల” మెన

§ 7:16 7:16 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 16 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
* 7:26 7:26నెంజిలె ‘సురోపెనికయపదేసిమ్ చిమానుస్’మెనుల. † 7:27 7:27దేముడు దెతివరుమ్ క
‘అనిన్మ్’మెనటాలి కెర
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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,జాతేర్ బోద గెరి గెచచ్ కిచొచ్
దెకిలి మెలె, బూతుమ్ ముల దా గెలి
రిసొ,జానాడిమంచుమ్ తె నిజ తిలిసి.

తొతొల్ జలొ బొయ్ రొక యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

31 ఒతత్ తెంతొ యేసు తూరు
పాంతుమ్ ముల దా సీదోను పాంతుమ్
వాట్ గెచచ్, దెకపొలి పాంతుమ్ వాట్ కి
గెచచ్. గలిలయపాంతుమ్ చిసముదుమ్
రితి గాడు పకక్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్.
32 ఉటట్ జెతికయ్, బొయ్ రొ తిలొ తొతొల్
మానుస్ ఎకిక్లొకమానుస్ల్యేసుతె కడ
ఆన, “ఇనెన్క చడ చెంగిల్ కెరె గే?” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జాపుసిల.

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

36 తెదొడి, “కకక్ సంగ నాయ్” మెన
ఒతత్ తిల మానుస్ల్ క యేసు సంగిలన్.
గని “సంగుక పోన” మెన జో కెతిత్ సుటుల్
సంగిలే కి, జేఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా కేన్ తెన్
సంగితె తిల. 37 జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ
ఎదివాట్ ఆచారిమ్ జా, యేసుచి రిసొ
“ఈంజొ కిచొచ్ కెరెల్ కి జెయిమ్ జతయ్.
బొయ్ ర మానుస్ల్ సూన్ తి రితి కెరుక
జానె,తొతల్ మానుస్ల్సొసుట్ మ్లటట్బిత్ రితి

కెరుక జానె. ఎతిక్ చెంగిల్ కెర అసెస్”
మెన ఎతిక్జిన్ సంగితె తిల.

8
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్

దిలిసి
(మతత్ 15:32-39)

1జేఁవ్ దీసలె అనెన్క్ సుటుట్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ యేసుతె బెర తతికయ్,
జోవయింక కతిసి కిచొచ్ నెంజిలి రిసొ,
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా,
జోవయింక 2 “పెజల్ అపెప్క తిరతి ఎద
అంచి తెన్ అసిత్. జోవయింక కతిసి కిచొచ్
కి నాయ్ చి రిసొ జోవయించి ఉపిప్రి
ఆఁవ్ కనాక్రుమ్జా అసిస్. 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
దేసిమిఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ క అనిన్మ్
దొరుక్ కెరుక కీసి?” మెన అనామ్నుమ్
జా సంగిల. 5 ఇసి సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక “తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొ
అసిత్?” మెన పుసిలన్, చి “సతుత్ ” మెన
జబాబ్ దిల.

6 జలె, యేసు జా జనాబ్ క “బుఁయెయ్
వెస” మెన ఆడ దా, జేఁవ్ సతుత్
పోడియొ దెర, “తుయిదా దయ కెరల్ది”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, జేఁవ్
పోడియొ మోడ 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 వంట దాస” మెన ఆడ దెతికయ్,
సిసుస్ల్ పెజల్ క వంట దిల. 8 ఎతిక్జిన్
పేట్ బెరు కతికయ్, సేంసిల గండలు
సిసుస్ల్ గుడిడ్ల, చి సతుత్ గంపల్ తె
బెరల్. 9 అనిన్మ్ కతత్స కెతిత్జిన్ జల
మెలె,పాసిపాసిచెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జల.
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10 జలె, యేసు పెజల్ క గెరి తెదవ దా,
సిసుస్ల్ తెన్ బేగిదోనితెవెగ, దలమ్నూతా
పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

పరిసయుయ్ల్ యేసుక అనెన్ పరిచచ్
కెరిల్సి

11 యేసు ఇసి ఒతత్ తిలి పొది,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్జా కెర,యేసు
తెన్ జటిట్ జతి రితి జా, జోక “తుచి
అదికారుమ్ పరలోకుమ్ తెంతొ చి జలె,
అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ జవుస్
వెలిల్ కామ్కెరు.” చెంగిలరితిజోకపరిచచ్
కెరల్.

12యేసు, జలె, జోచి మెనుస్తె ఒగగ్ర్
దుకుమ్జా ఏడిల్ రితి జా, “తుమ్ఈంజ
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ కిచొచ్క అంచి రిసొ
రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక ఆస జతసు?
ఆఁవ్ తుమ్ 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,
13 జోవయింక 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 హేరోదుచి
పులయ్ తి పీట్ చి రగుమ్ చి రిసొ తుమ్
జాగర తెన్ తా” మెన సంగిలన్. 16 ఇసి
సంగితికయ్, జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
“అమ్ క పోడి నాయ్. కిచొచ్క ఇసి మెన
అమ్ క సంగితయ్?” మెన లటట్బంతె
తిల.

17యేసు జేఁవ్ ఉచరిల్సి జానెచి రిసొ,
జో “ ‘అమ్ క పోడియొ నాయ్’ 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 పోడియొమోడ
వంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తెసేంసిల 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. 21 జాకయ్ జో
జోవయింక “జలె, అపెప్క కి తుమ్
అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గే?” మెనయేసు
సంగిలన్.

గుడిడ్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
22 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్,

బేతస్యిదాగఁవివ్చిఒడుడ్ తెదోనితెపాఁవ
ఉతిత్రల్. గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక ఒతత్చ
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్యేసుతె 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
కిచొచ్జలెకు డీసత్య్గే?” మెనపుసిలన్,
చి 24జోమానుస్, “మానుస్ల్ క దెకితసి,
గని జేఁవ్ రూకుల్ ఇండితి రితి డీసత్తి”
మెన సంగిలన్. 25 జలె, జో మానుస్చ
అంకివొతె యేసు అనెన్ చడితికయ్, జో
చెంగిల్ దెక, ఎతిక్ సొసుట్ మ్ దెకిలొ.
26 ఇసి చెంగిల్ జతికయ్, యేసు జోక,
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“తుయి గఁవివ్ అనెన్ నే పెసితె కి తుచి
సొంత గెరి ఉటట్ గో”మెన తెదవ దిలన్.

ఈంజొయి ‘కీసుత్ ’ మెలొ జెంక తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ

(మతత్ 16:13-20; లూకా 9:18-
21)

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

29 ఇసి సంగితికయ్, జో జేఁవ్ క,
“తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక
సంగితసు?” మెన పుసిలన్. జలె,
పేతురు, “తెదయిందె మెన దేముడు
సంగ తిలొ *‘కీసుత్ ’ మెలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, తుయి” మెన ఒపప్న సంగిలన్.
30 పేతురు ఇసి మెన ఒపప్న్ తికయ్,
యేసుజోక, “అంచి రిసొతుమ్చినిలిసి
కకక్ సంగనాయ్”మెనజాగరసంగిలన్.

జో మొర అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి
రిసొయేసు సంగిలిసి

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

34 తెదొడి జోచ సిసుస్ల్ క, పెజల్ చి
జనాబ్ క, జోచి పాసి బుకారా కెర,
యేసు జోవయింక, “కో నంపజా అంచి
పటిట్ బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత
ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా, జోచి సొంత
‡సిలువ వయన అంచి పటిట్ బులుక
అసెస్. 35 కిచొచ్క మెలె, జోచి సొంత
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక కో కోర్ ప
జవుల గే, జోచి పానుమ్ గెచచ్వానెదె.
గని అంచి రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొ, కో జోచి పానుమ్
దెతి రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్
ఇండుల గే, జోచి పానుమ్ రచిచ్ంచుప
జెయెదె. 36 మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె

* 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
‘మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. యేసు ‘ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’
మెన సంగిలె, బయ్ బిల్ చి పొరిన్ పమానుమ్ సదు కెరల్ పండితుల్ జా అరుద్ మ్ కెరనుల, గని యేసుక ‘జొయియ్’
మెన ఒపప్నుక నెస కెర, జోవయింక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ఒగగ్ర్ సదు నే కెరల్ పెజల్, సిసుస్ల్, జా అరుద్ మ్ ఇదిల్
ఆలిస్మ్ కెరనుల. ‡ 8:34 8:34 ‘సిలువ’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్ మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసి
మారులమెలె,జోక ‘సిలువ’మెలిస్ తె అతిత్లె చటెట్లె మేకుల్ పెట టీఁవడమొరి రితిములుల. జోకజా సిలువతె
నే టీఁవడెత్ అగెగ్,యేసుచిసొంత సిలువజోకమారిస్ 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.
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తిలిసి ఎతిక్ కేన్ మానుస్ జవుస్ కలుగు
కెరన జోచి పానుమ్ గెచచ్వానెల్గిన,
జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్
నాయ్. 37 మెలె, జో మానుస్చి ఆతమ్
గెచచ్వానెల్గిన, జోచి పానుమ్ దేముడు
తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి రితి కేన్ మానుస్
కిచొచ్ దిలె సరిపుచుప జయెదె గే?
38మెలె, గరచ్ కమొకెరిఈంజపాపుమ్ చి
లంజెచి ఉగుమ్ తెచి బుదిద్ కెరన, అంచి
సతిత్మ్ జవుస్, అంచ కొడొచి సతిత్మ్
జవుస్, కో లాజ్ జా నే ఒపప్న్ తె
తవుల గే, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి
గవురుమ్ తెన్ సుదిద్ 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.” మెనసిసుస్ల్ క పెజల్ కయేసు
సంగిలన్.

9
1జో ఇసి సంగ, “దేముడుచి రాజిమ్

అదికారుమ్ తెన్ జా అసెస్ మెన, ఇనెన్
టీఁవొ జా తిల సుదల్ తె సగుమ్ జిన్ నే
మొరె అగెగ్ దెకుల మెన తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి” మెన సిసుస్ల్ క
పెజల్ కయేసు సంగిలన్.
యేసు గడియ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి

జలిసి
(మతత్ 17:1-13; లూకా 9:28-36)

2సొవువ్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్, యేసు
పేతురుక యాకోబుక, యోహానుక, అనెన్
కో నెంజిలి డోంక్ తిలి మెటట్య్ కడ
నిలన్. మెటట్య్ వెగితికయ్, జేఁవ్ చి
మొకెమ్ యేసుచి రూపుమ్మారుస్ప జలి.
3 జోచ పాలల్ కీసి జల మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె కేన్ సార్ కేన్ సబుబ్ తెదిద్ చోక్
కెరుక నెతిరిల్ రితి, ఉజిడ్ జా చోక్ జల.
4తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్

సంగితమోసే చి ఏలీయాదొగులయేసు
తెన్ లటట్బెత్ తా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ క డీసన్
సేడల్.

5-6 ఇసి జతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్
బలే బియఁ గెతికయ్, తెదొడి పేతురు,
కిచొచ్ మెనుక గే నేన గెచచ్, యేసుక
“గురుబాబు, అమ్ ఇనెన్ తంక చెంగిలి.
తుక ఏక్, మోసేక ఏక్, ఏలీయాక ఏక్,
మొతుత్ మ్ తినిన్ కుడియల్ ఇనెన్ బందుక
అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్.
7 సంగితె తతికయ్, తెదొడి మబుబ్
ఏక్ ఉత జా, జోవయింక డంకిలన్,
అనెన్, “ఈంజొయి అంచొ పుతుత్ , అంచొ
పేమ తిలొ పుతుత్ . ఇనెన్చి కోడు తుమ్
సూన” మెన, మబుబ్ తెంతొ అవాడ్
సంగిలిసిసూనల్. ఇసిజలిబేగి, 8సిసుస్ల్
సుటుట్ నంత అంకి గలెకి, యేసుక పిటట్వ
జో తెన్ అనెన్ కో కి డీసిత్ నాయ్.

9 జేఁవ్ జా మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతె
తతికయ్, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్తి ఎద, 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. 11 తెదొడి జోక కిచొచ్ పుసిల
మెలె, “రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ చి
అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్,
మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కిచొచ్కసంగితతి?” మెనపుసిల.
12 యేసు జోవయింక, “ఎతిక్ తెయార్
కెరి రిసొ *ఏలీయా తొలితొ జెంక అసెస్
మెలి కోడు సతిత్మ్. జాఏక్,
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఆఁవ్ మానుస్ జా

జెరిమ్లె ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక
అసెస్

మెన,
* 9:12 9:12 మతత్యి 17:13తె దెకిలె, ‘ఏలీయా రితొసొ’ మెన బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచి రిసొ
సంగిలన్మెన రుజుజ్ జతయ్.
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మానుస్ల్ జోక నిసాక్రుమ్ దెకుల”
మెన రెగిడిల్సి కిచొచ్చి రిసొ గే తుమ్
ఉచర. 13అనెన్, జలె ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్
సంగితిస్ కిచొచ్మెలె,జోఏలీయాతొలితొ
జా తిలన్ మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కచితుమ్
సంగితసి. జోజా తిలొ, అనెన్ జోచి రిసొ
రెగిడిల్ కోడు కి నెరవెరుస్ప జలి.
“జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమానుస్ల్

జోక కెల
మెనరెగిడిల్ కోడు”మెనయేసు సంగిలన్.

సిసుస్ల్ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడుక
నెతిరిల్సి

(మతత్ 17:14-20; లూకా 9:37-
43)

14 యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్, మెటట్క
ఎటొట్ తా గెల సిసుస్ల్ తె పాఁవ కెర,
జోవయించొ సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ బెర అసిత్, చిమోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స జోవయింతెన్ గగొగ్ ల్
జతె అసిత్ మెన యేసు ఇసి దెకిలొ.
15 జలె, జేఁవ్ జనాబ్ యేసుక దెకిల్
బేగి, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జా, జోతె నిగ జా
జొకరల్. 16యేసు, జలె, “జోవయింతెన్
కిచొచ్చి రిసొలటట్బత్సు?” మెనపుసిలన్.
17జనాబ్ తె తిలొ ఎకిక్లొ, “గురుబాబు,
గులొల్ కెరి బూతుమ్ దెరొల్ అంచొ పుతుత్ క
తుచితె కడ ఆనల్య్. 18జా బూతుమ్
జోక కేనె దెరెదె గే, ఒతత్ సేడవ దెయెదె.
సేడయ్ లె,ఈంజొపొగురుల్ బార్ కెరవన,
దంతొ చపల్, మోరచ్ సేడుక. ‘జా
బూతుమ్ క ఉదడ దాస’ మెన తుచ
సిసుస్ల్ క బతిమాలప్ జా సంగిలే కి, జేఁవ్
నెతిరల్.” మెన జో నాడుచొ అబొబ్సి
సంగిలన్.

19 తెదొడి 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,జాబూతుమ్
యేసుక దెకిలి బేగి, జో నాడుక పొరుల్
కెరవ గెలిత్కయ్, నాడు బుఁయెయ్ సేడ
ఎంగడ్ ఎంగడ్ జా పొగురుల్ కెరవన, పొరుల్ ప
జతె తిలన్. 21 దసిస్ జతె తతికయ్,
“ఇనెన్క కెతిత్ దీసల్ తెంతొ ఈంజ బాద
అసెస్?” 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 కిచొచ్
జలెకు కెరుక తెరెల్గిన, అమ్ చి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ అమ్ క తోడ్ కెరు!”
మెన సంగ జొకరికయ్, 23తెదొడియేసు
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 మెన యేసు
దెక కెర, “ఓ గులొల్ కెరి బొయ్ రొ కెరి
బూతుమ్. తుయి ఇనెన్క ముల దా,
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 బార్జాముల దిలన్,
చి నాడు మొర గెలి రితి జలి. “మొర
గెలొ” మెన ఒగగ్ర్ జిన్ సంగిల, 27 గని
యేసునాడుక ఆతు దెరఉటట్య్ తికయ్,
జోచెంగిల్ జా టీఁవొ జలన్.

28 జలె, యేసు గెరి గెచచ్ తెడి
పెసితికయ్,జోచసిసుస్ల్, “ఆమ్ కిచొచ్క
జా బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరల్మ్?”
మెన కో వేర మానుస్ల్ నే సూన్ తి
రితి యేసుక పుసిల. 29 పుసితికయ్,

† 9:29 9:29ఈంజమతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె “చువెవ్ తాపారద్న కెరెల్కయ్…”మెన రెగడ్
అసెస్.
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జో †“పారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచి ఉదడుక
జయెదె, నెంజిలెనాయ్”మెనసంగిలన్.
మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె

మెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-

45)
30యేసు, సిసుస్ల్, ఒతత్ తెంతొ బార్

జాగలిలయపాంతుమ్వాట్గెల. ‘ఆమ్
ఇనెన్ తిలిసి పెజల్ నేన్ తు’ మెన గుటుట్
తెన్ గెతె తిల. 31 కిచొచ్క మెలె,
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరె తిలొ.
“ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
మానుస్ల్ చి అతిత్ దెర దెవుల, చి అంక
మార 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 మ్పటున్మ్ తెపాఁవ గెరి గెచచ్
తెడి పెసిలి పొది, యేసు జోవయింక
“వటెట్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ కిచొచ్చి రిసొ
వాదెన జతె తిలదు?” మెన పుసిలన్.
34 జేఁవ్ తుకెల్ తిల. కిచొచ్క మెలె,
“అమ్ చితె కొనొస్ వెలొల్ జయెదె?” మెన
జేఁవ్ వటెట్ లటట్బన తిల.

35తెదొడియేసు వెస,జేఁవ్బారజిన్ క
పాసి బుకారా కెర, జోవయింక, “కొనొస్
జలెకు వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే, జో
గవురుమ్నేఉచరంతెతా,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 అంచి
నావ్ తెన్ మరియాద కెరుల గే అంకయ్
మరియాద 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 తెదొడి యోహాను మెలొ సిసుస్డు
యేసుక కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె,
“గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి
పటిట్ జెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక అడుడ్
కెరల్మ్” మెన సంగిలన్. 39 జలె యేసు,
“జోక అడుడ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో
జలెకు అంచి నావ్ తెన్ ఏక్ వెలిల్ కామ్
కెరెదె గే,జాజరుగ్ జలి తెంతొ అంచి రిసొ
విరోదుమ్ లటట్బుక నెతె. 40 అమ్ చి
కామ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ నెంజిలొసొ
అమ్ చి పచెచ్న జెతొసొ జయెదె.

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

42 “గని అంక నంపజల ఇస
బాలబోదల్ రిత జలసతె ఎకిక్లొక
కి, కో §పాపుమ్ కెరవుల గే, జోక
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.
కిచొచ్కమెలె,దొనిన్అతొత్ తెన్తావెలిల్ 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

‡ 9:37 9:37 నెంజిలె “జో అంక నంపజలి రిసొ ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో మరియాద కెరెదె గే,
అంకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె.” § 9:42 9:42 నెంజిలె ‘జోవయించి నముకుమ్ 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
ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతినాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు 48
నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల.
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ఎకిక్లొచొ చాటు జలెకు జోక ‡పాపుమ్
కెరవ తిలెగిన,జోచాటు కండన గెలి రితి
జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ చటొట్ తెన్
తిలి రితి తా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి
కంట, పాపుమ్ కెరయ్ తి చాటు జలెకు
నెంజిలి రితి జా పరలోకుమ్ తె బెదుక
చెంగిలి. 46-47§తుమ్ తెఎకిక్లొచిఅంకి
జలెకు జోక * పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,
జా అంకి కడ వెంట గెలి రితి జవుస్.
కిచొచ్కమెలె,దొనిన్ అంకివొ తెన్తిలి రితి
తా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,
ఎకిక్ అంకి తెన్ జలి రితి జా దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 48 వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె కిఁవొవ్ మొరి నాయ్, చి జా 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, జా అనెన్క్
సుటుట్ కీసి కెర కారు కెరుక జయెదె!
నెంజె. తూమ్, జలె, తుమ్ చి పెటిట్ లోన్
దెరిల్ రితి జా, చి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
సేంతుమ్ తెన్ తా” మెన సిసుస్ల్ క
యేసు బోదన కెరల్న్.

10
యేసు తిరీమ్ తిరీమ్యెరూసలేమ్

గెచుచ్కమొదొల్ కెరిల్సి
(మతత్ 19:1-12)

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

అలవాట్ జలి రితి జోవయింక బోదన
కెరుక దెరల్న్.

పెండిల్ జలస ముల ములి జతిస్ చి
రిసొయేసు సంగిలి

(మతత్ 19:1-12)
2జాపొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్

జోక 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 లి
మొదొల్ పొది తెంతొ ‘మునుస్బోద
తేర్ బోద’మెనదేముడుదొనిన్ రగల్జరుగ్
కెరొల్ ”
మెన, అనెన్
7“జాకయ్మునుస్బోదఅయయ్స్అబొబ్స్ క

ముల దా జోచి తేరిస్ తెన్ బెద
తంకఅసెస్. 8అనెన్జేఁవ్దొగుల
ఎకిక్ 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.

10 యేసు, సిసుస్ల్, జేఁవ్ బస జతి
గెరి గెచచ్ తెడి పెసిలి పడొత్ ,ఈంజ కోడుచి
రిసొ సిసుస్ల్ అనెన్ పుసిల. 11 యేసు
సిసుస్ల్ క, “కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల

‡ 9:44-45 9:44-45పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన,జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్

నే జతి రిసొచిఅరుద్ మ్ కి గీకుబాసతెన్ఈంజతొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 9:46-47 9:46-47 గీకుబాస
తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతినాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు
48 నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల. * 9:46-47 9:46-47పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి
రితిజలెగిన,జాదీసితెంతొఅనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచిఅరుద్ మ్ కి గీకుబాసతెన్ఈంజతొలితొరెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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దా అనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెదె గే, జో లంజె
వంసుమ్ చొ జా తేరిస్క లంజె కెరయ్,
12 అనెన్, మునుస్స్ క తేరిస్ ముల దా
అనెన్కొల్ క పెండిల్ కెరనెల్గిన, జయియ్ లంజె
జతయ్”మెన సంగిలన్.
బాలబోదల్ క యేసు చడ చెంగిల్

కెరిల్సి
(మతత్ 19:13-15; లూకా 18:15-

17)
13 ఒతత్ తిలి పొది, ‘అమ్ చ

బోదల్ క చడ చెంగిల్ జవుస్’ మెన,
సగుమ్ జిన్ జోవయింక యేసుచి పాసి
కడ ఆన్ తికయ్, సిసుస్ల్, “పోన” మెన
కడ ఆనల్సక గోల కెరల్. 14 గని జేఁవ్
గోల కెరిల్సి యేసు దెక, బాద సేడ,
“బోదల్ అంచితె జెతు. జోవయింక
అడుడ్ కెర నాయ్. దేముడుచి 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 నే జలెగిన, కో కి ఒతత్
బెదుక జయెనాయ్”మెనసంగ 16జేఁవ్
బోదల్ క ఉకుక్ల దెర, జోవయింక
ఎకెక్కల్క బోడి చడ, ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన
యేసు సంగిలన్.
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి బెదుక

గే
(మతత్ 19:16-30; లూకా 18:18-

30)
17 యేసు అనెన్ బార్ జా వటెట్

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

చెంగిలొసొ, గని అనెన్ కో కి చెంగిలస
నెంజితి. 19జోదిల ఆగన్ల్మెలె, తుయి
జానిస్.
‘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.
21యేసుజోక దెక కనాక్రుమ్జా, “తుక
ఎకిక్ పిటట్ గెచచ్ అసెస్. తుయిగెచచ్,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!” మెన యేసు
సంగిలన్.

22 జలె, జో ఉబెడొక ఒగగ్ర్
సొమాస్రుమ్ చి రిసొ, దుకుమ్ జా
మొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ తె బెదుక
కసుట్ మ్

23జోసొమాస్రుమ్ చొఉటట్ గెతికయ్,
యేసు పసల్ సిసుస్ల్ క దెక జోవయింక,
“సొమాస్రుల్ దేముడుచిరాజిమ్ 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 ఇసొ సొమాస్రి దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్
ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

* 10:24 10:24 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ…సుదల్ చి కొడొ తతి
నాయ్.



మారుక్ 10:26 95 మారుక్ 10:40

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
ఎతిక్ములదాతుచిపటిట్ బులితసుమ్”
మెన సంగుక దెరల్న్. 29 జలె యేసు
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,బుఁయిజలెకు, కోముల
తవుల గే, 30 అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె
కి, జోవయింక గెరలు, అనొన్బావొ,
బయిబేని, అయయ్సిఁసి,బోదల్, బుఁయి,
దసచ ఎతిక్ జోవయింక దొరుక్ జయెదె.
అనెన్, జెతికాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జితి వాట జోవయింక
దొరుక్ జయెదె. 31 గని తుమ్ జాగర
ఉచరన. అపెప్ అగెగ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్
పడొత్ జవుల. అపెప్ పడొత్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్
అగెగ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె
మెనయేసు సంగిలిసి

(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-
45)

32 యేసు, సిసుస్ల్, యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె తతికయ్,
యేసు దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి
అగెగ్తొ ఇండిలిసి సిసుస్ల్ దెక, బలే బమమ్
జల. జోచిపడొత్ గెతె తిలసక కి బలే బిడిక్
దెర గెలి. జలె, యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్
పాసి కెరన,జోకజరుగ్ జంక తిలస్ చి రిసొ
జోవయింకఅనెన్ 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 వెలెల్ల
మానుస్ల్ 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” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క అనెన్ సంగిలన్.

దొగుల సిసుస్ల్ వెలొల్ జంక కోర్ ప
జలిసి

(మతత్ 20:20-28)
35 తెదొడి యాకోబు, యోహాను మెల

జెబెదయి మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్
పురెతొ జా, యేసుక “గురుబాబు, కిచొచ్
అమ్ నఙుమమ్ దె గె అమ్ క దెంక.”
మెన సంగిల. 36 ఇసి సంగితికయ్
యేసు “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ జరుగ్ కెరుక
మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు?” మెన
పుసితికయ్, 37 జేఁవ్ జోక, “తుచి
పరలోకుమ్ చిఉజిడ్ చిరాజిమ్ తెతుయి
ఏలుప కెరి పొదిక అమ్ దొగుల, తుచి
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, తుచి డెబి పకక్
ఎకిక్లొ వెసితి రితి అమ్ క సెలవ్
దే” మెన సంగిల. 38 యేసు జలె,
జోవయింక, “తుమ్ కిచొచ్ పుసితసు 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,

† 10:29 10:29 అపప్బేనిక
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జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెన జబాబ్
దిలన్. 41 జలె, యాకోబు యోహాను
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జంక ఉచరిల్సిచి రిసొ
సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ సూన కెర,
జోవయించి ఉపిప్రి కోపుమ్ జంక దెరల్.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక
గేయేసు సంగిలిసి

42 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్
సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా కెర, “యూదుల్
నెంజిల వేర అదికారుల్ అనెన్
జోవయించి తెడి తిల వెలెల్ల మానుస్ల్
సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క
జాడుల్ వయడిల్ రితిజోవయింకపోటితెన్
ఏలుప కెరతిమెన తుమ్జానుస్. 43గని
తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయె నాయ్.
తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే,
జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ కెరొసొ జా తంక.
44తుమ్ చితె కోముకిక్మ్ జంక ఉచరెదె
గే, జో ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్ జా తంక.
45 కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొ కి మానుస్ల్ చి అతిత్ సేవ
కెరవనక్ జెయియ్ నాయ్, గని మానుస్ల్ క
ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్ అయ్ లయ్. మెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ అనెన్ గెనన్ తి రిసొయి
మొర అంచి పానుమ్ దెంక అసెస్చి రిసొ
ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్” మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

గుడిడ్ జలొ బరిమయిక యేసు
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,
తీమయిచొ పుతుత్ సి, బరిమయి బిచిచ్మ్
నఙితొ గుడిడ్ జలొసొ, వాట్ సొడి పెస

అసెస్. 47 ఒతత్ వెస తా, “జెతొసొ
నజరేతు గఁవివ్చొయేసు”మెనజోసూన
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,అంచిఉపిప్రి
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
జాఉటుట్ ! 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. ఆఁవ్ దెకిత్ రితి కెరు.”
మెన సంగిలొ. 52 జలె, యేసు జోక
“గో, అంచి ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్
తుక చెంగిల్ కెర అసెస్.” మెన సంగిలన్.
బేగి, జోమానుస్చ అంకివొ డీసిల, చి జో
యేసుచి పటిట్ వటెట్ గెలొ.

11
యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క

ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11; లూకా 19:28-

40;యోహా 12:12-19)
1యేసు సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్,

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క పాసి అయ్ లి
పొది, బేతప్గే బేతనియమెంతగాఁవిలెచి
పాసిచి *ఒలీవ మెటట్య్ పాఁవిలి పొది,
యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా,

* 11:1 11:1 ‘ఒలీవ చెటెల్’మెలె,జా దేసిమ్ క ముకిక్మ్ జలి ఏక్ రగుమ్ పండుల్ . దసేస్ కంక జయెదె, నెంజిలె
తేల్ పేడుక జయెదె. జేఁవ్ రూకుల్ క ఈంజమెటట్క నావ్ తిఁయ అసిత్.
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2 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ గెచచ్
పెస, చి బేగి బంద తిలి గాడెద్ పిలల్ ఏక్
డీసెదె. జాచి ఉపిప్రి కేన్మానుస్ కెఁయఁ
కి వెసుక నేతయ్. జాక యిప కెర
ఉదడ ఆన. 3 కొనొస్ జలెకు తుమ్
కిచొచ్క దసిస్ కెరసు?” మెన సంగిలెగిన,
“ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్అసెస్. కామ్జలి
బేగి ఇతత్ల్ తొ అనెన్ బే బేగి తెదయెదె,
మెనసంగ”మెనసిసుస్ల్ కయేసు సంగ,
తెదయ్ లన్.

4జలె,జోసంగిలిస్ తె జేఁవ్ గెతికయ్,
ఏక్ వీదె ఏక్ గుముమ్మె బంద తిలి ఏక్
గాడెద్ పిలల్ జోవయింక డీసిలి. 5జేఁవ్జాక
యిపితెతతికయ్,జావీదెటీఁవొజాతిల
మానుస్ల్, “తుమ్ కిచొచ్క జా గాడెద్ పిలల్క
యిపితసు?” మెన జోవయింక పుసిల.
6 జేఁవ్ పుసితికయ్, యేసు సంగిలి రితి
సిసుస్ల్ సంగిల. జేఁవ్మానుస్ల్, “దసిస్
జలె, దెర గెచచ్!” మెన సెలవ్ దిల.

7 సిసుస్ల్ జా గాడెద్ పిలల్క యేసుతె
ఉదడ ఆన, జోవయించ దుపప్టుల్ గట
గాడెద్చి ఉపిప్రి గలిల, చి యేసు వెగ
వెసిలన్. 8 పిమమ్ట్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
జోవయించ దుపప్టుల్ గట వటె వటె
అంతిరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్ వాట్ సొడిచ
బటిట్లె తిల చెటెల్ కండిల రొడడ్ల్ మటట్ల్
ఆన, వటెట్ అంతిరల్. 9దసిస్ అంత అంత,
పురెతొ గెతస పడొత్ గెతస “జొఒర,
జొఒర!” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ “ఓసనన్,
ఓసనన్!” మెన, “దేముడు పబుచి
నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్! 10 అమ్ చొ
దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ తెన్ మొదొల్ జలి
†రాజిమ్ముకిక్మ్జాఅనెన్బార్జతిస్ క
జొఒర! ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ చి టాన్ తె

తిలొసొకఓసనన్!” మెనకేకుల్ గలెత్ తిల.
11 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె

పాఁవ, 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 రూకుక యేసు సాపెన
గల కెరిల్సి

(మతత్ 21:18-19)
12 అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ బేతనియ

గఁవివ్ తెంతొ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెతె
తతిత్కయ్, యేసుక చూ కెరిల్. 13 జలె
అకడ్ల్ తిలి ఏక్ ‡అంజూరుమ్ రూకుక
దెకిలన్. జలె,జోరూక్ తెపండుల్ దెరఅసిత్
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)

15తెదొడి జేఁవ్యెరూసలేమ్ తెపాఁవ
కెర, యేసు దేముడుచి గుడితె పెస,
దేముడుచి గుడిచి తెడి కిచొచ్ కిచొచ్
వికితసక గెంతసక దెక, జోవయింక
ఉదడుక దెర, §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచ
బలల్ల్, అరిప్తుమ్ దెత పారవ్ పిటట్ల్
వికితసచ బలల్ల్ సేడవ దా, 16 కో కి,

† 11:10 11:10యేసుచి రాజిమ్ క ‘ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి’ మెన పెజల్ ఉచర తిల. ఈంజ లోకుమ్ చ
జోవయించ బాదల్ తెంతొ, జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన ఉచరె తిల, గని
జోవయించి రాజిమ్ జోవయించి రచచ్న ముకిక్మ్ క ఆతమ్ రగుమ్ చి మెన నేన్ తి. ‡ 11:13 11:13 బొడడ్
పండుల్ రిత పండుల్ దసొ రూక్ తె దెరుల. రూకు మాములుమ్ చెంగిల్ చి జలె, అకడ్ల్ దెరిల్ పొది పండుల్ కి దెర
తంక. § 11:15 11:15అరిప్తుమ్దెతపిటట్ల్ గట గెనుక జలె,జోవయింకఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ చిడబుబ్ల్ దిలెనెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్ పలట్వన, దేముడుచి గుడితెకామ్ క జెతికయ్రగుమ్
డబుబ్ల్ కయ్పిటట్ల్ గటగెనుక,నెంజిలెదేముడుచిగుడికడబుబ్ల్దెంక. డబుబ్ల్పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిల్ చి
ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల.
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కిచొచ్ కి దేవులుమ్ వాటు వయ నెంక కి
ఒపెప్ నాయ్. 17దసిస్ కెర తా,
“ ‘దేసిమ్ లు ఎతిక్చ మానుస్ల్ అంచితె

జెతి రితి,అంచి గేరుపారద్న కెరి
గేరు జా, దసేస్ తవుస్.’

మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్.
తూమ్ జలె, జాక చోరుల్ జితొ గేరు
జతి రితి ఈంజొ దేముడుచి గుడిక
మారుస్ప కెర అసుస్స్” మెన సంగిలన్.
18 వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సూన కెర, పిమమ్ట్
జొయియ్కెరిబోదనకసరద్ తెన్సూనపెజల్
ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జతతి మెన దెక,
జో యేసు వెలొల్ జయెదె మెన బియఁ
కెర, “జోక కీసి మారుమ” మెన కుట
ఉచరనల్. 19 సాంజ్ 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. 22యేసు సిసుస్ల్ క దెక కిచొచ్
సంగిలన్ మెలె, “దేముడుచి ఉపిప్రి
తుమ్ నముకుమ్ తియన. 23 తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
ఈంజ మెటట్క జవుస్ దెక, ‘ఓ మెటట్ ,
ఉటిక్ జా సముదుమ్ తె గలి జా’, మెన
పెటిట్తె కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతెతా,పూరి
నంపజా నెరవెరుస్ప జయెదెమెన, కొనొస్
జలెకు సంగెదె గే, జయియ్జోచి రిసొపబు
జరుగ్ కెరెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి. 24 జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, పారద్న కెరె పొది
తుమ్ కిచొచ్ సంగిలే కి, ‘జాఅమ్ క దొరుక్
జలి’ మెన తుమ్ నంపజా, చి కచితుమ్

తుమ్ క దొరుక్ జయెదె. 25 గని పారద్న
కెరె పొది తుమ్ క కిచొచ్ బుదిద్ తంక మెలె,
తుమ్ తె ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క కిచొచ్ జవుస్
అలల్ర్ కెర తిలెగిన, అలల్ర్ కెరొల్సొక, జో
అలల్ర్ సేడొల్సొ చెమించుప కెరుక అసెస్.
తుమ్దసిస్ఎకిక్లొకఎకిక్లొచెమించుప
కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ అబొబ్
జలొ దేముడు తుమ్ క చెమించుప
కెరెదె. 26 *తుమ్ అనెన్కొల్ మానుస్ల్ క
చెమించుప నే కెరెల్గిన, దసిస్ పరలోకుమ్
తిలొ అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క
చెమించుప కెరె నాయ్” మెన యేసు
సికడల్న్.

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

27 జలె, యెరూసలేమ్ తె అనెన్
పాఁవిలి. యేసు దేముడుచి గుడితె
అనెన్ గెచచ్ ఒతత్ బులెత్ తతికయ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, అనెన్ సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కి, జోతె జా కెర, 28 “తుయి
కెర కమొ కెరుక, తుయి బోదన కెరుక
తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్
తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక
పుసిల. 29జాకయ్ యేసు జోవయింక,
“ఆఁవ్ కి తుమ్ క ఏక్ కోడ్ పుసిందె.
తుమ్ చెంగిల్ జబాబ్ సంగిలె, ఆఁవ్
కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి గే, ఆఁవ్
కి తుమ్ క సంగిందె. 30 జలె, 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’ మెన అమ్ సంగిలెగిన, దసిస్ జలె,
తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?”

* 11:26 11:26 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 26 నంబర్ కోడు తయెనాయ్.
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మెన అమ్ క సంగెదె. 32 “ ‘మానుస్
తెంతొ చి’ మెన సంగుక నెంజె” మెన
ఉచరల్స. కిచొచ్క మెలె, ‘యోహాను
నిజుమిదేముడుచి కబుర్ ఆనొల్సొ’మెన
పెజల్ ఎతిక్జిన్ నంపజా అసిత్ మెన
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క బితె
తిల. 33 జాచి రిసొ “నేనుమ్” మెన
జబాబ్ సంగిల. జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు జోవయింక “దసిస్ జలె, కేన్
అదికారుమ్ క ఆఁవ్ అంచ కమొ కెరసి గే,
ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్” మెన సంగ
ముదొద్ కెరల్న్.

12
దాచతోఁటచి రిసొ యేసు సంగిలి

టాలి
(మతత్ 21:33-46; లూకా 20:9-

19)
1 తెదొడి యేసు వెలెల్ల మానుస్ల్ క

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

2 “పంటొ పికిలి పొది, జేఁవ్ గుతత్
నఙిలసతె జా తోటచి పంటొ ఏక్ వాట
నఙ ఆన్ తి రిసొ, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక
ఎజొమాని తెదయ్ లన్. జో ఒతత్
పాఁవితికయ్, 3 గుతత్ నఙిల జేఁవ్ రకిత
మానుస్ల్జోగొతిత్ 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, జో ఎజొమానిక అనెన్కొల్
తిలన్, కొనొస్ మెలె, సొంత పేమ తిలొ
పుతుత్ సి. ‘అంచొ పుతుత్ క మరియాద
దెకుల, కిచొచ్గె’ మెన, ఆకర్ క జోకయ్
తెదయ్ లన్. 7 గని జేఁవ్ గుతత్ నఙిలస
‘ఇనెన్కయ్ అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు
జయెదె. అలెల్, ఇనెన్క మారుమ, చి
ఇనెన్క కలుగు జతి వాట అమ్ కయ్
దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్
లటట్బనల్. 8 జేఁవ్ ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క
దెర కెర, మార కెర, పీనుమ్ జా దాచ
తోట తెంతొ బార్ కెర వెంట గెల. 9 జలె,
దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జా తోటచొ ఎజొమాని
కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జోజా కెర, జేఁవ్ గుతత్
నఙిలసక నాసెనుమ్ కెర, జా తోట వేర
మానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె.

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

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

మెన జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

12 “అమ్ చి రిసొయి యేసు
సంగితయ్”మెనవెలెల్లమానుస్ల్చినన
కోపుమ్ జా, జోక దెరుక ఉచరల్, గని
పెజల్ కోపుమ్ జా అలల్ర్ కెరుల మెన,
జోవయింక బియఁ కెర, జోక ముల దా
ఉటట్ గెల.

వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక పరిచచ్
కెరయ్ లిసి

(మతత్ 22:15-22; లూకా 20:20-
26)

12:11 12:11 కీరన 118:22,23.
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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”
మెనపులయ్ తి రితి సంగ,అనెన్, “రోమ్
దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్ రానొక
అమ్ *సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గే, నాయ్
గె? అమ్ జా సిసుత్ దెంక గే పోని
గే? సంగు” మెన యేసుక సంగిల.
15 ఇసి సంగితికయ్, యేసు జోవయించి
ఉపమెనుస్ జాన, “అంక కిచొచ్క పరిచచ్
కెరసు? డబుబ్ల్ కాసు ఏక్ అంచితె ఆన
దెకవ”మెన సంగితికయ్, ఆనల్. 16జేఁవ్
జో తెన్ జా కాసు ఆన్ లి పొది, జా కాసు
దెకవ, “ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి నావ్
డీసత్య్?” మెనజోవయింకపుసిలన్, చి
జేఁవ్జోక, “ సర్రానొచి”మెనసంగిల.
17 యేసు జోవయింక, “ సర్ క దెతిసి
సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్
దెంక అసెస్” మెన, జోవయింక జబాబ్
దిలన్. దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, వెలెల్ల
మానుస్ల్ తెదయ్ లమానుస్ల్ 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 జిన్యేసుతెజా
కెర, 19 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ
అనొన్సి బోదల్ నెంతె మొర గెలె, తేరిస్క
ఎకిక్ల్ క ముల దా గెలెగిన, జోచొబావొసి

అనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన, అనొన్స్ చి నావ్
తెన్ బోదల్ పాయిక అసెస్’ మెన మోసే
పూరుగ్ మ్ చొ అమ్ యూదుల్ చి రిసొ
రెగిడొల్ గెద? 20 జలె సతుత్ జిన్ బావుడుల్
తిల. జోవయింతె తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన,
బోదల్ నెంతె మొర గెలన్. 21 ఒతత్
తెంతొ, జోమానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ జా
తేర్ బోదక ఆనన, జో కి బోదల్ నెంతె
మొర 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 కి మొర
గెలి. 23 జలె, మొర గెలస అనెన్ జీవ్
జతి పొదిక, జోవయింతె కకక్ తేరిస్
జా తయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్
తెన్ జా తెన్ పెండిల్ జల గెద?” మెన
యేసుక పుసిల. 24 ఇసి జతికయ్,
యేసు జోవయింక, “తుమ్ పొరపాట్
జా గెతసు. కిచొచ్క గే తుమ్ ఉచర.
మెలె, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లిసి
సదు కెరెల్ కి, ఒతత్ 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 తెమానుస్ల్
దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల. 26 పడొత్ ,
‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’ మెన
ఉచర, తుమ్ అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్.
గని జా సుటుట్ , పూరుగ్ మ్, రూకు తెడి జా
ఆగి లగితె తిలిస్ చి రిసొ రెగిడిల్స్ తె

ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి
యాకోబుక 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

* 12:14 12:14 ఇనెన్ ‘సిసుత్ ’మెలె,జాఏలుప కెరి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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జతయ్, రితి మొర గెలసక నాయ్, గని
జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు. తుమ్
ఎదివాట్ పొరపాట్ జా అసుస్స్” మెన
జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.
వెలిల్ ఆగన్చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 22:34-40; లూకా 10:25-

28)
28 ఈంజ కోడుచి రిసొ జేఁవ్

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

జలొ అమ్ చొ దేముడు ఎకిక్లొ.
జో ఎకిక్లొయి అదికారుమ్
తిలొ దేముడు. అనెన్ కోయి
నాయ్’

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 తెముకిక్మ్. 31పడొత్ ,
‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,

పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె
తంక’

మెన అనెన్క్ ఆగన్ కి ముకిక్మ్ అసెస్.
ఈంజేఁవ్దొనిన్ఆగన్ల్ చికంట కేన్ఆగన్ కి
జీనె నాయ్”మెనజోకయేసు సంగిలన్.

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

33 అనెన్, ‘ఒండి పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి
ఒండి బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి ఎతిక్ సెకి
తెన్ జోక పేమ కెరుక’ మెన, అనెన్
‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసుమ్
గే, పకక్య్ చక తెదిద్ పేమ కెరె తంక
ముకిక్మ్’మెన తుయిఅనెన్మానుస్ల్ క
సంగిలిసి సతిత్మ్. బలి గట ఎతిక్చి
కంట ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక
విలువ” మెన మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఒపప్న యేసుక
జబాబ్ దిలన్. 34 ‘ఇసి సంగ బుదిద్
తెన్ జబాబ్ దిలొ’ మెన యేసు దెక,
జోక “దేముడుచి రాజిమ్ క తుయి దూరి
నాయ్” మెన సంగిలన్. జలె, యేసు
బలే బుదిద్ తెన్ పసన్ల్ ఎతిక్క బులవ
సంగితికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడొత్సొక, జో జా కోడు సంగిలి
తెంతొ, కో కి కేన్ కోడుక కియేసుకపుసుక
దయిరిమ్ కెరి నాయ్.

కీసుత్ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొక పబు కి
పుతుత్ స్ కి

(మతత్ 22:41-46; లూకా 20:41-
44)

35 యేసు దేముడుచి గుడితె అనెన్
బోదన కెరె తతిత్కయ్, “రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ కీసుత్ దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక పుతుత్ సి జయెదె
మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కీసి సంగుక జతయ్? 36మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దావీదుచి
పెటిట్ సికయ్ తికయ్
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.
37దసిస్దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’మెన
సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జా జోక
పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర” మెన ఒతత్
తిలసక యేసు సంగిలన్. జలె, పెజల్ చి
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ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ సరద్ తెన్ జోచ కొడొ
సూన్ తె తిల.

38యేసు అనెన్ బోదన కెరె తిలి పొది
ఇసి మెలన్. “దిగిల సూటిచ పాలల్
గలంత గవురుమ్ ఉచరంత మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి
రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్
సంతవీదులె టీఁవ, మానుస్ల్ ఎతిక్
అమ్ క జొకరు మెన కోర్ ప జతతి.
39 సబ గెరలె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె,
విందుల్ తె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె వెసుక
కోర్ ప జతతి. 40 జేఁవ్ 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,బెరఅయ్ లమానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్
గల దెతిసి దెకితె తిలొ.
జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ సొమాస్రుల్ ఒగగ్ర్

డబుబ్ల్ జేఁవ్ పెటెట్ల్ తె గలెత్ తతికయ్,
42 ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ 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 సేఁసిలిసి జా దా అసిత్. ఇనెన్క,
కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి ఎతిక్
దా గెల అసెస్” మెన సిసుస్ల్ క బుదిద్
దెకయ్ లొ.

13
దేముడుచి గుడి నాసెనుమ్ జయెదె

మెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:1-44; లూకా 21:5-33)

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

3 తెదొడి దేముడుచి గుడిచి మొకెమ్
తిలి ఒలీవ మెటట్య్ యేసు గెచచ్
వెసిలన్, చి పేతురు యాకోబు
యోహానుచిఅందెయమెలసిసుస్ల్జోతె
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. 5జో జోవయింక “కొనొస్ జలెకు
తుమ్ క అంచి రిసొ మోసిమ్ నే కెరి
రితి తుమ్ జాగర దెకన. 6 కిచొచ్క
మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ కీసుత్ చి నావ్
తెన్ జా అసిస్, మెన సంగుక జలెకు,
‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెన సంగుక జలెకు,
ఒగగ్ర్ జిన్ క మోసిమ్ కెర, వేర బుదిద్
సికడుల. 7 అనెన్, ‘యుదుద్ మ్ జతయ్’
మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జయెదె’ మెన
జలెకు తుమ్ సూన్ తె. గని బమమ్ నెంతె
తా. ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్. గని
ఈంజ ఉగుమ్ ఒగగ్ర్ బే బేగిపూరి జయె
నాయ్. 8అనెన్,దేసిమ్ చిఉపిప్రిదేసిమ్,
రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క
టీఁవొ జవుల. వేర వేరతె బూకంపల్,
కరువుల్ జరుగ్ జవుల. గని ఈంజ
ఎతిక్ అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్
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జెరమ్య్ త నొపుప్ల్ రిత జా, ఇసచ ఎకిక్
మొదొల్ జవుల.

9 “తుమ్ మాతుమ్, జాగర దెకన.
కిచొచ్కమెలె,జాపొదికమానుస్ల్తుమ్ క
తీరుప్ కెర సబల్ తెసొరప్ 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 చిమొకెమ్రానల్ చి
మొకెమ్ తుమ్ టీఁవొ జసెత్. 10 గని
తొలితొ, ఉగుమ్ నేమారుస్ప జతె, అగెగ్,
ఒండి లోకుమ్ చ కేన్ దేసిమ్ చ పెజల్ క
కి సుబుమ్ కబుర్ సూనపుక అసెస్.
సూనయ్ లెకయ్,ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్
దీసి జెయెదె.

11 “జలె, తుమ్ క మానుస్ల్ నేరిమ్
వయడ అదికారుల్ తె సొరప్ దెతి పొదిక,
‘కిచొచ్ సంగుక గే?’ మెన తుమ్ చింత
గలననాయ్. తుమ్సంగుకమెనజయియ్
గడియయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కిచొచ్ దెయెదె గే, జయియ్ సంగ. కిచొచ్క
మెలె,తుమిలటట్బుస్ 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” మెన యేసు
సంగిలన్.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పాడ్ జంక
తిలిస్ చి రిసొయేసు 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, ఇనెన్చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,ఈంజ
సదు కెరస తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన. జా
గురు తుమ్ దెకిలె, ఈంజ యూదయ
పదేసిమ్ తెచమానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె
ఉటట్ నిగుతు! 15జా 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 జోచపాలల్ జవుస్ వెంట నెంక
పసల్ జెంక నాయ్. 17 అయొయ్! జేఁవ్
దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్, బోదల్
వడిన్వొ, ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్
జవుల!

18 “ ‘ఈంజ ఎతిక్ చలిల్ పొది జరుగ్
జవుస్ నాయ్’ మెన తుమ్ పారద్న కెర.
19 కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి
తెంతొ అపెప్ ఎద కలుగు జల సెమల్ చి
ఒగగ్ర్ సెమల్ జేఁవ్ దీసల్ క ఎతిత్వాట్
తయెదె. జలి మెలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్
కెఁయఁక కి తెదిద్ సెమ తయె నాయ్.
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 సెమల్ తొకిక్ దీసల్
తతుత్ ’ మెన పబు సెలవ్ దా అసెస్.
21 అనెన్ తెదొడ్ క, ‘ఈందె కీసుత్ !’, ‘ఓదె
కీసుత్ !’ మెన కో జలెకు తుమ్ క సంగిలె,
జా నంప కెర నాయ్. 22 కిచొచ్క మెలె,
అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’
మెనన జలెకు, ‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్
ఆన్ తొసొ’ మెనన జలెకు, రచచ్నక
నిసాన జలసకమోసిమ్ కెర జోవయించి

* 13:14 13:14 యేసు జెరమ్ డబబ్య్; 70; వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి. మెలె యేసు
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్ సతుత్ ; 27; వెరుస్ల్ గెతికయ్.
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నముకుమ్ పిటట్వుకమెనఉచరన, వెలొల్
మాయకమొ కెరుల. 23 అలెల్, 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. 27తెదొడ్ క
అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి జేఁవ్,
చెతత్ర్ దికుక్ల్ తెంతొ, లోకుమ్ చి ఏక్
పకక్ తెంతొ, అనెన్క్ పకక్ ఎద, కేన్
దేసిమ్ చక నే పిటెత్, రచచ్నక ఆఁవ్ నిసానల్
మానుస్ల్ క ఆనవ, ఎకిక్తె కుడవనిందె.

అంజూరుమ్ రూకుక టాలి
28 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర

అరుద్ మ్ కెరన. మెలె, దసొ రూక్ చ
కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె ‘వేసెక్
అపెప్ పాఁవ జెయెదె’మెనతుమ్ 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. 30ఆఁవ్ సంగిల సెమల్ గురుల్
పూరి జలెకయ్ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్
జయెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి. 31 జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి
నాసెనుమ్ జా 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
జెయెదెగేనేనుస్. 34ఆఁవ్అపెప్దేముడు
జలొ అబొబ్తె గెతిసి, ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ జెతిసి కీసి మెలె, పయానుమ్ గెతొ
మానుస్ కెరిస్ చి రితి జయెదె. జోమానుస్
గెచుచ్క బార్ జతి పొది, జోక కలుగు
జతిసి జోచ గొతిత్ 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, కుకుడొవాంసెనె
జెయిందె గే, పెందలె జెయిందె గే, కెదొద్డ్ క
జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్. 36 తెలివి
తా రకితె తా. నెంజిలె, తుమ్ నే రకితె
నిజిల్ రితి బదుకుమ్ జా తిలె పొది
ఆఁవ్ అయ్ లె, దెకిలె, తుమ్ కీసి జసెత్!
37 తుమ్ కయ్ మెన నాయ్, ఎతిక్జిన్
మానుస్ల్ 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
యేసుక మారుక మెన వెలెల్ల

* 14:1 14:1పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి
ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఏద కెరుల మెలె, ‘అమ్ చ యూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’ మెన ఐగుపు
దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ నేమొరి
రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి యూదుల్ తిల గే, జా గెర్ చ
దార్ బందల్ తెఅరిప్తుమ్ జలొఏక్మెండపిలల్చిలొఁయిదెరవుల, చి దూత దెకిలె,జాగెర్ చొతొలుస్ర్ బోదకమారె
నాయ్.
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మానుస్ల్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5; లూకా 22:1-2;

యోహా 11:45-53)
1 దొరతి గెలి పిమమ్ట్ *పసాక్

పండుగు, జలె నే పులయ్ ల పోడియొ
కతి పండుగు, నే జెతె అగెగ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స కుట ఉచర ఉచర, “కీసి
కెర జలెకు గుటుట్ తెన్ యేసుక అపెప్యి
దెర మారుమ” మెన ఆస తెన్ తిల.
2 గని, “పండుగు పొది పోని, కిచొచ్క
మెలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్
కుమమ్త్తెన్ గగొగ్ ల్జాఅమ్ క బలేఅలల్ర్
కెరుల.”

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

6జలెయేసు, “ఇనెన్క గోల కెరనాయ్.
కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్ కెరసు? అంచి
రిసొ ఈంజ కెరిల్సి వెలొల్ కామ్. 7 బీద
సుదల్ కెఁయఁక కితుమ్ చితెన్తవులచి
రిసొ తుమ్ క కెఁయఁక ఇసుట్ మ్ అయ్ లె,
జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. గని
ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్
ఈంజ లోకుమ్ తె ఇసి తయె నాయ్.
8 ఇనెన్చి అతిత్ తిలిసి సరద్క ఈంజ కెర
అసెస్. ఆఁవ్ నే మొరె అగెగ్, అంక నే
రోవితె అగెగ్, అంచి ఆఁగ్ తెయార్ కెరి
గురు రితి కెరఅంకఈంజతేల్బోడిసువ
దా అసెస్. 9 అనెన్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్

నిజుమిసంగితసిమెలె,ఒండిలోకుమ్ తె
కేనె అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ బోదన
కెరులగేఒతత్య్ఈంజఅపెప్ కెరిల్సిసంగ,
ఇనెన్చి రిసొ ఉచరవడుల” మెనయేసు
సంగిలన్.
యూదామెలొసిసుస్డుయేసుక 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 కెఁయఁక
దెర దెంక గే,యూదావాట్ 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 “తుయిపసాక్అనిన్మ్ కెరి రిసొ
అమ్ కేన్ టాన్ తెయార్ కెరుక?” మెన
జోక పుసిల. 13జో సిసుస్ల్ తె దొగులక
పాసిబుకారా, “తుమ్ ‡పటున్మ్ తెగెచచ్,
చి పటున్మ్ తెడి పెసిలదు మెలె, పాని
వయితొసొ ఎకిక్లొ తుమ్ క దసుస్ల్
జయెదె. జోచి పటిట్ గెచచ్, 14 చి కేన్ గెరి
జోపెసెదెగే,జాగేర్ చొఎజొమానికతుమ్
కిచొచ్ మెన మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్
ఆఁవ్ పసాక్అనిన్మ్ కతి గది కేన్?’ మెన
అమ్ చొ గురుబాబు పుసితయ్ మెన
సంగ, చి 15 తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్
గది ఏక్ తుమ్ క దెకయెదె. ఒతత్య్
అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తెయార్
కెర తా” మెనయేసు సంగిలన్. 16జేఁవ్
సిసుస్ల్ బార్ జా పటున్మ్ తె గెచచ్, జో
సంగిలి రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్ మెన
దెక, జా పసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి
తెయార్ కెరల్.

† 14:12 14:12 యేసు కి ఈంజ పసాక్ పండుగు పొది మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ త అరిప్తుమ్ జా
జోవయించిలొఁయి సుఁవ దెయెదె. ‡ 14:13 14:13మెలెయెరూసలేమ్ పటున్మ్.
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17 సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్
బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ జా గదితె జా కెర,
18 జేఁవ్ వెస అనిన్మ్ కెరె తతికయ్,
యేసు “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, తుమ్ అంచి తెన్
కతసతె ఎకిక్లొ అంక దెర విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె”
మెన సంగిలన్. 19 ఇసి సంగితికయ్,
జేఁవ్ దుకుమ్ జా, “ఆఁవ్ గె?” మెన
ఎకిక్లొచి పడొత్ ఎకిక్లొ ఎతిక్జిన్
సంగుక దెరల్. 20 జలె, జో జోవయింక,
“తుమ్ బారజిన్ తె ఎకిక్లొ దసిస్ కెరెదె.
అంచి తెన్ ఆతు 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, జోమానుస్ జతి సిచచ్చి రిసొ
జోనే జెరమ్ తిలెజోక చెంగిల్ తతిత్!” మెన
సంగిలన్.

22యేసు, సిసుస్ల్ జా పసాక్ అనిన్మ్
కెరె తా, యేసు పోడియొ దెరన “దయ
కెరల్ది” మెలి రితి §దేముడు అబొబ్స్ క
జొఒర సంగ కెర, జా పోడియొ మోడ,
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
ఎతిక్జిన్జాగలస్ చిదాచరసుస్మ్వరస్
తెన్ పిల. 24 తెదొడి యేసు “ఈంజ
రసుస్మ్ కిచొచ్చి గురు మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
అంచి లొఁయి సూఁయి జంక అసెస్ మెన
అంచినొవి పమానుమ్. 25తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె, అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ నొవర్
పితె ఎద, ఇసి దాచ రసుస్మ్ పియి
నాయ్”మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

బమమ్ జా అంక ములితె మెన
సంగిలిసి

26 తెదొడి జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్
గాయ కెరబార్జా, ఒలీవమెటట్య్ఉటట్
గెల. 27 యేసు జోవయింక, “తుమ్
ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా అంక ములితె.
కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొక ఆఁవ్ మొరయిందె,

చి జోచ మెండల్ ఎతిక్జిన్
చెదురప్ జా గెచుచ్ల,

మెన దేముడు కోడుతె రెగడ్య్ లిసి
నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. 28 గని
ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ పిమమ్ట్ క,
తుమ్ చికంటఅగెగ్ గలిలయపాంతుమ్ తె
గెచిచ్ందె”మెన పమానుమ్ కెరల్న్.

29యేసు ఇసి సంగితికయ్, పేతురు
జోక “ఎతిక్జిన్ తుక ములిలెకి, ఆఁవ్
తుక ములి నాయ్” మెన సంగిలన్.
30 జలె యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆజి
రాతిక, కుకుడొ తివెవ్రి నే వాఁసితె అగెగ్,
‘జోక నేని’ మెన అంచి రిసొ తుయి
తివెవ్రిసంగితె”మెనసంగిలన్. 31దసిస్
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

గెతేస్మనేమెంతితోటతె గెచచ్,జో “ఆఁవ్
ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి ఎది
ఎద తుమ్ ఇనెన్ వెస తా” మెన జేఁవ్
సిసుస్ల్ క సంగ, 33 ఎకిక్ పేతురుక,
యాకోబుక చి యోహానుక పటిట్ కడన
ఇదిల్ దూరి గెచచ్ తా, దుకుమ్ జా
మెనుస్తె ఒగగ్ర్ బాద సేడుక దెరొల్ . దసిస్
బాదసేడ, 34“అంచిపెటిట్ తిలిదుకుమ్ క

§ 14:22 14:22 ‘దేముడు అబొబ్సి’ మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రిసొ
సంగితయ్.
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మొరగెచుచ్కజయెదె. తుమ్ఇనెన్తెలివి
తెన్ రకితె తా” మెన సంగ, 35 సగుమ్
దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్ సేడ, దేముడు
అబొబ్స్ క ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “ఓ
బ, తుక జంక తిలెగిన, ఈంజ దుకుమ్
జతి గడియ నెంజిలె, జతి లెక జలె
అంక పిటట్వు” మెన అనెన్, 36 “ఓ బ,
ఎతిక్ తుచి అతిత్ అసెస్. ఈంజ గినన్చి
ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు. గని
అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ జవుస్” మెన పారద్న కెర, 37 జేఁవ్
సిసుస్ల్ తె ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్
మెన దెక కెర, పేతురుక, “ఓ సీమోను,
తుయి నిజ అసిస్స్ గే? ఎకిక్ గడియ
జవుస్ రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 38 జెత
అలల్ర్ తె తుయి పాపుమ్ నే కెరి రితి
జాగర తెన్ తా, పారద్న కెరె తా. ‘ఆతమ్
నిదానుమ్అసెస్’మెనఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క
సెకి నాయ్,” మెన పేతురుక యేసు
సంగిలన్. 39అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి
ఉటట్ గెచచ్ కెర, తొలితొ పారద్న కెరల్ కొడొ,
అనెన్క్ సుటుట్ పారద్న కెరొల్ .

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

41 అనెన్క్ సుటుట్ కి యేసు దసిస్
గెచచ్ అనెన్ జా, మొతుత్ మ్ తివెవ్రి జేఁవ్
నిజిలిసి దెక, “అపెప్కయ్సెలవ్ కడన నే
రకితె నిజ అసుస్స్ గే? సాలు. ఈందె
సమయుమ్జాగెలి గే. ఆఁవ్మానుస్జా
జెరుమ్న్అయ్ లొసొపాపుమ్కెరసచిఅతిత్
దెరున్ సేడిందె. 42జొమమ్, గెచుచ్మ! ఓదె,
అంక దెర దెతొసొ పాసి జా అసెస్” మెన
జోవయింక సంగిలన్.
యూదా చి జనాబ్ యేసుక దెరుక

అయ్ లిసి
43 యేసు దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్,

జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె అగెగ్ బెద

తిలొ యూదా పాఁవ అయ్ లొ. వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్సచి అనెన్ 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 లస
యేసుక దెరల్.

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

51జలె, పటిట్ బందన తిలొఏక్ ఉబెడొ
యేసుచి పటిట్ గెతె తిలన్ యేసుక కడ
నెతమానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్జోఉబెడొక
దెరల్. 52 గని, జో జా పటిట్ సేడవ దా
డుమ్ డొయ్ఉటట్ నిగిలన్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి మొకెమ్
యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి

53 *యేసుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె
కడ నిల. ఒతత్ కడ నెతికయ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలెల్ల మానుస్ల్

* 14:53 14:53 ‘ఎతిక్కవెలొల్ పూజరి’మెలె,వెలెల్లపూజరుల్ మొతుత్ మ్ తెఎకిక్లొముకిక్మ్ చొపూజరిజయెదె.
తెదొడి కయపమెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ.
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ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల. 54 పేతురు,
జలె, దూరి దూరి తా యేసుచి పటిట్ జా
జా, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పెస,
ఆగితె తపితి రిసొ జమానుల్ తెన్ వెస
తిలొ.

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

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

63 ఇసి సంగితికయ్, జో ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి కోపుమ్ జా, 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?” మెనసబ కెరసకపుసితికయ్,
“మొరి సిచచ్చి తపుప్ కెర అసెస్”
మెన జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తీరుప్ సంగిల.
65 తెదొడి జోవయింతె సగుమ్ జిన్
యేసుక తుంకుర్ క దెర, నిసాక్రుమ్ కెరల్.
అనెన్,జోచిమొకెమ్పాలుమ్డంకదాజోక
పెట, “తుక కో పెటల్ గే, తుయ్ కీసుత్ గే
సంగు!” మెన కొంకడల్. అనెన్, జమానుల్
జోక ఎతిత్వాట్ దెబబ్ల్ పెట గెల.

“జోక నేని” మెన యేసుచి 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 తొచిగుముమ్మెఉటట్ గెలన్. 69గని
జా గొతిమానుస్ జోక ఒతత్ అనెన్ దెక,
“ఈంజొకిజోచసిసుస్ల్ తెఎకిక్లొ”మెన
ఒతత్ టీఁవొ జల సుదల్ క సంగితికయ్,
70 పేతురు అనెన్, “ఆఁవ్ నెంజి” మెన
సంగిలన్. అనెన్ గడియ గెతికయ్, ఒతత్
తిలస పేతురుక దెక, “తుయి, నిజుమి
జోతె తిలొసొ. తుయి కి గలిలయ
పాంతుమ్ తెచొ మానుస్ గెద?” మెన
సంగిల. 71 జాకయ్ పేతురు, “తుమ్
సంగిలొ మానుస్క ఆఁవ్ నేని” మెన
సాపెనగల కెరనఒటుట్ గలనుక దెరికయ్,
72బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్. జలె ఇనెన్తెన్
దొవెవ్ర్ జలి, చి “కుకుడొ తివెవ్రి నే
వాఁసితె అగెగ్, తుయి అంక ‘నేని’ మెన
తివెవ్రి సంగితె” మెన యేసు అగెగ్
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సంగిలిసి ఏదసట్ కెర, పేతురు ఎదివాట్
దుకుమ్జా ఏడ గెలన్.

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

23:1-5;యోహా 18:28-38)
1రాత్ పయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ ,

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

2 పిలాతు యేసుక దెక, “తుయి గే
యూదుల్ చొ రానొ?” మెన పుసిలన్,
చి యేసు “తుయి సంగిలి రితి” మెన
జబాబ్ దిలన్.

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

6 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్
కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు జేలి జలొసొక
ముల దెంక పిలాతుక అలవాట్ జా
అసెస్. 7 జలె, పబుతుమ్ క విరోదుమ్
జా అదికారుల్ క వితేకుమ్ కెర అతయ్ కెరల్
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ జా పొది జేల్ తె
తిల. జోవయింతె బరబబ్ మెలొ ఎకిక్లొ
తిలొ. 8 జలె, ఒతత్ తిల జనాబ్
పిలాతుచి పాసి బెర జా కెర, “తుయి
ఈంజ పండుగ్ క అలవాట్ జలి రితి
అమ్ క కెరు!” మెన బలవంతుమ్ కెరల్.
9జాకయ్జోపిలాతుజోవయింక “తుమ్
యూదుల్ క †రానొ జలొసొక తుమ్ క
ఆఁవ్ములదెంకతుమ్ చిఆసగే?” మెన
పుసిలన్. 10కిచొచ్కమెలె,ఎకిక్గోసకయ్

వెలెల్లపూజరుల్ యేసుకజోతెన్ఆనఅసిత్
మెన జోజానె.

11 గని, “ ‘యేసుక పోని. బరబబ్క
ములు!’ మెన సంగ” మెన వెలెల్ల
పూజరుల్ జేఁవ్బెరతిలజనాబ్ కసికయ్ తె
తిల.

12తెదొడిపిలాతుజేఁవ్ కఅనెన్, “దసిస్
జలె,తుమ్యూదుల్ చొరానొమెలొసొక
ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెనపుసిలన్, 13చి
జేఁవ్ జనాబ్ “జోక సిలువతె గల మొరి
సిచచ్ కెరు!” మెన ఒరిస్ల. 14 జేఁవ్ ఇసి
జతికయ్, పిలాతుఅనెన్, “కిచొచ్క? కిచొచ్
నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన పుసిలన్. గని
జేఁవ్, అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ విసుస్మ్ తెన్
“సిలువతె గలమొరి సిచచ్ కెరు!” మెన
గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల. 15జాకయ్పిలాతు,
పెజల్ కముదొద్ కెరుకమెన, జేఁవ్ సంగిలొ
బరబబ్క ముల కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్
పెటవడ, ‘జోక సిలువతె గలుత్ , జలె’
మెనసొరప్ దిలన్.

జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
16 తెదొడి అదికారితెచ జమానుల్

సుదల్ యేసుక ‘పేతోరియమ్’ మెంతి
అదికారి గేర్ చి తెడిచి గదితె కడ నా కెర,
సయ్ నుయ్మ్ ఎతిక్జిన్ క ఒతత్ బుకారా
కెర, 17 ‡ఊద రంగుచొ ఏక్ పాలుమ్
జోక గల దా, కంటక ఏక్ కిరీటుమ్
గంచ కెర, జోచి బోడితె గల దా కెర,
18 యూదుల్ 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
తిలిఊదరంగుచొపాలుమ్కడ గెల కెర,
జోచొసొంతపాలుమ్జోక అనెన్ గల కెర,
జోక సిలువతె గలుక మెన కడ నిల.

* 15:1 15:1 రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్జాదేసిమ్ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్,జారోమ్దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ చినావ్తెనిన్ పిలాతుఅదికారిజాఅసెస్. † 15:9 15:9యేసుక ‘యూదుల్ చొరానొ’మెనసంగిలె,
వెలెల్లపూజరుల్ కోపుమ్జవులమెనజోవయింక కొంకడిత్ రిసొదసిస్మెలన్. ‡ 15:17 15:17ఎరనచినీలిమ్
రంగుల్ బెదయ్ లె,ఊద రంగు జయెదె.
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యేసుక సిలువతె టీఁవడమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; లూకా 23:26-

39;యోహా 19:17-19)
21 వటెట్ గెతె తతికయ్, కురేనియు

దేసిమ్ చొ సీమోనుమెలొ ఎకిక్లొపాసిచి
బయిలె తెంతొ జా, ఒతత్ పాఁవిలన్. జో,
అలెకస్ందు రూపుమెలదొగులక 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” మెన దిలెకి, పియె నాయ్.
24తెదొడ్జోకఏక్ §సిలువతెగలటీఁవడ
సిలువక బుఁయెయ్ రోవ కెర, “జోచపాలల్
వంటనుమ”మెన చీటి గల వంటనల్.

25జోక 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,
డెబిపకక్ ఎకిక్లొక,దొగులచోరుల్ 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 తతికయ్ జోక మానుస్ల్
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!” మెన జోక కొంకడ
దూసుప కెరల్.

31 దసిస్, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్ బెద
జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఆఁస, ఆఁస
“ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్,
గని జోక జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
నెతె. 32 ఆమ్ దెక నంప కెరి రిసొ,
ఈంజొ కీసుత్ , ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ
జలె, సిలువ తెంతొఉతజెవుసు!” మెన
యేసుక 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 అరమయ్ బాస
తెన్ “అంచొ దేముడు పబు, అంచొ
దేముడు పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు
ముల దా అసిస్సి?” మెన గటిట్ఙ ఒరస్
దిలన్. 35 జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలసతె
సగుమ్ జిన్ జా కోడు సూన కెర, “ఆదె,
ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్,
కిచొచ్గె” మెల. 36 జోవయింతె ఎకిక్లొ
నిగ గెచచ్, బూంజు రితి తిలి ఏక్ వసుత్ వ
వెంట, అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె బుడడ్వ
కెర, ఏక్ రివవ్తె బంద, చాంప కెర, జోక

§ 15:24 15:24 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, 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. జోసిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,
జా. * 15:26 15:26రోమ్దేసిమ్ చినావ్తెన్ఏలుప కెరొల్ పిలాతుఈంజదార్ 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.
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“పి” మెన దా, “అలెల్, ఇనెన్క సిలువ
తెంతొ ఉతవుక మెన ఏలీయా తోడ్ జా
ఉతజెయెదెగే,నాయ్గేదెకుమ!” మెన
కొంకడల్న్. 37 జలె, యేసు గటిట్ఙ కేక్ గల
దా,పానుమ్ముల దిలన్.

38మొర గెలి గడియయ్, దేముడుచి
గుడితె ఒడొవ తిలి ‡తెర, ఉపిప్ర్ తెంతొ
ఎటొట్ ఎద చిరి జా దొనిన్ గండల్ జా
గెలి. 39తెదొడి, యేసుకమొకెమ్ రక తిలొ
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యేసుక
మొర గెలొ మెన దెక కెర, “నిజుమి,
ఈంజొ మానుస్ దేముడుచొ పుతుత్ సి జా
తిలొ”మెన సంగిలన్.

40 యేసు మొరిల్ పొది, సగుమ్ జిన్
తేర్ బోదల్ దూరి తెంతొ దెకితె తిల.
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కొనస్ మెలె,
మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ మెలి
ఎకిల్, దకిలొ జలొ యాకోబు అనెన్
యోసే మెల ఉబెడల్ చి §మరియ మెలి
అయయ్సి, పడొత్ సలోమే మెలి ఎకిల్
తిల. 41యేసు తిలి పాంతుమ్ తె బులెత్
తిలి పొది, ఈంజేఁవ్ తీగల్ జోవయించి
పటిట్ గెచచ్ సవెచన కెరె తిల. యేసు
యెరూసలేమ్ తెఉటట్ అయ్ లిపొదిఅనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్తేర్ బోదల్కిజాతిల. జోమొరిల్
పొది,జేఁవ్ కి సిలువతిలిస్ తెరకితెతిల.
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 జలి పొది, యూదుల్ చి వెలిల్
సబతె బెదితొ ‘చెంగిలొ మానుస్’ మెన
ఎతిక్జిన్ జాన్ తొ, అరిమతయ్ గఁవివ్చొ
యోసేపు, దయిరిమ్ కెరన, పిలాతుతె
గెచచ్, “యేసుచి పీనుమ్ జోక దా” మెన
వెంట గెలిత్ రిసొ నఙిలొ. జో యోసేపు,

‘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,
“నిజుమి జో తెదిద్ బేగి మొర గెచచ్ అసెస్
గే?” మెన పుసిలన్. 45 “నిజుమి
మొర గెచచ్ అసెస్” మెన జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ చి అతిత్ సూన, యోసేపు
పీనుమ్వెంటగెలుకమెనపిలాతుసెలవ్
దిలన్. 46 జాకయ్, జో విలువచి బటట్
ఆన, యేసుచి పీనుమ్ సిలువ తెంతొ
ఉతవ దా, జో పాలుమ్ 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, యోసే మెలొసొచి *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 సమయుమి జా మెసెన్ పాఁవ,
3 “మెసెన్ డంపిలొ పతుత్ ర్ అమ్ చి రిసొ
కో ఒసక్వ దెవుల గె?” మెన ఎకిల్ తెన్
ఎకిల్ †లటట్బెత్ తిల. 4 ఇసి లటట్బ లటట్బ,
ఉపిప్రి దెక, పతుత్ రు ఒసక్జాఅసెస్మెన
దెకిల. జో పతుత్ ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ చొ.

‡ 15:38 15:38ఎకిక్ఎతిక్కవెలొల్ పూజరివెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెసఅరిప్తుమ్దెతిగదికఅడుడ్ కెరితెర,ఈంజ.
§ 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



మారుక్ 16:5 112 మారుక్ 16:20

5 తెదొడి, మెసెన్ గెచచ్ పెస, కిచొచ్
దెకిల మెలె, జా మెసెన్ తెడిచి ఉజెతొ
పకక్, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిలొ ఉబెడొ
రితొ దేముడుచి దూత వెస అసెస్. జోక
దెక, ఆచారిమ్ జా పంబ జల. 6 జేఁవ్
ఇసి జతికయ్, జో దేముడుచి దూత
జోవయింక “పంబ జా నాయ్. సిలువతె
గల మొర తిలొ నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసుక తుమ్ చజితసు. జో జీవ్ జా
ఉటట్ అసెస్. జో ఇనెన్ నాయ్. ఈందె జోక
ఎంగడ్వ తిలి టాన్ క అంకి గల.” 7అనెన్,
సిసుస్ల్ క, పేతురుక “తుమ్ చి కంట
అగెగ్తొ,యేసు గలిలయతెఉటట్ గెతయ్.
తుమ్ క జో అగెగ్ సంగిలి రితి, జోక ఒతత్
దెకితె మెన తుమ్ గెచచ్ సంగ” మెన
దూతసంగిలన్. 8జేఁవ్తేర్ బోదల్బమమ్
తెన్ మెసెన్ తెంతొ బార్ జా, సిసుస్ల్ క జా
కబుర్ సంగుక ఉటట్ నిగ గెల. గటిట్ఙ
ఆచారిమ్ జా, అదుద్ ర్ జా గెచచ్ తిల, చి
బియఁ కెర, సిసుస్ల్ క పిటట్వ, కకక్ కి కిచొచ్
సంగితి నాయ్.
మగద్ల పటున్మ్ చి మరియక యేసు

డీసిలిసి
9 యేసు ‡అయ్ తర్ దీసి జీవ్ జా

ఉటట్ ,జా దీసి పెందలెమగద్ల పటున్మ్ చి
మరియక తొలితొ డీసిలన్. ఒగగ్ర్ అగెగ్,
జాచిక దెరల్ బూతల్ క యేసు ఉదడ గెల
తిలన్. జా తేర్ బోద ఈంజయి. 10జలె,
యేసు జాక డీసిత్కయ్, జా జో తెన్ బులెత్
తిల సిసుస్ల్ జివివ్ అసెస్ మెన నేన కెర
దుకుమ్జాఏడెత్ అసిత్,మెనజాజాన కెర,
జామానుస్ జోవయింతె గెచచ్ కెర, “జీవ్
జా అసెస్. ఆఁవ్ సొంత దెక అసిస్” మెన
సాచి సంగిలి. 11 గని జో జీవ్ జలిసి జా
దెకిలిసిసూనెల్ కి,తెదొడినంప కెరినాయ్.

12ఒతత్ తెంతొ,బయిలుచివటెట్ దొగుల
సిసుస్ల్ ఇండ గెతె తతికయ్, యేసు,
జోచిపోలిక ఇదిల్ వేరమారుస్ప జాతా,
జోవయింక డీసిలన్. 13 తెదొడి జేఁవ్
దొగుల అనెన్ బుల గెచచ్, అనెన్ సిసుస్ల్ క

సంగిల. గని జేఁవ్ అనెన్ సిసుస్ల్ తెదొడి
నంప కెరి నాయ్.

ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; లూకా 24:36-

49; యోహా 20:19-23; బారి కమొమ్
1:6-8)

14 జాచి పిమమ్ట్, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్
అనిన్మ్ కంక వెస తిలి పొది, యేసు
జోవయింక డీసిలన్, చి గోల కెరల్న్. జో
జీవ్ జలి పిమమ్ట్ జోక దెక తిలస, జోక
సాచి సంగ తిలె కి, జేఁవ్ రాడ్ జీవ్ తెన్
తిలి రితి అనామ్నుమ్ జా నంప నే కెరిల్
రిసొ గోల కెరల్న్.

15 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “తుమ్
దేసిమ్ లు ఎతిక్తె గెచచ్, లోకుమ్ చ
ఎతిక్క అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెర. 16కో నంపజఁయి గెచుచ్లచి
బాపిత్సుమ్ నఙనుల గే, జేఁవ్ రచిచ్ంచుప
జవుల. గని కో నంప నే జవుల గే,మొర
గెలె, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

17 “అంక నంపజతస తెన్ అంచి
అదికారుమ్ అసెస్ మెన కీస గురులు
తయెదెమెలె,అంచినావ్తెన్ బూతల్ క
ఉదడ గెలుల, జేఁవ్ అగెగ్ నే సికిలబాసల్
తెన్ లటట్బుల, 18 అయివొక ఉకల్ దెరెల్
జవుస్, మొరిసి పిలెల్ జవుస్, జోవయింక
పమాదుమ్ జయె నాయ్. అనెన్, జొరొజ్
జబుబ్ల్ తెన్ తిలమానుస్ల్ క అంచినావ్
తెన్ బోడి చడిలె, చెంగిల్ జవుల.”

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

20అనెన్,జోసంగిలి రితి, సిసుస్ల్ కేనె
ఒతత్ గెచచ్ బోదన కెరె తతికయ్, పబు
జోవయింకతోడ్తాజేఁవ్ సిసుస్ల్ చిఅతిత్

‡ 16:9 16:9 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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వెలొల్ కమొ కెరవ కెరవ, జేఁవ్ సంగిలి చి
సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్§.

§ 16:20 16:20 మారుక్చి అతిత్ రెగిడిల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ తె, ఈంజ అదయ్యిమ్ చి నొవువ్ నంబర్ తెంతొచ
కొడొ ముల, ఆకర్ చి కోడు కొటు జవుస్ మెలి రితి ఇదిలిసి కోడు కెఁయఁగె గలిల. గని దూతల్ చి అతిత్ సంగిలి
కబుర్ ఎతిక్ పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిల సిసుస్ల్ క జేఁవ్ తేర్ బోదల్ సంగిల. ఒతత్ తెంతొ, సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి 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. జాసుబుమ్
కబుర్ పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ తెన్ అసెస్. కోపాడ్ కెరుక నెతిరి. తెదిద్లి.
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లూకా సుబుమ్ కబుర్
లూకా రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

1 యేసుకీసుత్ 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, చి యేసు తెన్
జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి మతెత్లితెచ బెదవ
ఒగగ్ర్ జిన్ రెగడ్ అసిత్. 3-4 జలె, ఓ వెలొల్
దెయొపిలా, ఈంజ ఎతిక్ సూన ఆఁవ్
సరిగా పరిచచ్ కెర అసిస్, చి తుక ‘జో
సూనిల్స్ చిరిసొసతిత్మ్చినుస్’మెనయ్,
తుచి రిసొ ఈంజ ఎతిక్ వరస్ తెన్ ఆఁవ్
రెగుడుక అంక చెంగిల్ డీసత్య్, చి ఇనెన్
రెగిడ్తసి.

కీసుత్ రిసొ సాటప్ కెరొ యోహాను
జెరెమ్దె

5 హేరోదు రానొ ‡ యూదుల్ చి
ఒండి దేసిమి ఏలుప కెరె తిలి పొది,
§దేముడుచి గుడితె జోచి సేవ కెరొ
పూజరి జలొ జెకరాయ్ మెలొ ఎకిక్లొ
తిలన్. పూజరుల్ తెచొ అబీయా
పూరుగ్ మ్ చొచి *తెగచొ జో. జోచి

తేరిస్, †అహరోను పూరుగ్ మ్ చొ జలొ
యూదుల్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచి సెకుమ్ తెచి తేర్ బోద జా తిలి.
జాచి నావ్ ఎలీసబెతు. 6జేఁవ్ దొగుతెర
దేముడుచి కోడు తెన్ సతిత్మ్ ఇండితె
తిల. నే పిటట్య్ తె నెంతె దేముడు దిల
ఆగన్ల్ ఎతిక్తెన్నాయిమ్ఇండితెతిల.
7 గని ఎలీసబెతు గొడుడ్ జా తిలి రిసొ
జోవయింక బోదల్ నాయ్. జేఁవ్ ఒగగ్ర్
వెరుస్ల్ వయసుచ మంతొ మంతిరి జా
తిల.

8 జెకరాయ్ తిలి తెగచ పూజరుల్
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
బయిలెపారద్న 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,
తుయి బి నాయ్. తుయి కెరిల్ పారద్న
దేముడు సూనఅసెస్. చితేరిద్ ఎలీసబెతు
తుక పుతుత్ పాయ దెయెదె. జోక
‘యోహాను’మెననావ్ తిసెత్.
14జోబోదజెరిమ్లె తుయిసరద్సంతోసుమ్

జసెత్. అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి జా సరద్
* 1:1 1:1జోచబారజిన్బారికుల్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. † 1:2 1:2 ‘నెరవెరుస్ప జలిసి’మెలి కోడు కిచొచ్క
ఒతత్ అసెస్మెలె,పూరుగ్ మ్తెంతొ ‘దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొకీసుత్ క తుమ్ తెతెదయిందె, ఇసిదసిస్ కెరెదె’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగ తిలన్, చి దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ తిలన్, చి యేసు అయ్ లిసి,
బులిలిసి, మొరిల్సి, అనెన్ జిలిసి చి పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలిసి తెన్ జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జలి. ‡ 1:5
1:5నెంజిలె ‘ఒండియూదయదేసిమి’మెనుక జయెదె,రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చినావ్తెన్జోహేరోదు ఏలుప
కెరె తిలన్. 4:44చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 1:5 1:5 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక ఈంజలోకుమ్ తె ఎకిక్
దేముడుచి గుడి తయెదె. కేనె మెలె; యెరూసలేమ్ తె, యూదుల్ చి వెలిల్ పటున్మ్ తె. యెరూసలేమ్యూదయ

పదేసిమితిలి. * 1:5 1:5పూరుగ్ మ్జాఅలవాట్దిలితెంతొ,యూదుల్ చపూజరుల్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్తిల.
జోవయింతెఏక్ జటుట్ చొ వెలొల్ మానుస్ అబీయా. † 1:5 1:5అహరోనుమోసేపూరుగ్ మ్ చొఅనొన్సి. ‡ 1:9
1:9 కేన్ పూజరిచి జీవితుమ్ తె ఎకిక్ సుటుట్ చి సేవతె జో జా దూపుమ్ డయుక జయెదె. జేఁక జా సమయుమ్
జెకరాయ్క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ చి.
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జవుల.
15 పడొత్ , పబుచి కామ్ కెరసతె జోక

‘వెలొల్ ’ మెన పబు దెకెదె.
అంబడిల్ దాచ రసుస్మ్ కి, కిచొచ్
మచిచ్తి సూరు కి

జో పియెనాయ్. చి జో దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్

జోచి పెటిట్ బెర తయెదె; అయయ్స్ చి పెటిట్
జో తిలిమొదొల్ 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 జోవయించ బోదల్ 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

రితి మానుస్ల్ క తెయార్ కెరి
రిసొయి”

మెన దూత జెకరాయ్క సంగిలన్.
18 గని, “ఈంజ కోడుచి సతిత్మ్ క

అంక కిచొచ్ రుజుజ్ ? ఆఁవ్ మంతొమానుస్,
చిఅంచి తెరిన్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ చిమంతిరి”
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 కబుర్ఆనుకమెన,దేముడుఅంక

తెదయ్ లొ. 20 ఈందె, సూను, ఆఁవ్
సంగిల కొడొ తుయి నంప కెరల్ది నాయ్
చి రిసొ, జా ఎతిక్ జరుగ్ జతి ఎద తుయి
గులొల్ జా తసెత్. 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
జోఆలిస్మ్తా గెలి రిసొఆచారిమ్జల.
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. 23 అనెన్,
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’ మెన మానుస్ల్ అగెగ్ ఆఁసెత్ తిల,
గని అపెప్ అంగి జా అసిస్చి మరియాద
అయ్ లి. దేముడుచి దయక అంక
మరియాద దిలొ. అంచి అవమానుమ్
కడ గెలొ.” మెన ఎలీసబెతు సరద్ తెన్
తిలి.

యేసుచి జెరుమ్న్ రిసొ దూత
మరియక సంగిలిసి

26 ఎలీసబెతు అంగి జా సొవువ్
జొనొన్ జతికయ్, దేముడు జో గబియేలు
మెలొ దూతక గలిలయ పాంతుమ్ 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. జా విడిడ్ బోదచి
నావ్మరియ.

§ 1:23 1:23 సతత్రెక్ చి సేవ, బెరె, కెర తయెదె. * 1:27 1:27పూరుగ్ మ్పొది జేఁవ్యూదుల్ క దావీదు
ముకిక్మ్ చొరానొజా తిలన్.
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28 జలె, జో దూత జాతె జా కెర,
“ఓ మరియ, తుక జొఒర, తుయి
సంతోసుమ్జా. 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. 31 ఈందె, సూను, తుయి
అంగి జసెత్. పుతుత్ పాయితె, చిజోబోదక
‘యేసు’మెననావ్ తిసెత్.
32జోముకిక్మ్ జయెదె, చి
‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచొ పుతుత్ 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 ‡యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ చచి

ఉపిప్రి జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరెదె.
జోచి రాజిమ్ కెఁయఁక కి అంతుమ్ జయె

నాయ్”
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.
జాచిరిసొ,తుచి పెటిట్ జెరుమ్క తిలొబోదక
“పూరి దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ,
జోచొసొంతపుతుత్ సి”
మెనుల.
36అనెన్, “ఈందె,అనెన్క్ కోడు కి సూను.
తుమ్ చి §మానుస్ జతి ఎలీసబెతు కి
మంతిరి జలి పొది అంగి జా అసెస్, చి
పుతుత్ పాయెదె. జా అగెగ్ గొడుడ్ జా తిలిసి
అంగి జా అపెప్ సొవువ్ జొనొన్ జా అసెస్.
37జలె, *కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జో జరుగ్ కెరుక
నెతె’ మెన అమ్ చొ దేముడుచి రిసొ
సంగుక నెంజె, గెద. జో ఎతిక్ తెరె”
మెన దూత సంగిలన్. సంగితికయ్,
38 మరియ, “ఆఁవ్, పబుచి సేవ కెరొ
సుది, తుయి సంగిలిసి అంక జరుగ్
జవుస్” మెన సంగిలి చి దూత జాచి
తెంతొబార్జాఉటట్ 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 ఎలీసబెతు సూనిల్ బేగి, జాచి పెటిట్
తిలొ బోద డేఁవిలన్. తెదొడి జాచి పెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ బెరికయ్,
42 జా ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ మెన గటిట్ఙ

† 1:32 1:32యూదుల్ క ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ సొంత రానల్ తిల, చి జేఁవ్ రానల్ తె దావీదు ముకిక్మ్ చొ జలొ.
“తుచిసెకుమ్ తెదొరుక్జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకజెరమ్యిందె”మెనజోదావీదుకదేముడుసంగతిలన్. దావీదుచి
సెకుమ్ తె జో జెరమ్ ఏలుప కెరుక తిలిస్ చి రిసొ ‘మాములుమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి అపెప్చి రగుమ్ చి రాజిమ్ తె
ఏలుప కెరెదె’ మెన యూదుల్ ఉచరె తిల, గని ఆతమ్యి రగుమ్ చి రాజిమ్ చి అరుద్ మ్ ఇనెన్ ముకిక్మ్ తయెదె.
ఆకర్ కయ్, దేముడు ఈంజలోకుమ్ కమారుస్ప కెరి పడొత్ కయ్,జోచిరాజిమ్డీసెదె. ‡ 1:33 1:33యాకోబు
పూరుగ్ మ్ చొకియేసు జెరిమ్లి వంసుమ్ చొజయెదెజోక ‘ఇసాయేలు’మెనఅనెన్క్నావ్తయెదె,చిజోచిసెకుమ్ చక
‘ఇసాయేలులు’ మెన కి యూదుల్ 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’
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అవాడ్ తెన్ ఎలీసబెతు కేక్ గలిలన్
మెలె,
“తేర్ బోదల్ ఎతిక్చి కంట
దేముడు తుకయ్ దీవెన దిలన్ అసెస్, చి
తుచి పెటిట్ జెరిమ్తొ బోద చెంగిల్ చొ!
43 అంచొ పబుక పాయితి అయయ్సి

అంచితె జెంక
దేముడు కిచొచ్క వరుమ్దా అసెస్?
44ఈందె,
తుయి జొకరిల్ 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 గవురుమ్ మరియ

గాయిలిసి
అంచి జీవు పబు జలొ దేముడుచి

గవురుమ్ కెరసి.
47 అంచొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ

దేముడు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ
అంచి ఆతమ్తె సరద్ జతసి.
48ఆఁవ్ జోచి సేవ కెరొ సుది ఒగగ్ర్ దాకు

జలెకి,
అంక జో చెంగిల్ దెక అసెస్.
మెలె,ఈందె, “జాక చెంగిలి”మెన
అపెప్తెంతొయుగల్ చిఉపిప్రియుగల్ చ

మానుస్ల్
అంచి రిసొ దీవెన పాయిలిసి మెన

సంగుల.
49ఒండి సెకి తిలొ దేముడు జోచి దయక
అంక గొపప్ కామ్ కెర అసెస్,
జోచినావ్ పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలిసి.
జోసుదిద్ తిలిస్ కజోచినావ్కెదిద్ గవురుమ్

కెరుక జయెదె!
50యుగుమ్ చి ఉపిప్రియుగుమ్ చ జోక

బితమానుస్ల్ క

జో కనాక్రుమ్ దెకితె తయెదె.
51 †జోఅపెప్ జరుగ్ కెరిస్ తెన్ కచితుమ్
జోచి ఆతుచి ఒగగ్ర్ సెకి కమొ కెర కెర,
జోచి సెకి దెకవ అసెస్.
వెలొల్ మెననల్సచి పెటిట్చ ఆలొసుమ్ లు

పాడ్ కెర,
జోవయింక చెదురప్ కెర అసెస్,
52ఏలుప కెరసక జోవయించ సిఙాసనల్

తెంతొ
సేడవ గెల కెర,
విలువ నెంజిల రితమానుస్ల్ క
జో విలువ దా అసెస్.
53 చూ 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

అబాహామ్పూరుగ్ 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.

56 మరియ ఎలీసబెతు తెన్
తినిన్ జొనొన్ తా కెర గెరి అనెన్
ఉటట్ గెలి.

57 జలె, ఎలీసబెతుచి కంటుల్ పాఁవ
అయ్ లి, చి మునుస్బోద జెరిమ్లన్.
58 జెరిమ్తికయ్, దేముడు జాచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ జా అసెస్ మెన, జేఁవ్ చి
గేర్ పాసిచ గెరల్ చ మానుస్ల్ చి
జేఁవ్ చ అనొన్బావొ చి బందుగులు
ఎతిక్జిన్ సూన కెర, జేఁవ్ తెన్ ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జల.

59 జలె, బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్
జతికయ్, యూదుడు కెరి సునన్తి జో
బోదక కెరుక చి, జోక నావ్ తింక మెన

† 1:51 1:51 51-53 ఈంజేఁవ్ కొడొ ముకిక్మ్ క జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచ కొడొ జవుల, గని జా ఎతిక్క
‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’మెలి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచి సెకిక దిలి దయిరిమ్ కయ్జాఎతిక్క అపెప్
కి జరుగ్ జలి రితి సంగితయ్.
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ఎతిక్జిన్ బెద అయ్ ల. ‘జెకరాయ్’ మెన
అబొబ్స్ చి నావ్ జో బోదక తిల. 60 గని
అయయ్సి కిచొచ్ మెలి మెలె, “పోన. జోక
‡ ‘యోహాను’ మెన నావ్ తింక అసెస్”
మెలన్. 61 దసిస్ మెంతికయ్, “జేఁవ్
తుమ్ చ మానుస్ల్ తె కకక్య్ జా నావ్
నాయ్. జా నావ్ కీసి తితె!” మెన
ఒతత్ బెరల్స సంగ కెర. 62 “బోదక కిచొచ్
నావ్ తింక?” మెలి రితి అబొబ్స్ క
సయ్ న కెరల్. 63 రెగిడిత్ ఏక్ బలల్ జో
నఙన, “జోచి నావ్యోహాను” మెనజా
బలల్య్ రెగడ్ దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
ఆచారిమ్ జల. 64జా నావ్ జెకరాయ్ రెగడ్
దెకయ్ లి బేగి, జోక చోండి పుటిల్ చి జీబు
బులిలి, లటట్బుక దెర తొలితొ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగిలన్.

65 జలె, జా జరుగ్ జలిసి ఎతిక్చి
రిసొ జా పలెల్ల్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
బియిఁ గెల, చి జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
రిసొ, జాయూదయ పదేసిమ్ చి డొంగుర్
దేసిమ్ చమానుస్ల్గాఁవొవ్ఎతిక్తెలటట్బెత్
తిల. 66 అనెన్, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొచ
కొడొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ మెనుస్ చెంగిల్
ఉచర, ‘జోనాడు దేముడుచిఅతిత్ అసెస్.
జొయియ్ జోక తోడు’ మెన చిన కెర,
“ఈంజొ బోద వడిడ్లె కిచొచ్ కామ్ కెరెదె,
కీసొచొ జయెదె?” మెనఉచరె తిల.

67జలె,యోహానుకనావ్తిలి గడియ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెకరాయ్చి
పెటిట్ బెర, దేముడు దెతి రచచ్న తెదొడి
తెంతొ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరుక తిలిస్ చి

రిసొచోండి పుటట్వ జెకరాయ్ ఇసిమెలన్;
68 “పబు జలొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
దేముడుక జొఒర!
కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్ పెజల్ జల అమ్ చ

ఇసాయేలుల్ క
అనెన్ §గెనన రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
జోఉతజాఅసెస్.
69 జోచొ సేవ కెరొసొ జలొ దావీదు

పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె
సెకి తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జో జెరమ్వ

అసెస్;
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన.
70దసిస్ కెరిందె,మెన
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ చి

చోండి పుటట్వ
సంగిలన్, గెద.
71 అమ్ క విరోదుమ్ జల మానుస్ల్

తెంతొ
అమ్ క విరోదుమ్ కెరస ఎతిక్జిన్ చి అతిత్

తెంతొ
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
జో సంగ అసెస్.
72-73 ఒగగ్ర్ అగెగ్చ అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క

పమానుమ్ సంగిలి కోడు
జరుగ్ కెరుకయ్మెన,
జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ తె అమ్ చొ అబాహామ్

పూరుగ్ మ్ చొక ఒటుట్ గలన
దేముడు సంగిలి నిజుమ్ కోడు
నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరుకయ్మెన
జో ఒపప్న అసెస్, జరుగ్ కెరెదె!

‡ 1:60 1:60యోహానుమెలినావ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు పబు దయ కెరొసొ

జయెదె’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. § 1:68 1:68 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ డబుబ్ల్ గట దెంక
నాయ్, గని కేన్ జవుస్ మానుస్ గొతిమానుస్ జా తిలె, కో జవుస్ డబుబ్ల్ దా, జో గొతిమానుస్క విడద్ల్ కెరవుక
జయెదె. దసిస్, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు రచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదవఅమ్ కఅమ్ చబాదల్తెంతొ,అమ్ క
ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ విడద్ల్ కెరెదె’మెనయూదుల్ ఆసజా నంప తెన్ అసిత్. ‘కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక
తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిజుమి పూరుగ్ మ్ తెంతొ పమానుమ్ సంగ తిలొ, గని ‘జా
రచచ్న ముకిక్మ్ క అమ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ చి రచచ్న’ మెన అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. ఆకర్ కయ్, ఉగుమ్
జోమారుస్ప కెరి పొదికయ్, గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్పూరి గెచచ్వ గెల కెర,నొవి ఆగాసుమ్నొవి బూలోకుమ్ జతి
రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమారుస్ప కెరెదె. జలె,పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఆకర్ క గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్
ఎతిక్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలిసి కిచొచ్ మెలె, యేసు అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్ చి జో
సువడిల్ లొఁయి. జోఅనెన్ గెనంతిసి, జలె,ఈంజ ఎతిక్క టాలి జయెదె.
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74-75పమానుమ్జరుగ్ కెరిస్ తెఅమ్ కజో
కిచొచ్ గురు దెతయ్మెలె.

అమ్ క విరోదుమ్ సుదల్ జలసచి అతిత్
తెంతొ అమ్ములవుక జలె,

బయిమ్నెంతెపూరిజోచయ్జాజోదెతి
సుదిద్ సతిత్మ్ ఇండ

అమ్ చి జీవితుమ్పూరి జోచి 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 జెతికయ్ జోక వాటు తెయార్

కెరవుక
తుయిజోచిపురెతొ బులెత్ తసెత్;
77జోచపెజల్ 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,
పరలోకుమ్తెంతొఉజిడిఅమ్ చిఉపిప్రి

లగిలి,
నొవి దీసి అయ్ లి రితి అమ్ క ఉజిడి

దెయెదె.
79 అందర్ తె వెసిల, మొరున్చి నీడతె

వెసిల రితమానుస్ల్ క
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతి రిసొయి.
జో దెతి రచచ్నచి సేంతుమ్ వాటు అమ్

ఇండితి రితి
అమ్ క వాటు దెకయ్ తి రిసొయి
అమ్ చొ దేముడు ఈంజ ఉజిడి అమ్ చి

ఉపిప్రి దెకయెదె.”
మెన జెకరాయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తెన్ 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 ఎదజోబయిలు దేసిమి
తాఁ గెలన్.

2
యేసు జెరిమ్లిసి
(మతత్ 1:18-25)

1జేఁవ్పొదులె, ఔగుసుత్ మెలొ * సర్
రానొరోమ్దేసిమ్తెంతొఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు
ఏలుప కెరె తిలిపొది, “ఒండిలోకుమ్ 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
రెగుడుకఈంజతొలితొచి. 3జలె,పెజల్
ఎతిక్ కేనెచమానుస్ల్ ఒతత్ జేఁవ్ చసొంత
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
తెన్పెజల్లెకక్తెఒతత్ జోవయించనవొవ్
రెగడ్వనుక మెన గెల. జా జలె, అంగి జా
తిలి.

6 జలె, జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది జాచి
కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి 7 తొలుస్ర్
మునుస్బోద లడెస్ జలన్. జోక పాలల్
గుడియవ, జేఁవ్ తిలి సొముమ్ల్ సాడె
తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె పెటెతె
నిజవ తిల. ఒతత్య్ కిచొచ్క మెలె, జా
గఁవివ్ జేఁవ్ తంక, కేనె టాన్ విడినాయ్.
గొవుడుల్ క దూతల్ డీస యేసు

జెరిమ్లిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
8 జలె, జా రాతి జా గాఁవ్ క పాసి,

మెండల్ రకిత గొవుడుల్ సగుమ్ జిన్
బయిలె మెండల్ రకితె తిల. 9 రకితె
తిలె, దేముడుచొ, దూత ఎకిక్లొ

* 2:1 2:1 ‘ సర్’ మెలె, గీకు బాస తెన్ బెదితయ్. నెంజిలె ‘సీజరు’ కి మెనుల. ‘సీజరు’ మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్
బెదితయ్. తెలుగు తెన్ ‘వెలొల్ రానొ’మెన అసిత్.
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జోవయింక డీసిలన్, చి జో పబుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయించి
సుటుట్ నంత లగిలి, చి ఒగగ్ర్ బియఁ
గెల. 10 తెదొడి దూత జోవయింక,
“తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్ క చెంగిల్
కబుర్ ఆన్ తసి. పెజల్ ఎతిక్క ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ ఆన్ తి కబుర్, ఈంజ.
11 ఆజి దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి గఁవివ్
తుమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరమ్ అసెస్.
కొనొస్ మెలె, †కీసుత్ జలొ పబుయి.
12జోక తుమ్ చినితి రిసొ తుమ్ క కిచొచ్
గురు దెతసి మెలె, జో బోదక పాలల్
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 తె జో దయ దెకిత

మానుస్ల్ తె
జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెరుస్!”
మెన గనుమ్ గాయిల.

15 జలె, దూతల్ జా గనుమ్ గాయ
ఉటట్ గెల. చి మెండల్ రకిత జేఁవ్
గొవుడుల్ “బేతెల్హేమ్ తెగెచుచ్మ,చి ‘జరుగ్
జలి’ మెన దేముడు అమ్ క జానయ్ లిసి
దెకుమ. జొమమ్!” మెన ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ సంగనల్. 16 గఁవివ్ బే బేగి నిగ
గెచచ్, మరియక, యోసేపుక, చి సాడెచి
సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె నిజ తిలొ
బోదక 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
21బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్,

జోకయూదుడు కెరి సునన్తి కెర దిల, చి
జోక ‡‘యేసు’మెననావ్ తిల. అయయ్సి
అంగి నే జతె అగెగ్ ‘యేసు’ మెన నావ్
తితుత్ మెన దూతచిఅతిత్ దేముడు ఈంజ
నావ్దా తిలన్.

యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ
నిలిసి

22 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచి ఆగన్ల్ రితి మరియక అనెన్
సుదిద్ కెరి కామ్ చి §దీసిఅయ్ లిపొది,జా
కామ్ క మెన అనెన్ యేసుక దేముడుచి
టాన్ తె జోవయించి పురె టీఁవడుక
మెన యోసేపు జోక యెరూసలేమ్ తె
దేముడుచి గుడితె కడ నిలన్. 23 కిచొచ్క
మెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల *ఆగన్ల్ చి రిసొ,
“తొలుస్ర్ బోద పుతుత్ జలె, జోక

‘పబుకయ్ †అరిప్తుమ్
దిలొసొ’మెనుక అసెస్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 24 జలె, మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి,

† 2:11 2:11 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 2:21 2:21జానావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె. యెహోవ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జా అసెస్.
‘యెహోవ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నావ్. § 2:22 2:22 బోద జెరమ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్

జలెజాసుదిద్ కామ్ క దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల. * 2:23 2:23తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచి
అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్
జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. † 2:23 2:23తొలుస్ర్పుతుత్ క ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్అనెన్ గెననుక’మెనయ్,
బోదచ అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడితె ఇదిల్ డబుబ్ల్ దెవుల.
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“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.

25 జలె, జా కాలుమ్ యెరూసలేమ్ తె
ఏక్ మానుస్ తిలన్. జోచి నావ్
సుమెయోను. జో మానుస్ సతిత్మ్
ఇండితొసొ. దేముడుక నిదానుమ్
బకి కెరొసొ. ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక జెయెదె గె,’
మెన జో దెకితె తిలన్. దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ జో తెన్ తిలి. 26 “దేముడుచొ
కీసుత్ క తుయి దెకిలెకయ్ మొర గెతె”
మెన జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో
సుమెయోనుక సూనవ తిలన్.

27జలె, ‘కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జాఁ
అసెస్’మెనజోజానిల్ రితి, జయియ్ దీసిజో
సుమెయోనుదేముడుచి గుడితెగెతిరితి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ
నెతికయ్, ఒతత్ గెలన్. ‘తొలుస్ర్ బోద’
మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి యేసుచి
రిసొ కెరుక మెనయ్, జోక అయయ్సిఁసి
దేముడుచి గుడితెడిపాయఆన్ తికయ్,
28 జో సుమెయోను జోక దెర పాయ
దేముడుచి గవురుమ్ సంగ ఇసి మెన
జొఒర కెరల్న్:
29 “ఓ పబువ, ఆఁవ్ తుచొ గొతిత్ సుదొ,

అపెప్ సేంతుమ్ తెన్మొర గెతి
సెలవ్ తుయి దెతసి,
తుయి అంక సంగిలిసి ఎతిక్ జరుగ్ కెర

అసిస్స్,
30తుయితెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొక

దెక అసిస్.
31ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్చ పెజల్ దెకిత్

రితి
ఈంజ రచచ్న తుయి తెయార్ కెరల్ది.

32యూదుల్ నెంజిలస సతిత్మ్ ఇండితి
రితి

ఈంజొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచిఉజిడివాట్
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 తెన్యేసుచి
అయయ్స్ మరియక జో సుమెయోను
అనెన్ ఇసి మెలన్.
“ఈందె, ఈంజొ బోదచి రిసొ అమ్ చ

ఇసాయేలుల్ తె
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జవుల.
గని ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్ జా పాడ్

జవుల,
దేముడుచి గురుక ఈంజొ టీఁవ్ దె, చి
ఇనెన్చి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ జిన్ విరోదుమ్

లటట్బుల,
35ఒగగ్ర్ జిన్ చి పెటిట్చి బుదిద్క ‘కీసిచి గే’
చినుక జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొయి జో ఈంజ

లోకుమ్ తెజా అసెస్,
తుచి పెటిట్ ఏక్ కండా బూసి జయెదె
తుక దుకుమ్ జెయెదె,”
మెన సుమెయోను మరియక సంగిలన్.
అనాన్మెలిమంతిరికియేసుచిరిసొ

ఒతత్ సరద్ లటట్బిల్సి
36 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితి

‘అనాన్’ మెలి మంతిరి దేముడుచి
గుడితె తిలి. జా ఆసేరు పూరుగ్ మ్ చొచి
తెగచి మానుస్. పనూయేలు మెలొసొచి

‡ 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అనెన్ సొసుట్ మ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33యోసేపునిజుమిఅబొబ్సి
నెంజ. ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు సొంత అబొబ్సి జయెదె, గనిమరియయోసేపుక పెండిల్ జా అసెస్ చి దసిస్
మెన్ తయ్.
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దువిసి జయెదె. జా ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్
వయసుచిమంతిరి. జాబాలతతె 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 గడియయ్ మరియయింసితె జా
కెర, యేసుచి రిసొ దేముడుక “ఇనెన్క
తెదవ తుయి దయ కెరల్ది” మెన పారద్న
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. 40 జో
బోదవడడ్ డిటుట్ మ్జలొ,ఒగగ్ర్బుదిద్ సుదొ
జలొ, దేముడుచి దయ జోచి ఉపీప్ర్
తిలి.
యేసు యెరూసలేమ్ 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 డీసె నాయ్, చిజోక చజన చజన
యెరూసలేమ్ 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, అయయ్సిఁసి జోక
దెక, జేఁవ్ కి బలే ఆచారిమ్ జల,
చి అయయ్సి జోక కిచొచ్ పుసిలి మెలె
“కిచొచ్క,పుతత్, అమ్ క ఇసి అలల్ర్ కెరల్ది?
ఈందె, అబొబ్ది ఆఁవ్ గొపప్ దుకుమ్ సేడ
ఒండి చజితె తిలమ్” మెన సంగిలన్.
49 యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె,
“అంచి రిసొ కిచొచ్క చజుక? ఆఁవ్ అంచొ
అబొబ్చిగెరితంకమెనతుమ్నేనుస్ గె?”
మెలన్. 50జలె, 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

* 2:38 2:38 యూదుల్ మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ చి రచచ్నక రకితె తిలె, చి ఆకర్ క
జయి ఎతిక్ కి మారుస్ప జయెదె, గని అపెప్చి మటుట్ కచి రచచ్నక ‘ఆతమ్యి రగుమ్’ మెన నేన కెర, యేసుక
‘ఈంజలోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరె నాయ్’మెన,జోవయింక ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చినితి నాయ్. ‘యెరూసలేమ్’ మెలె, ఇనెన్ యూదుల్ ఎతిక్చి రిసొచి టాలి జయెదె. జా
మదెనె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జోవయింక ఏలుప కెరె తిల, చి ‘జాబాద తెంతొ కి రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్ క
విడద్ల్ కెరెదె’ మెలి రితి ఉచరె తిల. † 2:41 2:41 ‘పసాక్ పండుగు’ మెలె, పూరుగ్ మ్ యూదుల్ ఐగుపు
(ఐగుపు)దేసిమిగొతిమానుస్ల్జావిడద్ల్జాజాదేసిమ్తెంతొబార్జాసొంతదేసిమిఅయ్ లిసిఏదకెరిపండుగు.
‡ 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిరతి గెతికయ్, డీసిలన్’. ఇసిమెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి: జేఁవ్ అయయ్సిఁసి దేముడుచి
గుడి తెంతొ బార్ 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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జాచి పెటిట్ ఉచరె తిలి.
52 జలె, యేసు ఆఁగ్ క కి బుదిద్క కి

వడిడ్లన్, చిమానుస్ల్జోకమెనిస్తె తిల,
చి దేముడుచి దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.

3
దేముడు దెతి రచచ్నక యోహాను

సాటప్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12; మారుక్ 1:1-8;

యోహా 1:19-28)
1 తిబెరియ మెలొ సర్ రానొ పనర

వెరుస్ల్ రోమ్ పటున్మ్ తెంతొ ఒగగ్ర్
దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి పొది,
జోవయించి తెడి పొంతి పిలాతు
యూదయ పదేసిమి అదికారి జా
తా, హేరోదు మెలొసొ గలిలయ
పాంతుమ్ తె అదికారి జా తా, జోచొ
బావొసి పిలిప్ ఇతూరయ అనెన్ తకోనీతి
మెల పాంతుమ్ లుతె అదికారి జా
తా, లుసానియ అబిలేనే పాంతుమ్ తె
అదికారిజాతా, 2అనాన్మెలొసొఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జా తా, దూజాంవొస్ జలొ
కయప తెదొడి ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జా తిలి పొది, జెకరాయ్చొ పుతుత్ సి
యోహాను బయిలు దేసిమి *బులెత్
తిలి పొది, దేముడుచి జో సంగుక
తిలి కబుర్ జోక అయ్ లి. 3 జలె,
జోచి కబుర్ జో సంగుక దేముడు
తియారికయ్, “తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ
తుమ్ దుకుమ్ జా, అమ్ చొ దేముడు
తుమ్ చిపాపుమ్చెమించుప కెరి గురుక
తుమ్బాపిత్సుమ్నఙన”మెనయోరాద్ ను
గాడు పాసి ఒండి బుల బుల సాటప్ కెరె
తిలన్. 4 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
యెసయాచ కోడు రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె
రెగిడిల్ రితి;
“ఎకిక్లొఅంచొబారికిజా,అంచిఅవాడ్

రితొజా,
పబు జెతికయ్ వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి

తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా

మెన,బయిలెపదేసిమితాకేక్గలసాటప్
కెరెదె.

5 ఎతిక్ డొంగుర్, ఎతిక్ మెటట్ , ఎతిక్
లోయసదూనుమ్ 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

7జలె, జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక
మెన బార్ జల ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ క దెక
కెర, యోహాను జోవయింక ఇసి మెలన్:
“అయివొచి రితి విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస,
తుమ్! దేముడు కెరి సిచచ్ పిటట్వనుక
ఉచరుక మెన తుమ్ క సికడొల్సొ కొనొస్?
8 తుమ్ కెరె పాపల్ ముల దా, చెంగిల్
బుదిద్ ఇండ, ఆతమ్పలితుమ్ దెర. పడొత్ ,
‘అబాహామ్ అమ్ క అబొబ్ జయెదె చి
రిసొ, దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’మెన
తుమ్ కతూమ్ఉచరనసొంతగవురుమ్
సంగుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక
ఇనెన్చ పతల్ తెన్ అబాహామ్ చి రిసొ
బోదల్ క జెరమ్వుక తెరె, మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి. 9 ఈందె, అపెప్ పబు
కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది
కండుక, కురడి దెర టీఁవ అసెస్, జలె,
చెంగిల్ పలితుమ్ నే దెరొ ఎతిక్ రూకుక
కండ కెరఆగితె గలుల,”మెనయోహాను
జాగర బుదిద్ సంగిలన్.

10జో ఇసి సంగితికయ్, “దసిస్ జలె,
అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే అమ్ క సంగు”మెన
జనాబ్ పుసిల, 11జో జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “కకక్ దొనిన్ సొకక్ల్
తవుల గే, ఎదగ్రె సొకక్ నెంజిలొసొక
ఏక్ దెంక. కకక్ అనిన్మ్ తిలె, జో
అనిన్మ్ నెంజిలొసొక అనిన్మ్ దెంక.”
మెలన్. 12 జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక
మెనసిసుత్ నఙితసుంకరుల్ కియోహానుతె

* 3:2 3:2 1:80 దెక.
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అయ్ ల, చి “గురుబాబు, ఆమ్ కిచొచ్
కెరుక?” మెన పుసిల. 13 జో
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,”
మెనయోహాను సంగిలన్.

కీసుత్ చి రిసొయోహాను బోదన కెరల్సి
15 ‘జెతొ కీసుత్ జా తయెదె’ మెన

పెజల్ ఎతిక్ అజజ్ కెరన, యోహానుచి
రిసొ “ఈంజొ ఏక్ వేల కీసుత్ జా తయెదె”
మెన పెటిట్ ఉచరంతె తతికయ్, 16 జో
ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్. “ఆఁవ్ పానితె
తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని అంచి
కంట అదికారుమ్ తిలొసొ జెతయ్.
జోచ చటొట్ తెచ జోడుల్ చ వాలివొ యిపుక
జలెకు అంక విలువ నాయ్. జో, జలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్, †ఆగి
తెన్తుమ్ కబాపిత్సుమ్దెయెదె. 17జోచి
పూనితి సూపు జోచి అతిత్ అసెస్. జోచి
కెలిన్ సుబుమ్ కెరజోకకామ్ క జెతిపంటొ
గుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవ, కో విజవుక
నెతిరిల్ ఆగితె పోటు గల డయ గెలెదె,”
మెనయోహాను సంగిలన్. 18ఒగగ్ర్ 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 చి తేరిస్
హేరోదియక ఆనన తిలన్, చి అనెన్ కిచొచ్

కిచొచ్ గరచ్ కమొ ఒగగ్ర్ కెరె తిలన్. జాచి
రిసొ యోహాను జోవయింక గోల కెరె
తిలన్, చి రిసొ 20 అనెన్క్ పాపుమ్ కి
కెరల్న్. కిచొచ్ మెలె, యోహానుక జేలి కెర
జేల్ తె గలిలన్.
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
పిటట్చిరితిఉతజా,జోచిఉపిప్రిటీఁవిలి,
చి “తుయి అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ .
తుచి రిసొ అంక సరద్సంతోసుమ్” మెన,
పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్ అయ్ లి.
యేసుచివంసుమ్వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి

23యేసుసేవమొదొల్ కెరిల్ పొది,జోచి
వయసు పాసి పాసి ముపప్య్ వెరుస్ల్
జా తిలి. ‡యేసుక యోసేపుచొ పుతుత్ సి
మెంతె తిల.
యోసేపు హేలీచొ పుతుత్ సి, 24 హేలీ

మతత్తుచొ పుతుత్ సి,
మతత్తీయలేవీచొపుతుత్ సి,లేవీమెలీక్చొ

పుతుత్ సి,
మెలీక్ యనన్చొ పుతుత్ సి, యనన్

యోసేపుచొపుతుత్ సి,
25 యోసేపు మతత్తీయచొ పుతుత్ సి,

మతత్తీయ
ఆమోసుచొ పుతుత్ సి, ఆమోను

నాహాముచొపుతుత్ సి,
నాహాము ఎసిల్చొపుతుత్ సి, ఎసిల్ నగగ్యిచొ

పుతుత్ సి,
26 నగగ్యి మయతుచొ పుతుత్ సి,

మయతు మతత్తీయచొ
పుతుత్ సి,

† 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 బాపిత్సుమ్ మానుస్చి ఆతమ్క ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొదేముడు సుబుమ్ కెరిస్ కటాలి గురు జయెదె. ‡ 3:23 3:23 గని ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ ఆతమ్కయ్మరియయేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38.
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మతత్తీయసిమియచొపుతుత్ సి, సిమియ
యోశేకుచొ పుతుత్ సి,

యోశేకు యోదాచొ పుతుత్ సి, 27యోదా
యోహనన్చొపుతుత్ సి,

యోహనన్ రేసాచొ పుతుత్ సి, రేసా
జెరుబాబ్బెలుచొ పుతుత్ సి,

జెరుబాబ్బెలు సయలీత్యేలుచొ పుతుత్ సి,
సయలీత్యేలు నేరిచొ

పుతుత్ సి, 28నేరిమెలీక్చొపుతుత్ సి,మెలీక్
అదిద్చొ పుతుత్ సి,

అదిద్ కోసాముచొ పుతుత్ సి, కోసాము
ఎలమ్దాముచొపుతుత్ సి,

ఎలమ్దాము ఏరుచొ పుతుత్ సి, 29 ఏరు
యెహోసువచొపుతుత్ సి,

యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుతుత్ సి,
ఎలీయెజెరుయోరీముచొ

పుతుత్ సి, యోరీము మతత్తుచొ పుతుత్ సి,
మతత్తు లేవీచొపుతుత్ సి,

30 లేవీ సిమోయ్నుచొ పుతుత్ సి, సిమోయ్ను
యూదాచొపుతుత్ సి,

యూదా యోసేపుచొ పుతుత్ సి, యోసేపు
యోనాముచొపుతుత్ సి,

యోనాము ఎలాయ్కీముచొ పుతుత్ సి,
31ఎలాయ్కీము మెలెయాచొ

పుతుత్ సి, మెలెయా మెనన్చొ పుతుత్ సి,
మెనన్ మతత్తాచొపుతుత్ సి,

మతత్తా నాతానుచొ పుతుత్ సి, నాతాను
దావీదుచొ పుతుత్ సి,

32 దావీదు యెసస్యిచొ పుతుత్ సి,
యెసస్యి ఓబేదుచొ పుతుత్ సి,

ఓబేదు బోయజుచొ పుతుత్ సి, బోయజు
సలామ్నుచొ పుతుత్ సి,

సలామ్ను నయసోస్నుచొ పుతుత్ సి,
33నయసోస్ను

అమిమ్నాదాబుచొపుతుత్ సి,అమిమ్నాదాబు
అరాముచొపుతుత్ సి,

§అరాము ఎసోనుచొ పుతుత్ సి,
ఎసోము పెరెసుచొ పుతుత్ సి, పెరెసు

యూదాచొపుతుత్ సి,

34 యూదా యాకోబుచొ పుతుత్ సి,
యాకోబు ఇసాస్కుచొ పుతుత్ సి,

ఇసాస్కు అబాహామ్ చొ పుతుత్ సి,
అబాహామ్తెరహ చొపుతుత్ సి,

తెరహ నాహోరుచొపుతుత్ సి, 35నాహోరు
సెరూగుచొ పుతుత్ సి,

సెరూగు రయూచొ పుతుత్ సి, రయూ
పెలెగుచొ పుతుత్ సి,

పెలెగుహెబెరు పుతుత్ సి,హెబెరు షేలహ
పుతుత్ సి, 36షేలహ

కేయినానుచొ పుతుత్ సి, కేయినాను
అరప్కష్దుచొ పుతుత్ సి,

అరప్కష్దు సేముచొ పుతుత్ సి, సేము
నోవహ చొపుతుత్ సి,

నోవహ లెమెకుచొ పుతుత్ సి, 37 లెమెకు
మెతూసెలచొపుతుత్ సి,

మెతూసెల హనోకుచొ పుతుత్ సి, హనోకు
యెరెదుచొ పుతుత్ సి,

యెరెదు మహలలేలుచొ పుతుత్ సి,
మహలలేలు కేయినానుచొ

పుతుత్ సి, 38 కేయినాను ఎనోషుచొ
పుతుత్ సి,

ఎనోషు సేతుచొ పుతుత్ సి, సేతు
ఆదాముచొపుతుత్ సి,

ఆదాము దేముడుచొ *పుతుత్ సి.

4
సయ్ తాన్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:1-11;మారుక్ 1:12-13)

1దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యేసుచి
పెటిట్ బెర తా, జో యోరాద్ ను గాడు పకక్
ములదా,జాఆతమ్జోక పెలవ నెతికయ్,
ఒతత్ల్ తొచి బయిలు దేసిమి గెచచ్, ఒతత్
బులెత్ తిలన్. 2 జా డొంగుర్ దేసిమి
దొనిన్ విసొస్ దీసల్ తిలన్ క సయ్ తాన్
జోక పాపుమ్ కెరవుక మెన ఉచర, జా
దొనిన్ విసొదీసల్అలల్ర్ కెరె తిలన్. జేఁవ్
దొనిన్ విసొ పొదుల్ గెతికయ్, యేసుక
చూ కెరిల్.

§ 3:33 3:33 నెంజిలె,అరాముచి కోడు సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్. * 3:38 3:38మెలె,మానుస్ల్
ఎతిక్తె జోకయ్ దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్.



లూకా 4:3 126 లూకా 4:16

3 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుతె జా కెర
జోక, “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె,
ఈంజొ పతుత్ రు పోడియొ జతి రితి
సంగు” మెలన్. 4 యేసు జోక ఇసి
సంగిలన్,
“*మాములుమ్ పోడిచి సెకి తెన్

మానుస్ల్ జితి నాయ్.
†‡దేముడుచి కొడొతె రెగడ్
అసెస్.”

మెలన్.
5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక ఒగగ్ర్

డోంకుతె కడనా 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 ఇసి మెన
జబాబ్ దిలన్,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్

తుమ్జొకర. జో ఎకిక్లొచి సేవ
తుమ్ కెరుక అసెస్.

మెన §దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”
9 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కడ నా కెర,
దేముడుచి గుడిచి వెనొగ్ పుచి ఉపిప్రి జోక
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. 12 యేసు
జోక,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక పరిచచ్

కెరుక నాయ్
మెన †దేముడుచి కొడొతె సంగ అసెస్”
మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

13 జలె, సయ్ తాన్ జేఁవ్ అలల్ర్ కెర,
పరిచచ్ కెర కొడొ సంగ కేడవ కెర, ‘అనెన్
కెఁయఁక గే అవ్ కాసుమ్ అయ్ లె, అనెన్
దసిస్అలల్ర్ కెరిందె’మెనయ్ఉచర,ఉటట్
గెలన్.
యేసు తొలిల్తొ గలిలయతె బోదన

కెరిల్సి
(మతత్ 4:12-17; మారుక్ 1:14-

15)
14 జలె, అబొబ్స్ చి జోచి దేముడుచి

సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పెలవ నెతికయ్ యేసు
జో వడిడ్లి గలిలయ పాంతుమ్ తె అనెన్
గెలన్, చి జా పాంతుమ్ ఎతిక్తెచ
సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె జోచి రిసొ
ఎతిక్జిన్ సూనల్. 15 అనెన్, జా
పాంతుమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరల్
ఎతిక్తె బోదన కెరె తిలన్, చి ఎతిక్జిన్
జోచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

16జో బాల తతె తెంతొ వడిడ్లి ఒతత్చి
నజరేతు గఁవివ్ యేసు అయ్ లన్, అనెన్,
‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ చి సబ

* 4:4 4:4మతత్యి4:4దెక. † 4:4 4:4ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచికోడు రితిఇండితిసి. ‡ 4:4
4:4దివ్తీయోపదేశకాండుమ్ 8:3. § 4:8 4:8దివ్తీయోపదేశకాండుమ్ 6:13. * 4:11 4:11 కీరనలు
91:11, 12. † 4:12 4:12 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 6:16. ‡ 4:16 4:16యూదుల్ చి అలవాట్
తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. సెలవ్ కడనిల్ దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్
యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర
నాయ్’మెనజోఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు 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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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
జోజోవయించిఆతమ్సెకిఅంచిబోడిసువ

దా
అదికారుమ్దా అసెస్.
జేలి జలస విడద్ల్ జతిసి
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి, పడొత్
గుడిడ్ జలస అనెన్ దెకితిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి,
అనెన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ కెర

మానుస్ల్ చబాదల్
ఆఁవ్ పిటట్వ దసబాదల్తెంతొవిడద్ల్ కెరి

రిసొ,
19 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు

పబు
జోచి దయమానుస్ల్ క దెకయెదె’మెన
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రిసొయి
జోఅంక తెదవ అసెస్”
మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
యెసయాచిఅతిత్ రెగిడిల్ కోడుయేసు 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”
మెన సంగిలన్. 22 తెదొడి, “చెంగిలొ

మానుస్, ఈంజొ సంగిల కొడొ నిజుమి
సతిత్మ్ చ” మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగ
తా, “గని ఈంజొ యోసేపుచొ పుతుత్ సి,
నెంజె గె?” మెనఅనెన్ ఇదిల్ అనామ్నుమ్
జా సంగిల.

23 జలె, యేసు జోవయించి బుదిద్
జాన కెర, జోవయింక అనెన్, “డాకట్ర్,
తుకయ్ తూయి చెంగిల్ కెరను” మెంతె
అంక,అనెన్ §“కపెరన్హ మ్పటున్మ్ 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 కేన్మానుస్క
కి జోచి సొంత దేసిమ్ చ మానుస్ల్
ఇసుట్ మ్ జతినాయ్”మెలన్.

25 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది,
తినిన్ వెరుస్ల్ నర పూరి కిచొచ్ పాని పెటె
నాయ్. చి ఒండి దేసిమి ఒగగ్ర్ కరు
జా గెలి. జలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్
అమ్ యూదుల్ మొతుత్ మ్ తె జా పొది
ఒగగ్ర్ జిన్ రండెలివొ తిల. 26 గని
జేఁవ్ మొతుత్ మ్ జిన్ తె ఎకిల్తె కి దేముడు
ఏలీయాక తోడు తెదయెనాయ్. సీదోను
పాంతుమ్ చిసారెపతు గఁవివ్చి *రండెలి
ఎకిల్తె జోక తోడు తెదయ్ లొ. 27 పడొత్ ,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఎలీషాచి
కాలుమ్ అమ్ చ †ఇసాయేలుల్ తె వెలిల్
రోగుమ్ దెరల్ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ తిల.
జలె, జోవయింతె కో కి చెంగిల్ జతి
నాయ్. గని సిరియ దేసిమ్ చొ అమ్ చొ
యూదుడు నెంజిలొ ‡నయమానుయి
చెంగిల్ జలొ; యేసు సంగిలన్. 28జలె,
యూదుల్ క నాయ్, గని వేర దేసిమ్ చక
దేముడు చెంగిల్ కెరయ్ లిస్ చి రిసొ
యేసు సంగిలిసి సూన కెర, జా సబ

§ 4:23 4:23 కపెరన్హ మ్పటున్మ్ కిజోవయించి దేసిమ్ చి పటున్మ్, దసిస్ లటట్బ్ తతి. * 4:26 4:26
జా రండెల్మానుస్క కతిసి నెంజితికయ్, ఏలీయాపారద్న కెరొల్ , చి సరిపుచుప జతిసి ఒతత్ తెంతొ జేఁక దొరుక్ జతె
తిలి, చిపుతుత్ సిమొరికయ్, ఏలీయాపారద్న కెరికయ్, జిలన్. 1రానల్పుసత్కుమ్ 17 అదయ్యిమ్. † 4:27
4:27మెలె ‘యూదుల్ తె’. ‡ 4:27 4:27రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 5 అదయ్యిమ్.
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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
నెడిమితెంతొబార్జాజో గెచుచ్క ఉచరిల్
వాట్ క గెలన్.
కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి సబగేరిత

యేసు
(మారుక్ 1:21-28)

31 తెదొడి జా గలిలయ పాంతుమ్ చి
కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్
గెచచ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి మెన, సబగేరి
గెచచ్ జా పటున్మ్ చ యూదుల్ క బోదన
కెరల్న్. 32దేముడు దిలి అదికారుమ్ కొలిద్
బోదన కెరె తతికయ్, జనాబ్ ఆచారిమ్
జల.

33జలె, జేఁవ్ తిలి సబ గెరి బూతుమ్
దెరొల్ ఎకిక్లొ తిలొ. జో జలె, గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గలన్మెలె,
34 “ఓ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుపబు,
అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్? అమ్ క పాడ్
కెరుక జా అసిస్స్ గె? తుయి కొనొస్
గే ఆఁవ్ జాని. తుయి దేముడుచి
§సుదిద్ తిలొసొ తుయి, అమ్ క ములు”
మెన కేక్ గల సంగిలొ. 35 యేసు,
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. 36 జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “ఇనెన్చి కోడు కిచొచ్
అదికారుమ్ చి? బూతల్ క గో! మెన ఆడ

దెతయ్, చి జేఁవ్ బార్ జా గెతతి” మెన
ఆచారిమ్జా సంగిల. 37జా దీసి తెంతొ
ఒండి పాంతుమ్ తె జో కెరల్ కమొచి రిసొ
జాన్ ల.
పేతురుచి అతత్స్ క యేసు 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 జా సంగిల, చి
39 యేసు జాచి పాసి టీఁవ జొరోజ్ క గోల
కెరికయ్, జొరొజ్ చటుక్న గెలి, చి బేగి జా
ఉటట్ కెర, జేఁవ్ క సవెచన కెరిల్.

40 జా సంజె పొదుద్ గెతె తతికయ్,
కచ మానుస్ల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ జొరొజ్ల్ తిల
గే, యేసుతె జోవయింక కడ ఆనల్, చి
జోవయింతెఎతిక్మానుస్క 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 దెయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె,జోక *‘కీసుత్ యి’మెనజేఁవ్
జానిల్ రిసొ.

యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్
ములిలిసి

(మారుక్ 1:35-39)
42 రాత్ పాయితికయ్, యేసు బార్

జా కోయి నెంజిలి టాన్ తె గెలన్, గని
పెజల్ జోక చజన జోతె అయ్ ల, చి
“అమ్ క ముల దా గో నాయ్” మెన జో
ఉటట్ గెచుచ్క అడుడ్ కెరక్ దెకిల. 43 జో
జోవయింక, “దేముడుచి †రాజిమ్ చి

§ 4:34 4:34 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ * 4:41 4:41 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ.
† 4:43 4:43 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’మెలె, ‘పరలోకుమ్’ ఏక్ అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్
మెలె, జో పరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జో ఏలుప కెరిసి మెలె, ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ ఎదారుద్ మ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గని మదెనె కి 1. జోక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోచి సెకి ఈంజ
లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్.
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రిసొచి ‡సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ అనెన్
తిల పటాన్ల్ తె కి సూనపుక అసెస్.
ఈంజయ్ కామ్ కయ్ దేముడు అంక
తెదవ అసెస్.” మెన జబాబ్ దిలన్.
44జలె, §యూదయదేసిమ్ చసబగెరలె
బుల బులయేసు బోదన కెరె తిలన్.

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

20)
1జలెఏక్ దీసి కిచొచ్ జలిమెలె,యేసు

*గెనేన్సరెతు మెంతి గాడు పాసి టీఁవ
తతికయ్, దేముడు దిలి †కోడు సూనుక
జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రిసొ, పెజల్
బెర జా జోచి ఉపిప్రి డంకి జల. 2 జలె,
గాడు సొడి దొనిన్ దోనివొ తిలిసి యేసు
దెకిలన్. జాలరుల్ జోవయించ జేఁవ్
దోనివొ తెంతొ ఉతజాఁత జోవయించ
వలల్ దోవితె తిల. 3 జేఁవ్ దోనివొతె
ఏక్ సీమోను మెలొసొచి, జో సీమోనుచి
దోనితెయేసు వెగ కెర,జోక “ఒడుడ్ తెంతొ
దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు”మెన సంగిలన్,
చి పెలవ దెతికయ్, యేసు వెస కెర,
దోనితెంతొపెజల్ కబోదన కెరుకమొదొల్
కెరల్న్.
సీమోనీంసి ఒగగ్ర్ మొసస్ దెరి రితి

యేసు కెరిల్ వెలిల్ కామ్
4 యేసు బోదన కెర కేడయ్ లి పడొత్ ,

“దీగు తిలిస్ తె తుమ్ చ వలల్ గల చి
మొసస్ దెరె” మెన సీమోనుక సంగిలన్.
5 దసిస్ సంగితికయ్, “గురుబాబు,
ఒండి సరారాతి వలల్ గల తిలమ్,
గని కిచొచ్ దెరుమ్ నాయ్. గని తుయి
సంగిలె, అమ్ చ వలల్ గలుమ్ దె”

మెన సంగ 6 గలిల, చి ఒగగ్ర్ మొసస్
వలతె సేడిత్కయ్, వలల్ కుటిట్త్ రితి
జల. 7 అనెన్క్ దోనితె తిల జోవయించ
గోతుసుదల్ క “తుమ్ తోడు జా” మెన
సయ్ న కెరల్. జేఁవ్ తోడు అయ్ ల, చి
జేఁవ్ దొనిన్ దోనివొ బెరు బెరయ్ ల, చి
దోనివొ బుడుడ్ క దెరల్.

8 జరుగ్ జలిసి జో సీమోను పేతురు
దెక కెర, యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడ,
“పబువ, అంక ముల దా ఉటట్ గో,
ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన సంగిలన్.
9 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దెరల్ మొసస్చి కొటెట్
ఎదివాట్ మెన దెక కెర, జో కి, జో
తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ కి ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్
జల. 10 దసిస్ సీమోను మొసస్ దెర
జటుట్ చ జెబెదయిచపుతత్రుల్ యాకోబు చి
యోహాను కి, జో తెన్ ఆచారిమ్ జల.
యేసు, జలె, “తుమ్ బియఁ నాయ్.
అపెప్ తెంతొ, మానుస్ల్ అంక నంపజతి
రితిజోవయింక కడఆన్ తజాలరుల్ తుమ్
జసెత్”మెనసీమోనుక సంగిలన్, 11జలె,
దోనివొ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆన కెర, ఎతిక్
ముల దా, యేసుచ సిసుస్ల్ జంక జోచి
పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

వెలిల్ రోగుమ్ తిలొసొక యేసు
చెంగిల్ కెరిల్సి

(మతత్ 8:1-4;మారుక్ 1:40-45)
12 యేసు ఏక్ గఁవివ్ తిలి పొది,

వెలిల్ రోగుమ్ బెరు తిలొ ఎకిక్లొ ఒతత్
అయ్ లొ, అనెన్, యేసుక దెక సెరున్ సేడ,

‡ 4:43 4:43 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచిమెలె,జోచిరాజిమ్పాఁవజా అయ్ లిస్ చి
కబుర్, మతత్యి 12:28, మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్, యేసుయి దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్ జో దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్.
§ 4:44 4:44 ఇనెన్ ‘యూదయ దేసిమ్’ మెలె, యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్. మెలె యూదయ పదేసిమ్ కి,
సమరయపదేసిమ్ కి, గలిలయపాంతుమ్ కిమొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి. జామొతుత్ మ్ బెదయ్ లిస్ కయ్ ‘యూదయ
దేసిమ్’ మెన ఇనెన్ సంగితయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. మతత్యి 4:23-25 దెక, చిమారుక్ 1:39, 3:7-10
* 5:1 5:1ఈంజ గాడుక మతత్యి చిమారుక్ రెగిడిల్స్ తె ‘గలిలయపాంతుమ్ చి గాడు’ మెంతతి. † 5:1
5:1 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’;మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’;మతత్యి 4:7.
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“పబు, తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ‡తుయిఅంక
చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన
బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 13 దసిస్
సంగితికయ్, యేసు ఆతు చంపొ కెర
జోక చడ, “తుయి చెంగిల్ జంక, అంక
ఇసుట్ మి. తుచి వెలిల్ రోగుమ్ గెచచ్ సుదిద్
జా” మెన సంగిలన్, చి బేగి జోచి వెలిల్
రోగుమ్ గెలి. 14యేసు జోక కిచొచ్ ఆడ
దిలన్ మెలె, “కకక్ సంగు నాయ్, గని
దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొ
పూజరితెగెచచ్,తుచిఆఁగ్చెంగిల్జలిసి
జోక దెకవ, మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి రితి,
తుయి చెంగిల్ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క
రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, ఒతత్ కానుక దేసు.”

15 “కకక్ సంగు నాయ్” మెన జో
మానుస్క యేసు సంగ తిలె కి, అగెగ్చి
కంటఅపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి రిసొ
§సూనల్, చి ఒగగ్ర్ జిన్ “యేసుచి బోదన
సూనుమ్ దె” మెన, “అమ్ చ జొరొజ్ల్
గెచచ్వెదె” మెన బెర జెతె తిల. 16 గని
ఎకెక్క్ సుటుల్ యేసు కో నెంజిలి టాన్ 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 తిలొసొఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్
ఎకిక్లొక అనెన్ మానుస్ల్ అంతురొన్ తెన్
వయ ఆన, యేసుతె ఆన కెర జోచి చటెట్
తిఁయ దెంక మెన వాట్ చజిల. 19 గని
జనాబ్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెర తిలి రిసొ యేసు
తిలి గెరి పెసుక వాట్ నాయ్మెన, ఒరెన్
వెగ కెర, జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి
వెలిల్ బొరొ కెర, జా బొరొ వాట్ పెజల్ చి
నెడిమి యేసుచి పురెతొక జో మానుస్క
అంతురొన్ తెన్ ఉతవ దిల.

20 జలె, జేఁవ్ కడ ఆనల్ మానుస్ల్ చి
జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్చి నముకుమ్
యేసు దెక కెర, “నేసత్ము, తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్” మెన జో ఉటుట్ క
నెతిరొల్ మానుస్క సంగిలన్. 21జో దసిస్
సంగితికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ బమమ్
జా, “ఈంజొ మానుస్ కొనొస్? ఇసి
లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్
కెరయ్. 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 ‘తుచి
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’ మెనుక
సులుల్ గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్
గే తుమ్ ఉచర. 24 జలె, †మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక, ఈంజయి

‡ 5:12 5:12జాదేసిమివెలిల్ రోగిచివెలిల్ రోగుమ్గెలె,సుదిద్ జలన్మెనతెదొడ్ చయూదుల్సంగితెతిల. కిచొచ్క
మెలె, ఏక్మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్తిలె, ‘జోగఁవివ్ తంక గారు’మెలి రితి ‘జోచిజబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్దెరెదె’మెలి
రితి బిఁయ కెర, గఁవివ్ తెంతొఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొవెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘అనెన్ సుదిద్ జలొ’మెన
గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల. 17:14చి ఎటొట్ చి కోడు కి దెక. § 5:15 5:15 జొయియ్ మానుస్ సూనయ్ తె తిలొ.
మారుక్ 1:45. * 5:16 5:16 దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్ సూనుక మెన,జోచి సెకిక అనెన్ సెకి జంక మెన.
† 5:24 5:24 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. పూరుగ్ మ్పొది కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక
జో సంగ తిలొ, చి సగుమ్ తె జయిటాలికజోవయింక ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగడ్
అసిత్. దానియేలు 7:13 దెక.
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లోకుమ్ తె కి పాపల్ చెమించుప కెరి
అదికారుమ్అసెస్మెనరుజుజ్ దెకయిందె,
మెన జేఁవ్ క సంగ కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో
మానుస్క అనెన్ దెక కెర, అలెల్, తుయి
ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి
గో మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!” మెన
యేసు సంగిలన్. 25బేగి జోమానుస్,జో
ఎంగడ్ తిలిసిఉకుక్లవయన,దేముడుచి
గవురుమ్ సంగ, సంగ గెరి ఉటట్ గెలన్.
26దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క దెరిల్, చి “ఆజి బలే
ఆచారిమ్ చి కామ్ దెకిలమ్” మెన
దేముడుక గవురుమ్ కెరల్, చి జోచి సెకిచి
ఉపిప్ర్ చి బయిమ్జోవయించి పెటిట్ బెరిల్.

లేవీమెలొసొకయేసు బుకారిల్సి
(మతత్ 9:9-13;మారుక్ 2:13-17)

27 ఇనెన్చి పడొత్ , యేసు బార్ జా
ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ
ఎకిక్లొక దెకిలొ. జోచి నావ్ ‡లేవీ.
జో సిసుత్ నఙితి టాన్ తె వెస తిలన్,
చి “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు
తుయి జా” మెన యేసు జోక బుకారల్న్.
28 బుకారికయ్, సుంకరొ జలొ జో లేవీ,
ఉటట్ జోచికామ్ఎతిక్ములదా,యేసుచి
పటిట్ ఉటట్ గెలన్.

29 లేవీ యేసుక గెరి కడ ఆన
కెర, జోక వెలిల్ విందు దిలన్. సిసుత్
నఙితస చి వేర మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక వెసిల.
30 జలె, పరిసయుయ్ల్ చి జోవయింతెన్
బెదిత మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స జా దెక కెర, “§సిసుత్ నఙితస

తెన్ *పాపుమ్ కెరల్ సుదల్ తెన్ తుమ్
కిచొచ్క వెస అనిన్మ్ కతత్సు?” మెన
యేసుచ సిసుస్ల్ క గోల కెరల్. 31 దసిస్
జతికయ్, యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్ మెన
చిననల్స డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని
జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్
నాయ్. 32 జలె, ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ
అమ్’ మెన చినంతసక ‘జోవయించి
పాపుమ్ చి రిసొ దుకుమ్ జా ముల
దెతు’, మెన జోవయింకయ్ బుకారుక
మెన అయ్ లయ్ గని ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ
నెంజుమ్, అమ్ క పునిన్మ్’ మెన
ఉచరంతసక బుకారుక నాయ్” మెన
జోవయింకయేసు సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ యేసుక
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. 34యేసు
జోవయింకఇసిసంగిలన్. “కేన్పెండిల్తె,
జోవయించి నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ తిలె
పొది పెండిల్ విందుక బుకారల్స చువెవ్
తతి రితి కెరుక జయెదె గె? 35 జలె,
పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి నెడిమి
తెంతొ జోక †దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్
దీసల్ క జోచ మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్
తవుల”మెలన్.

‡ 5:27 5:27మారుక్తెకిజోక ‘లేవీ’మెనరెగడ్ అసెస్. జోచిఅనెన్క్నావ్ ‘మతత్యి’;మతత్యి10:3. § 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 చ మానుస్ల్ యూదుల్
నెంజితి,చి సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ యూదుల్ నెంజిలసచి సేవ కెరె తిల. జాకయ్యూదుల్జోవయింక నిసాక్రుమ్

దెకితె తిల. * 5:30 5:30 ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన కిచొచ్క సంగిల మెలె, జేఁవ్ పండితుల్ సికడిత్ నీతి నే
కెరంతసక దసిస్ నిసాక్రుమ్దెకుల. జోవయింతెసగుమ్ జిన్నిజుమిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ‘పాపుమ్’
మెంత కమొక అలవాట్ జా తవుల, గని సగుమ్ జిన్ ఎకిక్ పండితుల్ చి కోడు పిటట్య్ తతి. † 5:35 5:35
‘పెండిల్ఉబేడొ’మెనజోవయించిరిసొజొయియ్టాలిసంగితయ్. జోవయింకపడొత్ క విరోదుమ్సుదల్దెరమారుల,
గెద.



లూకా 5:36 132 లూకా 6:8

36యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి కి
సంగిలన్. కిచొచ్ మెలె, “నొవి పాలుమ్
తెంతొ గండ చిర పొరిన్ పాలుమ్ తె
మాసిక గలిత్ నాయ్. దసిస్ కెరెల్, జా నొవి
పాలుమ్ చిరి జా తయెదె, చి జా గండ
పొరిన్ పాలుమ్ తెన్ బెదె నాయ్. 37పడొత్
జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి
కాయ తెన్ కో సువితి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, జా కాయపొరిన్ జలి రిసొ దసిస్తె
నొవిదాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన,జాకాయ
పులుక నెతెచిరిసొజారసుస్మ్పొంగుప
జలె పొది జా కాయపుటెట్దె. పుటిట్లె, జా
రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి
పాడ్ జా గెచెచ్దె. 38నొవి దాచ రసుస్మ్
నొవి కాయల్ తె సువుక అసెస్. 39 అనెన్,
తొలితొ పొరిన్ దాచ రసుస్మ్ పియ తిలె,
నొవి దాచ రసుస్మ్ క కోర్ ప జతి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ‘నొవిచి కంట పోరిన్చి
చెంగిలి’ మెనుల” మెన యేసు టాలి
సంగ బోదన కెరల్న్.

6
విసాంతి దీసి సిసుస్ల్ కెరిల్స్ చి రిసొ

పండితుల్ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8;మారుక్ 2:23-28)

1 ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, *యేసు
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ పంటొ పికిలి బుఁయి
వాట్ గెతె తా, వాట్ సొడి తిల ఎనున్లు
దొనిన్ జోవయించ సిసుస్ల్ కోడ అతొత్
తెన్ రెగడ్ చొపప్ జేడవ కతె తిల. 2 జలె,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ పాసి తా
యేసుచ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “జేఁవ్
దసిస్ కెరిల్సి ‘కామ్కెరిల్ రితి జతయ్’మెన,
ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్
నెంజిలిసి తుమ్ కిచొచ్క కెరసు?” మెన

జోవయింకగోల కెరల్. 3జలెయేసు జేఁవ్ క
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పూరుగ్ మ్
తిలొ దావీదు రానొ, జోక, చి జో తెన్
తిలసక కి చూ కెరికయ్,జాచి రిసొ కిచొచ్
కెరల్ గే, కెఁయతుమ్సదు కెరుస్ నాయ్గే?
4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె, దావీదు దేముడుచి
గుడితె పెస కెర, ఒతత్ తిల పూజరుల్
దేముడుక అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ
వెంటన, జేఁవ్ పోడియొ పూజరుల్ యి
కంక జయెదె గని అనెన్ కో కంక జయె
నాయ్ మెన జానెల్ కి, జేఁవ్ పోడియొ
వంట దా, దావీదు కి జో తెన్ తిలస కి
నాయిమ్ నెంతె కి కయ్ ల.” మెలన్.
5తెదొడిజోవయింక అనెన్, “సెలవ్ కడనిల్
దీసిచి ఉపిప్రి †ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక అదికారుమ్ అసెస్” మెన
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క సంగిలన్.
ఆతు లంబ గెలొ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14;మారుక్ 3:1-6)

6 అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు జా
పటున్మ్ తెచియూదుల్ చి సబ గెరి గెచచ్
పెస బోదన కెరె తతికయ్, ఒతత్ ఉజిల్
ఆతు లంబ గెలొ మానుస్ ఎకిక్లొ తిలొ.
7 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్యేసుక చెంగిల్
దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె, “సెలవ్ కడనిల్
దీసి యేసు జోమానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే
నాయ్ గె” మెన దెకుక మెన, రకితె అసిత్.
“జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
కామ్ కెరిల్ రితి జయెదె,చియేసుక నేరిమ్
వయడుక జయెదె” మెన ఉచర అసిత్.
8 గని జేఁవ్ చి మెనుస్తె ఉచరిల్సి యేసుక
ఎరెక్, చి ఆతు లంబ గెలొ జో మానుస్క
కిచొచ్ మెలొ మెలె, “ఇతత్ల్ జా ఎతిక్జిన్

* 6:1 6:1యూదుల్ చిఅలవాట్తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. విసాంతి
దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచి కొడొసూన కెర, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జా
దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెరకామ్నే కెరిస్ చిరిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్అఁవివ్ఉచరఅసిత్. ఇనెన్,దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క
‘కామ్’మెన నింద కెరతి. † 6:5 6:5 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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దెకిత్ రితి నెడిమిటీఁవ.” మెలన్, చిజో
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, చి యేసు
సంగిల్ రితి జో మానుస్ కెరికయ్, జోచొ
ఆతు 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 మెన
యేసు బార్ జా డొంగె గెలన్. జో ఒండి
సరారాతి ఒతత్ పారద్న కెరె తిలొ. 13జలె,
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 తెంతొ యాకోబు చి
యోహాను. ఒతత్ తెంతొ పిలిప్ చి
బరొలొమయి. 15 పడొత్ *మతత్యి చి
తోమా. ఒతత్ తెంతొ అలప్యిచొ పుతుత్ సి
యాకోబు, పడొత్ †సొంత దేసిమ్ ఏలుప

కెరంతిఆసతిలొసీమోనుమెలొఅనెన్కొల్ ,
16 యాకోబుచొ పుతుత్ సి యూదా, పడొత్
ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొ యూదా
మెలొసొ. ఈంజొ యూదా పడొత్ యేసుక
దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దిలొ.

యేసు బోదన కెర కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:23-25; 5:1-12)

17 జలె, యేసు జో నిసానల్ బారజిన్
తెన్ డొంగె తెంతొ ఉత జా, సదూనుమ్
తిలి ఏక్ టాన్ తె టీఁవిల. చి జోచ
అనెన్ సిసుస్ల్ జో తెన్ తిల, చి
‡ఒండి యూదయ దేసిమ్ చ మానుస్ల్,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్,
వెలిల్ సముదుమ్ చి పాసి తిల తూరు
చి సీదోను పటన్ల్ చ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
ఒతత్ తిల. ఈంజేఁవ్ జోచి బోద సూనుక
చి “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె” మెన జా
తిల. 18యేసు 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 చ మానుస్ల్ క చెంగిల్
తయెదె

20 యేసు జోచ సిసుస్ల్ జల
మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెక ఇసి మెన
సంగిలన్.
“బీద సుదల్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క

మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె తుమ్ క §వాట

తయెదె.
21 తుమ్ అపెప్ చూ జలసక చెంగిలి.

కిచొచ్క మెలె, పడొత్ క
‡ 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’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. * 6:15
6:15 జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేవి’ గెద. 5:27 దెక. † 6:15 6:15 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ తెదొడి
జోవయింకఏలుప కెరెతిలన్, గెద. ‡ 6:17 6:17ఇనెన్ ‘ఒండియూదయదేసిమ్’మెలె,ఏక్వేలయూదుల్ చి
ఒండి దేసిమ్ క సంగితయ్. మెలె, గలిలయ పాంతుమ్, సమరయ పదేసిమ్, చియూదయ పదేసిమ్మొతుత్ మ్

బెదయ్ లిసి. § 6:20 6:20 లూకా 22:29, 30 దెక.



లూకా 6:22 134 లూకా 6:32

తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి దొరుక్
జయెదె.

తుమ్ అపెప్ ఏడత్సక చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె,

పడొత్ క సరద్క ఆఁసెత్.
22 “పడొత్ , *ఆఁవ్ మానుస్ 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 రిసొ మానుస్ల్ సంగిలె,
తుమ్ క చెంగిలి. 23దసిస్ జరుగ్ జతి దీసిక
సరద్ సంతోసుమ్ క తుమ్ నచచ్. కిచొచ్క
మెలె, ఈందె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క
వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె.
తుమ్ కయ్ మానుస్ల్ కీస అలల్ర్ కెరుల
గే అగెగ్య్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక
కి,జేఁవ్ కఅబబ్దింసిదసయ్అలల్ర్ కెరల్.”
మెనయేసు సంగిలన్.
ఆకర్ క కకక్ నసుట్ మ్ తయెదె గే

యేసు సంగిలిసి
తెదొడియేసు అనెన్,

24 “అబబ్వోమమ్! తుమ్ అపెప్
సొమాస్రుమ్ తిలసక

కెదిద్ నసుట్ మ్ జెయెదె!
కిచొచ్క మెలె, ఈంజయ్ లోకుమ్ చి

రగుమ్ చి సుకుక్మ్
పూరి దొరుక్ కెరన అసుస్స్
ఈంజయ్లోకుమ్ తె.
25 అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ

లోకుమ్ తె పెటిట్ బెరవనల్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క చూ జసెత్.
అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ

లోకుమ్ తె ఆఁసత్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క ఏడెత్, ఏడుకుడు జసెత్.
26అబబ్వోమమ్,

ఈంజేఁవ్చెంగిలమానుస్ల్మెనతుమ్ చి
రిసొ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,

తుమ్ క కెదిద్ సంతోసుమ్ జెయెదె! కిచొచ్క
మెలె,

తుమ్ క ఈంజేఁవ్ కీసి అపెప్ దసిస్
సంగితతి గే,

దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్
మెన అబదుద్ మ్ క సంగిలపూరుగ్ ల్ క
ఇనయించ అబబ్దింసి దసిస్ కెర,”
మెన సంగిలన్.
విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి

రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 5:38-48; 7:12)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు అనెన్, “తుమ్
సూన్ తసక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క తుమ్
పేమ కెరె తా, చి తుమ్ క విరోదుమ్
కెరసక చెంగిల్ దెకితె తా. 28 తుమ్ క
సాపెనల్ దెతసక, దేముడు జోవయింక
చెంగిల్ దెకుస్.” మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్
జా, చి తుమ్ క దూసుప కెరసచి రిసొ
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన తుమ్ పారద్న కెర.
29తుమ్ చితె ఎకిక్లొక జవుస్ కో జలెకు
అనెన్కొల్ గలి పెటెల్గిన, దెబబ్ కయ్ లొసొ
తుకెల్ తా, జోచి అనెన్క్ గలి కి జో అనెన్కొల్
పెటతి రితి, జోచి పకక్ పసులవుస్.
అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి కోటు జవుస్
కో జలెకు అనెన్కొల్ దెరన గెలె, జోచి సొకక్
కి ఈంజొ అనెన్కొల్ దెర గెతి రితి జో అడుడ్
కెరుస్నాయ్. 30తుమ్ చితెకోజలెకి కిచొచ్
జవుస్ నఙిలె, దెంక. అనెన్, తుచితెచొ
కేన్ జవుస్ మానుస్చి సామన్ అనెన్కొల్
దెర గెలె,జోసంతోసుమ్జలొసొ “అంచి
వసుత్ వఅంకదె”మెనజోచిసామన్అనెన్
నఙనుస్నాయ్. 31మానుస్ల్తుమ్ క కీసి
కెరుకమెనతుమ్ఇసుట్ మ్జసెత్ గే,తూమ్
కి జోవయింక దసిస్ చెంగిల్ కెర.

32 “ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్
తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, అనెన్ మానుస్ల్ క

* 6:22 6:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.



లూకా 6:33 135 లూకా 6:44

నాయ్ మెలె, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్
జా? పాపుమ్ సుదల్ కి జోవయింక
పేమ కెరసక పేమ కెరుల. 33తుమ్ కయ్
చెంగిల్ దెకితసకయ్ చెంగిల్ కెరసక,
అనెన్ వేరమానుస్ల్ క నాయ్మెలె, జయి
తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్? పాపుమ్ సుదల్
కి దసిస్ కెరుల, గెద. 34 తుమ్ క పూరి
అనెన్ దెంక సెకి తిలసకయ్ తుమ్ కిచొచ్
జవుస్ తోడు దిలె, అనెన్ మానుస్ల్ క
నాయ్ మెలె, జయి తుమ్ 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
‘ఎతిక్చిఉపిప్రితిలొదేముడుచపుతత్రుల్
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
దయదెకితయ్. 36జోపరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్సి జలొ దేముడు మానుస్ల్ క కీసి
కెదిద్ కనాక్రుమ్ దెకితయ్ గే, తుమ్ కి
అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెక.

మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిచి రిసొ
సంగిలిసి

(మతత్ 7:1-5)
37 “అనెన్ మానుస్ల్ క కుసిస్దుమ్ చ

తీరుప్ల్ తుమ్ఉచరనాయ్,చిదేముడు
తుమ్ కయ్ తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నాయ్.
అనెన్ మానుస్ల్ క నేరిమ్ లు వయడ
నాయ్ చి, దేముడు తుమ్ కయ్ నేరిమ్
వయడుక నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ క

చెమించుప కెర చి, దేముడు తుమ్ కయ్
చెమించుప కెరెదె. 38 అనెన్ మానుస్ల్ క
తోడు దాస చి, దేముడు తుమ్ కయ్
తోడు దెయెదె. కీసి దెయెదె మెలె,
చెంగిల్మీన, గటిట్ఙపెల,దునొన్వ,పూరి
బెరవయ్, తుమ్ చి ఒటెన్ సువ దెయెదె.
తూమ్ అనెన్ మానుస్ల్ క కీసి మీన తసెత్
గే, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
తుమ్ కయ్ దసిస్ మీన దెయెదె.” మెన
యేసు ఒతత్ బెర తిలసక సంగిలన్.

39తెదొడియేసుఈంజటాలిసంగిలొ.
కిచొచ్ మెలె, “కేన్ జవుస్ గుడిడ్ సుదొ
అనెన్కొల్ గుడిడ్ సుదొక వాట్ దెకవుక నెతె,
గెద! వాట్ దెకవుక దెరెల్, జేఁవ్ దొగుల కి
కేన్ జవుస్ గొయితె సేడుల. 40సిసుస్డు
జోచొ గురుచి కంట వెలొల్ నెంజె, గని జో
గురుచి లెక పూరి 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,
గనిసొంతఅంకితెచిచిలప్క ‘అసెస్’మెన
దెకిస్ నాయ్? 42 నెంజిలె, అంకితె చిలప్
తిలొసొకోజలెకు,జోచిసొంతఅంకితెచి
చిలప్ నే దెకిలె, బావొ, తుచి అంకితెచి
తొకుక్ కడిందె మెన తుచొ బావొక
తుయి కీసి సంగుక జయెదె! తుయి
ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత
అంకితెచి చిలప్ కడను, చి తెదొడ్ కయ్
తుచొబావొచిఅంకితెచితొకుక్ కడితి రితి
టేంట దెకితె.
చెంగిలొ రూకు మెన చి గరొచ్ రూకు

మెనటాలి
43 “కేన్ చెంగిలొ రూకు జలెకు గరచ్

పండుల్ దెరెనాయ్,చిగరొచ్ రూకు చెంగిల్
పండుల్ దెర నాయ్. 44రూకుక చెంగిలొచొ
గే గరొచ్ గే చినుక జలె, జో దెర పండుల్ క
దెకిలెడీసెదె. కంటరూక్ తె†అంజూరుమ్

† 6:44 6:44 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల
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పండుల్ కోడుక నెంజె, దుబబ్ల్ తె దాచ
పండుల్ కోడుక నెంజె, గెద! 45 చెంగిలొ
మానుస్ జోవయించి పెటిట్చి చెంగిల్
బుదిద్ బెరుచి కెదిద్ చెంగిల్ బుదిద్చ కొడొ
లటట్బెదె. గరొచ్ మానుస్, జలె, జోచి
పెటిట్చి 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. 47 కో
అంచితె ‡జా కెర అంచ కొడొ సూన అంచి
కోడు రితి ఇండుల గే కీస జవుల గే
ఏక్ టాలితె సంగిందె. 48 దసొ మానుస్
కీసొ జయెదె మెలె, గేరు బందిలొ ఏక్
మానుస్ దీగుక గొయి కూన కెర, రెంగిన్చి
ఉపిప్రి పునాది గల కెర జా పునాదిచి
ఉపిప్రి గేరు బందిలొ. జలె, పాని గటిట్ఙ
పెట, బూరుమ్ జా జో గేరుచ కుడిడ్లె జా
బూరుమ్ కెరట్ల్ జా గటిట్ఙ లయితె తిలె
కి, జా గేరు చెంగిల్ డిటుట్ మ్ చి పునాదితె
తిలి రిసొ, ఎదిలి కి కదుల్ జయెనాయ్.
49గని అంచి కోడు సూనెల్ కి కో కెరి నాయ్
గేకీసిజవులమెలె,జోమానుస్పునాదినే
కెరె, రితిమతిత్చిఉపిప్రి గేరు బందిలొ,చి
పాని పెట బూరుమ్ జా అయ్ లె, గేరుచి
కుడిడ్ బూరుమ్ కెరట్ల్ జా అయ్ లి బేగి జా
గేరు సేడిల్,చిజాగేరుపూరినాసెనుమ్జా
గెలి”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

7
*పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్

సుదొకయేసు 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 రిసొ సూన కెర, యూదుల్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ తెసగుమ్ జిన్ కయేసుతె
తెదయ్ లన్; యేసుక “జెవుస్ చి అంచొ
గొతిత్ సుదొక చెంగిల్ కెరుస్” మెనయ్
జోవయించి అతిత్ కబుర్ తెదయ్ లన్.
4-5జలె, 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 రిసొ తుయి అనెన్ అలల్ర్ సేడు
నాయ్. తుయి అంచి గెరి జెంక మెలె,
ఆఁవ్ తగుప జలొసొ నెంజి. 7 అంక
విలువ నాయ్ చి రిసొ తుచితె సొంత
జా దసుస్ల్ జంక నిసాని నాయ్. గని
ఒతత్ తెంతొ కి తుయిసెలవ్కోడు సంగిలె,
అంచొగొతిత్ సుదొచెంగిల్జయెదె. 8ఆఁవ్
కీసి జాని మెలె, అఁవ్ కి అదికారుమ్ క
బితొసొ,అంచి తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్
ఎకిక్లొక ‘గో’ మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క
‘జె’ మెలె, జెయెదె. అంచొ గొతిమానుస్క
‘ఈంజ కామ్, జా కామ్ కెరు’ మెలె,

‡ 6:47 6:47మెలె, ‘కో అంక నంప కెర….’ * 7: 7:1పుంజెక్ జీన్ చి ఉపిప్ర్ అదికారి జా తిలొసొ
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కెరెదె” మెన. జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి అతిత్ సంగ
తెదయ్ లన్.

9 జలె, 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.

రండెల్మానుస్ఎకిక్లొచొమొరగెలొ
పుతుత్ స్ కయేసు 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. 12 జా
పటున్మ్ చి కోటచి గుముమ్మ్ పాసి
పాఁవిలె, ఈందె, ఒతత్ మానుస్ల్ ఏక్
పీనుమ్ జా గుముమ్మ్ వాట్ బయిలె
వయ నెతె తిల. జా పీనుమ్ కచి
మెలె, రండెల్ మానుస్ ఎకిక్లొచి ఎకిక్లొ
పుతుత్ సి. జా పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జా రండెలి తెన్ ఒతత్ తిల.

13 జలె, పబు జా రండెలిక దెక
జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జలొ, చి
“ఏడు నాయ్, అమమ్” మెన సంగ కెర,
14 పీనుమ్ క పాసి జా, పీనుమ్ వయిలి
కటిక్ చడిలన్, చి ఒతత్ జేఁవ్ వయ
నెతె తిలస టీఁవిల. తెదొడి “నాడు,
ఉటుట్ మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి” మెన
సంగిలన్. 15 జలె, జో మొరొల్ †ఉబెడొ
జీవ్ జా వెస కెర లటట్బుక మొదొల్

కెరల్న్, చియేసు అయయ్స్ క బుకారా కెర,
“ఈందె, తుచొపుతుత్ ది”మెనజోకజాచి
అతిత్ అనెన్ దిలొ.

16 ఇసి జరుగ్ జతికయ్, ఒతత్ తిల
జనాబ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ, యేసుచి రిసొ
“అమ్ చి నెడిమి దేముడుచ కబురుల్
సంగితొగొపప్ కమొకెరొసొబార్జాఅసెస్.
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 తిలొ
యోహానుచ సిసుస్ల్ జోతె గెచచ్,
యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ జోక సంగిల.
19 యోహాను, జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక
బుకారా కెర, “దేముడు తెదవుక సంగ
తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి
గే,అమ్అనెన్కొల్ క రకుక గె? తుమ్పుస”
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?” మెనసంగమెన “బాపిత్సుమ్ §దెతొ
యోహాను అమ్ క తుచితె తెదవ అసెస్.”
మెనజా కబుర్ సంగిల.

21 జలె, జయియ్ గడియయ్ ఒగగ్ర్ జిన్
జబుబ్ల్ బాదల్ తిలసక చి బూతల్
దెరల్సకయేసుచెంగిల్ కెరల్న్,చిఒగగ్ర్ జిన్
గుడిడ్ జలసక చెంగిల్ కెరల్న్. 22 తెదొడి
యేసు జేఁవ్ కబుర్ అయ్ లసక కిచొచ్
జబాబ్దిలన్మెలె, “తుమ్యోహానుతె
గెచచ్ కెర, తుమ్ దెకిలిసి, సూనిల్సి ఎతిక్

† 7:15 7:15జోవయించి వయసు విసెస్క్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్ క తకు నాయ్,దొనిన్ విసొవెరుస్ల్ క ఒగగ్ర్ నాయ్బెరె.
‡ 7:17 7:17 నెంజిలె ‘ఒండియూదయదేసిమి’. § 7:20 7:20 గనిజామదెనెయోహాను జేల్ తెతిలన్.
మతత్యి 11:2 దెక.
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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. 23జలె,
కో జలెకు అంచి రిసొ అనామ్నుమ్ నెంతె
తవుల గే, జోవయింక చెంగిలి.” మెన
యేసుయోహానుచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యోహానుచి రిసొ పెజల్ క యేసు
సంగిలిసి

24 యోహాను కబుర్ తెదవ తిలస
ఉటట్ గెలి బేగి, జో యోహానుచి రిసొ
ఒతత్ తిల పెజల్ క యేసు ఇసి మెన
సంగుక దెరల్న్. “జేఁవ్ పొదులె తుమ్
కిచొచ్ దెకుక జా బయిలె గెచచ్ తిలదు?
వాదుతె చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక గెచచ్
తిలదు గె? 25 నాయ్ మెలె, కిచొచ్
వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత
పాలల్ గలనొల్ మానుస్క దెకుక గెలదు గె?
ఈందె, చెంగిల పాలల్ గలంత సుకుక్మ్
తెన్ జితస రానల్ చ మేడల్ తె తవుల.
26 జలె, కిచొచ్ దెకుక గెలదు? దేముడు
తెదయ్ లి కబుర్ సంగితొ ఎకిక్లొక దెకుక
గెలదు గె? నిజుమి, గని జో పబుచ
మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి కంట
యోహాను అనెన్ ముకిక్మ్ చొ జయెదె
మెన, తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 27 కిచొచ్క
మెలె,
ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొ బారికి జతి

రితి
ఎకిక్లొక తుచి పురె తెదయ్ తసి.
తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,
తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అసెస్. జా కోడుతె
‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’ మెన ఈంజ
యోహానుచి రిసొయి రెగిడ్ జా అసెస్.

28 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
తేర్ బోదల్ క జెరిమ్లసతె, యోహానుచి
కంట వెలొల్ చొ కోయి నాయ్. జలెకి,
దేముడుచి రాజిమ్ తె కో ఎతిక్చి కంట
దాక్ జవుల గే, జో యోహానుచి కంట
వెలొల్ జవుల” మెన యేసు పెజల్ క
సంగిలన్.

29 జలె, ఈంజ కోడు మాములుమ్
పెజల్ ఎతిక్చి సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్
సూన కెర, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచ తీరుప్ల్ సతిత్మ్ చ” మెన
ఒపప్నల్. జేఁవ్, అగెగ్ యోహానుచి
అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙన తిల. 30 గని
పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ సికడత్స జోచి అతిత్
బాపిత్సుమ్ నఙిత్ నాయ్. యోహానుచి
అతిత్ బాపిత్సుమ్ జేఁవ్ నఙుక నెసిలిస్
తెన్ జోవయించి రిసొచి దేముడుచి
*ఇసుట్ మ్ జేఁవ్ నెసిలిస్ చి రుజుజ్ దెకవ
తిల. అపెప్ కియేసుచి కోడు నెసిల.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొ యేసు
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

* 7:30 7:30మెలె, “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజెతయ్ చి రిసొతుమ్ కెరపాపల్ క దుకుమ్జాఒపప్నములదా
బుదిద్ జా,చిజాగురుకబాపిత్సుమ్నఙన”మెనయ్యోహానుబోదన కెర కెరబాపిత్సుమ్దెతెతిలన్. పరిసయుయ్ల్
గట దసిస్ దాక్ కెరన బుదిద్ జంక నెసిల. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక నంప
కెరుక నెసిల.
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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
పితెతతిస్ చి రిసొతుమ్ కిచొచ్మెంతసు
మెలె, “ ‘ఆదె, కయ్ రొమతావ్లొఈంజొ.
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
జతికయ్యేసుచ చటొట్ తిమిలచి,జాచి
సెండితెన్జాతేర్ బోదజోచచటొట్ పుంచ,
జోక చుంబ కెర,జాఅతత్ర్ తేలు గాఁసిలి.

39 జలె, యేసుక బుకారా తిలొ
పరిసయుయ్డు జా ఎతిక్ దెక కిచొచ్
ఉచరల్న్ మెలె, “ఈంజొ నిజుమి ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్
సంగితొసొ జలె, జోక చడితి తేర్ బోద

కొనిస్ జయెదె, కీసిచి జయెదె గే జాన్ తొ.
ఇనెన్క ‘పాపుమ్ సుది’ మెన జాన్ తొ.”
40జలె,జోఉచరిల్సిజానకెర,యేసుజోక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ సీమోను,
తుక ఏక్ కోడు సంగిందె”మెనసంగిలన్,
చి “కిచొచ్, గురుబాబు? సంగు” మెన
సీమోను సంగిలన్. 41 సంగితికయ్,
యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. “ఏక్
సావుకారితె దొగుల రునుమ్ జా తిల.
జేఁవ్ దొగులతె ఎకిక్లొ పాఁచ్ పుంజొ
*పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క
బాకి జా అసెస్, అనెన్కొల్ యాబయ్
పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలిక బాకి జా
అసెస్. 42 జేఁవ్ జోవయించి రునుమ్
కుటట్వుక నెతిరిల్ రిసొ, సావుకరి దొగులచి
రునుమ్ కి ముల దా చెమించుప కెరల్న్.
జలె, తుయి సంగు, ఈంజేఁవ్ దొగులతె
కేన్ మానుస్ జో సావుకరిక ఒగగ్ర్ పేమ
జయెదె?” మెన యేసు జో సీమోనుక
పరిచచ్ కెరల్న్, చి 43 జో కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “ఒగగ్ర్ బాకి జా తిలొసొ,
కిచొచ్గె” మెలన్, చి “తుయి సరిగా
ఉచరల్ది” మెన యేసు జోక సంగ కెర,
44జాతేర్ బోదచి పకక్ పసుల సీమోనుక
అనెన్ ఇసి మెలన్: “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. 45తూయి అంక చుంబిస్ నాయ్,
గని ఆఁవ్ ఈంజ గెరి అయ్ లి తెంతొ
ఈంజ అంచ చటొట్ చుంబుక దెర ములె
నాయ్. 46 అంచి బోడి తూయి తేల్
కి సువిస్ నాయ్. గని ఈంజ అంచ
చటెట్లె అతత్ర్ తేలు గాఁస దా అసెస్.
47జాచి రిసొ తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, ఇనెన్చ పాపల్ ఒగగ్ర్ జా తిలె కి,

† 7:34 7:34 దేముడుచి కొడొతె అనెన్ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన సంగిలె,
‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ మెలి 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,జాకజో దిలి బుదిద్ మెన ఒపప్నుల. మతత్యి 11:19చి కోడు దెక. § 7:37
7:37 పిరీమ్ చి చెంగిల్ వాసెన తేలు,జా. * 7:41 7:41 ఎకిక్ దేనారము ఎకిక్ పొదుల్ చి కూలి
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చెమించుప జా అసిత్. ఈంజ చెమించుప
జలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె, ఇనెన్చి ఒగగ్ర్
పేమయ్జారుజుజ్ దెకయ్ తయ్. గనికకక్
తొకిక్ పాపుమ్ చెమించుప జా తయెదె
గే, జోచి పెటిట్ తొకిక్ పేమ తయెదె”
మెన యేసు జో పరిసయుయ్డుక సంగ
కెర, 48 జా తేర్ బోదక, “తుచ పాపల్
చెమించుప జా అసిత్” మెలన్. 49 జో
దసిస్మెంతికయ్,జోవయింతెన్అనిన్మ్
కెరె తిలస జోవయించి పేట్ తెడి కిచొచ్
మెల మెలె, “ఈంజొ పాపల్ చెమించుప
కెరయ్ జలె, ఈంజొ కొనొస్?” మెన పేట్
తెడి ఉచరనల్.

50 జలె, “తుయి అంచి ఉపిప్రి తుచి
నముకుమ్ తిలి రిసొ రచిచ్ంచుప జా
అసిస్సి. సేంతుమ్తెన్గో.” మెనయేసు
జా తేర్ బోదక సంగిలన్.

8
యేసు తెన్ బుల సగుమ్ జిన్ కెరె

సావెచన
1 ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జా ఒగగ్ర్

దీసల్ నే గెతె అగెగ్, యేసు బార్ జా
పటన్లె గఁవివ్లె బుల బుల, దేముడుచి
*రాజిమ్ చి రిసొచి †సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరె తిలొ. జో తెన్ జోచ బారజిన్
సిసుస్ల్ బులెత్ తిల. 2 అనెన్ కొనస్ మెలె,
యేసు అగెగ్ సగుమ్ జిన్ జబుబ్ల్ తిల
తెర్ బోదల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్వ చెంగిల్ కెర
తిలన్, సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ క బూతల్
దెరికయ్ఉదడజోవయింక కి చెంగిల్ కెర
తిలన్. జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె సగుమ్ జిన్,
జలె, యేసు తెన్ సిసుస్ల్ తెన్ బులెత్
తిల. జోవయింతెఎకిల్ కొనిస్మెలె,మగద్ల
పటున్మ్ చి మరియ, జాక దెరల్ సతుత్

బూతల్ క యేసు ఉదడ తిలన్. 3 అనెన్
కొనస్ మెలె, హేరోదు రానొచి గేర్ క దెకితొ
కూజా మెలొసొచి తేరిస్ యోహనన్, పడొత్
సూసనన్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్, జోవయింక
తిలి సొంత డబుబ్ల్ క యేసుక చి
సిసుస్ల్ క సావెచన కెరె తిల.

ఉంపిలి బీక టాలి
4 ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ కుపప్ల్ కుపప్ల్

బెర జా, పటన్ల్ ఎతిక్ గాఁవొవ్ ఎతిక్
తెంతొ యేసుతె అయ్ లి. జో ఏక్
టాలి జోవయింక సంగిలన్. 5 “ఎకిక్లొ
జోచి బీ ఉంపుక బార్ జలన్. ఉంపితె
తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వటెట్
సేడల్న్, చి వటెట్ జెతస గెతస జా బీ
సుఁదిల, చి పిటట్ల్ జేఁవ్ దాన్ వెంట
కాఁ గెల. 6 అనెన్ సగుమ్ బీ పతుత్ రు
బుఁయెయ్ సేడల్న్ చి, తెడి సాల్ వ నాయ్
చి రిసొ గజజ్ల్ జలెకి, డడడ్ మొర గెల.
7 అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తె
సేడల్ చి, కంట దుబుబ్ల్ తెన్ వడిడ్తికయ్,
కంట మొకక్ల్ ఈంజేఁవ్ మొకక్ల్ క పెల
గెలిత్కయ్, ఈంజేఁవ్ మొకక్ల్ పలితుమ్
దెరి నాయ్. 8 అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిల్
బుఁయెయ్ సేడల్న్ చి, వడడ్ పంటొ పికిలె,
పుంజెక్ వంతుల్ పలితుమ్ దిలి” మెన
సంగయేసుఅనెన్, “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 వేర మానుస్ల్ చి రిసొయి టాలివొ

* 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 నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి 2.
జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్. † 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, జోవయించి రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్, మతత్యి 12:28,
మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్, యేసుయి దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి
కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్జోదొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్. ‡ 8:10 8:10యెసయా
6:9.
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తెన్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్
దేముడుచి కొడొతె ‡రెగిడిల్ రితి.
తుమ్ దెకుతసు, గని అరుద్ మ్ చినుతు

నాయ్,
ఆఁవ్ సంగితి బోదన సూన్ తు, గని

అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్.” §

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు
సంగిలిసి

11 “జలె, జా టాలిచి అరుద్ మ్
సంగిందె. తుమ్ సూన, బీ మెలె,
దేముడు దిలి *కోడు. 12 వటెట్
సేడల్ గిడడ్ల్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
సగుమ్ జిన్ చి బోదన సూన అసిత్, గని
సయ్ తాన్ జా కెర, జోవయించి పెటిట్
తెంతొ జా బోదన ఉరల్ కెర, పఁవస్డత్య్;
‘నంపజా †రచిచ్ంచుప జతు నాయ్’
మెన. 13 పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడిల్ బీ
జలె, సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్
పొది సరద్సంతోసుమ్ తెన్ సూన్ తతి
గని, జోవయించి పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ
చెరొ నెంజిలి రిసొ గడియ నంపజలి
రితి జలెకి, జోవయించి నముకుమ్
పిటట్య్ తి రితి కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్
అయ్ లె, నముకుమ్ ముల దెతతి.
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
పెలిల్తయ్ చి, జోవయించి పంటొ పికె
నాయ్. 15 జలె, 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 కెర యేసు
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. 17లుంకాడతిలిసిఎతిక్పడొత్ క
డీసెదె, అపెప్ గుటుట్ తిలిసి ఎతిక్ జాన్ తి
రితిజాబార్ జయెదె.

18 “జలె, తుమ్ కీసి సూన్ తె గేజాగర
దెకన. కిచొచ్క మెలె, తిలొసొక‡ అనెన్
దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొ జలె,
‘అంకఅసెస్’మెనజోఉచరంతిసికిజోతె
తెంతొ కడ నెంక జయెదె” మెన యేసు
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” మెన కో గే యేసుక
సంగిలన్. 21 గని జో జోవయింక,
“అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ కో

§ 8:10 8:10 మతత్యి 13:13, 15 దెక. జేఁవ్ మానుస్ల్ దెకిలెకి సూనెల్ కి జోవయింక ఇసుట్ మ్ నాయ్;
జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిల్ రితి, చి “జోవయింక ఇసుట్ మ్ నెంజిలె, కిచొచ్క జోవయింక రితి సంగుక?” మెలి

రితి సంగితయ్. * 8:11 8:11 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’; మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’;
మతత్యి 4:17. † 8:12 8:12మెలె, సయ్ తాన్తెంతొ,పాపుమ్తెంతొ. ‡ 8:18 8:18ఈంజటాలిచి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, అంచితె సిక కో బుదిద్ దెరనుల గే, జోవయింక అనెన్ ఒగగ్రి సికడిందె. గని సూనెల్ కి కో బుదిద్
ఆనన్ నాయ్ గే, చి అరుద్ మ్ కెరన అసిస్ మెన జో ఉచరెల్ కి, జోవయింక కామ్ క నెంజె మెన, జా కి జోతె తెంతొ కడ

నెంక జయెదె. § 8:19 8:19మెలెఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్సెకికమరియయేసుక
అంగి జాపాయిలెకి, పడొత్ మాములుమ్మునుస్స్ జలొయోసేపుతెన్ అనెన్ బోదల్పాయతిలి.
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జవుల మెలె, దేముడుచి కోడు సూన
జయియ్ రితి కెరసయ్”మెన సంగిలన్.

దోనితె గెతికయ్ ఒగగ్ర్ వాదు కెరట్ల్
కెరిల్స్ కయేసు 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 జతి.
24 జేఁవ్, యేసుక పాసి జా “*పబు,
పబు, అమ్ మొర గెచుచ్మ్ దే!” మెన
సిసుస్ల్ కేక్ గల ఉటట్య్ తికయ్,జోఉటట్
వాదుక చి కెరట్ల్ క గోల కెరల్న్, చి వాదు
ముల దిల, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్ జా
గెలి.

25 తెదొడి యేసు జోవయింక,
“తుమ్ చి నముకుమ్ కేతె?” మెలన్,
చి బియఁ గెచచ్, ఆచారిమ్ జా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొ కొనొస్
జయెదె, చి వాదుక పానిక ఆడల్ దిలె
ఇనెన్చి కోడుక లొంగుపజా కెరతి?” మెన
జేఁవ్ ఆచారిమ్ జల.
బూతల్ దెరొల్ మానుస్క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34;మారుక్ 5:1-20)

26 జలె, యేసు సిసుస్ల్ తెన్
గాడు జీన గలిలయచి మొకెమ్చి గాడు
ఒతత్ల్ తొచి గెరాసీనుల్ చి పాంతుమ్ తె
పాఁవిల. 27 యేసు దోని తెంతొ ఉత
కెర ఒడుడ్ తె టీఁవితికయ్, జా గఁవివ్చొ
ఎకిక్లొ జోవయింక దసుస్ల్ జలన్. జో
మానుస్క బూతల్ దెర తిల. ఒగగ్ర్ దీసల్
జలి జో కిచొచ్ పాలల్ గలనె నాయ్, చి

కేనె జితె తిలన్ మెలె, గెరి నాయ్, గని
మెసుస్న్ తె. 28-29 జో బూతుమ్ జో
మానుస్క ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెర తిలన్,చిఅగెగ్
గఁవివ్చజోకచటెట్లెఅతిత్లె గొలుస్ల్ బంద
రకితెతిల, గనిజేఁవ్గొలుస్ల్ కుటట్వనెదె,
చి జో బూతుమ్ జోక బయిలు టాన్ తె
పెలవ నెయెదె. జలె, బూతుమ్ దెరొల్
జో మానుస్ అపెప్ యేసుక దెక కెర, కేక్
గల జోచి చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, చి “ఓ
బూతుమ్,ఈంజొమానుస్చి తెంతొబార్
జా తుయి ఉటట్ 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 తిఁయ అంక అలల్ర్ కెరు నాయ్!”
మెన కేక్ గలన్. 30 తెదొడి, “తుచి
నావ్ కిచొచ్?” మెన యేసు బూతుమ్ క
పుసిలన్, చి †“ఎతివాట్ జిన్” మెలన్.
కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బూతల్జోక దెర
తిల. 31 “జా వెలిల్ ‡గొయియ్తె అమ్ క
తెదవునాయ్”మెనయేసుక బతిమాలప్
జా సంగిల.

32 జలె, జా మెటట్య్ వెలిల్ మంద
అండుల్ కతె తిల, చి “అండుల్ చి తెన్
అమ్పెసిత్రితిఅమ్ క సెలవ్దె.” మెన
యేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్ జా
సంగితికయ్,జోసెలవ్ దిలన్. 33తెదొడి
జో మానుస్చి తెంతొ బూతల్ బార్ జా
ముల దా, అండుల్ తెన్ పెసిల, చి జా
అండుల్ మందమొతుత్ మ్ ఒతత్చి గాటిక
నిగఉత గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙమొరగెల.

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 దెకిల మెలె, బూతల్ ముల దిలొ

* 8:24 8:24 నెంజిలె ‘బాబు, బాబు’. † 8:30 8:30 నెంజిలె, ‘జమానుల్ చ ఎతల్య్ జిన్’. ‡ 8:31
8:31 డీసయ్ లిసి 9:1, 20:3 దెక. ఆగి గొయితెన్ బెదితిమాటు నెంజిలి గొయి,జా.
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మానుస్యేసుచి చటెట్ వెస అసెస్. పాలల్
గలన తా అపెప్ వెరి నెంతె మాములుమ్
చెంగిల్ బుదిద్ తెన్ అసెస్, మెన దెక కెర,
బియఁ గెల. 36అనెన్, జరుగ్ జలిపొదిదెక
తిల మానుస్ల్, జలె, బూతల్ దెర తిలొ
మానుస్క యేసు కీసి చెంగిల్ కెరొల్ గే జేఁవ్
పడొత్ అయ్ లసక సంగిల.

37 తెదొడి జేఁవ్ గెరాసీనుల్ చి
పాంతుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
“అమ్ చి దేసిమ్ తుయి ముల దా ఉటట్
గో”మెనయేసుకబతిమాలప్జాసంగిల.
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 రిసొ జా ఒండి పటున్మ్ తె
సూనయ్ లన్.

యాయీరు మెలొ అదికారియేసుచి
తోడు నఙిలిసి

40 యేసు గాడు అనెన్ జీన గటుట్ తె
పాఁవితికయ్, జో అనెన్ జెతిస్ క రక తిల
చి రిసొ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక దసుస్ల్
జల. 41 జలె, యాయీరు మెలొ
ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ. జో యూదుల్ చి
సబగేర్ చొఅదికారి జయెదె. జోయేసుచి
చటెట్ సెరున్ సేడల్న్,అనెన్ “అమ్ చిగెరిజె”
మెన యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.
42 కిచొచ్క మెలె, జాక బార వెరుస్ల్
వయసుచి ఎకిక్ దువిసి, మొరెదె గే
జియెదె గే, దసిస్ జాఁ తిలి.
జలె, యేసు జో అదికారి తెన్ గెల, చి

వటెట్ ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోచి సుటుట్ నంత
తా పెలపులి జతె తిల. 43 జలె,
బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతి బాద

తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ ఒతత్ తిలి. కో కి
జాచి బాద గెచచ్వుక నెత గెచచ్ తిల.
44 జా, జలె, యేసుచి పడొత్ జా పాసి
జా, జోచి పాలుమ్ చి కొంగు చడిలి
చి, బేగి జా లొఁయి గెతిసి బందు జా
గెలి. 45 దసిస్ జతికయ్, “కో అంక
చడిలన్?” మెన యేసు పుసిలన్ చి,
పేతురు యేసుక “గురుబాబు, జనాబ్
ఎతిక్ తుచి సుటుట్ నంత బెర పెలపులి
జతతిచి లయడ్ జతతి, గెద” మెలన్,
46 “గని అంక చడుక మెన, కో గే అంక
చడిలన్. అంచి తెంతొ ఆతమ్సెకి బార్ జా
గెచచ్ అసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్.

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 చిమొకెమ్
ఒపప్నల్న్. 48ఒపప్న్ తికయ్,యేసుజాక,
“పుతత్, అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్
తిలి రిసొ, తుయి §చెంగిల్ జా అసిస్సి.
సేంతుమ్ తెన్ గో”మెలన్.

49జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె
తిలి పొది, దువిస్ చి రిసొ యేసుతె జా
తిలొ అదికారిచి గెర్ చ సగుమ్ జిన్ జా
కెర, జో అదికారిక “తుచి నాడి మొర
గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్
లాబుమ్ నాయ్. జోక జా బాద పోని”
మెన సంగిల. 50 యేసు ఈంజ కోడు
సూన, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె,
తుయి బి నాయ్. నంపజా దయిరిమ్
తెన్తాచి,తుచినాడిచెంగిల్ జయెదె.”
మెలన్.

51 జలె, యాయీరుచి గెరి పాఁవిలె,
పేతురుక యోహానుక చి యాకోబుక, చి
నాడిచి అయయ్స్అబొబ్స్ క పిటట్వ, అనెన్
కోయి జో తెన్ జా నాడి 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.

§ 8:48 8:48 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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53జాకయ్జానాడి ‘నిజుమిమొర గెచచ్
అసెస్’ మెన జాన కెర, జోక జేఁవ్ ఆఁస
గెల. 54 గని జో, జానాడి తిలిస్ తె గెచచ్
కెర, జాచి ఆతు దెర, “నాడి, ఉటుట్ !”
మెలన్. 55జాచి జీవ్, జాచి పెటిట్ అనెన్
అయ్ లిచి, బేగి ఉటిల్. తెదొడి “ఇనెన్క
తుమ్ కిచొచ్ జలెకు కవడ” మెన యేసు
సంగిలన్.

56 జా నాడిచ అయయ్సిఁసి బలే
ఆచారిమ్ జల, గని “జరుగ్ జలిసి కకక్
సంగ నాయ్”మెనయేసు ఆడ దిలన్.

9
బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు

అదికారుమ్దా బులుక తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:5-15;మారుక్ 6:7-13)

1పడొత్ ,యేసుజోచబారజిన్సిసుస్ల్ క
ఎకిక్తె బుకారా కెర, ఎతిక్ రగల్
బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రిసొ, జబుబ్ల్
జేఁవ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జోవయింక సెకి
అనెన్ అదికారుమ్ దిలన్. 2 అనెన్,
“దేముడుచి *రాజిమ్ పాఁవ జా
అయ్ లిస్ చి రిసొ తుమ్ బోదన కెర
చి, మానుస్ల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్వ” మెన
తెదయ్ లన్. 3 తెదయ్ తె పొది ఇసి
మెలన్: “పయానుమ్ చి రిసొ కిచొచ్
దెరన గెచచ్ నాయ్. టెకొన్ డండొ జలెకు,
సెంచె జలెకు, అనిన్మ్ జలెకు, డబుబ్ల్
జలెకు, దొనిన్ సొకక్ల్ జలెకు దెరన
గెచచ్ నాయ్. 4 పడొత్ కేన్ గెర్ చ తుమ్ క
టాన్ దెవుల గే, తుమ్ జా గాఁవ్ జవుస్
ములెత్ ఎదక, జయియ్ గెరి బస జా తా.
5 అనెన్, 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 చచటొట్ చిదూడిపంపడ్న గెల”మెన
యేసు సంగిలన్. 6తెదొడి జేఁవ్బారజిన్
సిసుస్ల్ బార్ జా గాఁవొవ్ ఎతిక్తె బుల
బుల,చిరిసొబోదన కెరెతా,మానుస్ల్ చ
జబుబ్ల్ గెచచ్య్ తె తిల.

హేరోదు అదికారి చి పెజల్
సగుమ్ జిన్యేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి

(మతత్ 14:1-12; మారుక్ 6:14-
29)

7 జా పొది, గలిలయ పాంతుమ్ తె
ఏలుప కెరొ అదికారి హేరోదు, యేసు
జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ సూనిల్ రిసొ,
కిచొచ్ఉచరుక నేన కెరబాదసేడొల్ . కిచొచ్క
మెలె, యేసుక “యోహాను మొర తా
అనెన్ జీవ్ జా అసెస్” 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. 9 జా ఎతిక్ సూన కెర, హేరోదు,
“యోహానుక *బోడి గండల్ కెర గెలయ్,
గని ఈంజేఁవ్ కమొ కెరొసొచి రిసొ ఆఁవ్
ఒగగ్ర్ సూన్ తసి. ఈంజొకొనొస్ జయెదె?”
మెన, యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన
వాటు చజితె తిలొ.
యేసుచ బారజిన్ బారికుల్ అనెన్

ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21; మారుక్ 6:30-

44;యోహా 6:1-14)
10యేసుచబారజిన్ †బారికుల్, జలె,

జేఁవ్ బులుకమెనజోతెదయ్ లిస్తెంతొ
* 9:2 9:2మతత్యి 10:7. యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జారాజిమ్పాఁవ జా అసెస్ మెనుక జయెదె. ఈంజమదెనె
డీసెనాయ్, గనిజోవయింకనంపజలమానుస్ల్ చిపెటిట్ జోఏలుప కెరయ్,చిఅపెప్ కిఈంజలోకుమ్ తెజోవయించి
ఆతమ్సెకి కామ్ కెరయ్. ఉగుమ్ మారుస్ప జలె, జోవయించి రాజిమ్ పూరి డీసెదె. † 9:5 9:5 నెంజిలె

‘బెదవంతి నాయ్’. ‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్జోవయించి ఉపిప్రి అసెస్’ § 9:8 9:8
ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ మొరె నాయ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దసేస్ పరలోకుమ్ తె కడ
నిలన్. రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 2:11. * 9:9 9:9 మతత్యి 14:10,మారుక్ 6:27, 28. † 9:10
9:10 లూకా 6:13-16 దెక. సగుమ్ తె ‘బారజిన్ సిసుస్ల్’మెనఅసెస్. జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ ఎకిక్. తెలుగు-అపోసుత్ లు
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అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్
జోక సంగిల చి, జో వేరతె జోవయింతెన్
గడియ తతి రితి, బేతస్యిదా మెంతి
గఁవివ్ జోవయింక కడ నిలన్.

పాఁచ్వెయిల్ 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.

12 జలె, పొదుద్ గెచుచ్క దెరిల్ చి,
యేసుచ బారజిన్ §సిసుస్ల్ జోతె జా
కెర, “ఈంజేఁవ్ జనాబ్ అనిన్మ్ దొరుక్
కెరంతి రితి, నిద తతి రిసొ ఇనెన్క
సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె తెదవు బయిలు
దేసిమి అసుస్మ్, గెద. ఇనెన్ కిచొచ్య్
దొరుక్ 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 జవులమెలె,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. 15 జేఁవ్ 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 పోడియొమోడ
కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస” మెన
సిసుస్ల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. 17జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల చి, సేంసిల
పోడియొ గండల్ మొసస్ గండల్ బార
గంపల్ తె బెరు జల.

యేసుక ‘కీసుత్ ’ మెలొ జెంక తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ

(మతత్ 16:13-19; మారుక్ 8:27-
29)

18 ఏక్ సుటుట్ , యేసు ఎకిక్లొయి
పారద్న కెరె తిలన్, గని జోచ బారజిన్
సిసుస్ల్ క ఒతత్య్ తిల, చి “కొనొస్ మెన
పెజల్ అంక సంగితతి?” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క పుసిలన్. 19 పుసితికయ్,
“బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను” మెన
సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి. అనెన్
సగుమ్ జిన్ తుక “దేముడుచి కబురుల్
సంగిలొ ఏలీయాజాఁ తయెదె” మెంతతి
చి, అనెన్ సగుమ్ జిన్ “దేముడుచి
కబురుల్ సంగిలొ అనెన్కొల్ పూరుగ్ మ్ చొ జీవ్
జా అమ్ చితె జా అసెస్.” మెంతతి
మెల. 20 జేఁవ్ దసిస్ మెంతికయ్,
యేసు “తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక
సంగితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్
చి, “ ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు
సంగ తిలొ కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ తుయి” మెన పేతురు జబాబ్
దిలన్. 21 గని “జా కోడు అనెన్ కకక్ కి
సంగ నాయ్” మెన జోవయింక యేసు
కచితుమ్ తెన్ ఆడ దిలన్. 22అనెన్ జో,
“ఆఁవ్ *మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక అసెస్. †వెలెల్ల
సుదల్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స అంక
‘జివుస్ నాయ్’ మెనుక అసెస్ చి, ఆఁవ్
మొరుక అసెస్. గని తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్

‡ 9:11 9:11 4:43చి ఎటొట్ చి కోడు, చి 9:2 దెక. § 9:12 9:12 నెంజిలె ‘బారికుల్’. * 9:22 9:22
5:24చిఎటొట్ చి కోడు దెక. † 9:22 9:22వెలెల్లమానుస్ల్, వెలెల్లపూజరుల్ చిమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్
సికడత్సమొతుత్ ముయూదుల్ చి వెలిల్ సబ వెసితస జవుల. వెలెల్లమానుస్ల్ తె పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు కి
తవుల.
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జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్” మెన యేసు
సంగిలన్.

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

9:1)
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, ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొపరలోకుమ్ 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’ మెన ఒపప్న్ తి రితి అంచి తెన్
బెదవనుక అంక లాజ్ తయెదె. 27 గని
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, ఇనెన్ టీఁవ తిలస సగుమ్ జిన్ నే
మొరె అగెగ్ దేముడుచి §రాజిమ్ దెకుల”
మెనయేసు సంగిలన్.

తీగల్ సిసుస్ల్ చిమొకెమ్యేసు 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. 29 యేసు
పారద్న కెరె తతికయ్, జోచి *మొకొమ్
మారుస్ప జలన్ చి, జోచపాలల్ చొకిక్ల
జా దగదగాలన్ మెరుస్ప జల. 30 అనెన్,
ఈందె,దొగులమునుస్బోదల్డీసయేసు
తెన్ లటట్బల్. కొనస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ చ
దేముడుచి కబురుల్ సంగిత మోసే అనెన్
ఏలీయా తిల. 31 జేఁవ్ పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్తెన్డీసిలచి, కిచొచ్చి రిసొలటట్బెత్
తిల మెలె, దేముడుచి కోడు తెన్ రెగిడిల్
రితి యేసు †మొరుక తిలిస్ చి రిసొ,
జోమొరిసి ‡ఉటట్ గెతిసియెరూసలేమ్ తె
జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ. 32 పేతురు
చిజోవయింతెన్తిలదొగుల గూన్ క నిజ
తిల గని, అనెన్ చెదొద్యి జలె. యేసు
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి చి, జో తెన్
జేఁవ్ దొగులపూరుగ్ మ్ చటీఁవిలిసి 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, జో ఇసి సంగితె తతికయ్,
మబుబ్ ఏక్ ఉతజాజోవయింక డంకిలన్
చి, డంకి జతికయ్, సిసుస్ల్ బియఁ గెల.
35మబుబ్ తెంతొ “ఈంజొ అంచొ పుతుత్ ,

‡ 9:23 9:23 ‘సిలువ’మెనకిచొచ్క సంగితయ్మెలె,యేసుక విరోదుమ్సుదల్ కీసిమారులమెలె,జోవయింక
‘సిలువ’ మెలిస్ తె అతిత్లె చటెట్లె మేకుల్ పెట టీఁవడ మొరి రితి ములుల. జోవయింక జా సిలువతె నే టీఁవడెత్
అగెగ్,వటెట్ గెతెతిలిపొది,జోవయించిసొంతసిలువజోవయింకమారిస్ తెయేసు గడియసొంతవయుకతియారల్;
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 చపాపల్ వయన

గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 9:31 9:31మొరెల్, అనెన్ జీవ్ జా, పరలోకుమ్ తె కి ఉటట్ గెచెచ్దె. § 9:35 9:35
నెంజిలె,ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ తొలితొచ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘ఆఁవ్ పేమ తిలొసొ’మెన రెగడ్ అసెస్.
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అఁవ్ §నిసానల్సొ. ఇనెన్చి కోడు తుమ్
సూన” మెన జా మబుబ్ తెంతొ అవాడ్
సంగిలిసి సూనల్. 36జలె, 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 రిసొఎకిక్
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,మెనతుక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి!
39 ఈందె, ఏక్ బూతుమ్ జోక దెరుక
అలవాట్అసెస్ చి, కెఁయదెరెల్,ఈంజొకేక్
గలన ఒరెస్దె చి, బూతుమ్ జోక పొరుల్ ప
కెరెదె చి, చోండివాట్ ఈంజొ పొగురుల్
బార్ కెరవంతయ్చి, ఇనెన్క ఒగగ్ర్ అలల్ర్
కెర పూరి అలుప్ కెర కసట్నె ముల ఉటట్
గెతయ్. 40 అనెన్ బూతుమ్ క ఉదడ
దాస మెన తుచ సిసుస్ల్ క బతిమాలప్
జా సంగితె తిలయ్, గని జేఁవ్ నెతిరల్”
మెన జో మానుస్ యేసుక సంగిలన్.
41 సంగితికయ్, యేసు కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “నముకుమ్ నెంజిలి వెరి
బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి తెన్
ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక? కెతిత్ దీసల్
తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్,
జో నాడుక అంచితె కడ ఆను!” మెన
సంగిలన్.

42జలె,జోనాడుపాసిజెతెతతికయ్,
బూతుమ్ జోక పొరుల్ కెరవ గిజిజ్గిజిజ్ల్
కెరయ్ లన్. గని యేసు 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
ఆచారిమ్సంగితె తతికయ్,యేసుజోచ
బారజిన్ సిసుస్ల్ క, 44 “ఆఁవ్ అపెప్
సంగితిసి తుమ్ చెంగిల్ సూన. మెలె,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్మానుస్ల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దెంక అసెస్” మెన సంగిలన్.
45 గని జా కోడుచి అరుద్ మ్ జోవయింక
జయెనాయ్. జేఁవ్జాఅరుద్ మ్ నే 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)

46జలె, “అమ్ చితెకో వెలొల్ ముకిక్మ్
జయెదె?” మెన సిసుస్ల్ లటట్బన
ఇదిల్ గగొగ్ ల్ జల. 47 గని జోవయించి
పెటిట్ ఉచరిల్సి యేసు చిన కెర, ఏక్
బాలబోదక దెర, జోచి పకక్ టీఁవడ,
48 జోవయింక 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.
బూతల్ క ఉదడొల్ ఎకిక్లొచి రిసొ

సిసుస్ల్ ఆచారిమ్ జలిసి
(మారుక్ 9:38-40)

49 తెదొడి యోహాను మెలొ సిసుస్డు
యేసుక కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె,
“గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి

* 9:48 9:48మారుక్ 9:37 దెక.
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తెన్ తుచి పటిట్ గెతొసొ నెంజెచి రిసొ
జోక ఆటంకుమ్ కెరల్మ్” మెన సంగిలన్.
50 గని యేసు జోవయింక, “జోక
ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
కో తుమ్ చి కామ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
కెరె నాయ్ గే, తుమ్ చి పచెచ్న జతొసొ
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

సమరయ పదేసిమ్ చి ఏక్ గఁవివ్చ
మానుస్ల్యేసుక టాన్ నే దిలిసి

51 ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె,
యేసు మొరి పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెతి
సమయుమ్ పాసి జా అయ్ లి పొది,
‘యెరూసలేమ్ తె అపెప్ ఉటట్ గెచుచ్క
అసెస్’ మెన జాన కెర బార్ జలన్,
అనెన్ వటెట్ గెతె తా, 52 ‘అంక టాన్
తెయార్ కెరు’మెన, సగుమ్ జిన్ కయేసు
పురె కబుర్ తెదయ్ లన్. దసిస్ మెన
జేఁవ్ గెచచ్, సమరయ సుదల్ చి ఏక్
గఁవివ్ గెల. 53 గని జా గఁవివ్చ పెజల్
యేసుక 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 గనియేసు పసుల
జోవయింక ‡గోల కెరల్న్. 56జోచ సిసుస్ల్
తెన్ తోడ్ అయ్ ల తేర్ బోదల్ తెన్ వటెట్
గెచచ్, అనెన్క్ గఁవివ్ గెల.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్మెనుస్ తెన్
తంక మెన సంగిలిసి

(మతత్ 8:19-22)

57 యేసు సిసుస్లీఁసి తెన్ వటెట్ గెతె
తతికయ్, ఏక్మానుస్యేసుతె జాఁ కెర,
“తుయి కేనె గెలె కి, అఁవ్ కి తుచి తెన్
బెద జెయిందె” మెన యేసుక సంగిలన్
చి, 58 యేసు జోక, “నకక్ల్ క పారుల్ ,
ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ క గూడలు, గని ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక బోడి
వంపొ కెరి టాన్ నాయ్” మెన జబాబ్
దిలన్. 59 అనెన్కొల్ క, “అంచి పటిట్ జె”
మెలన్, గని “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే
జెతె అగెగ్ గెచచ్ కెర, అంచొ అబొబ్ మొర
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 రాజిమ్
పాఁవ 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” మెన యేసుక సంగిలన్.
62 జోక యేసు, “కో జలెకు నాఙెల్ దెర
కేఁసుక మొదొల్ కెర పడొత్ దెకితె తిలె,
జోమానుస్ దేముడుచి రాజిమ్ చి కామ్ క
నెంజె”మెన జబాబ్ దిలన్.

10
డబబ్య్ జిన్ మానుస్ల్ దొగుల

దొగులకయేసు 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

† 9:53 9:53 యెరూసలేమ్ తె యేసు గెలె కిచొచ్క జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతి మెలె, “ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుక మెలె, ఎకిక్ అమ్ చి యెరూసలేమ్ చి దేముడుచి గుడితె సతిత్మ్ బకి
కెరుక జయెదె” మెనయూదుల్ సంగితతి, అనెన్ సమరయ సుదల్ క నిసాక్రుమ్ ఉచరతి, చి రిసొ జా కోపుమ్ క
యెరూసలేమ్ తెగెతసకమరియాదదెతినాయ్. ‡ 9:55 9:55ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె
ఇసిఅసెస్: గోలకెర,తుమ్ చిబుదిద్ కేనెతెంతొచిగేనేనుస్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకిచొచ్క
అయ్ లయ్మెలె, మానుస్ల్ చ జీవితుమ్ క పాడ్ కెరుక నాయ్, గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరుకయ్ అయ్ లయ్
మెలన్. * 10:1 10:1 సగుమ్ తె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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గెచుచ్క మెన జోవయింక తెదయ్ లన్.
2 తెదయ్ లి పొది జోవయింక, “గటిట్ఙ
పంటొ పిక †లాయితికాలుమ్జాఅసెస్‡.
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. 3 అలెల్,
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 సమయుమ్ పాడ్ కెరి రితి
కచి తెన్ లటట్బా నాయ్. 5అనెన్, కేన్ గెరి
తుమ్గెతె గేబేగి, “ఈంజ గేరుచిఉపిప్రి
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. 7 జలె, కేన్ సేంతుమ్
గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దిలె జయియ్ గెరి తా,
వేరచితె ఉటట్ గెచచ్ నాయ్. అనెన్, తుమ్
ఒతత్ తిలె పొది, జేఁవ్ దెతిసి కతె పితెతా
జా గెరి తా, కిచొచ్క మెలె కామ్ కెరొసొ
జోచి జీతుమ్ నఙనుక నాయిమ్. గేర్
గేర్ బుల నాయ్.

8 తుమ్ కేన్ పటున్మ్ గెలె కి,
జేఁవ్ తుమ్ క మరియాద కెర, జేఁవ్
తుమ్ క కిచొచ్ దిలెకి జా కా. 9 అనెన్,
జా పటున్మ్ చ జొరొజ్ల్ జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ 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 చ
చటెట్లె లంబిలి తుమ్ చి పటున్మ్ చి
దూడి కి తుమ్ చి బుదిద్చి ఉపిప్రి సాచి
తతి రితి పంపడ్ దా ఉటట్ గెతసుమ్.
గని కిచొచ్ కోడు తుమ్ ఉచరన మెలె,
దేముడుచి 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,
సొదొమమెలిపూరుగ్ మ్ కుడెత్ §నాసెనుమ్
జలి పటున్మ్ చి గతిత్చి కంట, తుమ్ క
మరియాద నే కెరిల్ కేన్ పటున్మ్ చచి
ఉపిప్ర్ ఒగగ్ర్ సిచచ్ జయెదె”మెనయేసు
సంగిలన్.

తినిన్ పటన్ల్ క యేసు గటిట్ఙ గోల
కెరిల్సి

(మతత్ 11:20-24)
13 “అయొయ్! కొరాజీనా పటున్మ్ చ

చి బేతస్యిదా పటున్మ్ చ, తుమ్ చి
సిచచ్ కెదిద్ ! తుమ్ చి నెడిమి ఆఁవ్ కెరల్
కమొ అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల తూరు
చి సీదోను మెల పటన్లె ఆఁవ్ కెరయ్
జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చ మానుస్ల్, జేఁవ్
కెరల్ పాపల్ క రిసొ అగెగ్యి దుకుమ్ జా
ములిత, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొచి
దుకుమ్ క బసత్ల్ బందన, సార్ గాంసన
వెస తా జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ క
దుకుమ్ జలిస్ చి రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త.
14గనిపూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ
కి సీదోను పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్
కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసి తుమ్ క జతి
సిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్ జతి సిచచ్చి కంట
ఒగగ్రి జయెదె. 15 పడొత్ తూమ్,
కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్,

† 10:2 10:2యోహాను 4:35-38 దెక. ‡ 10:2 10:2మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్ సూన అంక నంపజా

దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితికాలుమ్జాఅసెస్. § 10:12 10:12సొదొమపటున్మ్పూరుగ్ మ్ కీసినాసెనుమ్
జలి మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగి సువ దిలన్. ఆదికాండుమ్ 13:12, చి
18:20-19:29.
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తుమ్ *పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గె?
నాయ్, గెద, తుమ్ †వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె
ఉత గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

16 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క,
“తుమ్ చి కోడు కో సూనుల గే, అమ్ చి
కోడు సూనిల్ రితి జయెదె. తుమ్ కయ్
కో మరియాద కెరి నాయ్ గే, అంకయ్
కి మరియాద నే కెరిల్ రితి జయెదె.
కో అంకయ్ మరియాద కెరి నాయ్ గే,
అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి
మరియాద నే కెరిల్ రితి జతయ్” మెన
సంగిలన్.

యేసు గఁవివ్లె అగెగ్ తెదయ్ ల
డబబ్య్ జిన్ ఉటట్ అయ్ లిసి

17 యేసు అగెగ్ గఁవివ్లె తెదయ్ ల
‡డబబ్య్ జిన్ జోవయించి కామ్ కెర
కేడవన, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ యేసుతె
అనెన్ ఉటట్ జా కెర, “పబు, గెచచ్ మెన
బూతల్ క తుచినావ్తెన్ఉదడెల్,అమ్ చి
కోడు జేఁవ్ కి సూన ఉటట్ గెతతి” మెన
జోవయించి సరద్ సంగిల. 18 యేసు
జోవయింక, “సయ్ తాన్ పరలోకుమ్
తెంతొ,జోచిటాన్తెంతొబిజిలిమొలిక్లి
రితి. డీస సేడ గెలిసి ఆఁవ్ దెకిలయ్.
19 ఈందె, తుమ్ క కెదిద్ అదికారుమ్ దా
అసిస్ మెలె, తుమ్ అయివొక, పొటెట్ల్ క
సుఁదిలె జవుస్ తుమ్ కిచొచ్ పమాదుమ్
జసు నాయ్, సయ్ తాన్ చి సెకి తిలస
ఎతిక్చి ఉపిప్రి తుమ్ పమాదుమ్ నెంతె
జీన్ తె. తెదిద్ సెకి అదికారుమ్ తుమ్ క దా
అసిస్. 20 గని ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్చి
రిసొసరద్సంతోసుమ్తంకమెలె,బూతల్
గట తుమ్ క బియఁ ఉటట్ గెతిస్ చి రిసొ
నాయ్, గని ‘ఇనెన్ జెవుల’మెన తుమ్ చ
నవొవ్ పరలోకుమ్ తె రెగిడిల్స్ చి రిసొయి

తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ జా” మెన యేసు
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. తుచిదయతెఇసికెరల్ది, 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,జెఁవివ్జాన్ తి”
మెన సంగిలన్.

23 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్
సిసుస్ల్ తిలి పకక్ పసుల ఎకిక్
జోవయింకయ్, “తుమ్ దెకితిసి దెకిత
మానుస్ల్ క చెంగిలి! 24 తుమ్ 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
తుమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి,
దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక
జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, సూనుక నెతిరల్. జా

* 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 చమానుస్ల్ ‘ఆమ్యూదుల్ జమ్ దెచి రిసొ ఆమ్ చెంగిల్
జమ్ దె. తూరు చి సీదోనుచ మానుస్ల్ యూదుల్ నెంజితిచి రిసొ గార్ జవుల’ మెన ఉచరుల. † 10:15
10:15 నెంజిలె ‘వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె’. ‡ 10:17 10:17 నెంజిలె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’.
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అవ్ కాసుమ్ జోవయింక దొరుక్ జయె
నాయ్”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేమబుదిద్ తిలొ సమరయ సుదొచి
రిసొ సంగిలిటాలి

25 ఏక్ సుటుట్ యూదుల్ చి మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ
ఎకిక్లొ టీఁవ కెర, యేసుక పరిచచ్ కెరుక
ఉచర ఇసి పుసిలన్. “గురుబాబు,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ బెద
కెఁయఁక తెఁయఁక జితివాట్ అంక దొరుక్
జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?”
మెనపుసిలన్. 26జో దసిస్ పుసితికయ్,
యేసు జోక, “మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె కిచొచ్మెన
రెగడ్ అసెస్? ఒతత్ కిచొచ్ సంగితయ్?” మెన
పుసిలన్. 27 జో యేసుక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్మెలె,
*“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక
తుచి ఎతిక్ పెటిట్ తెన్, తుచి ఎతిక్మెనుస్

తెన్,
తుచి ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్ ఎకిక్

పేమ కెరె తంక. అనెన్,
తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక”
నేనదేముడుమోసేచిఅతిత్ దిలిఆగన్ల్ చి
కోడు సంగిలన్. 28 జో దసిస్ జబాబ్
దెతికయ్, యేసు జోక “తుయి సరిగా
జబాబ్ దిలది. తుయి సంగిల్ రితి కెరె
తిలె, పరలోకుమ్ తె తుయి బెద కెఁయఁక
తెఁయఁక జితివాటతుక దొరుక్ జయెదె”
మెలన్.

29 జో మానుస్, జలె, జో అనెన్
సగుమ్ జిన్ క చెంగిల్ నే దెకితిస్ క,
‘తపుప్ నెంజె’ మెన రుజుజ్ దెకుక ఉచర,
“జలె, అనెన్ మానుస్ల్ క మెలె, కకక్?”

మెన పుసిలన్. 30పుసితికయ్, యేసు
ఏక్ టాలి సంగ జబాబ్ దిలన్. ఇసి
మెన; “అమ్ చొ యూదుడు ఎకిక్లొ
యెరూసలేమ్ తెంతొ యెరికో పటున్మ్ తె
గెచుచ్క మెన వటెట్ గెతె తిలన్, చి చోరుల్ చి
అతిత్ దెరున్ సేడల్న్ క, జేఁవ్ జోచ పాలల్
కడ కెరజోక పెట గెల కెర,జోక ఇదిలిదిల్
జీవ్ తతె, జోమొరి రితి ముల దా ఉటట్
గెల.

31“జలె, కీసి గేపూజరి ఎకిక్లొజయి
వాట్ అయ్ లన్, అనెన్, జోమానుస్క దెక
పాసి నే గెతె వాట్ చి ఒతత్ల్ తొ పకక్ ఉటట్
గెలన్. 32 దసిస్, దేముడుచి గుడితెచి
సేవ కెరొ †లేవీయుడు ఎకిక్లొ కి జా
టాన్ తె అయ్ లె, జో కి దెక కెర, వాట్ చి
ఒతత్ల్ తొచి పకక్ ఉటట్ గెలన్.

33 “గని ‡సమరయసుదొ ఎకిక్లొజా
వటెట్ పయానుమ్ గెతె తా, జో మానుస్
సేడ తిలిస్ తె అయ్ లన్, అనెన్ జోక
దెక కెర, యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితొ
ఈంజొ సమరయ సుదొ, జో సేడ తిలొ
యూదుడుచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా,
34పాసి గెచచ్ దెబబ్ల్ లయ్ లిస్ తె తేలు
చి దాచ రసుస్మ్ ‘ఓసుత్ ’ మెన సువ దా,
కటుల్ బందిలన్ చి, ఇనెన్చి సొంత గాడెద్చి
ఉపిప్రి వెగడ దా, ఏక్ అదెద్ గెరితె న కెర,
జోవయింక దొరుక్ జలి సావెచన కెరల్న్.
35 అనెన్క్ దీసి, దొరత్ చి కూలిచి ఎదిలి
డబుబ్ల్ జేబితెతెంతొ వెంట కెర,జాఅదెద్
గెరిచొ సావుకరిక దా, ఈంజొ మానుస్క
చెంగిల్ దెకితె తా, ఇనెన్చి రిసొ అనెన్
కిచొచ్ కరుచ్ సేడెత్ గే, ఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లి
పొది తుక దెందె మెన ఈంజొ సమరయ
సుదొ ఒపప్నల్న్.

36 “జలె, చోరుల్ తె దెరున్ సేడొల్ జో
అనెన్కొల్ క ఈంజేఁవ్ తీగల్తె కేన్ మానుస్
పేమ కెరొల్సొ జలొ? కిచొచ్ ఉచరసి?

§ 10:26 10:26 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్
జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ
బాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. * 10:27
10:27 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 6:5 చి లేవీయకాండుమ్ 19:18. † 10:32 10:32 మెలె, లేవీ
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ. ‡ 10:33 10:33 సమరయ సుదల్ కయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి.
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సంగు” మెన జోక యేసు పరిచచ్ కెరల్న్.
37 “జోక కనాక్రుమ్ దెకిలొసొ” మెన
జబాబ్దిలన్ చి, రిసొయేసుజోవయింక,
“తుయి గో, చి అనెన్ మానుస్ల్ క దసిస్
పేమ కనాక్రుమ్ దెకితె తా” మెన
సంగిలన్.
మార మరియచి గెరి యేసు గోత్

గెలిసి
38జలె,యేసుఅనెన్ సిసుస్ల్ వటెట్ గెతె

తతికయ్, ఏక్ గఁవివ్ పాఁవ అయ్ లక,
మార మెలి తేర్ బోద జోవయింక
మరియాద కెరుక మెన గెరి బుకారల్న్.
39జాక మరియ మెలి బేనిస్ తిలి. జా,
జలె, పబుచి చటెట్ వెస జో సంగితె
తిలి బోదన సూన్ తె తిలి. 40 మార,
§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. 41 గని పబు జేఁవ్ క
కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “మార,మార,
తుయి ఒగగ్ర్ కమొ తియన బమమ్ జా
పంబ జతసి. 42 ఎతిక్ కమొతె ఎకిక్
ముకిక్మ్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తి
జయియ్ వాట మరియ నఙన అసెస్, జా
జాచి తెంతొ కడుక జెయె నాయ్.” మెన
జాక సంగిలన్.

11
పారద్న కెరిస్ చి రిసొ యేసు బోదన

కెరిల్సి
(మతత్ 6:9-15)

1 ఏక్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె,
యేసు ఏక్ టాన్ తె పారద్న కెరె తిలన్,
అనెన్, పారద్న కెర కేడయ్ లె, జోచ
సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ జోక “పబు,
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను జోచ

సిసుస్ల్ కపారద్న కెరుక సికడిల్ రితి,అమ్ క
కి పారద్న కెరుక తుయి సికడ.” మెన
సంగిలన్. 2 దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక ఇసి మెలన్. “తుమ్ పారద్న
కెరె పొది ఇసిమెన;
*ఓ బ, తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
తుచి రాజిమ్అమ్ చితె జెవుస్.
3సరిపుచుప జతిఅనిన్మ్అమ్ క రోజుక

దొరుక్ కెర దె.
4 పడొత్ , అమ్ క పాపుమ్ కెర మానుస్ల్ క

ఆమ్ †చెమించుప కెరసుమ్,
చి ఆమ్ కెర పాపల్ తుయి అమ్ క

చెమించుప కెరు.
అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి,
సయ్ తాన్పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ తెంతొ
దయ కెర అమ్ క పిటట్వు,
మెన తూమ్ పారద్న కెర” మెన యేసు
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,అంకతినిన్పోడియొబదుల్దె.
6అంచొ 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 చి రిసొ, జో ఉటట్ కెర జోక దొరుక్
జలిసి ఎతిక్ దెయెదె.

9జాకయ్తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసి
మెలె, దొరుక్ జలిసి ఎతిక్, దేముడుతె

§ 10:40 10:40 నెంజిలె, ‘అనిన్మ్ తెయార్ కెరుక మెన’. * 11:2 11:2 నెంజిలె ‘ఓ పరలోకుమ్ తిలొ
అమ్ చొ దేముడు అబొబ్’. † 11:4 11:4మెలె, జేఁవ్ అమ్ క పాపుమ్ నే కెరిల్ రితి అమ్ దెకితసుమ్.
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తుమ్ సంగితె తా, తుమ్ క దెయెదె.
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ చజిలె దొరుక్ జయెదె.
కెవిడ్తె ఉంకయ్ తె తిలె, తుమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్
దెయెదె. 10 కో నఙిలె, జోక దొరుక్
జయెదె, చజిలొసొక, దొరుక్ జయెదె.
కెవిడ్తె కో ఉంకయ్ లె, జోచి రిసొ ఉగడ్
దెయెదె.

11 తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క బోదల్,
తుమ్ తె కేన్ జవుస్ మానుస్చొ పుతుత్ సి
‡“మొసొస్రోస్ దె”మెలె,అబొబ్సి అయి
దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 12 నెంజిలె
“అండొ దె” మెలె, పొటెట్ దెయెదె గె?
నాయ్, గెద. 13 జలె, తుమ్ మానుస్ల్
పాపుమ్ సుదల్ తిలె కి తుమ్ చ బోదల్ క
చెంగిల్ చి దెంక జానుస్ జలె, పరలోకుమ్
తిలొదేముడుఅబొబ్తెకోజోచిసుదిద్ తిలి
ఆతమ్క నఙిలె దెయెనాయ్ గె? 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
ఒగగ్ర్ఆచారిమ్జల. 15గనిజోవయింతె
సగుమ్ జిన్ §పండితుల్ సూన కెర కిచొచ్
మెల మెలె, “బూతల్ క రానొ జలొ
*బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ
బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన సంగిల.
16అనెన్ సగుమ్ జిన్,జోక పరిచచ్ కెరుమ
మెన ఉచర, “తుచి సెకి పరలోకుమ్ చి
అదికారుమ్ చి తిలె, జా రుజుజ్ దెకయ్ తి
కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ అమ్ చి మొకెమ్
కెరు” మెన సంగిల. 17 గని యేసు
జోవయించి మెనుస్తె తిలిసి జానె చి,
జోవయింక, “కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచ
మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్
జా వరస్ వరస్ జా యుదుద్ మ్ కెరనెల్,
జా రాజిమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, అనెన్,
†కేన్ గేరు జవుస్ మానుస్ల్ వరస్ వరస్

జా జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్,
జా గేరు జవుస్ సేడెదె. 18 దసిస్,
సయ్ తాన్ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి జొయియ్
యుదుద్ మ్ కెరెల్,జోచిరాజిమ్ కీసిటీఁవెదె,
టీఁవుక నెతె మెలె, అంక బయెలెజ్బూల్
జోవయింకసాయిమ్తతికయ్బూతల్ క
ఉదడత్య్” మెన తుమ్ సంగితసు.
19 జలె, ఏక్ కోడు తుమ్ ఉచర.
ఆఁవ్ ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చి నావ్
తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చయ్
సిసుస్ల్ కచి నావ్ తెన్ ఉదడత్తి?
బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్
అంచి రిసొ తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు!
20 గని దేముడుచి ఆతుక మెలి కోడు
జోచి సెకికయ్ ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ
గెలత్సిజలె, కచితుమ్దేముడుచిరాజిమ్
తుమ్ తె అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

21 కేన్ జవుస్ ‡బలుమ్ సుదొ, జోచ
అయ్ దల్ ఎతిక్ దెరన జోచి సొంత గేరు
రకితె తిలె, కో నే దెర గెతి రితి జోచ
ఆసుత్ ల్ చెంగిల్ తవుల. 22 గని జోచి
కంట ఒగగ్ర్ §సెకి తిలొసొ అయ్ లె, జోక
పెటజీనెల్,జోమానుస్ నంప కెరల్ అయ్ దల్
ఈంజొ అనెన్ సెకి తిలొసొ వెంట గెల కెర,
జోచ ఆసుత్ ల్ దెర గెచచ్ జోచ మితరుస్ల్
తెన్ వాటల్ కెరన వంటనుల.

23 “జలె, కో అంచి పచెచ్న జయె
నాయ్ గే, అంక విరోదుమ్ జా అసెస్,
చి అంచి రాజిమ్ తె జేఁవ్ బెదితి రితి
కో అంచి తెన్ మానుస్ల్ క అంచితె
ఆనె నాయ్ గే, అంచి మందక చెదురప్
కెరయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.

బూతుమ్ములదిలిగెరిఅనెన్ ఒగగ్ర్
బూతల్ ఉటట్ జా బస జతిస్ చిటాలి

(మతత్ 12:43-45)
24తెదొడియేసుఅనెన్క్కోడు సంగిలొ,

“ఏక్ మానుస్క బూతుమ్ దెర తిలెగిన,
‡ 11:11 11:11 నెంజిలె ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె అనెన్ కిచొచ్ బెద తిలి మెలె, “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.
‡ 11:21 11:21 సయ్ తానుక టాలి జయెదె. § 11:22 11:22యేసుకీసుత్ క టాలి జయెదె.
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జో బూతుమ్ జోమానుస్చి తెంతొ ముల
దాతతిత్చి రిసొటాన్చజన బయిలె గెచచ్
బులెత్ తయెదె, గని టాన్ నే దొరుక్ జలి
రిసొ, ఉచరన, ఆఁవ్ ముల దిలొ గెరి
అనెన్ గెచిచ్ందె మెన 25జో గెరి అయ్ లె,
జోగెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర
అసెస్ మెన దెక కెర 26 గెచచ్, అనెన్ జాచి
కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడఆనెదె
చి, జేఁవ్ ఎతిక్ జో మానుస్తె పెస కెర,
ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ, పటొత్
జో మానుస్క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ అలల్ర్
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గే యేసు

సంగిలిసి
27 యేసు ఈంజ కోడు సంగితికయ్,

కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, ఒతత్ బెర
తిల జనాబ్ తె ఏక్ తేర్ బోద “తుక
పాయిలి దూదు పియడిల్ అయాద్ క
ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెన కేక్ గలిలి.
28జలె,యేసు కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె,
“నాయ్, గెద. కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ మెలె,
దేముడుచి కోడు సూన, జయియ్ కోడ్ రితి
ఇండితసకయ్”మెలన్.
జేఁవ్ యూదుల్ చి అనామ్నుమ్

బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 12:38-42;మారుక్ 8:12)

29 అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ బెర జెతె
తతికయ్,యేసు ఇసిమెనబోదన కెరుక
దెరల్న్. “ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ. అంచి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొక కోర్ ప
జతసు, గనిఅంచిఅదికారుమ్దెకయ్ తి
రిసొ ఎకిక్క పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర
దెంక నెంజె. కేన్ మెలె, దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలొ యోనా పూరుగ్ మ్ చొక
జరుగ్ జలిసి జా వెలిల్ కామ్టాలి జయెదె.
30 *యోనా పూరుగ్ మ్ చొ తిరతి వెలొల్

మొసొస్చి పెటిట్ తా బార్ జలిసి నీనెవె
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ క ఏక్ రుజుజ్ జలి,
గెద. దసిస్, మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్ అంక †జరుగ్ జతిసి దొరుక్
జలి రుజుజ్ జయెదె.

31 “జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, తుమ్
ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జల
యూదుల్ కి, యోనా బోదన 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, మెనుస్
మారుచ్ప, నంపజాబుదిద్ జల గనితూమ్
నాయ్. ఈందె, యోహానుచి కంట వెలొల్
తుమ్ చి నెడిమి ‡అసెస్. 32 పడొత్ , వెలిల్
తీరుప్ కెరి జా దీసిక, §సేబామెలి దచెచ్న
దేసిమ్ చిపూరుగ్ మ్ తిలి రాని ఎకిల్,ఈంజ
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్ టీఁవ, తుమ్ క
‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క
మెలె, పూరుగ్ మ్ జా రాని ‘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 జవుస్ మానుస్ ఏక్ దీవు
లంబడ తిలె,జాదీవుక 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.

* 11:30 11:30యోనా 1-4 అదయ్యల్. † 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 11:32రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 10 అదయ్యిమ్.
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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 చి పెటిట్
తిలి ఉజిడి అందర్ నే జతి రితి జాగర
తెన్ తా. 36 జలె, తుమ్ చి ఒండి అఁగి
కేన్ పకక్ కి అందర్ నెంజితె రితి ఉజిడి
బెర తిలె, దీవుచి ఉజిడి కీసి తుమ్ క
ఉజిడిదెకయెదెగే,దసిస్,తుమ్ చిపెటిట్చి
ఉజిడి సొసుట్ మ్ డీసెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.
పరిసయుయ్ల్ క చి దేముడుచి కొడొ

సికడత్సకయేసు తీరుప్ సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36; మారుక్ 12:38-

40; లూకా 20:45-47)
37 యేసు 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. 39 యేసుపబు జోక, “తుమ్
పరిసయుయ్ల్ గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్ర్
పకక్ దోవ, తుమ్ చి ఆఁగుచి ఉపిప్రి
దొవన్ తసు, గని గలసు గినన్ తెడిమురిక్
తా గెలి రితి, తుమ్ చి పేట్ తెడి కిచొచ్
అసెస్ మెలె, ఆస బుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ బెర
అసెస్. 40తుమ్ బుదిద్ నెంజిలస, ఉపిప్రి
తిలిసి జెరమ్య్ లొ దేముడు, తెడి తిలిసి
కి జెరమ్య్ లొసొ నెంజె గె? కెరొల్ , గెద!
41 జలె, తెడి తిలిసి దరుమ్మ్ క దాస, చి
ఈందె, తుమ్ క ఎతిక్ సుదిద్ జయెదె.

42 “అయొయ్ తుమ్ పరిసయుయ్ల్,
తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ పొచెచ్న్ రొడొడ్ తె చెరమలిల్తె దసచ

ఎతిక్తె దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్ వంతు
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
దెతసు. గనిమానుస్ల్ 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.
44 అయొయ్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
తుమ్ కీసి జతసు మెలె, బయిలె తతా
నే డీసత్ మెసన్ల్ రిత అసుస్స్. ‘మెసన్ల్’
మెననేన కెర,మానుస్ల్ఒతత్ సుఁదితతి”
మెనయేసు టాలి కెర సంగిలన్.

45 తెదొడి, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ యేసుక,
“గురుబాబు, తుయి ఇసి సంగిలె,
‡అమ్ క కి మరియాద కడత్సి” మెలన్.
46 యేసు 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

† 11:34 11:34 ‘టేంట అంకివొ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు తెన్ బెద జోవయించి
బుదిద్ దెరన జయియ్ బుదిద్క సతిత్మ్ ఇండితిసి. ‘మయ్ ల అంకివొ’ మెలె, సయ్ తాన్ తెన్ బెదిలిసి; జోవయించి
పొరపాట్బుదిద్ ,పాపుమ్ బుదిద్ దెరనపాపుమ్ఇండితెతాగార్ జతిసి. ‡ 11:45 11:45 కిచొచ్కమెలె,మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల.
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మెలె, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలసక మారల్, చి జా టాన్ క
జోవయించి రిసొ §చెంగిల మెసుస్న్ లు
తుమ్ బందయ్ తసు. 48 దసిస్,
జోవయించిపాపుమ్ తె తుమ్ బెదిలిస్ చి
రిసొ తుమ్ చి ఉపిప్రి జోవయించి
ఉపిప్రి సాచుల్ జతసు. కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ జోవయింక మారల్, చి తూమ్
జోవయింక మెసుస్న్ లు బందయ్ తసు.
49 జాకయ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్
సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, అంచ కబురుల్
సంగితస సగుమ్ జిన్ క, అంచ బారికుల్
జతస సగుమ్ జిన్ క, జా కాలుమ్ క
అమ్ చ యూదుల్ తె తెదయిందె, చి జా
కాలుమ్ క అమ్ చయూదుల్జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ క మారుల, సగుమ్ జిన్ క
వేర సిచచ్ల్ అలల్ర్ కెరుల” మెన అసెస్.
50 దసిస్, బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ
అపెప్ ఎద అబబ్దింసి తూమ్ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలసచి లొఁయి సువిలి
పాపుమ్ తుమ్ ఈంజయ్ కాలుమ్ చ
వయితె. కెఁయ తెంతొ సూఁయి జలిసి
మెలె, 51 *హేబెలు అనొన్సి అతయ్
కెరిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, †దేముడుచి
గుడిచి నెడిమి బలి దెతి సత్ంబుమ్
సొడి మానుస్ల్ మారొల్ జెకరాయ్చి లొఁయి
సువిలి ఎదచి లొఁయి. నిజుమి
తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చి లొఁయి సువిలి పాపుమ్ చి
సిచచ్ ఈంజయ్కాలుమ్ చక లయెదె.

52 “అయొయ్, తుమ్ మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, తుమ్ క
సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్కమెలె, దేముడు
రెగిడిల్స్ తెచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ చి ‡గేరుచి
తాలల్ కడి తుమ్ దెర గెచచ్ లుంకాడ
అసుస్స్. తూమ్ కి ఒతత్ పఁవస్ నాయ్, చి
ఒతత్ పెసుక గెల అనెన్మానుస్ల్ క కి అడుడ్

కెర, ఒతత్ పెసడుస్ నాయ్” మెన యేసు
సంగిలన్.

53యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతికయ్,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
చి పరిసయుయ్ల్ జోచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్
కుసిస్దుమ్ జా, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ
జోవయింకపుస లటట్బడ పరిచచ్ కెరిల్ రితి
జతె తిల. 54 ‘ఏక్ వేల జో కిచొచ్ జవుస్
తపుప్ సంగిలె జోక దెరుక జయెదె’మెన,
రకితె తిల.

12
మాయబుదిద్చి రిసొయేసు సంగిలిసి

1 తెదొడి *ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
యేసుతె బెర జా 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
జా మాయబుదిద్ దెకిలె, అనెన్ మానుస్ల్
కి దసిస్ మాయబుదిద్ సికుక జయెదె.
జాకయ్ తుమ్ జాగర దెకన. 2 డంకి
జలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే
డీసెత్ తయెనాయ్. లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి
కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి రితి
జెయె నాయ్. ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క
జానుపజయెదె. 3అందర్ తెతుమ్కిచొచ్
సంగతసెత్ గే,ఉజిడ్ తెసూనయ్జయెదె,
చి అనెన్ కోయి నెంతె కెవిడ్వొ డంకన కిచొచ్
కచి కండయి సంగ తసెత్ గే, మేడల్ చ
ఒరెన్ల్ తెంతొసాటప్ జయెదె.

కకక్ బింక గే నే బింక గే యేసు
సంగిలిసి

(మతత్ 10:28-31)
§ 11:47 11:47మతత్యి 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 చిమొకెమ్ తుమ్ పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు….”. * 12:1 12:1 నెంజిలె,జాఅరుద్ మ్ క
‘లచచ్జిన్మానుస్ల్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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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. తుమ్ జోకయ్ బియఁ మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

6 “ఈంజ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ పాఁచ్
గెర్ పిటట్ల్ దొనిన్ కాసుక వికుల, గెద.
జలె, దసచక ‘విలువ’ మెన మానుస్ల్
నే దెకిలెకి, దేముడు జోవయింతె ఎకిక్క
కి పఁవెస్ నాయ్. 7 దేముడు తుమ్ చి
ఉపిప్ర్ కెదిద్ పేమ అసెస్ మెలె, తుమ్ చి
బోడిచసెండివాడల్ఎతిక్మొతుత్ 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 చి
మొకెమ్ ఒపప్నుల గే, అంచయ్మానుస్ల్,
మెన, పరలోకుమ్ తె దేముడుచ
దూతల్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒపప్నిందె. 9 గని,
మానుస్చి మొకెమ్ కో అంచి రిసొ జోచొ
నెంజి మెనుల గే, దసిస్, ఒతత్ దూతల్ చి
మొకెమ్ జోవయించి రిసొ ‘అంచ నెంజితి’
మెన ఆఁవ్ సంగిందె.

10 “అనెన్, కో గడియ బమమ్ జా కెర
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి
రిసొ అనామ్నుమ్ కోడు లటట్బుల గే,

జోవయింతె ఎతిక్మానుస్చిజాపాపుమ్
చెమించుప కెరుక జయెదె. గని,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప
కెరుల గే, జోవయింతె కచి పాపుమ్
చెమించుప జయెనాయ్.

11“అనెన్ కిచొచ్మెలె,తుమ్ చిఉపిప్రి
కోపుమ్ జల యూదుల్ తుమ్ క నిందల్
కెర జోవయించ సబ గెరల్ నెంజిలె
అదికారుల్ చి మొకెమ్, నెంజిలె రానల్ చి
మొకెమ్ పరిచచ్ కెరుల, గని తుమ్ కీసి
రుజుజ్ నఙనుక గే, కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే,
తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే, తుమ్ బియఁ
నాయ్. 12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ కిచొచ్
సంగుక గే తెదొడ్ క, జయి గడియయ్
పరలోకుమ్ చొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తుమ్ క సికడెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.
సొమాస్రుమ్ జతి ఆసక 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?” 15 జనాబ్ క అనెన్,
“తుమ్ సూన. సొమాస్రుమ్ దొరుక్
కెరంతి ఆస నే జతి రితి తుమ్ జాగర
తెన్తా. మానుస్క కెదిద్ సొమాస్రుమ్తిలె
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

† 12:15 12:15నెంజిలె, ‘జోఒగగ్ర్ దీసల్జితి రితిసెలవ్దెతిసినెంజె’. నెంజిలె ‘జోవయింకజియడిత్సి నెంజె,
జోవయించి జీవితుమ్ క నిజుమ్ముకిక్మ్ తిలిసి నెంజె’.
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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 జిమెననిందె మెలన్. 20 గని
దేముడు జో మానుస్క, ‘తుయి బుదిద్
నెంజిలొ వెరి సుదొ, తుచి. జీవు ఆజి
రాతికయ్ కడ నెంక జెవుల. జయిఅంచి
ఆడ. తుకయ్తుయి కుడవనిల్సి తెదొడ్ క
కచి జయెదె?’ మెలన్. 21జలె, కోఈంజ
లోకుమ్ చి ఆసిత్ కుడవన సొమాస్రుమ్
కెరనులచిదేముడుకపఁవస్జోదెతిఆతమ్
సొమాస్రుమ్ జోక తయె నాయ్ గే, జోచి
గతిత్ ఈంజటాలిచొమానుస్చి గతిత్ ఎకిక్”
మెనయేసు సంగిలన్.

‘కీసి జా జిమ్ దె?’
(మతత్ 6:25-34; 6:19-21)

22 “జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే, కిచొచ్
గలనుమ్ దె గే, కీసి జా జిమ్ దె’ మెన
తుమ్ చి మెనుస్తె చింత గలన నాయ్.
23 కిచొచ్క మెలె, అనిన్మ్ చి కంట
మానుస్చి ‡ఆతమ్ముకిక్మ్గెద,పాలల్ చి
కంట ఆఁగ్ విలువ గెద?. 24 కాడల్ చి
రిసొతుమ్ఉచర. జేఁవ్ఉంపితినాయ్,
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,
§జోచిబతుక్క కొలత్క అతెత్క్ జవుస్ ఒగగ్ర్

కెరనుక తెరె గే? నెతె. 26 దసస్ ఇస
ఇదుదల్ కమొ జరుగ్ కెరుక నెతురుస్ జలె,
అనెన్ తిల కమొజరుగ్ కెరుక కిచొచ్క బమమ్
జతసు?

27 “డొంగెచ పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే,
తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ కామ్ కెరి నాయ్,
పాలల్ వీంతి నాయ్. జలెకి, ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ కలుగు జలొ పూరుగ్ మ్ చొ
రానొ సొలొమోను కి ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి
రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ . 28తుమ్ తొకిక్
నముకుమ్తిలస,ఏక్కోడుఉచర. 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 తా నాయ్. 30 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్మానుస్ల్ ఇస వసుత్ వల్
దొరుక్ కెరనుక ఆస జతతి. ఇససామనుల్
తుమ్ క కి దొరుక్ జతతి మెన తుమ్ క
అబొబ్ది జతొ దేముడు జానె. 31తూమ్,
కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, *జోచిరాజిమ్ తె
బెద, జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండుక
ఆస జా, చి దొరుక్ జల ఈంజేఁవ్ అనెన్
వసుత్ వల్ కి తుమ్ క జో దొరుక్ కెరెదె.

పరలోకుమ్ తెచిఆతమ్సొమాస్రుమ్ క
ఆస జతిస్ చి కోడు

32 “అంచి ఇదిలిసి మంద జల అంక
నంపజలస,తుమ్బియఁనాయ్. కిచొచ్క
మెలె, †జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెద జో
తెన్ ఏలుప కెరి రితి అంచొ అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి ఉదెద్సుమ్. 33తుమ్ చ
ఆసుత్ ల్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క
జా డబుబ్ల్ క తుమ్ దరుమ్మ్ దాస.
పరలోకుమ్ తెచి పోరన్ నే జతి రగుమ్
పాడ్ నే జతి రగుమ్ సెంచెల్ కోడు దొరుక్

‡ 12:23 12:23 నెంజిలె ‘జీవు’. § 12:25 12:25 నెంజిలె, ‘జోవయింక దిల దీసల్ చి కంటజోవయించి

ఇసుట్ మ్ క అనెన్ దీసల్జింక జయెదెగె?’ * 12:31 12:31నెంజిలె ‘జోచిరాజిమ్ఈంజలోకుమ్ తెఎదారుద్ 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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కెరన తా. జేఁవ్ సెంచెల్ తె కిచొచ్ తంక
మెలె, పాడ్ నే జతి, కేన్ చోరు జా
దనుమ్ క పాసి గెచుచ్క నెతిరి, చి కేన్
కీఁవు జాక కంక నెతిరి. 34 తుమ్ కేన్
లోకుమ్ తె దనుమ్ సంపాదన కెరన తసెత్
గే, ఒతత్ తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్
ఉచరె తసెత్.

యేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ క తెయార్
జా

(మతత్ 24:42-51)
35-36 “పెండిల్ విందు తెంతొ బుల

జెతొ కేన్ ఎజొమాని గెరి అనెన్ జెతిస్ క
జోచ సేవ కెరస జోచ పాలల్ చెంగిల్
కుంచన దీవు లంబడ తా, జో అయ్ లె
కెవిడ్తె ఉంకయ్ లె కెవిడ్ ఉగడ్ దెంక మెన,
రకితె తవుల, గెద. తుమ్, జలె, దసిస్
తెయార్ జా తా. 37 ఆఁవ్ ఎజొమాని
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, అంచ సేవ కెరస
రితసతె కో చెదొయ్ తా రకితె తిలె,
జోవయింకయ్ చెంగిలి. తుమ్ క కిచొచ్
కచితుమ్ మెంతసి మెలె, ఆఁవ్ అంచి
పాలుమ్ కుంచన జోవయింక అనిన్మ్ క
వెసడ దా, జోవయించి రిసొ జొగుడ
దెయిందె. 38 అనెన్ ఆలిస్మ్ అయ్ లి
రితి సొకుక్క నెంజిలె కుకుడొ వాంసెనె
అయ్ లె, తెదిద్ గడియ గెలె కి కో దసిస్
చెదొద్య్ తా రకితె తవుల గే, జోవయింక
చెంగిలి!

39 “గని ఏక్ టాలి తుమ్ చెంగిల్
అరుద్ మ్ కెరన. కిచొచ్ మెలె, కేన్
సమయుమ్ క చోరు జెయెదె మెన గెర్ చొ
ఎజొమాని కో జలెకు జాన్ తొ జలె, ‡జో
చెదొయితతొత్ ,అనెన్చోరుజోచిగెరిపెసితి
అవ్ కాసుమ్ తతి రితి గేర్ ములితొ
నాయ్. 40 జలె, తుమ్ తెయార్ జా తా
రకితె తంక అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్
నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెయిందె”
మెనయేసు సంగిలన్.

41తెదొడిపేతురు “పబు,ఈంజటాలి
§అమ్ కయ్ సంగితసి, గే ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ గె?” మెన యేసుక పుసిలన్.
42 యేసుపబు జోక, “పయానుమ్
గెచుచ్క మెన ఎజొమాని బార్ జంక జలె,
జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్
దెంక మెన జో నిసాన నిదానుమ్ చొ గొతిత్
సుదొ కో జవుల? 43 జో ఎజొమాని
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జో గొతిత్ సుదొ జో
ఎజొమాని తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె, గొతిత్
సుదొక చెంగిలి. 44 దసిస్ నిదానుమ్
కెర తయెదె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
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 పియ
మచుచ్క దెరెల్, 46 ‘ఎజొమాని ఆజి జెయె
నాయ్’ మెన గొతిత్ సుదొ ఉచర నే రకితె
దీస్ క, గడియక జో ఎజొమాని ఉటట్
జెయెదె చి, జోక *మొరి సిచచ్ తియడ
కెర,జోక †నంప నెంజిలస సిచచ్ జతిస్ తె
జో 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.
48 జోచొ 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, జో మానుస్

‡ 12:39 12:39 ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ‘జో చెదొద్యి తతొత్ , అనెన్’ చి కోడు తయె
నాయ్. § 12:41 12:41 ఏక్ వేల సిసుస్ల్ కయ్ పేతురు ఉచరయ్. * 12:46 12:46 నెంజిలెటాలిక
‘కండ గెలెదె’. † 12:46 12:46 నెంజిలె ‘నిదానుమ్ నెంజిలసక’.
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నిదానుమ్ తెన్ జా వాడిక కెర పబుచి
సేవ కెరుక అసెస్, చి అమ్ క ‘దసిస్
నిదానుమ్ కెరల్ గే, నాయ్ గె’ జో పబు
దెకెదె. దసిస్, కచి అతిత్ జో ఒగగ్ర్ సొరప్
కెర తయెదెగే,జోమానుస్ అనెన్లాబుమ్
తెన్ అనెన్ దెంక అసెస్.
యేసు అయ్ లిసి ఎకిక్ సేంతుమ్

కెరయ్ తిసి నెంజె
(మతత్ 10:34-36)

49 “బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగి
సువుక అయ్ లయ్, చి జా ఆగి
అపెప్ లంబ తతిత్ జలె ఆఁవ్ ‘చెంగిల్’
మెన్ తయ్. 50ఏక్మానుస్మాములుమ్
పానిచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక జలె, కీసి
పానితె డుఙుక తయెదె గే, దసిస్ ఆఁవ్
సెమల్ తె డుఙ మొరుక అసెస్, చి జా
పూరి జరుగ్ జతె ఎదక అంచి పెటిట్ కెదిద్
బాద సేడత్సి!

51 “జలె, అంక ‘జో బూలోకుమ్ తె
అయ్ లిసి మానుస్ల్ తె ఎకిక్ సేంతుమ్
కెరెదె’ మెన తుమ్ ఉచరసు గె? ఆఁవ్
అయ్ లిసి సేంతుమ్ దెయె నాయ్, గని
ఆఁవ్ అయ్ లి రిసొ మానుస్ల్ జటుల్
జవుల. 52మెలె, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్ గెరి
పాఁచ్ జిన్తిలె,జటుల్ జవుల. దొగులఏక్
జటుట్ జా, తీగల్ ఏక్ జటుట్ జా, దొగులచి
ఉపిప్రి తీగల్ విరోదుమ్ జవుల. నెంజిలె,
తీగల్చి ఉపిప్రి దొగుల విరోదుమ్ జవుల.
53 దసిస్, పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి అబొబ్సి
విరోదుమ్ జయెదె, అబొబ్స్ చి ఉపిప్రి
పుతుత్ సి విరోదుమ్ జయెదె, దువిస్ చి
ఉపిప్రి అయయ్సి చి, అయయ్స్ చి ఉపిప్రి
దువిసి విరోదుమ్ జవుల, చి సూనుస్ చి
ఉపిప్రి అతత్స్, చి అతత్స్ చి ఉపిప్రి
సూనుసి విరోదుమ్ జవుల”మెనయేసు
సంగిలన్.

కాలుమ్ కీసిచి గే చినితిస్ చి రిసొచి
కోడు

(మతత్ 16:2-3)
54 యేసు పెజల్ క, “పడమర పకక్

పాని దెతి మబుబ్ అయ్ లె, ‘పాని
పెటెదె’,మెన తుమ్ బేగి సంగితసు గెద,
కచితుమ్ జరుగ్ జతయ్. 55పడొత్ దచెచ్న
పకక్ తెంతొ వాదు వీరెల్, ‘ఆజి గటిట్ఙ వేడి
కెరెదె’మెనచినితెచి, దసిస్ జరుగ్ జయెదె
గెద? 56తుమ్ ఉపమెనుస్చొమానుస్ల్!
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)
57యేసుఅనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ జోవయింక

ఉచరయ్ లన్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్
చెంగిల్ తయెదె గే, కిచొచ్క చినుస్
నాయ్? 58 తుచి తగు సూనితొ తీరుప్
కెరొస్ తె గెచుచ్క మెన తుక నేరిమ్
వయడొత్సొచి తుయి నేరిమ్ జలొసొవటెట్
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
కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుయితుచిసిచచ్చి
ఆకర్ కాసు ఎద కి తుయి పూరి తీరుస్ప
కెరె ఎదక, తుక ములుక నెంజె.”

‡ 12:59 12:59ఈంజకోడుచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, 59. తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ చిపాపుమ్ 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 కిపూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక మెలి కోడు, తుక ములుక నెంజె. జాతీరుస్ప కెరుక నెతురుస్చి రిసొజా సిచచ్ కుటెట్
నాయ్. కీసి సేంతుమ్ జంక మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ ఒపప్న యేసుక నంపజా పాపుమ్ బుదిద్ ముల జోచి ఇసుట్ మ్
కెరుక దెరుక.
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13
సగుమ్ జిన్ పమాదుమ్ జా

మొరిల్స్ చి రిసొ సంగిలిసి
1 యేసు జేఁవ్ కొడొ సంగిలి

సమయుమ్ తిలస సగుమ్ జిన్ జోక,
సగుమ్ జిన్ గలిలయుల్ మొరిల్స్ చి
రిసొ సంగిల. “జేఁవ్ *గలిలయుల్
యెరూసలేమ్ తె దేముడుక బలి దెతె
తతికయ్, పిలాతు అదికారి జోవయింక
†కండయ్ లన్, చి జేఁవ్ అరిప్తుమ్
దిలిస్ తె జోవయించి లొఁయి కలొయ్
జలి”మెన సంగిల. 2యేసు జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజేఁవ్
గలిలయుల్ ఇసి మొర గెలి రిసొ, తిల
గలిలయుల్ చి కంట ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ
జవులమెనఉచరసు గె? 3నాయ్, దసిస్
నాయ్, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
గని తుమ్ క కిచొచ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్,
నెంజిలె తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె.

4 “నెంజిలె, అమ్ చి యెరూసలేమ్ తె
సిలోయము పకక్చి గోపురుమ్ సేడ
గెలి పొది జాచి తెడి తిల అటట్ర జిన్
మానుస్ల్ తెడి తా మొరిల్స్ క ఉచరెల్,
అనెన్ యెరూసలేమ్ తె తిల మానుస్ల్ చి
కంట, జేఁవ్ అనెన్ పాపుమ్ చ జా తిల
మెన తుమ్ ఉచరసు గె? 5 దసిస్
నాయ్మెనఆఁవ్ సంగితసి గని, తుమ్ క
ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్,
నెంజిలె తూమ్ కి ఇసి మొర గెతె” మెన
యేసు సంగిలన్.
పలితుమ్ నే దిలి అంజూరుమ్

రూక్ చిటాలి
6తెదొడియేసుఈంజటాలిసంగిలన్:

“ఎకిక్లొకఏక్అంజూరుమ్రూకు అసెస్.
తినిన్ వెరుస్ల్ జలి జో రూకు జోచి దాచ
తోటతె రోవ అసెస్. జలె, జో ఎజొమాని

‘జా రూక్ తె పండుల్ అసిత్ కిచొచ్గె. దొనిన్
కోడిందె’ మెన రూక్ తె అయ్ లె, ఎకిక్
పండు కి నాయ్. 7 తెదొడి జా తోటక
దెకితొ గొతిత్ సుదొక ఎజొమాని, ఈందె,
పండుల్ చజ కోడుక మెన ‡తినిన్ వెరుస్ల్
జలి ఆఁవ్ జెతసి, గని కేన్ పండు కి
దెరె నాయ్. ఈంజొ రూకు కండ గెలు.
ఆరి ఈంజటాన్ క పాడ్ కెరయ్”మెలన్.
8 జో ఎజొమాని దసిస్ సంగితికయ్, జా
తోట రకితొసొ, “బాబు, ఏసుమ్ జవుస్
దెకుమ. రూకుక మతిత్ వెగవ కెర,
సొవును సువ దెకిన్ దె, 9 పోరుమ్ క
పండుల్ దెరెల్ రూకు తవుస్, నే దెరెల్, కండ
గెలుమ”మెలన్.
సోగ టీఁవ్ క నెతిరిల్ తేర్ బోదక

విసాంతి దీసియేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
10 జలె, 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.
12జలె, యేసు జాక దెక కెర, “పాసి జె”
మెన జాక బుకారా కెర, “అమమ్, తుచి
జబుబ్ తెంతొ చెంగిల్ జా అసిస్స్” మెన
సంగ, 13 జేఁవ్ క చడిల్ బేగి సోగ జా
టీఁవిలన్, అనెన్ దేముడుచి గవురుమ్
సంగిలన్.

14గని సెలవ్ కడనిల్ దీసిజాతేర్ 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. 15 దసిస్ సంగితికయ్,

* 13:1 13:1 గలిలయుల్ మెలె, గలిలయ పాంతుమ్ చ యూదుల్. † 13:1 13:1 గలిలయుల్ తె
సగుమ్ జిన్, బెరె,జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ క ఉదడుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరె
తిల. ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అమ్ చి పబుతుమ్ క అలల్ర్ దెతతి’ మెన ఉచరయ్ పిలాతు కండయ్ లన్.
‡ 13:7 13:7యేసు తినిన్ వెరుస్ల్ బుల 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
పాపుమ్నేములిలె,చెంగిల్బుదిద్పంటొనేదెరెల్,తుమ్ చిసిచచ్ వయితె”మెనఈంజటాలితెన్జాగరసంగితయ్.
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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, 17 జోక ‘తపుప్
కెరయ్’మెనఉచరల్స ఎతిక్జిన్ ‘అమ్ చి
తపుప్’ మెన లాజ్ జల చి, జోచి అతిత్
జరుగ్ జల వెలెల్ల కమొ ఎతిక్చి రిసొ
పెజల్ ఎతిక్ సరద్సంతోసుమ్జా గెల.

దేముడుచి రాజిమ్ క చిసొరుస్ గిడడ్క
సంగిలి టాలి

(మతత్ 13:31-33; మారుక్ 4:30-
32)

18 జో జరుగ్ కెరిల్స్ క పెజల్ దసిస్
సరద్సంతోసుమ్ జతికయ్, యేసు,
“దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే
ఉచరుమ. జాక కిచొచ్ టాలి ఉచరుమ?
19 ఈందె, సొరుస్ గిడడ్క జలిస్ చి రితి
జతయ్. ఏక్ మానుస్ సొరుస్ గిడడ్ ఆన,
జోచి పటట్య్ రోవిలన్, చి మొకక్ 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
పొంగుపజాపులుస్’మెన, ఏక్ తేర్ బోద
తీనడి పీట్ తెపులయ్ తి పీట్ గలిలి. గల
జా పాకుమ్ పులితి రితి తిఁయ దిలి, చి
జా పులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ జలెకి. జా
కలొయ్ లి పాకుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్ పుల,
ఒగగ్ర్ జా గెలి”మెన సంగిలన్.

పరలోకుమ్ తె పెసితి గుముమ్మ్ చి
రిసొచిబోదన

22 జేఁవ్ పొదులె యేసు
†యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన
పయానుమ్ గెతె తిలన్. జలె, వటెట్
అనెన్ ఒగగ్ర్ పటన్లె గఁవివ్లె గెలన్.
23 జేఁవ్ పొదులె కో గే జోక కిచొచ్ మెన
పుసిలన్ మెలె, “పబు, పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెతస
తొకిక్జిన్ జవుల గె?” మెనపుసిలన్, చి
యేసు ఒతత్ తిలసక, 24 “పరలోకుమ్ చి
గుముమ్మ్ ఇరుక్ జయెదె. జా ఇరుక్
గుముమ్మె తుమ్ పెసితి రితి ‡దొరుక్
జలిసి కెరనుక దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా
గుముమ్మె పెసుక మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరెల్
కి,జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ నెతిరి.”

25 “పరలోకుమ్ క ‘గేరు’ మెనుమ.
జో గేర్ చొ ఎజొమాని ఉటట్ తెదొడ్ క కెవిడ్
డంక దెయెదె, చి తెదొడ్ క తుమ్ జా
కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొ బయిలె టీఁవ ఉంకవుక

§ 13:19 13:19 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమిమొదొల్ క
తొకిక్జిన్మానుస్ల్ తిలెక,జారాజిమ్ వడెడ్దె, చి ఆకర్ క ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్ తె బెద తవుల, చి పిటట్ల్ రూక్ తె గూడల్
బందిలిసి అమ్ ఉచరెల్, జా రాజిమ్ తె బెదిల మానుస్ల్ క జా రాజిమ్ నీడ, చెంగిల్ తతి టాన్, దిలి రితి జయెదె.
* 13:20 13:20ఈంజ టాలితె దొనిన్ ఉచరుక జయెదె. తొలితొ తొకిక్జిన్ జా రాజిమ్ తె తిలె కి, పడొత్ తిరీమ్
తిరీమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా రాజిమ్ తె బెదితిసి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ జా ఓసుత్ కీసి జా కలొయ్ లి పీటుట్ చి రూపుమ్
జేఁవ్ చి వాసెన గటక మారుస్ప కెరెదె గే, దసిస్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ క మారుస్ప
కెరెదె, చి జోవయించి బుదిద్క మారుస్ప కెర చెంగిల్ కెరెదె. † 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. ‡ 13:24
13:24బారికుల్ 4:12, 16:31,యోహాను 3:15, 16 చి లూకా 10:25-28.
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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. తుమ్గార్
కమొ కెరల్సొ అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్
గెచచ్’ మెనెదె. 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. 29 తుమ్ నంప నెంజిలస ఒతత్
పెసుస్ నాయ్, గని తూరుప్ పకక్ తెంతొ,
పడమర పకక్ తెంతొ,ఉతత్ర పకక్ తెంతొ
చి దచెచ్న పకక్ తెంతొయూదుల్ నెంజిల
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జా కెర, దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వెస, జో తెన్
అనిన్మ్ కవుల. 30 అనెన్, 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
కామ్ పూరి జయెదె. 33 జలెకి, 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 తెంతొమొదొల్ కెర ‡‘పబుచి
నావ్ తెన్ జెతొసొక జెయియ్! జెయియ్!’
మెన తుమ్ కేక్ గలిత్ దీసి ఎద అంక
అనెన్ దెకుస్ నాయ్ మెన తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి.” మెన యేసు
సంగిలన్.

14
విసాంతి దీసి అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ

మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
§ 13:25 13:25 జానె. జేఁవ్ యూదుల్ జవుల చి “అమ్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జయెదె. ఆమి పరలోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే”మెన జేఁవ్ ఉచరెల్ కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొ దసిస్ సంగితయ్. * 13:30 13:30జాకాలుమ్ క
అగెగ్చ బూలోకుమ్ గెచచ్వ గెల కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు నొవి బూలోకుమ్ జరుగ్ కెరెదె, చి రచిచ్ంచుప
జల పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదిల జోచయ్జలమానుస్ల్ 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.
జో హేరోదు అదికారి జయెదె, గని జోచి బుదిద్కయ్యేసు దసిస్ సంగితయ్. ‡ 13:35 13:35 ఈంజ కోడు
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ తొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక సంగితి కోడు.
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1-2 అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె,
సెలవ్ *కడ దీసి, అనిన్మ్ క మెనయేసు
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 దిలిఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ చెంగిల్ దెకితె
తిల. 3జలె, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ చిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి
మెనుస్తె తిలి జోవయించి ఉపిప్ర్ చి
కుసిస్దుమ్యేసుజాన కెర,జోవయింక,
“సెలవ్ కడనిల్ దీసి జబుబ్ తిలసక చెంగిల్
కెరుక అమ్ చిమోసేచిఅతిత్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ తెన్ బెదితయ్ గే నాయ్? గె?
తుమ్ సంగ” మెన పుసిలొ. 4 గని
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తిల. తెదొడి జో
అతొత్ చటొట్ పుల తిలొ మానుస్క యేసు
పాసి బుకారా కెర జోక చెంగిల్ కెర “గో”
మెలన్.

5 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పండితుల్ క
అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్ మెలె, “తుమ్ చి
తెన్ ఎకిక్లొక పుతుత్ స్ జలెకు, బెయిలు
జలెకు తిలె, జోపుతుత్ స్ జలెకు బెయిలు
జలెకు సెలవ్ కడనిల్ దీసి కుండితె సేడ
తిలె, జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
జలెకి, బేగి జోక జా కుండితె తెంతొ
కడె నాయ్ గె? కడెదే, గెద” మెలన్.
6 ‘జోసంగిలిసి సతిత్మ్’మెన జేఁవ్ కిచొచ్
జబాబ్ దెంక నెతిరల్.

గవురుమ్ నే ఉచరంతిస్ చి రిసొచి
కోడు

7జలె,జాఅనిన్మ్ కజోపరిసయుయ్డు
బుకారల్సతె సగుమ్ జిన్ వెసుక మెన

గవురుమ్ చ టానుల్ నిసాన, యేసు
జోవయింకఇసిమెనఏక్టాలిసంగిలన్.
8 “కో జలెకు తుమ్ చితె కకక్ జలెకు
పెండిల్ విందుతె బుకారెల్గిన, విందుతె
అయ్ లొసొ తుయి గవురుమ్ చి టాన్ తె
వెసు నాయ్, నెంజిలె తుచి కంట వెలొల్
మానుస్క జో బుకారా తిలె, 9 జో వెలొల్
మానుస్ అయ్ లె, తుక చి జోక బుకారొల్సొ
తుచితె జాఁ కెర ‘ఈంజొ మానుస్క జా
టాన్ దేసు’, మెన సంగిలె, తుయి లాజ్
జా ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి
టాన్ తె తుయి తిరీమ్ గెచచ్ వెసిసెత్.
10 తుక కో జలెకు బుకారెల్, ఎతిక్చి కంట
తొకిక్ గవురుమ్ చి సొడిచి టాన్ తె గెచచ్
వెసు, చి తుక బుకారొల్సొ అయ్ లె తుక
‘మిత, అనెన్ చెంగిల్ తె వెసు’, మెన
సంగిలెగిన, జా విందుక తుచి తెన్
వెస తిల ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ తుయి
గవురుమ్ జసెత్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో
జోవయింక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె
గే, దేముడు జోవయింక దాక్ కెరెదె, గని
కో జోవయింక జొయియ్ దాక్ కెరనెదె గే,
దేముడు జోవయింక వెలొల్ కెరెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.

విందుల్ తె ముకిక్మ్ క కకక్
బుకారుక గేయేసు 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 అనెన్
సొమాస్రుల్ క జవుస్ బుకారా నాయ్.

* 14:1-2 14:1-2యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్.
విసాంతి దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె
గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్
తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు 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. కిచొచ్
మెలె, తుమ్ క అనెన్ బుకారుక సెకి తిలసక బుకారెల్ గని నెంజిలమానుస్ల్ క నాయ్మెలెగిన,జా కిచొచ్ ఒగగ్ర్ పేమ?
మతత్యి 5:46, 6:2-4, 16-18 దెక.
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కిచొచ్క మెలె, †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 క బుకారుక మెలె,
కకక్ బుకారా మెలె, బీద సుదల్ క,
మొండివొమానుస్ల్ క, సొటట్ మానుస్ల్ క,
గుడిడ్ మానుస్ల్ క, చి 14 జేఁవ్ తుమ్ క
అనెన్ బుకారుక నెతిర్ తస్ చి రిసొతుమ్ క
చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్
ఇండిలస అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి పొదిక
తుమ్ క ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు
బవుమానుమ్ దెయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.
వెలిల్ విందుచి టాలి
(మతత్ 22:1-10)

15జాఅనిన్మ్ కయేసు తెన్ వెసతిలొ
మానుస్ ఎకిక్లొజోచిజాకోడు సూన కెర,
“దేముడుచి రాజిమ్ తె, కో జో తెన్ బెద
అనిన్మ్ కవుల గే, జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి!”
మెలన్. 16యేసు టాలిక కిచొచ్ మెలన్
మెలె, “ఏక్మానుస్ వెలిల్ విందు తెయార్
కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క బుకారల్న్. 17 జలె,
విందు వంటితి సమయుమ్ జా అయ్ లి
పొది, ‘తుమ్ జా, విందు తెయార్ జా
అసెస్’మెన బుకారల్ సుదల్ క సంగు మెన
ఎజొమానిజోచొగొతిత్ సుదొక తెదయ్ లన్.
18 గని జేఁవ్ బుకారల్స ఎతిక్జిన్ ఎకిక్
బుదిద్ జా,జోవయింతెఎతిక్మానుస్జెంక
నెతిరి మెల. జోవయింతె తొలితొచొ జో
ఎజొమానితెదయ్ లొగొతిత్ 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 నాయ్ మెన 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, జేఁవ్
మానుస్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్జోఎజొమానిక
సంగిలన్,చిజోఎజొమానిఒగగ్ర్ కోపుమ్
జా, జోచొ గొతిత్ సుదొక, ‘తుయి బేగి
గో, చి పటున్మ్ చ వీదులె వటెట్లె కో
బీద సుదల్, మొండివొ మానుస్ల్, గుడిడ్
మానుస్ల్ చి సొటట్ మానుస్ల్ తవుల గే,
జోవయింక అంచి విందుతె కడ ఆను’
మెనసంగిలన్. 22సంగితికయ్,జోదసిస్
గెచచ్ దసిస్ కెర, అనెన్ జా కెర ఎజొమానిక
బాబు, తుయి సంగిల్ రితి కెర అసిస్,
గని విందుతె అనెన్ టాన్ అసెస్, మెలన్,
23జోగొతిత్ సుదొక ఎజొమానిఅనెన్, జలె,
పటున్మ్ఒతత్ల్ తొచిబయిలెతుయిగెచచ్
ఒతత్చ వటెట్లె కో తిలె, ఏడెల్ చి తెడి కో
బిచిచ్మ్ నఙితస జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క బలవంతుమ్ కెర కడ ఆను.
అంచొ గేరు §బెరుకయ్మెలన్. 24జలె,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జేఁవ్
తొలితొ బుకారల్సచ రిత జలమానుస్ల్ తె
కో కి *అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్
దెయినాయ్.” మెనయేసు సంగిలన్.
యేసు సిసుస్డు జంక కో ఉచరెల్,

చెంగిల్ ఉచరుక
(మతత్ 10:37-38)

25 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె గెతి
రిసొ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్జోతెన్ బెద గెతె తిల. తతికయ్,
యేసు పసుల జోవయింక, 26 “అంచొ
సిసుస్డు జంక మెన కో అంచితె జెయెదె
గే, అంక పేమ కెరి కంట అబొబ్స్ క,
అయయ్స్ క, తేరిస్క,జోవయించబోదల్ క,

‡ 14:13 14:13 నెంజిలె ‘విందుతె’. § 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొబుకారల్మానుస్ల్ తె కో కి అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయినాయ్మెనజోఎజొమాని

సంగిలొ మెన యేసు 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.
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అనన్సీంసిక, అపప్సీంసిక చి జోకయ్
తొకిక్ పేమ నే కెరెల్, నెంజె. 27జోచిసొంత
†సిలువ వయన, కో అంచి పటిట్ జెయె
నాయ్గే,జో,అంచొసిసుస్డు జంక నెతె.

28 “తుమ్ చితె కో జలెకు ఉపిప్ర్ గేర్
బందుక ఉచర తిలె, జా పూరి బందితి
రిసొ డబుబ్ల్ సరిపుచుప జయెదె గే
నాయ్ గే దెకుక మెన, లెకక్ కెరుక మెన
వెసెదె. 29జోతొలిల్తొ జా లెకక్ నే కెరె జా
ఉపిప్ర్ గేర్ చిపునాదిగలిలెపడొత్ డబుబ్ల్
సరిపుచుప నే జతిస్ చి రుజుజ్ పడొత్ దెక
పూరి బందుక నెత ముల దిలె, దెకితస
ఎతిక్జిన్ జోక ఆఁసుల. 30 ‘ఈంజొ
మానుస్ఉపిప్ర్ గేర్బందుకమొదొల్కెరొల్ ,
గనిపూరి బందుక నెత్’మెన ఆఁసుల.‡

31 “అనెన్, ఏక్ రానొ అనెన్కొల్ రానొచి
ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరుక ఉచరయ్.
ఈంజొ రానొక దెసుస్ వెయిల్ జిన్
సయ్ నుయ్మ్సుదల్తిలె, గనిజోఅనెన్కొల్
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 చితె కో జోక తిలిసి
ఎతిక్ ములె నాయ్ గే, అంచొ సిసుస్డు
జంక నెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

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

34 “లోన్ చెంగిల్ అసెస్, గని లోన్ చి
కారు గెలెగిన, జా లోన్ కీసి అనెన్ కారు
జయెదె? జయె నాయ్. అనెన్ 35 జా
కారు గెలి లోన్ క ‘ఎరు’ మెన బుఁయెయ్
సువుక కి కామ్ క నెంజె. ఆరి వెంట
గెలుక జయెదె. సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె,
సూన్ తు!”

15
నెస గెలిమెండపిలల్చి టాలి
(మతత్ 18:12-14)

1 ఏక్ సుటుట్ *సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్
చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన యూదుల్
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. 3 జాకయ్ 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
సరద్సంతోసుమ్జా కందిగోడొ కెరన 6 గెరి
దెరన జెయెదె, అనెన్, గోతుసుదల్ క చి
పాసి గెరల్ చ మానుస్ల్ క బుకారా కెర,
‘అంచిసంతోసుమ్ తెతుమ్బెద. కిచొచ్క
మెలె, నెస తిలి అంచి మెండపిలల్ అనెన్
దొరుక్ జా అసెస్’ మెనెదె. 7దసిస్ 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

† 14:27 14:27 లూకా 9:23 దెక, అనెన్ జా 9:23 కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 14:30 14:30 ఈంజ
టాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘అంచొసిసుస్డు జంక ఉచరెల్,ఆకర్ ఎదఅంచికామ్ కెర కేడవుక తుమ్ క సెకి అసెస్ గే
నాయ్గేతుమ్చెంగిల్ఉచర’మెనయేసుసంగితయ్. § 14:32 14:32ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,
‘అంక దొరుక్ జలి సేవ నే కెరెల్ ఓడుప జసెత్ గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’ మెనయేసు సంగిల్ రితి జతయ్.
* 15:1 15:1 ‘సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ ’ చి ‘పాపుమ్సుదల్’మెలిస్ చి అరుద్ మ్ క 5:30చి ఎటొట్ చజాచి కచ కొడొ
దెక.
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ఏక్ తకు పుంజెక్ జీన్ ‘పాపుమ్ సుదల్
నెంజుమ్’ మెన ఉచరనల్స తిలె, గని
అనెన్కొల్ జో కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్
జా పాపుమ్ ముల దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకు
పుంజెక్ జిన్ చి రిసొచి కంట జోవయించి
పాపుమ్ములమారుస్ప 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!
9 జలె, 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. 10 దసిస్, 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”మెనయేసు 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 గెతెఅగెగ్,జో
దకిలొపుతుత్ సి జోచివాటసామనుల్ ఎతిక్
కి ‡బెదవన కెర,ఏక్ దూరి దేసిమిగెచుచ్క

మెనబార్ జలన్. జా దూరి దేసిమి గెచచ్
తా, ఈంజొ కిచొచ్ కెరల్న్? బుదిద్ నెంజిల
కమొతెజోకదిలిసిఎతిక్పాడ్ కెర గెలన్.
14 జా పూరి కేడిత్కయ్, జా దేసిమి వెలిల్
గార్ జా గెలి, 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, చి యూదుల్ తెన్
జా కామ్ నిసాక్రుమ్ చి జలెకి, కెరల్న్.§
16 జలె చూ బమమ్క జో ఉబెడొ కీసి జలొ
మెలె, జేఁవ్ అండుల్ *కతిసి జో కి సరద్
తెన్ కతొ, గని జోక కో దెతినాయ్.

17 “దసిస్, జోక కొవ్ ని నాయ్,
తోడు నాయ్ చి రిసొ సగుమ్ దీసల్
గెతికయ్, జోక బుదిద్ అయ్ లి, చి
కిచొచ్ మెన ఉచరనల్న్ 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, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అసిస్.’
19 ‘అంచొ పుతుత్ ’ మెన తుయి అంక
సంగుక జలె, అంక విలువ నాయ్, గని
అంక ‘అంచొ గొతిమానుస్’ మెన తుయి
అంక తియన కామ్ దె” మెన సంగిందె
మెన జో ఉబెడొ ఉచరన, 20 ఉటట్ ,
అబొబ్స్ తెఅనెన్ గెచుచ్క బార్ జలొ. జలె,
అబొబ్స్ చొ గేరుక అనెన్ దూరి తిలి పొది,
అబొబ్సి జోవయింక దెక కెర, జో బుదిద్
నెంజ తిలొ గని అపెప్ ఇదిల్ బుదిద్ జలొ
పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా 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

† 15:8 15:8 జా దేసిమి ఏక్ వెండి కాసు కెదిద్ విలువ జయెదె మెలె, 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.
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సంగుక అంక విలువ నాయ్,’ మెలన్.
22గనిఅబొబ్సిజోవయించగొతిత్ సుదల్ క
బుకారా కెర, ‘అమ్ చ పాలల్ ఎతిక్తె
చెంగిల్ చి బే బేగి ఆన ఇనెన్క గల దాస,
చిఇనెన్చిఊంటితెఉంగారుమ్చిచటెట్లె
జోడుల్ గల దాస. 23 దసిస్ కెరల్దు మెలె,
అమ్బలుస్ప జలొపోతుపిలల్ తుమ్ఆన
కండ, చి ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లి సరద్క
విందు కెరుమ. 24 కిచొచ్క మెలె, ఈంజొ
అంచొ పుతుత్ మొర గెచచ్ అనెన్ జిఁయ
అసెస్. నెస తిలొ, చి అనెన్ దొరుక్ జలొ’
మెన అబొబ్సి సంగిలొ, అనెన్, ఎతిక్
తెయార్ జతికయ్, సరద్ కెరనుక దెరల్.

25 “జలె, ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లొ
ఉబెడొచొ అనొన్సి జోవయించి బుఁయితె
కామ్ కెరె తిలొ, చి గెరి అనెన్ ఉటట్ జెతె
తిలి పొది పాసి అయ్ లె, బాజె నచితి
అవాడ్ సూనల్న్. 26 సూన కెర, గొతిత్
సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, ‘కిచొచ్క
బజయితతి, సరద్ కెరంతతి?’ మెన
పుసిలన్, 27చి గొతిత్ సుదొ జోక, ‘బావొది
గెరి అయ్ లన్ చి జో జీవ్ తా గెరి ఉటట్
జా అసెస్చి రిసొ అబొబ్ది బేడు తిలొ
పోతుపిలల్ కండయ్ లన్.’

28 “జలె, జోమానుస్చొ ఈంజొ వెలొల్
పుతుత్ స్ క కోపుమ్అయ్ లి, చి గెరి పెసుక
కి జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్. జాకయ్ అబొబ్సి
బార్ జా, తెడి జె మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలన్, గని 29అబొబ్స్ క జో, ‘ఈందె,
ఎతిత్ వెరుస్ల్ తుచి సేవ కెరల్య్, తుయి
సంగిలిసినిదానుమ్కెర, కెఁయయ్ కిపిటట్వి
నాయ్. జలెకి, అంచ గోతుసుదల్ తెన్
ఆఁవ్ సరద్ తెన్ విందు కెరంతి రితి కెఁయయ్
కి ఏక్ ఇదిలిసిగొరె కి దెసిస్నాయ్. 30గని
సానివొ తెన్ బెద తుచి †ఆసిత్ పాడ్ కెరొల్
ఈంజొ పుతుత్ ది గెరి జెతికయ్, తుయి
బేడు తిలొ పోతు కండయ్ లది! కిచొచ్
సతిత్మ్, జా!’ మెన జో వెలొల్ పుతుత్ సి
సంగిలన్, చి 31అబొబ్సి జోక, ‘ఓ పుతత్,

తుయి కెఁయఁక కి అంచి తెన్ అసిస్సి,
చి అంచి ఆసిత్ ఎతిక్ తుచి. 32 జలెకి,
ఈంజొ తుచొ బావొది మొర గెచచ్ అనెన్
జీవ్ జలన్. నెస తిలన్, గని అనెన్
దొరుక్ జలొచి రిసొ ఇసి విందు దా
సరద్ కెరనుక చెంగిలి’ మెన సంగిలన్,
మెన సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ క చి
‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన అనెన్ మానుస్ల్
నిసాక్రుమ్ సంగిలస జోవయింక నంప
కెరిస్ చి రిసొ యేసు పండితుల్ క టాలి
సంగ జేఁవ్ పండితుల్ చి తపుప్చి రిసొ
ఉచరయ్ లన్.”

16
తెలివ్ తిల గొతిత్ సుదొచిటాలి

1 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క,
“సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి గెర్ చి
కామ్ ఎతిక్ దెకుక చి జోచి ఆసిత్ ఎతిక్
దెకుక జోతె ఏక్ మానుస్ తిలొ. జలె,
‘తుచి ఆసిత్ దెకితొసొ జా ఆసిత్ పాడ్
కెరయ్’ మెన జో ఎజొమానిక కబుర్
అయ్ లి. 2 జో జోచి ఆసిత్ 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.

3 “జలె, ఎజొమానిచి ఆసిత్ దెకితొ
ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ తెలివి ఉచరనల్న్
మెలె, అంచొ ఎజొమాని అంక కడ గెలెదె
జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? కూలి
కామ్ కెరుక అంక సతుత్ నాయ్, అఁవ్
నెతిరి. బిచిచ్మ్ నఙుక లాజు, మెన
ఉచర అసిస్. 4 ఎజొమాని అంక కడ
గెలె పొది మానుస్ల్ అంక సినేతుమ్
జా తా జోవయించ గెరలె బుకారెల్
బాద తయె నాయ్ మెన ఉచరన కెర,
5 ఎకిక్లొకచి పడొత్ అనెన్కిక్లొక వరస్
తెన్ జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల

† 15:30 15:30 నెంజిలె ‘డబుబ్ల్’.
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ఎతిక్జిన్ క బుకారా కెర, తొలితొచొక
అంచొ ఎజొమానిక తుయి కెదిద్ బాకి జా
అసిస్సి? మెన పుసిలన్. 6జో రునుమ్
జలొసొ చెతత్ర్ వెయిల్ కాయల్ తేలు
మెలన్, చి ఈంజొ జలె తుచి బాకి నఙ
తిలి పుసత్కుమ్ బేగి చజన వెస ‘దొనిన్
వెయిలు’మెన రెగుడు మెలన్.

7 “తెదొడి ఎజొమానిచొ గేర్ దెకితొసొ
అనెన్కొల్ క బుకారా కెర, ‘తుయి కెదిద్ బాకి
జా అసిస్స్’, మెన పుసిలన్, చి జో
‘వెయి నాడివొ 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, దేముడుచిఉజిడ్బుదిద్
జలసచి కంట ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్
తిలస జోవయించి ఈంజ కాలుమ్ చ
మానుస్ల్ తెన్ బలే తెలివి దెకన్ తతి.

9“జలె,తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసి?
*ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ క
నేసత్మ్ కెరన, చి జా డబుబ్ల్ కేడెల్
పరలోకుమ్ తె ఎలల్కాలుమ్ జియఁతసిత్తె
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
ఈంజలోకుమ్ 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. 15 యేసు జోవయింక,
“మానుస్ల్ చి మొకెమ్ పునిన్మ్ తిలి రితి
డీసుక ఆస జతస తుమి. గని తుమ్ చి
పెటిట్ కిచొచ్ బుదిద్ అసెస్ గే దేముడు జానె.
జలె,ఈంజలోకుమ్ 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 చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ

* 16:9 16:9 ఎజొమానిమెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుకటాలి జతయ్. † 16:9 16:9 నెంజిలె,
ఎజొమాని,మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. ‡ 16:9 16:9 నెంజిలె గీకు తెన్ చి ఈంజ 9
నంబర్ కోడు తొలితొ రెగిడిల్స్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెన అనెన్ సగుమ్ జిన్ ఉచరతిమెలె, 9. జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసిమెలె,ఈంజలోకుమ్ చి డబుబ్ల్ పాపుమ్ చి జలెకి, తుమ్ బుదిద్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
సేవ కెరి రితిజాడబుబ్ల్వాడిక కెరన నేసత్మ్ కెరన,చిజా కేడెల్ తుమ్మొర గెలె, పరలోకుమ్ తెతుమ్ క బెదవనుల
నెంజిలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గీకు బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్ మెలె, ‘పాపుమ్ చి
డబుబ్ల్ క నేసత్మ్ కెరన, చిజా డబుబ్ల్ కేడెల్, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క బెదవనుల. గని ఉపిప్రి జామతెత్లి రెగిడిల్స్ తె
రెగిడిల్ రితి అరుద్ మ్ అనెన్ సంగితయ్’మెనఉచరసుమ్.
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కబురుల్ రెగిడిల్సి ముకిక్మ్ జా తిల. గని
యోహాను అయ్ లి తెంతొ, దేముడుచి
రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి రిసొచి,
సుబుమ్ కబుర్ సూనయి జతయ్, జో
సూనయ్ లొ, ఆఁవ్ సూనయ్ తసి, చి
పాఁవ జా అయ్ లి ఈంజ రాజిమ్ తె
బెదితస ఎతిక్జిన్ బెదుక మెన బమమ్
జతతి. 17 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ చి ఎకిక్
అచుమ్ చి విలువ గెచెచ్ నాయ్, జెతె కేన్
అచుమ్ కామ్ క నెంజితి రితి జతి కంట,
పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ కేడ గెచుచ్క
సులుల్ .

18 “కో జలెకు జో జోచి తేరిస్క
ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెల్, లంజె
వంసుమ్ చొ జతయ్, చి జాకయ్ పెండిల్
ముల దిలి కేన్ తేర్ బోదక కో పెండిల్
జయెదె గే, జో కి లంజె వంసుమ్ చొ
జతయ్.
లాజర్ మెలొ బీద సుదొ చి

సొమాస్రుమ్ తిలొస్ చి రిసొటాలి
19 “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జో

రోజుక చెంగిల చెంగిలసొమాస్రుల్ గలంతి
ఊద రంగుచ ఒగగ్ర్ కరీద్ చ పాలల్
గలనెదె, చి రోజుక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్
కెరన సుకుక్మ్ తెన్ జితె తిలొ. 20జలె,
జోసొమాస్రొచిమేడచి గుముమ్మెలాజర్
మెలొ బీద సుదొ ఎంగడ్ తయెదె. జోచి
ఆఁగ్ బెరు గావోవ్ తిల. 21జో సొమాస్రొ
అనిన్మ్ కెరి బలల్య్ తెంతొ సేడత్ చింబొ
గిడడ్ల్ 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. 23అనెన్ 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 జోచి ఊంటి పానితె బుడడ్వ అంచి
జీబుతె ఇదిల్ లయడ తిమడిత్ రిసొ
జో లాజర్ క అంచితె తెదవు. ఈంజ
ఆగి అంక ఒగగ్ర్ నొపిప్ దెతయ్ చి రిసొ’
మెనసొమాస్రొ బతిమాలప్జాసంగిలన్.
25 గని అబాహామ్ జోక, ‘పుతత్, తుయి
బూలోకుమ్ తె జితె తిలి పొది §తుక
ఇసుట్ మ్ అయ్ లిసి దొరుక్ కెరన సుకుక్మ్
తెన్ జితె తిలది. గని లాజర్ కసట్ల్ సేడెత్
తిలన్. గని అపెప్ జో ఇనెన్ సుకుక్మ్
జా అసెస్, చి తుయి ఒతత్ సిచచ్ల్ సేడెత్
తతత్సి. 26 అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క
అమ్ క మదెనె వెలిల్ గొయి అడుడ్ అసెస్.
ఏక్ వేల ఇనెన్ తెంతొ సగుమ్ జిన్ ఒతత్
గెచుచ్క ఉచరెల్ అడుడ్ తవుసు. నెతురుస్’
చి ‘ఒతత్ తిలస కో కి ఇనెన్ డేఁవ జెతు
నాయ్మెన జా గొయి అడుడ్ అసెస్’ మెన
27 అబాహామ్ సంగితికయ్, సొమాస్రొ
అనెన్, దసిస్ జలె, తాతొ, అంచి ఏక్
మనవి సంగిమ్ దె. దయ కెర, అంచొ
అబొబ్చిగెరిజోలాజర్ కతెదవు. 28అంక
పాఁచ్ జిన్ బావుడుల్ అసిత్, చి జేఁవ్ కి
ఈంజ సిచచ్ జతిలోకుమ్ తె నేఉత, సేడిత్
రితి జోవయింక బుదిద్ సికడుస్ మెలన్.
29 గని అబాహామ్ 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, గని మొర గెలొసొ కో జలెకు
జేఁవ్ తె గెచచ్ బుదిద్ సంగిలె, జేఁవ్ కెరల్

§ 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచి వాటపూరి’.
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పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ బుదిద్
ముల మారుస్ప జవుల’ మెలన్. 31 చి
ఆకర్ క అబాహామ్ జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, ‘మోసేచి అతిత్ దేముడుచి
ఆగన్ల్ రెగిడిల్ కొడొ కి, దేముడుచ కబురుల్
సంగిల పూరుగ్ ల్ రెగిడిల్ కొడొ సూన నంప
నే కెరెల్, కో జవుస్ మొరొల్ మానుస్ అనెన్
జీవ్జాఉటెల్కి నంప కెరినాయ్.’ ”,మెన
పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

17
పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 18:6-7,21-22; మారుక్

9:42)
1తెదొడియేసుజోవయించసిసుస్ల్ క,

“*పాపుమ్ కెరయ్ త అలల్ర్ కచితుమ్
జెయెదె, గని కచి అతిత్ దస అలల్ర్
జెవుల మెలె, అయొయ్, జోవయింక
సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! 2 అంక నంపజల
ఇస బాలబోదల్ జలసతె ఎకిక్లొక
కి, కో †పాపుమ్ కెరయెదె గే, జోచి
టొటయ్ తిరేవ్లి పతుత్ రు. ఒడొవ దా
జోవయింక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక
చెంగిలి. 3తూమ్జాగర తా. తుమ్ చితె
కో గే మెనుమ. తుచొ కేన్ జవుస్
బావొ పాపుమ్ కెరెల్గిన, జోవయింక
బుదిద్ సంగు, చి జోవయించి తపుప్క
దుకుమ్ జా బుదిద్ జలెగిన, జోవయింక
చెమించుప కెరు. 4 అనెన్, రోజుక
సతుత్ సుటుల్ కి తుక పాపుమ్ కెర జేఁవ్
సతుత్ సుటుల్ తుచి పకక్ పసుల ‘అంచి
తపుప్. చెమించుప కెరు’ మెన జో
సంగిలెగిన, తుయి జోక చెమించుప
కెరుక అసెస్”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క
బుదిద్ సంగిలన్.
నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు

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 రకతాజవుస్
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
పూచితిలిసి కెరిల్ రిసొజో ఎజొమానిజోక
‘తుయి దయ కెరల్ది’ మెనెదె గె? నాయ్,
గెద. 10 జలె, తుమ్ చి పూచి తెన్ కి
దసిస్, దేముడు తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్
కెర తుమ్ చిపూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచొచ్
మెన మెలె, ‘అమ్ రితయ్ గొతిత్ సుదల్.
అమ్ గవురుమ్ క విలువ నాయ్. అమ్ క
పూచి తిలిసి కెర అసుస్మ్. తెదిద్లి’మెన
తుమ్”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్ క యేసు

చెంగిల్ కెరిల్సి
11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి

మెలె, యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
గెచుచ్క మెన సమరయ పదేసిమ్ క చి
గలిలయ పాంతుమ్ క మదెనె గెతి వటెట్
గెతె తా, 12 ఏక్ గాఁవ్ క పాసి అయ్ లె,
వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్ మానుస్ల్
జోక దసుస్ల్ జంక మెన అయ్ ల, అనెన్,
ఇదిల్ దూరి తా 13 కేక్ గల. కిచొచ్

* 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.
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మెన కేక్ గలమెలె, “యేసుపబు,బాబు,
అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ” మెన కేక్
గల. 14జలె, యేసు జోవయింక దెక కెర
“దేముడుచి గుడితె తుమ్ గెచచ్, ఒతత్చ
*పూజరుల్ తె దెకవన” మెన సంగిలన్, చి
ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన వటెట్
గెలె కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, జోవయించి
ఆఁగ్ చెంగిల్ జా సుదిద్ జల.

15 జలె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జో
చెంగిల్ జలిసి దెకన, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన
దేముడుచి గవురుమ్సంగ సంగ,యేసు
తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. 16 ఉటట్ జా,
“అంక రచిచ్ంచుప కెరదయకెరల్ది”మెన
యేసుక జోచి సరద్ సంగ యేసుచి చటెట్
సెరున్ సేడొల్ . జో మానుస్ †సమరయ
సుదొ.

17 జలె, యేసు తెదొడి, “దెసుస్జిన్ క
చెంగిల్ కెరల్య్, గెద. జేఁవ్ అనెన్క్
నొవువ్జిన్ కేతె? 18 ఈంజొ యూదుడు
నెంజిలొసొక పిటట్వ, జేఁవ్ అమ్ చ
యూదుల్ తె అనెన్ కో జోవయించి సరద్
సంగుక జెతి నాయ్ గె?” మెన పుస
కెర, 19 జో చెంగిల్ జలొసొక అనెన్,
“తుయి ఉటట్ , గెరి గో. అంచి ఉపిప్రి
తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ ‡చెంగిల్
జా అసిస్సి” మెన యేసు జో మానుస్క
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.
కిచొచ్మెలె, దేముడుచి రాజిమ్అపెప్యి
కి §తుమ్ చి నెడిమి అసెస్” మెన
సంగిలన్.
యేసుఎదారుద్ మ్ఏలుప కెరుకమెన

అనెన్ జెతిస్ చి రిసొచి కోడు
22జోచసొంతసిసుస్ల్ కయేసు,ఆఁవ్

మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక “ఏక్
దీసి గడియజవుస్ డీసుస్”మెన తుమ్
ఒగగ్ర్ ఆస జత దీసల్ జెవుల, గని జా
మదెనె అంక దెకుక నెతురుస్. 23 అనెన్,
“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, ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ *ఏలుప
కెరుక మెన ఉత జెతి దీసిక కేన్ పకక్
కి డీసిందె. 25 గని జా నే జతె అగెగ్
తొలితొఆఁవ్ ఒగగ్ర్బాదల్ సెమల్సేడుక
అసెస్,ఈంజకాలుమ్ చ †మానుస్ల్ అంక
“అమ్ క నాయ్. మొరుస్!” మెనుక
అసెస్.

26 నోవహ పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్
మానుస్ల్ కీస్ జతె తిల గే, దసిస్, ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
నే జెతె అగెగ్చి మదెనె ఆఁవ్ జెతె ఎదక
మానుస్ల్ దసిస్ జతె తవుల. 27మెలె,
‘జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్క’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు

* 17:14 17:14యూదుల్తెన్వెలిల్ రోగుమ్ఏక్మానుస్కములతిలె,జోమానుస్క ‘చెంగిల్,సుదిద్ జలొ’మెన
రుజుజ్ సంగుకఎకిక్పూజరుల్ కయ్అదికారుమ్, 5:12చిఎటొట్ చికోడుదెక. † 17:16 17:16సమరయసుదల్ క
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల, గని జేఁవ్యూదుల్ ఇనెన్ బుదిద్ ఉచరి నాయ్. ఎకిక్ సమరయసుదొ బుదిద్ ఉచరొల్ .
‡ 17:19 17:19 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’. § 17:21 17:21 కిచొచ్క దసిస్ మెన్ తయ్మెలె, జో
యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జా రాజిమ్ అయ్ 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. * 17:24 17:24
లూకా 1:32-33, డీసయ్ లిసి 5:10, చి 20:4-6 దెక. † 17:25 17:25 లూకా 9:22 దెక.
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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. 28 పడొత్ లోతు
పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ కి జో జితె తిలి
సొదొమ పటున్మ్ చ దసిస్ జతె తిల.
పెజల్ కతె తా, పితె తా, బియాయ్రి కెరె
తా, పంటొ పికయ్ తె తా, గెరల్ బందితె
తిల. 29 గని §లోతు జా సొదొమ
పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా ముల దిలి
దీసి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
పరలోకుమ్తెంతొజాపటున్మ్ చిఉపిప్రి
ఆగిచి ఎడిద్ రితి ఇంగుడు సువ దిలన్,
చి జా పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ మొర గెల.
30 అనెన్, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొఏలుప కెరుకమెనఅనెన్ఉత
జా డీసిత్ దీసి జెతి ఎద దసిస్ మానుస్ల్
అంక నే ఉచరె, బుదిద్ నే ఉచరె ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి జితె తవుల, చి తెదొడ్ క
*తీరుప్ జా సిచచ్ జవుల.

31 “జా దీసిక జోచి గేరుచి ఒరెన్ కో
తవుల గే, జోచి సామన్ గెరి తిలె కి,
జా వెంట నెంక మెన ఉతుతు నాయ్,
అనెన్ కో జోచి బటిట్ జవుస్ తిలె, కిచొచ్
వెంటుక పసులుత్ నాయ్, †గని బే బేగి
ఉటట్ గెతు. 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,
సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక కో
ఉచరుల గే, జోవయించి పానుమ్ పాడ్
జా గెచెచ్దె, గని దేముడు దిలి వాటు
ఎకిక్ సతిత్మ్ ఇండుక మెన జోవయించి

పానుమ్ కో దెవుల గే, జోవయించి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

34 “జా రాతిక దొగుల ఎకిక్తె నిజ
తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ
నెవుల. 35దసిస్, దొగుల తేర్ బోదల్ రోడెత్
తిలెఎకిల్కములదా,అనెన్కిల్క కడ నెవుల,
36 §అనెన్, దొగుల మునుస్బోదల్ బటిట్
తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ
నెవుల” మెనయేసు సంగిలన్. 37దసిస్
సంగితికయ్, “కేనె కడ నెవుల, పబు?”
మెన సిసుస్ల్ పుసిల, చి జోవయింక,
“పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్
బెరుల.” మెన సంగిలన్.

18
తీరుప్ కెరి టాన్ తె తోడు సంగితొ

ఎకిక్లొచిటాలి
1తెదొడియేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క ఈంజ

టాలి సంగిలన్. కిచొచ్క మెలె, *జోతీరుప్
కెర ఏలుప కెరుకమెనఅనెన్ జెతెఎదకచి
మదెనె జేఁవ్ బదుద్ కుమ్ గే అనామ్నుమ్ గే
నే జతెపారద్న కెరె తంకమెనజోవయింక
సికడిత్ రిసొ సంగిలన్. 2 ఇసి జతయ్
“ఏక్ పటున్మ్ తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె
తీరుప్ దెతొసొ ఎకిక్లొ తిలొ. జో అనెన్
మానుస్ల్ క బియె నాయ్, దేముడుక
బియె నాయ్. 3 పడొత్ , జయి పటున్మ్ తె
రండెల్ మానుస్ ఎకిల్ తిలి. ఈంజ జలె,
రోజుక జో తీరుప్ దెతొసొతె గెచచ్ కెర,
‘విరోదుమ్ సుదొ ఎకిక్లొ అంచి ఉపిప్రి
దావ దా అసెస్. అంచి సంగిలీస్ సూనెల్
జో మానుస్ సంగిలి నిందక ఆరిచి మెన
రుజుజ్ దెకయ్ తిస్ తె అంక తోడు తా’
మెన పుసితె తిలన్. 4 ఒగగ్ర్ దీసల్ జో
ఒపప్నె నాయ్, గని పడొత్ కిచొచ్ బుదిద్ జోక
అయ్ లి మెలె, ఆఁవ్ దేముడుక బితొసొ,
మానుస్క బితొసొ నెంజి, గని 5 ఈంజ

‡ 17:27 17:27 ఆదికాండుమ్ 7 అదయ్యిమ్. § 17:29 17:29 ఆదికాండుమ్ 18:16-19:29.
* 17:30 17:30లూకా 212:34-36దెక. † 17:31 17:31మతత్యి 24:15-18. ‡ 17:32 17:32
ఆదికాండుమ్ 19:26. § 17:36 17:36ఈంజమతెత్లితొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 36 నంబర్ చికోడు
తయెనాయ్. * 18:1 18:1 లూకా 21:5-36.
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రండెలి అంక అలల్ర్ దా పుసుక ములె
నాయ్చిరిసొ,జాచిసంగిలీస్ సూన్ తిసెత్
తోడుసంగిమ్ దె. నెంజిలె,జారోజుకజెతె
తతిస్ క అంకపూరిఅలుప్ కెరెదెమెలన్”
మెనయేసుపబుటాలిసంగిలన్. 6 కిచొచ్
అరుద్ మ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆదె, జో బుదిద్
నెంజిలొ తీరుప్ దెతొసొ కీస్ సంగిలొ!
7 జలె, రాతి మెదెద్నె జాక జాచి బాదల్
కసట్ల్ సంగిత జో నిసానల్ జోచయ్ జల
మానుస్ల్ చ పారద్నల్ దేముడు సూనె
నాయ్గె? జోవయింకతోడు జెయెనాయ్
గె? కచితుమ్ సూనెదె, తోడు జెయెదె.
అనెన్ జా తోడు జెంక ఆలిస్మ్ కెరెదె గె?
నాయ్ గెద. 8 బే బేగి తోడు జెయెదె.
గని, జాగర, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్
ఉత జెతి పొదిక మానుస్ల్ †నిదానుమ్
నముకుమ్ తవుల గే నాయ్ గె?” మెన
యేసు సంగిలన్.
పరిసయుయ్డుచి సుంకరొచి రిసొ

సంగిలిటాలి
9 పడొత్ ‘అమ్ క పునిన్మ్’ మెనన

అనెన్ మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్ ఉచరల్
మానుస్ల్ క ‘సూన్ తు’ మెన యేసు
అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. 10 “పారద్న
కెరుక మెన దొగు మానుస్ల్ అమ్ చి
దేముడుచి గుడితె గెల. జోవయింతె
ఎకిక్లొ పరిసయుయ్డు, ఎకిక్లొ సిసుత్
నఙితొ సుంకరొ. 11 జలె, పరిసయుయ్డు
పురెతొ టీఁవ, జోచి పెటిట్ ఉచరన ఇసి
పారద్న కెరనల్న్, ‘ఓ అమ్ చొ దేముడు,
ఆఁవ్జేఁవ్అనెన్మానుస్ల్ చిరితినెంజిల్
రిసొ తుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి.
జేఁవ్, జలె, మానుస్ల్ క బియఁడ,
జోవయించి ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతతి, కిచొచ్
కిచొచ్ నాయిమ్ నెంజిల కమొ కెరతి,
లంజెకమొ కెరతి, చి సగుమ్ జిన్ కి జో
ఒతత్ల్ 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,లాజుకమొకొమ్లుంకడ గుండెతె
పెటన ‘ఓ దేముడు, ఆఁవ్ పాపుమ్ చొ
మానుస్. అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా
అంచ పాపల్ చెమించుప కెరు!’ మెన
పారద్న కెరల్న్. 14 జలె, జేఁవ్ దొగులతె
కకక్ ‘సతిత్మ్ జలొ’ మెన దేముడు
దెకిలన్? జో గవురుమ్ ఉచరనొల్సొక,
నాయ్, గని పాపుమ్ ఒపప్నొల్ ఈంజొ
సుంకరొకయ్, మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి. జోచి పాపుమ్ చెమించుప
జా గెరి ఉటట్ గెలన్. కిచొచ్క మెలె, కో
జోక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె గే, జోక
దేముడు దాక్ కెరెదె, గని కో జోక జొయియ్
దాక్ కెరనెదె గేజోక దేముడు వెలొల్ కెరెదె”
మెన సంగిలన్.
బాలబోదల్ క యేసు చడ వరుమ్

దిలిసి
(మతత్ 19:13-15; మారుక్

10:13-16)
15 జలె, 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” మెన
యేసు సంగిలన్.

† 18:8 18:8 నెంజిలె, ‘నిదానుమ్పారద్న కెరి నముకుమ్ తెన్ తవుల గే నాయ్ గె?’
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సొమాస్రుమ్ తిలొ ఉబెడొ ఎకిక్లొ
దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొ యేసుక
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.
19 పుసితికయ్ యేసు, “ ‘చెంగిల్
తిలొసొ’ మెన అంక కిచొచ్క సంగిలది?
చెంగిలొసొ దేముడు ఎకిక్లొయి, గని
అనెన్ కో కి చెంగిలొస నెంజితి. 20జోదిల
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. 22 జా కోడు సూన కెర యేసు,
జోక, “అపెప్క తుక ఎకిక్ పిటట్ అసెస్.
తుచిఆసిత్ ఎతిక్తుయివిక కెర,జావికిలి
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 రిసొ జో
మానుస్ ఒగగ్ర్ విసారుమ్ జలొ.

24తెదొడి,జోమానుస్ దసిస్ విసారుమ్
జలిసి దెక కెర యేసు, “సొమాస్రుల్
దేముడుచిరాజిమ్ తె గెచుచ్క జలె, కెదిద్ గే
కసుట్ మ్ జలెకయ్ జయెదె. 25 కిచొచ్క
మెలె, ఇస సొమాస్రుల్ దేముడుచి

రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొ వాట్
ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26జలె,జాకోడు సూనల్స “దసిస్ జలె,
కో ‡రచిచ్ంచుప జంక జయెదె?” మెన
బమమ్జల. 27గనియేసు, “మానుస్ కెరక్
నెతిత్రిల్సి కి, దేముడు జరుగ్ కెరుక తెరె”
మెలన్.

28 తెదొడి యేసుచ బారజిన్
బారికుల్ తె తిలొపేతురు మెలొ సిసుస్డు
“ఈందె, అమ్ చ గెరల్ ఎతిక్ ముల దా
ఆమ్ తుచి పటిట్ బులితసుమ్” మెలన్.
29 యేసు జేఁవ్ బారికుల్ క, నిజుమి,
అనెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
మెంతసి మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ చి
కామ్కెరిరిసొగేరుజలెకు,తేరిస్కజలెకు,
అనొన్బావొక జలెకు, అయయ్స్అబొబ్స్ క
జలెకు, బోదల్ క జలెకు కో ముల తవుల
గే, 30 అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ
కాలుమ్ తె కి జోక దసచ అనెన్ ఒగగ్ర్
వంతుల్ రితి దొరుక్ జయెదె, అనెన్,
జెతి కాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జితి వాట జోక దొరుక్
జయెదె.

జో మొరుక తిలిస్ చి రిసొ యేసు
అనెన్క్ సుటుట్ సంగిలిసి

31 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె గెతె
తిలి వటెట్ యేసు జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ క
పకక్ కడన ఇసి మెలన్. “ఈందె, అమ్
యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్, చి ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్సి
ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్ జయెదె.
32 కిచొచ్క మెలె, యూదుల్ నెంజిలసచి
అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల, చి అంక
కొంకడుల, అంచి మరియాద కడుల, చి
అంక తుంక దెవుల. 33 అంక కొరడ్ల్
తెన్ పెటుల, చి అంక మారుల, తిరత్ క
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెలన్. 34 గని
ఇనెన్చి కిచొచ్ అరుద్ మ్ కి కెరంతి నాయ్.

‡ 18:26 18:26 మెలె, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదుక.
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జా అరుద్ మ్ లుంకిల్ రితి తిలి, చి జో
కిచొచ్చి రిసొ సంగిలొ గే నేనల్.
గుడిడ్ జలొ మానుస్క యేసు 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 జిన్ మానుస్ల్
జా వాట్ గెతె తిలిస్ చి అవాడ్ సూన
కెర, “కిచొచ్క ఒగగ్ర్ జనాబ్ ఈంజ వాట్
గెతతి?” మెన పుసిలన్. 37 పుసిలె,
జేఁవ్ “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు ఈంజ
వాట్ గెతయ్” మెన జోక సంగిల, 38 చి
సూన, జో “ఓ యేసుపబు, దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ,అంచిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తిఁయ,
అంచ చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్ గలన్.

39 తెదొడి పురెతొ ఇండితె తిలస
సగుమ్ జిన్జోగుడిడ్ మానుస్క “తుకెల్తా”
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. 40 ఇసి 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 జోమానుస్చ
అంకివొ డీసిల చి, దేముడుచి గవురుమ్
సంగ యేసుచి పటిట్ గెలన్. అనెన్, పెజల్

ఈంజ ఎతిక్ దెక తా, జేఁవ్ కి దేముడుచి
గవురుమ్ సంగిల.

19
జకక్యయ్ మెలొ సిసుత్ నఙితొ

సుంకరొ
1 జలె, యేసు యెరికో పటున్మ్ పెస

జా పటున్మ్ వాట్ గెచచ్ ములిత్ పొది,
2 ఒతత్ జకక్యయ్ మెలొ మానుస్ తిలన్.
జో సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చొ అదికారి, చి
జో ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ తిలొ. 3 జలె,
‘యేసు కీసొచొగె దెకిన్ దె’ మెన ఇసుట్ మ్
జలన్, గనిజోపాటిట్ మానుస్,చియేసుచి
సుటుట్ నంత బెరల్ జనాబ్ అడుడ్ జా అసిత్.
4జాకయ్జోకిచొచ్ కెరల్న్మెలె,యేసుజా
వాట్గెచెచ్దె,చిజోపురెతొనిగ గెచచ్,ఏక్
బొడడ్ రూక్ తె వెగిలన్.

5జలె, యేసు ఒతత్ పాఁవ కెర, ఉపిప్రి
రూక్ తె దెక, “జకక్యయ్, బే బేగి ఉతు.
ఆజిఆఁవ్తుచి గెరితంక అసెస్”మెలన్.
6దసిస్ మెంతికయ్, జకక్యయ్ బమమ్ తెన్
జా రూక్ తె తెంతొ ఉత జా, సరద్ తెన్
యేసుక గెరి కడన, మరియాద ఎతిక్
కెరల్న్. 7 ఇసి జరుగ్ జలిసి దెక కెర పెజల్
ఎతిక్ కుసుమ్ 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

§ 18:42 18:42 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’. * 19:9 19:9యూదుల్ క అబాహామ్ముకిక్మ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొజాతిలొ.
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ఇండితె తిలె కి ఈంజొ కి *అబాహామ్ చి
సెకుమ్ చొ, గెద. 10 మెలె, ఆతమ్క నెస
గెలసకయ్ చజన జోవయించ పాపల్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లయ్”.
బఙర్ చ కాసుల్ చిటాలి
(మతత్ 25:14-30)

11యేసు సంగిలి కోడు పెజల్ సూన్ తె
తిలి పొది, యెరూసలేమ్ క పాసి జెతె
తిల, చి పెజల్ జేఁవ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ మెన
ఉచరె తిల మెలె, “యేసు అమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పాఁవిలె,
దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప
కెరుక మొదొల్ జయెదె.” మెన ఉచరె
తిల. 12జాకయ్యేసు జోవయింక ఏక్
టాలి సంగిలన్. “వెలొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ
తిలొ. ఈంజ దేసిమ్ క రానొ జంక మెన,
రానల్ క టీఁవడొత్సొ తిలి దూరి దేసిమి
ఉటట్ గెచచ్ జెంకమెన,ఈంజొబార్ జలొ.
13 గని, నే గెతె అగెగ్, జోచ దెసుస్జిన్
గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక
ఎకెక్కొల్ క ఎకెక్క్ †బఙర్ చ కాసుల్ దా కెర,
‘ఆఁవ్ జెతె ఎదక ఇనెన్తెన్ బియాయ్రి
కెరె తా’ మెలన్. 14 గని జోవయించ
పెజల్ జోక ఒగగ్ర్ విరోదుమ్ జా అసిత్,
చి ‘ఈంజొ మానుస్ అమ్ చి ఉపిప్రి
ఏలుప కెరుకమెలె,అమ్ కఎదగ్రె ఇసుట్ మ్
నాయ్’, మెన జో మానుస్చి 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
తుయినిదానుమ్ కెరల్ది, చితుయిదెసుస్
పటన్ల్ చిఉపిప్రి ఏలుప కెరుకమెనతుక
ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’ మెన రానొ
సంగిలన్. 18 తెదొడి అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ
అయ్ లొ, అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి
బఙార్ కాసుక అనెన్ పాఁచ్ బఙార్ కాసుల్
లాబుమ్ దొరుక్ జా అసెస్’ మెలన్, చి
19 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి చెంగిలొ గొతిత్
సుదొ, పాఁచ్ పటన్ల్ చి ఉపిప్రి ఏలుప
కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్
దెతసి’మెనరానొ సంగిలన్.

20“తెదొడిఅనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొఅయ్ లొ
అనెన్, ‘బాబు,ఉంద,తుచి బఙార్కాసు.
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! తుయి సొంత
సంగిలిసి తుకయ్ నేరిమ్ వయడత్య్.
అంక కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ, సొంత
కామ్ నే కెరిల్సి నఙితొసొ, సొంత నే
ఉంపిలిసి లాయితొసొ’ మెన తుయి
జానిస్. 23 జలె, ‘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, 24పాసిటీఁవ తిలమానుస్ల్ 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, గనిబాబు,జోకదెసుస్ బఙార్కాసుల్
అసిత్! జోక అనెన్ కాసుల్ కిచొచ్క దెంక!
మెల. 26 గని జో రానొ కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, ‘తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె,

† 19:13 19:13ఏక్ బఙార్కాసుచి విలువ కెదిద్ మెలె,పుంజెక్పొదుల్ చి కూలిడబుబ్ల్ చిఎదిలి. ‡ 19:17
19:17 లూకా 16:10 దెక.
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§కకక్ తిలె, జోక అనెన్ దెంక జయెదె.
కకక్ నెంజిలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ
అనెన్ కడ గెలుక జయెదె. 27 జలె, అంక
అమ్ చి ఉపిప్రి జో ఏలుప కెరుక మెలె,
అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్నాయ్’మెలఅంచ
విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ కెరుక? జోక
ఇనెన్ కడ ఆన, చి అంచిమొకెమ్ కండ గెల
మెనరానొసంగిలన్”మెనయేసు *టాలి
సంగిలన్.

యేసు గాడెద్ పిలల్తె వెగ
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అయ్ లిసి

(మతత్ 21:1-11; మారుక్ 11:1-
11;యోహా 12:12-19)

28 యేసు ఈంజ టాలి సంగ కేడవ
కెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన జోచ
సిసుస్ల్ చి పురె గెలన్. 29 జలె, బేతప్గే
చిబేతనియమెలగఁవొవ్కపాసిచి †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. జాక యిప కెర ఉదడ
ఆన. 31 అనెన్, ‘కిచొచ్క యిపితసు?’
మెన తుమ్ క కో జవుస్ పుసిలె, తుమ్
కిచొచ్ మెన మెలె, ‘ఇనెన్తెన్ పబుక
కామ్ అసెస్’ ” మెన సంగ, మెన యేసు
జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ క సంగ జా గఁవివ్
తెదయ్ లన్.

32 జలె, జో తెదయ్ ల దొగుల గెచచ్
కెర, యేసు సంగిల్ రితి జలి మెన
దెకిల. 33 జేఁవ్ జా గాడెద్ పిలల్క
యిపుక దెరికయ్, “గాడెద్ పిలల్క కిచొచ్క
యిపితసు?” మెన జేఁవ్ చ సావుకరుల్

పుసిల. 34 పుసితికయ్, “ఇనెన్తెన్
పబుక కామ్ అసెస్”మెల.

35 జలె, జేఁవ్ సిసుస్ల్ జా గాడెద్ పిలల్క
యేసుతె ఉదడ ఆన కెర, జోవయించ
దుపప్టుల్ గాడెద్చి ఉపిప్రి గలదా,యేసుక
వెగడల్, 36 అనెన్, యెరూసలేమ్ తె జో
గెతె తతికయ్, జో గెతి వటెట్ ‡జనాబ్
జోవయించ పాలల్ అంతిరల్. 37 అనెన్,
యేసు జా ఒలీవ మెటట్చి కొనస్ జీన
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పకక్ ఉత
పాసి పాఁవిలి పొది, జోక నంపజల
పెజల్ ఎతిక్జిన్ సరద్సంతోసుమ్ జా
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, 38 “దేముడుచి
నావ్ తెన్ జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర!
పరలోకుమ్ తె సేంతుమ్, చి ఎతిక్చి
ఉపిప్ర్ టాన్ తె తిలొసొక జొఒర!” మెన
కేకుల్ గల, యేసుచి అతిత్ కెరల్ జేఁవ్
దెకిల కమొచిరిసొదేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల.

39 తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్ తె బెద తిల
సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్ యేసుక
“గురుబాబు, తుచ సిసుస్ల్ తుకెల్ తతి
రితి సంగు” మెలె, 40 గనియేసు 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 రిసొయేసు ఏడిల్సి
41 యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క

అనెన్ పాసి జా జాక దెక కెర, జాచి రిసొ
ఏడల్న్. 42 కిచొచ్ మెన ఏడల్న్ మెలె,
“ఓ యెరూసలేమ్, దేముడు తెన్ కీసి
సేంతుమ్ జంక తుయి ఆజి జాన్ తతి
జలె, చెంగిల్ తతిత్! గని నాయ్, అపెప్
జా అరుద్ మ్ ఎతిక్ తుమ్ క లుంకిల్ రితి

§ 19:26 19:26మతత్యి 25:29 దెక. ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుదిద్ తిలొసొక అనెన్ బుదిద్
సికడుక జయెదె, గనిబుదిద్ నెంజిలొసొతెతెంతొజోసికతిలిస్ కి కడ గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27ఈంజ
టాలితెరానొ కోమెలె,యేసు. జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ కోమెలె,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 ’మెనకిచొచ్కనావ్తిఁయఅసిత్ మెలె,ఒతత్ ఒలీవపండుల్ రూకుల్ తిల. ‡ 19:36 19:36
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అసెస్. 43 ఓ యెరూసలేమ్ పటున్మ్,
తుయి ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడిత్ ఏక్ కాలుమ్
జెతయ్. జేఁవ్దీసల్ కతుక కిచొచ్జయెదె
మెలె, తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తుచి
సుటుట్ నంత మతిత్ డిబబ్ల్ వెగడ, తుచి
సుటుట్ నంత బెర జా, ఎతిక్ పకక్ల్ తెంతొ
పెల జెవుల. 44తుచ కోటల్, తుచ గెరల్
పూరి సేడవ గెల కెర, తుచి తెడి తిల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ మారుల, చి
తుచితె పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు తతి
రితి ములితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడు తుక రచిచ్ంచుప కెరి వాటు
ఆఁవ్ దెకయ్ లయ్, గని చినుస్ నాయ్”
మెనయేసు §యెరూసలేమ్ చి రిసొ ఏడ
గెలన్.

వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక మారుక
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,
46జోవయింక, “ ‘అంచి గేరు పారద్న కెరి
గేరు, జా దసేస్ తవుస్’ మెన దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్వ అసెస్, గని తూమ్ చోరుల్
జితొ రితొ గేరు జతి రితి జాక మారుస్ప
కెర అసుస్స్.” మెన సంగిలన్.

47 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక
దేముడుచి గుడితె బోదన కెరె తిలన్,
అనెన్ వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక
మారుక వాట్ చజితె తిల, గని 48పెజల్
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 సంగితెతతికయ్, వెలెల్లపూజరుల్ ,
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.
4 యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి
అదికారుమ్ కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్
తెంతొ చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గే, తుమ్
సంగ” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు
పుసిలన్.

5 దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కీసి జల మెలె, 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 పెటమారుల. యోహానుక ‘అమ్ చొ
దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కచితుమ్
తిలొ’ మెన జేఁవ్ జనాబ్ క నముకుమ్.”
7 జాకయ్ జేఁవ్ యేసుక కిచొచ్ జబాబ్
దిలి మెలె, “జా అదికారుమ్ కేనె తెంతొ
గే నేనుమ్” మెల. 8 జేఁవ్ దసిస్
సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “దసిస్
జలె, కేన్అదికారుమ్ కఆఁవ్అంచ కమొ
కెరసి గే, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్”
మెన సంగ జేఁవ్ క ముదొద్ కెరల్న్.

§ 19:44 19:44యేసు జెరమ్ ముపప్య్ తినిన్ వెరుస్ల్ కమొర అనెన్ జిలన్, చియేసు జెరమ్ డబబ్య్ వెరుస్ల్ క
రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క, దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెరల్. జా పటున్మ్ దసిస్ జా

జా పటున్మ్ చమానుస్ల్ జా సిచచ్ జవుల మెంతి గురుక యేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45 19:45మతత్యి
21:12-13, చిమారుక్ 11:15-17 చియోహాను 12:12-19 దెక.
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దాచతోటచొ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క
మారిల్స్ చిటాలియేసు సంగిలిసి

(మతత్ 21:33-46; మారుక్ 12:1-
12)

9 తెదొడి యేసు పెజల్ క ఈంజ ఏక్
*టాలిసంగుక దెరల్న్. “ఏక్మానుస్దాచ
తోట రోవడ కెర, రకితసక నిసాన, జేఁవ్ క
జా తోట గుతత్ దా, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ దీసల్
వేర దేసిమిగెచచ్ తంకమెన,ఉటట్ గెలన్.
10జలె,పంటొపికిలిపొది, ‘సమయుమ్
జాఅయ్ 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 రకిత
మానుస్ల్జోక పెట గెల కెర, కిచొచ్ నే దెతె
ఉదడొల్ .

11 “ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక
జో ఎజొమాని తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్
రకితస జోక కి పెట కెర జోచి మరియాద
కడ, జోక కి కిచొచ్ నే దెతె ఉదడ గెల.
12 ఒతత్ 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. అంచొ పేమ
తిలొ పుతుత్ క తెదయిందె. జోకయ్
మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’ మెన ఆకర్ 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, 15జో
ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెర కెర, జోక
తోట తెంతొ పెలవ న కెర, †బయిలెమార
గెల. జలె, జేఁవ్ ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క
దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జా తోటచొ ఎజొమాని
జోవయింక కిచొచ్ కెరెదె? 16 కిచొచ్ కెరెదె
మెలె, జాఁ కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక
మొరవ కెర, జా తోట వేర మానుస్ల్ క
గుతత్ దెయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
పెజల్జాకసూన 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. 18 ఈంజొ పతుత్ ర్ చి
ఉపిప్రి కో సేడుల గే, జేఁవ్ బదద్ల్ జా
గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి ఈంజొ పతుత్ ర్
సేడెదె గే, జోక బీడవ గెలెదె.” మెన
యేసు‡ సంగిలన్.

19 పంటొ నఙుక గెలసక మారల్
సంగిలస మెన అమ్ చి రిసొ యేసు
సంగితయ్ మెన మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల పూజరుల్
చినన కోపుమ్ జా, జోక జయియ్
గడియయ్ దెరుక ఉచరల్, గని ‘పెజల్
కోపుమ్ జా అలల్ర్ కెరుల’ మెన,
జోవయింక బియ్ కెర, తుకెల్ తిల.

* 20:9 20:9ఈంజటాలితె, ‘గుతత్ నఙ తోట రకితస’ కొనస్ మెలె,ముకిక్మ్ కయూదుల్ క ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు దెకయ్ లి వాట్ సికడత్ వెలెల్ల మానుస్ల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్,
పూజరుల్ . ‘ఎజొమాని’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. ‘ఎజొమాని తెదయ్ ల గొతిత్ సుదల్’ మెలె,
జోవయించ కబురుల్ సంగిలస. ‘ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి’ మెలె, యేసు. ‘దాచ తోట’ మెలె, యూదుల్, చి ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బకి కెర అనెన్ మానుస్ల్. † 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, జేఁవ్పూరి నంపనెంజిలిస్ నెసిలిసిచి సిచచ్.
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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, జేఁవ్మానుస్ల్యేసుక ఏక్
కోడు పుసితి రితి తెదయ్ ల. జోవయించి
ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్ మెలె, ‘యేసు కిచొచ్
జవుస్ తపుప్ సంగిలె, జోక దెర, రోమ్
దేసిమ్ చొ అదికారితె సొరప్ కెర దెంక
జయెదె చి, యేసుచి రిసొ సూన, సిచచ్
దెయెదె’మెన కోర్ ప జతతి.

21 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుతె
జా కెర, “గురుబాబు, తుయి సతిత్మ్
లటట్బ, సతిత్మ్ బోదన కెరసి మెన.
తుయి 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, 22 అనెన్, “రోమ్
దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్ రానొక
అమ్ సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గేనాయ్గె?”
మెనపుసిల.

23 గనియేసు జోవయించి §ఉచరనల్,
జోవయించిఉపమెనుస్చిన 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
తుమ్ దాస.” మెన, జోవయింక జబాబ్

దిలన్. 26 దసిస్, జో సంగిలిస్ తె తపుప్
నాయ్ చి, పెజల్ చి మొకెమ్ 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,
‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి పెండిల్ జా బోదల్
నెంతె మొర గెలెగిన, జో బావొసి
అనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన, అనొన్స్ చి నావ్
తెన్ బోదల్ పాయిక అసెస్’ మెన, మోసే
పూరుగ్ మ్ చొ అమ్యూదుల్ చి రిసొ రెగడ్
అసెస్. 29 జలె, సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల.
జోవయింతె తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన, బోదల్
నెంతె మొర గెలన్. 30 జో మానుస్చి
పటిట్ జెరిమ్లొసొ కి జాక ఆనన, బోదల్
నెంతె మొర గెలన్. 31 జోచి పటిట్చొ,
జోచి పటిట్చొ, దసిస్ వరస్ తెన్ సతుత్ జిన్
మొతుత్ మ్జా తెన్ పెండిల్ జా సంతానుమ్
నెంతెమొర గెల. 32ఆకర్ క జా తేర్ బోద
కి మొర గెలి. 33జాకయ్, మొర గెలస
అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక, జా తేర్ బోద
జోవయింతె కకక్ తేరిస్ జా తయెదె? జేఁవ్
సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్ పెండిల్ జల,
గెద”మెనయేసుక పుసిల.

34 ఇసి జతికయ్, యేసు జేఁవ్
సదూద్ కయుయ్ల్ క, “ఈంజయ్ కాలుమ్ చ
మానుస్ల్ పెండిల్ జా పుతత్రుస్ల్ క
పెండిల్వొ కెరతి, 35 గని ‘అనెన్ జీవ్ జా

§ 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 నేరిమ్ వయడ సిచచ్ కెరవుక జయెదె.
గని ‘జా సిసుత్ దెంక చెంగిల్’ మెన జో సంగిలె మాములుమ్ పెజల్ కోపుమ్ జవుల. మెలె, జా వేర దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక ఆగన్ తిలె కి, జేఁవ్యూదుల్ నెసితి. * 20:24 20:24యెరూసలేమ్ తె దొనిన్ రగల్
కాసుల్ తవుల. ఏక్ రగుమ్ దేముడుచి గుడితె దెతిసి, ఏక్ రగుమ్ పబుతుమ్ క దెతిసి,మాములుమ్ బియాయ్రక్
వాడిక కెరిసి.
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పరలోకుమ్ తె జా కాలుమ్ క జితు’ మెన
కకక్ దేముడు విలువ దెకెదె గే, ఒతత్
పెండిల్వొ నెంతె దసేస్ తవుల. 36 కిచొచ్క
మెలె, ఒతత్ గెలె దూతల్ కీసిమొరినాయ్
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 తెడి జా ఆగి లగితె
తిలిస్ చి రిసొ జో రెగిడిల్స్ తె అమ్ చొ
మోసే పూరుగ్ మ్ చొ కి దెకయ్ తయ్.
కేన్ కోడుతె మెలె, దేముడుచి రిసొ
‘అబాహామ్ చొ దేముడు, ఇసాస్కుచొ
దేముడు,చియాకోబుచొదేముడు’మెన
ఏక్ తె సంగితయ్, గెద. 38 జలె జేఁవ్
మొరల్ పూరుగ్ ల్ క మోసేచి కాలుమ్ ఎద
కి జో దేముడు తా కామ్ క అయ్ లిస్
తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్
అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితి మొర
గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్
జో దేముడు తయెదె. కో దేముడుచి
రిసొ జిఁయ మొర అసిత్ గే, జోవయించి
రిసొ జితతి” మెన యేసు సంగిలన్.
39 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స కి ఒతత్ తిల. జేఁవ్,
జలె, పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల
చి, మొరెల్ జీవ్ జంక జయెదె, అనెన్క్
లోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె మెన నంప
కెరతిచి రిసొ “గురుబాబు, తుయి
చెంగిల్ జబాబ్ దిలది!” మెన సంగిల.
40 ఒతత్ తెంతొ జోవయింతె అనెన్ కో కి
యేసుక కిచొచ్ పుసుక కి దయిరిమ్ జతి
నాయ్.
దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
(మతత్ 22:41-46; మారుక్

12:35-37)
41 తెదొడి యేసు జోవయింక ఇసి

మెలన్. “ ‘దేముడు తెదయ్ లొ

రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ అమ్ చొ
దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక
పుతుత్ సి జయెదె’ మెన కీసి సంగుక
జతయ్?” మెన, అనెన్, 42-43 కీరనల్ తె
దావీదు,
‡“తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తయెసుఁదితి

పొదొ జతి రితి ఆఁవ్
కెరి ఎది ఎద
తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్య్ వెసతా
అంచి తెన్ ఏలుప కెరు,మెన
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్
మెన రెగిడల్న్. 44 దసిస్, దావీదు రానొ
కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె,
జో కీసుత్ కీసి జోక §పుతుత్ సి జయెదె?
తుమ్ ఉచర” మెన ఒతత్ తిలసక యేసు
సంగిలన్.

దేముడుచి కొడొ సికడత్సచి రిసొ
పెజల్ కయేసు 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 సూటిచపాలల్ గలన బులిత
గవురుమ్ ఉచరంత అమ్ చ మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి
రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్
సంతవీదులె టీఁవ మానుస్ల్ ఎతిక్
అమ్ క జొకరు మెన కోర్ ప జతతి. సబ
గెరలె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె, విందుల్ తె
ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప
జతతి. 47 జేఁవ్మోసిమ్ లు కెర రండెల్
మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి, అనెన్
ఉపమెనుస్క దిగిలపారద్నల్ కెరతి. దసిస్,
జోవయించిపాపుమ్ఒగగ్రి,చివెలిల్ సిచచ్
సేడుల”మెనయేసు సంగిలన్.

† 20:37 20:37నిరగ్మకాండుమ్ 3:1-6. ‡ 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1. § 20:44 20:44
కీసి మెలె, యేసు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ స్ జఁయి దేముడీ జతయ్, గనిమానుస్ జా దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోవయింక పుతుత్ స్ రితొ జతయ్. సగుమ్ జిన్ పెజల్ జా కోడు ఒపప్నల్; మతత్యి 9:27,
21:9. ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెలిజోయేసు సంగనిల్ నావ్ తె కి జా అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి అసెస్.
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21
బీద జలి రండెల్ మానుస్ ఎకిల్ జాక

కలుగు జలిసి ఎతిక్ దేముడుక దిలిసి
(మారుక్ 12:41-44)

1 దేముడుచి గుడితె డబుబ్ల్ దెతి
కానుక పెటె ఏక్ తయెదె. దేముడుచి
కామ్ క మెన మానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్
గలుల. జలె, యేసు జా పకక్ అంకి
గల, సొమాస్రుల్ జోవయించి డబుబ్ల్ జా
పెటెట్తెగలెత్ తిలిసిదెకిలన్. 2తెదొడిఎదగ్రె
నెంజిలి రండెల్మానుస్ జా డబుబ్ల్ దెతి
కానుక పెటెట్తె దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్
గలిలిసి యేసు దెకిలన్. 3 జా దెక
కెర, యేసు, “నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్
ఎతిక్జిన్మొతుత్ మ్దిలిస్ చికంటఈంజ
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 గుడిపాడ్జంక తిలిస్ చి

రిసొ సంగిలిసి
5 దేముడుచి గుడి “చెంగిల్ పతల్

తెన్ కెదిద్ సూటి తెయార్ కెర అసిత్,
*కెదిద్ తమమ్స వసుత్ వల్ క సూటి కెర
అసిత్!” మెన †సిసుస్ల్యేసుక దెకయ్ ల.
6 యేసు, “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.
ఉగుమ్ మారుస్ప జతిస్ చి రిసొ

యేసు సంగిలిసి
7 తెదొడి యేసుక, జోచ బారజిన్

సిసుస్ల్ “గురుబాబు, తుయి సంగిలిసి
కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? ఈంజ జరుగ్ జతి

పొది అయ్ లి మెలె, అమ్ చినితి రిసొ
కిచొచ్ గురు తయెదె?” మెన పుసిల.
8జో జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క
అంచి రిసొ మోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్
జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవివ్ కీసుత్ ’
మెనన జలెకు. కీసుత్ జెతి సమయుమ్
జాఅయ్ లిమెన జలెకు, కో కోమానుస్ల్
బార్ జవుల. జోవయించి పటిట్ తుమ్
గెచచ్ నాయ్. 9 అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి
దేసిమ్ యుదుద్ 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, గని ఈంజ
ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి జయె నాయ్”
మెన సంగ కెర 10 జోవయింక అనెన్,
దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్, రాజిమ్ చి
ఉపిప్రి రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క టీఁవ్ ల.
11 వేర వేరతె బూకంపల్ కరువుల్ చి,
కిచొచ్ కిచొచ్ కసట్ల్ నసట్ల్ జరుగ్ జవుల చి,
ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగగ్ర్ బయిమ్
దెత వెలొల్ గురులు జెవుల.

12 “గని ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె
అగెగ్,మానుస్ల్ తుమ్ క దెర,జోవయించి
కోపుమ్ క తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్
కెర, ‘అదికారుల్ జోవయింక సిచచ్ కెరు’
మెన అమ్ క యూదుల్ చ సబ గెరలె
జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దెవుల, చి
తుమ్ క జేల్ తె గల దెవుల. అంచి సేవ
తుమ్ కెరసుచి రిసొ, రానల్ చి మొకెమ్
అదికారుల్ చిమొకెమ్ తుమ్తీరుప్ 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

* 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 21:6
యేసు జెరమ్ డబబ్య్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్పాడ్ కెరల్.
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కిచొచ్ జబాబుల్ దెమ్ దె?, మెన తుమ్
ఉచరంతె తా నాయ్. 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. 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, తుమ్
పరలోకుమ్ తె గెతిసి అడుడ్ కెరుక నెతిరి.
19 తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా,
చి పరలోకుమ్ తె గెతి రితి తుమ్ చి జీవు
దొరుక్ కెరన తా.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పాడ్ జంక
తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

(మతత్ 24:15-21; మారుక్
13:14-19)

20 “గని యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క
సయ్ నుయ్మ్ ఒండి సుటుట్ నంత బెర
తతిసితుమ్కెఁయఁకదెకితెగే, ‘పటున్మ్
పాడ్ జంక తిలి సమయుమ్ పాఁవ జా
అసెస్’ మెన చినితె. 21జా గురు దెకిలె,
తుమ్ చితెకోఈంజయూదయపదేసిమి
తవుల గే, చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు
చి, పటున్మ్ చి తెడి తిలస బార్ జా
ఉటట్ గెతు, చి పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి

బయిలె గఁవివ్లె జవుస్ కో తవుల
గే, పటున్మ్ తె అనెన్ పెసుత్ నాయ్.
22 కిచొచ్క మెలె,జోవయింక పఁవిస్ల్ రితి
ఇండిల జోవయించ అమ్ చ యూదుల్ క
దేముడు సిచచ్ దెత దీసల్ జవుల, జేఁవ్.
జోఅగెగ్ రెగిడిల్సి దసిస్ జరుగ్ జాపూరిజంక
అసెస్.

23“అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయతిల
తేర్ బోదల్, బోదల్ వడిన్వొ ఉటట్ నిగుక
నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల! ఈంజ దేసిమి
ఒగగ్ర్ కసట్ల్ సిచచ్ల్ జవుల! 24 అమ్ చ
యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ క కండ గెలుల,
సగుమ్ జిన్ క దెర వేర దేసిమ్ లుతె కడ
నెవుల. అనెన్యూదుల్నెంజిలసఈంజ
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి ఉపిప్రి,ఈంజ
దేముడుచి గుడిచి ఉపిప్రి ఏలుప కెరి
కాలుమ్ కేడెత్ ఎదక జేఁవ్ ఈంజ ఎతిక్
సుంద గెలుల.
దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్

ఏలుప కెరుక దెరిసి చి రిసొ యేసు
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 లుచమానుస్ల్ సెమల్సేడుల చి,
కిచొచ్ ఉచరుక గే నేన గెచుచ్ల. 26ఈంజ
లోకుమ్ తె జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొచి
జోవయించి బయిమ్ క మానుస్ల్ చి
మొకొమ్ గుంజ సేడుల. కిచొచ్క మెలె,
ఆగాసుమ్ తె సెకి తిలిసి ఎతిక్ అదుద్ ర్
జా గెచెచ్దె. 27 తెదొడ్ క, ఎదివాట్
అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
తెన్ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ

§ 21:18 21:18 నెంజిలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంతె తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి
నాసెనుమ్జా గెచెచ్ నాయ్’. * 21:27 21:27మతత్యి 24:30.
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మబుబ్తె 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. 30జేఁవ్ పలొయిలె
బేగి, ‘వేసెగు అపెప్ పాఁవ జెయెదె’ మెన
తుమ్ చినితసు, జానుస్. 31 దసిస్, ఆఁవ్
సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె,
†‘దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అసెస్ చి
జెయెదె’మెనజాన్ తె.

32 “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిల సెమల్
గురుల్ పూరి జరుగ్ జతి ఎద ఈంజ
ఉగుమ్ అంతుమ్ జయె నాయ్.
33 ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్ జా
గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ‡ఎదగ్రె పిటిట్తి
నాయ్.

‘తెలివి తా పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్
రిసొపారద్న కెరె తా’

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, ఈంజ
ఉగుమ్ 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 క జా
దీసి లయెదె. 36ఈంజేఁవ్ సెమల్ తె జా
దీసి జెతికయ్ గురుచ అలల్ర్ ఎతిక్తె
తుమ్ ఓరుస్ప జా జీన్ తి రితిచి, జీన
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతి పొదిక
అంచి మొకెమ్ తుమ్ టీఁవ్ తి రితి, తుమ్
జాగర దెకన, జా ఎతిక్క దొరుక్ జలి సెకి
తుమ్ క తవుస్ మెన తుమ్ పారద్న కెరె
తా”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

37 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక
మెదెద్న్ పొది దేముడుచి గుడితె గెచచ్
బోదన కెరె తయెదె చి, రోజుక సంజె
పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా §ఒలీవ
మెటట్య్ నిద తయెదె. 38రోజుక పెందల్
పొది పెజల్ ఎతిక్ బే బేగి బార్ జా జోచి
బోదన సూనుక మెన దేముడుచి గుడితె
గెచుచ్ల.

22
జా దేసిమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్

యేసుక దెరమారుక మెన కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5,14-16; మారుక్

14:1-2,10-11;యోహా 11:45-53)
1*పసాక్పండుగు,జలెనేపులయ్ ల

పోడియొ కతి పండుగు పాసి జా
అయ్ లి. 2తెదొడి “కెఁయఁక కీసి పెజల్ క
బమమ్ నే కెరె యేసుక మారుమ?” మెన
వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు

† 21:31 21:31మతత్యి 24:33అనెన్మారుక్ 13:29తెయేసుఅనెన్ఉతజెతిస్ చిరిసొచికోడుఅసెస్. మెలె,
జోఅనెన్ ఉతజెతిసితెనిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరెదె. జారాజిమ్
ఏలుప కెరిస్ తెయేసుయి రానొ జయెదె, చి ఎతిక్చి ఉపిప్రి జీనొల్ మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జో ఎతిక్ సొరప్
కెర దెయెదె, చి అబొబ్సి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్చి ఉపిప్రి పూరి ఏలుప కెరెదె. ఇనెన్క కొరిందియుల్ క పవులు
రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప కెరెపొదిక,జోవయించితెడిజోవయింక నంపజా
జోవయించయ్జలమానుస్ల్ కి ఏలుప కెరుల. ఇనెన్క డీసయ్ లిసి 5:10సదు కెర. ‡ 21:33 21:33నెంజిలె
‘నెరవెరుస్ప జంక ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్’. § 21:37 21:37మారుక్ 11:11-12, చి 19-20తె దెకిలె, ‘ఒలీవ
మెటట్య్’ మెనె నాయ్, గని ‘బేతనియ గఁవివ్’. బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెటట్కయ్ పాసి తయెదె. * 22:1
22:1 ‘ఇసి దసిస్ పండుగు కెర’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిసి కేనె సదు కెరుక జయెదె మెలె,
నిరగ్మకాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తె.
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దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కుట ఉచరె తిల.
కిచొచ్క మెలె, పెజల్ క †బితె తిల.

యూదాయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి
3తెదొడి,యేసుచబారజిన్ సిసుస్ల్ తె

తిలొ ‡ఇసక్రియోతు మెలొ యూదాక
సయ్ తాన్ దెరల్న్. 4 యూదా 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, 5 జేఁవ్ సరద్ జా
“తుక డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెన ఒపప్నల్.
6 జో కి ఒపప్నొల్చి, జనాబ్ నెంజిలిస్ తె
యేసుక 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. 8 జాకయ్ 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. 10 జోవయింక,
“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, 12 సామన్ తెయార్ కెరిల్ వెలిల్
అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క జా దెకయెదె.
ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్
తుమ్ తెయార్ కెర తా” మెన యేసు
సంగిలన్. 13జేఁవ్ గెచచ్ కెర, ‘జోసంగిల్
రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్’ మెన దెక కెర,
జా పసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్
తెయార్ కెరల్.

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పండుగ్
అనిన్మ్ కంక

(మతత్ 26:16-30; మారుక్
14:22-26; 1 కొరి 11:23-25)

14 పండుగ్ అనిన్మ్ కెరి సమయుమ్
పాఁవ జెతికయ్, యేసు సిసుస్ల్ తెన్ జా
అనిన్మ్ కంక మెన వెసిల. 15 తెదొడి
యేసు జోవయింక, ఆఁవ్ సేడుక తిల
సెమల్ నే జతె అగెగ్ తుమ్ చి తెన్ ఈంజ
పసాక్ అనిన్మ్ కంక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
ఆస జలయ్. 16 కిచొచ్క మెలె, దేముడు
ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక అయ్ లె పొదిక,
జోచి రాజిమ్ తె ఈంజ పసాక్ పండుగు
*గురు జతి రచచ్నచి ముకిక్మ్ చి

† 22:2 22:2 ‘పెజల్ క బితె తిల’ మెలె, దొనిన్చి రిసొ ఉచరుక జయెదె. యోహాను 11:48తె దెకిలె, ‘యేసుక
కిచొచ్ నే కెరెల్ దసిస్ బోదన కెరె తయెదె, చి పెజల్పూరిజోవయింక నంపజా గెచుచ్ల, చి రోమ్దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్
అమ్ చి దేముడుచి గుడి పాడ్ కెరుల, అమ్ చి అదికారుమ్ కుడెత్ గెచచ్వుల’,మెన బితె తిల. జా ఏక్, గని అనెన్
కిచొచ్మెలె,మతత్యి 26:5చిమారుక్ 14:2తెదెకిలె, పండుగుపొదిజోవయింకమారుకపోని, నెంజిలెపండుగ్ క
బెరఅయ్ లపెజల్అలల్ర్ దెవులమెనజేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ బితెతాఅలల్ర్ జలిస్ చిరిసొసంగితయ్. ‡ 22:3
22:3 జోవయింక ‘ఇసక్రియోతు’ మెన కిచొచ్క జోవయింక నావ్ తిలి మెలె, జో ఇసక్రియోతు 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 22:16జాపసాక్ పండుగు మెనమాములుమ్యూదుల్ కిచొచ్క కెరులమెలె,పూరుగ్ మ్
పొదిజేఁవ్ఐగుపుదేసిమితాగొతిమానుస్ల్జలిసితెంతొఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుజోవయింకరచిచ్ంచుప
కెరిల్సి ఏద కెరుక. నిరగ్మకాండుమ్ 3అదయ్యిమ్తెంతొయెహోసువఎదఈంజమతెత్లిపూరితయెదె. ముకిక్మ్ క
అపెప్ నిరగ్మకాండుమ్ 12, 13 అదయ్యల్ దెకిలె సగుమ్ అరుద్ మ్ జెయెదె. గని ‘పసాక్ పండుగ్ చి గురు జతి
ముకిక్మ్ చి రచచ్న’ మెలె, పాపుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి ఉగుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి లోకుమ్ తెంతొ మానుస్ల్
రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి, పరలోకుమ్ తె గెతిసి.
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అరుద్ మ్ చి కామ్ పూరి జరుగ్ కెరె ఎదక
ఈంజ మదెనె, ఈంజ పండుగ్ అనిన్మ్
ఆఁవ్ అనెన్ కయి నాయ్ మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి. 17జా పండుగ్ అనిన్మ్
పితి డొమన్ దాచ రసుస్మ్ యేసు తెదొడి
దెర కెర, ‘ఈంజ తుయి దా దయ కెరల్ది’
మెన దేముడు అబొబ్స్ క సంగ కెర,
సిసుస్ల్ క “ఉంద, ఇనెన్ తిలిసి తుమ్
వరస్ తెన్ పియ వంటన. 18 కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్
ఏలుప కెరి రితి జెతె ఎదక ఈంజమదెనె
ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ పియి నాయ్ మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి” మెన యేసు
సంగ కెర, 19పోడి వెంట ‘తుయి ఈంజ
దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క
సంగ కెర, జాపోడిమోడ కెర, సిసుస్ల్ క
దా “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 దాచ
రసుస్మ్, ఆఁవ్ దెతి నొవి పమానుమ్.
తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ సువ
దెతి అంక లొఁయి. జా లొఁయిచి గురు
ఈంజ దాచ రసుస్మ్.

21 “ఈందె, అంక దెర, సొరప్ కెర
దెతొసొ ఈంజ బలల్తె వెస అంచి తెన్
అనిన్మ్ కెరయ్. జోచి ఆతు అంచి
ఆతు తెన్ ఈంజ బలల్చి ఉపిప్రి అసెస్.
22 కిచొచ్క మెలె, ‘జరుగ్ జంక అసెస్’ మెన
దేముడు అగెగ్ తెంతొ రెగిడిల్ రితి ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ §గెచుచ్క
అసెస్, గని అయొయ్! కేన్ మానుస్ అంక
దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర

దెయెదె గే, జోమానుస్ జతి సిచచ్ కెదిద్ !”
మెనసంగిలన్. 23జోదసిస్ 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.
25 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు
జోవయింక, “యూదుల్ నెంజిల వేర
రానల్సొంత గవురుమ్ఉచరనపెజల్ 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. 27 మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి రగుమ్ ఉచరెల్, కొనొస్ వెలొల్
జయెదె? అనిన్మ్ క బలల్తె వెసితొసొ
గే జోవయించి అనిన్మ్ వంట దెతొ గొతిత్
సుదొ గె? బలల్తె వెసితొసొ వెలొల్ జయెదె,
గెద. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి నెడిమి తా
వంట దెతొ †గొతిత్ సుదొచొ రితొ జతసి.
ఈంజ అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే తుమ్
ఉచర.

28 “‡తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ ఆఁవ్
సేడల్ బాదల్ ఎతిక్తె బెద నిదానుమ్
తా అసుస్స్, 29 అనెన్, జోచి రాజిమ్ చి
ఉపిప్రి ఆఁవ్ ఏలుప కెరి రిసొ కీసి
అంచొదేముడు అబొబ్అంకఅదికారుమ్
దా అసెస్ గే, దసిస్ 30 తుమ్ అంచి
రాజిమ్ తె అంచి బలల్తె వెస కంక పింక

† 22:19 22:19ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘తుమ్ చి’ తెంతొ 20 నంబర్ చి కోడుపూరి 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 దెతొయూదాబార్
జా అదికారుల్ తె గెలొ. యోహాను 13:30. † 22:27 22:27యోహాను 13:2-16. ‡ 22:28 22:28
యూదాజోవయింతెనాయ్. 23నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 22:30 22:30 ‘తుమ్బారజిన్’మెలె,
జోయూదాపిటొల్ , గెద-యేసుక విరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలొచి రిసొ. గనియేసు జీవ్జాపరలోకుమ్ తె
వెగ గెలి పడొత్ , తిల సిసుస్ల్ పారద్న కెర అనెన్కొల్ క,మెలెమతీత్యమెలొసొక నిసాన బెదవనల్, చి అనెన్ బారజిన్ జా
గెల. బారికుల్ 1:15-26.
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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’ మెన అంచి

రిసొ తుయి తివెవ్రి సంగితె”
(మతత్ 26:31-35; మారుక్

14:27-31;యోహా 13:36-38)
31 పడొత్ , పేతురుచి అగెగ్చి నావ్ దెర,

“సీమోను, సీమోను, ఈందె, తేర్ బోద
కీసి తందుడు పూన నిసెదె గే, దసిస్
తుమ్ క నిసితి రితి అలల్ర్ చి పరిచచ్
కెరుక మెన సయ్ తాన్ సెలవ్ నఙన
అసెస్. 32 గని తుచి నముకుమ్ పాడ్
జా గెసుస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ పారద్న కెర
అసిస్. అనెన్, తుమ్ అనెన్ బుదిద్ జా
అంచి పచెచ్న అనెన్ జెతి రితి తుమ్
మారుస్పజలదుమెలె,తుమ్ చబావుడుల్
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. 34 జలె, పేతురు
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక, “ఓ
పేతురు, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసిమెలె,
జోక ఆఁవ్ నేని మెన, తుయి తివెవ్రి
అంచి రిసొ సంగితె ఎదక కుకుడొ వాఁసె
నాయ్”.
డబుబ్ల్, సామన్ చి కడుగ్ మ్ చి రిసొ

యేసు సంగిలిసి
35 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్,

“జా సుటుట్ దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా

అయ్ లిస్ చిరిసొచిసుబుమ్కబుర్సంగ
సంగ మానుస్ల్ 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,జోవయింకఅనెన్, “అపెప్ జలె,
కకక్ సెంచె గే డబుబ్ల్ సెంచె గే అసెస్ గే,
దెర తంక, చి కకక్ కండా తయె నాయ్
గే,జోవయించి కోటు విక కండా గెననుక.
37 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసిమెలె,
‡క కి ‘నేరిమ్ కెరొల్సొ’మెన తీరుప్ కెరు
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
కోడు అంచితె పూరి జరుగ్ జంక అసెస్.
కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ రెగిడిల్సి
ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె” మెలన్.
38 §తెదొడి సిసుస్ల్, “ఈందె, పబు,
అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు అసిత్” మెల,
చి “సాలు”మెలన్.
యేసు మొరుక తిలిస్ చి రిసొ జో

పారద్న కెరిల్సి
(మతత్ 26:36-46; మారుక్

14:32-42)
39 యేసు ఒలీవ మెటట్య్ గెచుచ్క

అలవాట్ తిలి చి, తెదొడి బార్ జా
ఒతత్య్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి జో తెన్
బెద గెల. 40జలె, ‘గెతేస్మనే’మెంతిజో
గెతి ఒతత్చి తోటతె పాఁవ కెర, సిసుస్ల్ క
యేసు, “అపెప్ జెత అలల్ర్ తుమ్ క ఏక్
పరిచచ్ రితి జయెదె. ఈంజ ఎతిక్తె
తుమ్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ పారద్న కెరె
తా” మెన యేసు సంగ కెర, 41 పతుత్ రు

* 22:35 22:35 లూకా 10:4, 9:3. † 22:36 22:36 ఈంజ 36నంబర్ చి కోడు కిచొచ్క సంగితయ్,
బెరె, ‘అలల్ర్ జెవుల చి తుమ్ డిటుట్ మ్ తతి రిసొ తెయార్జా’మెలిఅరుద్ మ్ కయ్. గని ‘మాములుమ్ అయ్ దల్ క
యుదుద్ మ్ కెరుక తెయార్ జా’ మెలి అరుద్ మ్ క యేసు సంగె నాయ్. పడొత్ పేతురు జోమానుస్చి కంగొడ్ కండా తెన్
సిందితికయ్ యేసు గోల కెరల్న్. మతత్యి 26:52, యోహాను 18:11, లూకా 22:51. ‡ 22:37 22:37
యెసయా 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.



లూకా 22:42 189 లూకా 22:57

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 *పరలోకుమ్ తెంతొ
దూత ఎకిక్లొ డీస జోక డిటుట్ మ్ కెరల్న్.
44 †తెదొడిజోచిపెటిల్ ఒగగ్ర్బాద దుకుమ్
సేడ, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ పారద్న కెరల్న్
చి,జోచిగాము కీసిపుటిట్లిమెలె,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
రితిపారద్న 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 తిలన్మెలె,యేసుచబారజిన్
సిసుస్ల్ తె తిలొ ఇసక్రియోతు యూదా.
జోయూదా,జలె,యేసుకచుంబుకమెన
జోచిపాసిఅయ్ లన్, 48గనియేసుజోక,
“ఓ యూదా, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక దెర దెతిపొది ఉపమెనుస్క
చుంబ దెతె గె?” మెనజోక పుసిలన్.

49 జలె, ‘జోక దెరుల’ మెన
యేసు తెన్ తిల జోచ సిసుస్ల్ దెక
కెర, “పబు, అమ్ చ కడుగ్ మ్ లు తెన్
జోవయింక కండుమ గె?” మెన పుసిల.

50జోవయింతె ‡ఎకిక్లొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,
§ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక
కండుక గెచచ్, జోచొ ఉజిలొ కంగొడ్ సింద
గెలన్. 51 జలె యేసు “అనెన్ దస కమొ
పోన” మెన సంగ కెర, జో గొతిత్ సుదొచొ
కంగొడ్ చెంగిల్ కెరల్న్.

52 తెదొడి జోక దెరుక మెన
బార్ జా అయ్ ల వెలెల్ల పూజరుల్ క,
దేముడుచిగుడిచసయ్ నుయ్మ్సుదల్ చ
అదికారుల్ క చి వెలెల్ల సుదల్ క యేసు,
“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.

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)

54 తెదొడి యేసుక దెర ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచిమేడతె కడ నిల. కడ నెతె తిలి
పొదిపేతురు, 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 ఎకిల్ జోక
దెక కెర, చెంగిల్ దెక కెర, “ఈంజొ
మానుస్ యేసు తెన్ బులెత్ తిలొ” మెలి.
57 గని పేతురు “అమమ్,జోక ఆఁవ్ నేని”
మెన సంగిలన్.

* 22:43 22:43ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయెనాయ్. † 22:44
22:44 ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయె నాయ్. ‡ 22:50 22:50
కొనొస్ మెలె, పేతురు. యోహాను 18:10 దెక. § 22:50 22:50 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెలె, మొతుత్ మ్
వెలెల్ల పూజరుల్ 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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58 పడొత్ 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,ఈంజొ
మానుస్ కచితుమ్జోయేసు 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 ‘జోక నేని’ మెంతె” మెన
యేసుపబు సంగిలిసి పేతురు ఏదసట్
కెరల్ను, చి 62 జా వీదె తెంతొ బార్ జా
బయిలె గెచచ్ కొకక్ కొకక్ ఏడల్న్.

యేసుక రకితె తిలస జోక కొంకడ
పెటిల్సి

(మతత్ 26:59-68; మారుక్
14:55-65;యోహా 18:19-24)

63 తెదొడి యేసుక రకితె తిల
మానుస్ల్యేసుకకొంకడ కెరదెబబ్ల్పెటల్
చి, 64జోచ అంకివొతె కచెచ్ల్ బంద కెర,
“తుకకోపెటల్ గే ‡తుయ్కీసుత్ గద,అమ్ క
సంగు!” మెల,అనెన్ 65జోకదూసుప 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
దేముడుసంగిలొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
తుయి గే?” మెన అగెగ్తె వెసిలస
పుసిల. యేసు కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె,

“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
మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడుచి
ఉజెతొ పకక్ వెస తతిసి దెకితె” మెలన్.
70 “దసిస్ జలె, అమ్ చొ దేముడుచొ
పుతుత్ సి తుయి గె?” మెన పుసిల, చి
జో జోవయింక “తుమ్ సొంత సంగిల్
రితి జొయియ్ ఆఁవ్” మెలన్. 71యేసు
దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి
ఆఁవ్’మెనయేసు ఒపప్నిల్సిజో దేముడు
తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగనిల్ రితి జతయ్.
జా తపుప్ మెన ఉచర, “అమ్ క అనెన్
సాచి అవ్ సురుమ్ నాయ్. జో సొంత
సంగితికయ్ సూనల్మ్.”

23
పిలాతు అదికారిచి మొకెమ్ యేసుక

నింద సంగిలిసి
(మతత్ 27:1-2,11-14; మారుక్

15:1-5;యోహా 18:28-38)
1 తెదొడి తగుతె వెసిల వెలెల్ల సుదల్

ఎతిక్ ఉటట్ యేసుక పిలాతు *అదికారితె
కడ నిల చి, 2జోచి మొకెమ్ జోక టీఁవడ
కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ సంగిల మెలె, “† సర్
రానొచి అమ్ క ఏలుప కెరొ పబుతుమ్ క
సిసుత్ దాస నాయ్” మెన. “ఆఁవ్
కీసుత్ , ఆఁవ్ రానొ మెనన, ఈంజొ
మానుస్ అమ్ చ పెజల్ క వెరి సికడత్య్”.
3 పిలాతు అదికారి యేసుక కిచొచ్
పుసిలన్ మెలె, “తుయి యూదుల్ చొ
రానొ గె?”. “తుయి సంగిల్ రితి మెన”,
యేసు జబాబ్ దిలన్.

4 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ క చి జనాబ్ క
“ఈంజొమానుస్ కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి
అంక డీసత్య్” మెన పిలాతు అదికారి

† 22:59 22:59 యేసు యూదయ పదేసిమ్ చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లెకి గలిలయ పాంతుమ్ తె
వడిడ్లన్. ‡ 22:64 22:64 మతత్యి 26:68 దెక. * 23:1 23:1 పిలాతు అదికారి రోమ్ దేసిమ్ చి
నావ్ తెన్యూదయపదేసిమ్ చి ఉపిప్రి చి సమరయపదేసిమ్ 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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తీరుప్ సంగిలన్. 5 జేఁవ్ కిచొచ్ మెల
మెలె, గలిలయతె మొదొల్ కెర ఈంజ
యెరూసలేమ్ఎద కి “అమ్ చయూదుల్
జితిస్ఎతిక్తె,ఈంజొ కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ,
పబుతుమ్ చి ఉపిప్ర్ పెజల్ చి సేంతుమ్
పిటట్య్ తయ్” మెన యేసుచి రిసొ
పిలాతుక బియఁడుక ఉచర అబదుద్ మ్
సంగిల.
హేరోదుతె పిలాతు యేసుక

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. జా పొది హేరోదు
యెరూసలేమ్ తెజా తిలన్.

8 జలె, హేరోదు యేసుక దెక కెర,
సరద్సంతోసుమ్జలొ. కిచొచ్కమెలె,జోచి
రిసొ అగెగ్య్ తెంతొ సూన తిలొ చి, ‘జో
కెరి కిచొచ్ జవుస్వెలిల్ కామ్దెకిన్ దె’మెన
హేరోదు జోక దెకుక ఒగగ్ర్ ఆస జా తిలొ.
9జాకయ్, యేసుక జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒతత్
కడ నెతికయ్, హేరోదు ఒగగ్ర్ కొడోల్ జోక
పుసిలన్, గనియేసుఎకిక్కోడు కిజబాబ్
దెయెనాయ్.

10తెదొడివెలెల్లపూజరుల్ చిమోసేతెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పురె టీఁవ
కెర, ఒగగ్ర్ విసుస్మ్తెన్యేసుచిఉపిప్రి
నేరిమ్ లు వయడుక దెరల్. 11 అనెన్
హేరోదు అదికారి జోచి సయ్ నుయ్మ్ తెన్
జోక నిసాక్రుమ్ దెకిత్ రితి మారుస్ప
జా, కొంకడల్ చి, చెంగిల పాలల్ జోక గల
దా, పిలాతుతె అనెన్ తెదయ్ లన్. 12 చి
హేరోదు చి పిలాతు అగెగ్ తెంతొ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొవిరోదుమ్జాతిలె కి, జయియ్ దీసి
తెంతొ సినేతుమ్ బందిల.

పిలాతు యేసుక 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 చి మొకెమ్ ఆఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్,
ఈందె, ఇనెన్క ఉపిప్రి తుమ్ సంగిల
నేరిమ్ లుతె కేన్ కి ‘కెరొల్ ’ మెన రుజుజ్ డీసె
నాయ్. 15హేరోదు కి పరిచచ్ కెరొల్ చి,జోక
అమ్ తె అనెన్ తెదయ్ లొ, గెద. ఈందె,
మొరి సిచచ్ జతి కిచొచ్ నేరిమ్ కి కెరె
నాయ్. 16జాకయ్, ఇనెన్క ఇదిల్ బుదిద్
సికడిత్ రితి అంచ సయ్ నుయ్మ్ లు కొరడ్ల్
తెన్ పెటుతు చి, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరిందె”
మెలన్. 17 ‡కిచొచ్క మెలె, యూదుల్ క
సరద్ కెరి రితి వెరిస్ వెరిస్జాపండుగుపొది
జేలి జలొ కేన్ జవుస్ మానుస్క విడద్ల్
కెరుక జో అదికారిక అలవాట్.

18 గని “జో మానుస్క పోని. జోక
మారు చి, బరబబ్క ములు. జోకయ్
అమ్ క కావలె” మెన ఎకిక్ జటుట్ జా కేక్
గల. 19 బరబబ్, జలె, కొనొస్ మెలె,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుతుమ్ చి
ఉపిప్రి పెజల్ విరోదుమ్ కెరి రితి జో
అలల్ర్ కెర తిలి రిసొచి, నరు అతయ్జో కెర
తిలి రిసొజోక జేలి కెర జేల్ తె గల తిల.

20 తెదొడి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసుక
విడద్ల్ కెరుక మెన తెదొడి ఎద పిలాతుక
ఇసుట్ మ్తిలిరిసొ,దసిస్మెనకేక్గలబెర
తిలసక అనెన్క్ సుటుట్ సంగుక దెరికయ్,
21 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ “జోక §సిలువతె గల

‡ 23:17 23:17ఈంజఎతిక్ రెగిడల్ తొలితొచసగుమ్పుసత్కల్ తె 17నంబర్ చికోడుతయెనాయ్. § 23:21
23:21 ‘సిలువ’ మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొ మానుస్క జా
సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ
కెర, దసేస్ ములుల. జోసిచచ్ జతొమానుస్ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా.
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టీఁవడ మొరి సిచచ్ కెరు! మొరి సిచచ్
కెర!” మెన కేక్ గల.

22 తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ , ఇనెన్తెన్
మొతుత్ మ్ తివెవ్ర్ జలి, పిలాతు
“కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర
అసెస్? మొరి సిచచ్ జతి ఎదిలి కేన్
నేరిమ్ ఈంజొ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ అంక డీసె
నాయ్. జాకయ్ ఇనెన్క కొరడ్ల్ తెన్ పెట
బుదిద్ సికడుత్ చి, విడద్ల్ కెరిందె” మెలన్.
23 గని బెర తిల జనాబ్ “జోక సిలువ
గలు! మొరుస్!” మెన కేకుల్ గల గల,
బలవంతుమ్ కెర జీనల్. 24 జాకయ్
“జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెర సంగిలి రితి
జరుగ్ జవుస్” మెన పిలాతు తీరుప్
దిలన్, 25 అనెన్, పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి
పెజల్ క విరోదుమ్ సికడొల్ నరు అతయ్
కెర తిలొ బరబబ్కయ్ ముల దిలన్;
బెర తిల జనాబ్ బలవంతుమ్ కెర
తిలి రిసొ-చి “యేసుక కిచొచ్ కెరె గే కెర
తుమ్ చి ఇసుట్ మ్ తుమ్ 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, యేసుక పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి
బయిలె కడ నెతె తా, ‘యేసుక టీఁవడిత్
సిలువ వయన జోవయించి పటిట్
ఇండుస్’ మెన, కేనె గే బయిలు దేసిమ్
తెంతొజావాట్జెతెతిలొసీమోనుమెలొ
కురేనియు పాంతుమ్ చొ మానుస్క దెర
కెర, జోక జా సిలువ వయడల్. 27 అనెన్,
యేసుచిపటిట్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జెతెతిల,
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, బోదల్
నే పాయిలసక, 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 గెలి
మటుట్ క కిచొచ్ కెరులగే?” మెన జేఁవ్ క
సంగిలన్.

32యేసు తెన్ మొరి సిచచ్ జతి రిసొ
అనెన్ దొగులక కి ఒతత్ కడ నిల. జేఁవ్
నిజుమి నేరిమ్ లు కెరల్స.

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

మెలిస్ తె జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ గెచచ్ పాఁవ
కెర, యేసుక జోచి సిలువతె టీఁవడల్ చి,
జో డెబి పకక్ ఎకిక్లొక చి ఉజెతొ పకక్
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 జోచపాలల్ 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.

* 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొదారు జలొసొకమానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, తుమ్ సుకా గెలిదారు జతసక కిచొచ్
కెరుల?’ † 23:34 23:34ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాసచ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ ‘అనెన్’ తెంతొ
‘పారద్న కెరల్న్’ ఎదచి కోడు తయె నాయ్. ‡ 23:34 23:34యోహాను 19:23. § 23:36 23:36
రానల్,సొమాస్రుల్ నెంజిలమాములుమ్మానుస్ల్ పితి రగుమ్ అమ్ డి తిలిదాచ రసుస్మ్
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36 జమానుల్ సుదల్ కి జోక కొంకడల్.
జోచి పాసి జా కెర, §అమ్ డి తిలి దాచ
రసుస్మ్ చంపొ కెర దా, 37 “తుయి
యూదుల్ చొ రానొ జలె, తుకయ్ తుయి
రచిచ్ంచుప కెరను!” మెన కొంకడెత్
తిల. 38 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
*“యూదుల్ చొ రానొ ఈంజొ” మెన
రెగిడిల్ దారిచ్గండయేసుచిబోడిచిఉపిప్రి
ఒడొయ్ ల.

యేసు తెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్ జా
తిల 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. 40జలె,
జోఎకిక్లొదసిస్ లటట్బిత్కయ్,అనెన్కొల్ జోక
“ఇనెన్తెన్ తుయి ఎకిక్ రితి సిచచ్ జలెకి,
దేముడుక బిసిస్నాయ్గె? 41ఆమ్జలె,
అమ్ నేరిమ్ లు కెరిల్ రిసొయి నాయిమ్
తెన్ అమ్ క సిచచ్ కెర అసిత్, అమ్ కెరల్
కమొకజెతిసిచచ్తెఅమ్ క గలఅసిత్. గని
ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ ఇదిలిస్ తపుప్ కి
కెరె నాయ్” మెన ఈంజొ అనెన్కొల్ †చోరు
తొలిల్తొచొక గోల కెర. 42 జో యేసుక,
“ఓయేసుపబు, తుయి రానొజా ఏలుప
కెరి తుచి అదికారుమ్ తెన్ అనెన్ జెతి
పొదిక అంక ఉచర దయ దెకు” మెన
సంగిలన్. 43యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసిమెలె,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)
44 మెదెద్నె, బార గంటల్ జలి పొది

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

47 జలె, యేసుక దెకితె తిలొ
†పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ , జరుగ్
జలిసి ఎతిక్ దెక కెర, దేముడుక
గవురుమ్ కెరొల్ చి, “ఈంజొ మానుస్
కచితుమ్ పునిన్మ్ చొ!” మెన సంగిలన్.
48 అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే దెకుమ
మెనఒతత్ గెచచ్ తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిని,
జరుగ్ జలిసి దెక కెర, గుండెతె పెటన గెరి
ఉటట్ గెల. 49అనెన్యేసుచగోతుసుదల్,
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 చొమానుస్
జయెదె. 51 జేఁవ్ అనెన్ వెలెల్ల సుదల్

* 23:38 23:38యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు అదికారి జాదార్ గండ సొంత రెగడ్ తిలన్. తినిన్ బాసల్
తెన్ రెగడ్ తిల; గీకు బాస తెన్, రోమ్ దేసిమ్ చి లాటిన్ బాస తెన్, చి జేఁవ్ యూదుల్ చి సొంత ఎబీ బాస తెన్.
† 23:41 23:41మతత్యి 27:44. ‡ 23:43 23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్ తె’. § 23:44 23:44
నెంజిలె ‘ఒండి బూలోకుమ్ తె’. * 23:45 23:45 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస
అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరిల్ తెర, జా. జా చిరి జా దొనిన్ గండల్ జలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, యేసుమొరిల్స్
తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి మానుస్ల్ క అడుడ్ తిల పాపుమ్ జో యేసు గెచచ్య్ లిస్ చి అరుద్ మ్.
ఏబీయులుక రెగిడిల్ ఉతుమ్ 10:19, 20. † 23:47 23:47జో రోమియుడు జయెదె జలెకి. ‡ 23:49
23:49 లూకా 8:1-3 దెక.
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యేసుచి ఉపిప్రి కుట కెరిల్స్ తె జో బెదె
నాయ్, జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్ చి, ‘ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్
కెఁయఁక ఎదారుద్ మ్ డీసెదె,జారాజిమ్ చొ
కీసుత్ రానొ ఏలుప కెరెదె?’ మెనజో రకితె
తిలన్. 52ఈంజొమానుస్, జలె, పిలాతు
అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్
అంక దె” మెన జా ఉతవ వెంట గెలిత్
రిసొ సెలవ్ నఙిలన్, 53 అనెన్, ఉతవ
కెర, జోచి ఉపిప్రి చెంగిల్ విలువ §బటట్
గండ పంగవ కెర, కకక్ అగెగ్ నే రోవ
తిలి సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తె రోవ
దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దసిస్ కెరల్న్ మెలె,
యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసిక బోగి
జయెదె.

55యేసుక †సవెచన కెరుక మెన అగెగ్
గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ జో తెన్ బెద
జా తిల తేర్ బోదల్ జలె, ‡యోసేపుచి
పటిట్ జా తిల, మెసుస్న్ దెక, యేసుచి
పీనుమ్ కీసి ఎంగడ్వ దిల గే దెకిల. 56దెక
కెర, జేఁవ్ తతా గెరలె గెచచ్ కెర, జోక
పడొత్ గాఁసుక మెన చెంగిల వాసెన తేలుల్
తెయార్ కెరల్. అనెన్ దేముడు మోసే తెన్
దిలిఆగన్ల్ తెరెగిడిల్ రితిసెలవ్ కడనిల్ దీసి
తుకెల్ తిల.

24
యేసుక ‘జీవ్ జా 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 బోదల్జేఁవ్ తెయార్
కెరల్వాసెనతేలుల్ దెరనమెసెన్ గెల. 2జలె,

ఒతత్ పాఁవిలె, కిచొచ్ దెకిల మెలె, జా
సాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ పెసితివాట్ క
డంక తిలొ వెలొల్ పతుత్ రు ఒసుస్ల్ జా
అసెస్ మెన దెకిల, 3 పెసిలె, 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
గలిలయతె తా ఒతత్ తెంతొ నే బార్ జతె
అగెగ్ తుమ్ క సంగిలిసి తుమ్ ఏద కెర.”
7కిచొచ్మెలె, “*ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్
పాపుమ్ సుదల్ 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, 9 అనెన్, 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,

§ 23:53 23:53యూదుల్ తెన్ బటట్క దిగిల గండల్ కెర గుడియవుల, పీనుమ్ క. * 23:54 23:54
‘సాంజ్ జలె అనెన్క్ దీసి మొదొల్ జా తయెదె-సెలవ్ దీసి; చి రిసొ, తెదొడ్ క వెంట గెలుక నెంజె’ మెన జేఁవ్
యూదుల్ చి రితి ఉచర, సాంజ్ సరిగా నే జతె అగెగ్ వెంట గెల. † 23:55 23:55 లూకా 8:1-3 దెక.
‡ 23:55 23:55యోసేపుతెన్ నీకొదేమొమెలొబెద వెంట గెల. యోహాను 19:39-40. * 24:7 24:7
లూకా 9:22, 24. † 24:9 24:9యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దెర దిలొయూదా మదెనె అతయ్ కెరన
తిలొ. మతత్యి 27:5,బారికుల్ 1:18. ‡ 24:10 24:10 ఒగగ్ర్ తె ‘సిసుస్ల్’ మెన అసెస్. ‘బారికుల్’ మెలి
పుసత్కుమ్ తెపూరి ‘బారికులీ’మెంతెతయెదె. § 24:10 24:10ఈంజమరియయేసుచిఅయయ్సి జయెదె;
మారుక్ 6:3. * 24:10 24:10జోవయింతె ఎకిల్ ‘సలోమే’మెలిసి;మారుక్ 15:40.



లూకా 24:11 195 లూకా 24:25

§యాకోబుచి అయయ్సి మరియ, చి
జోవయింతెన్ తిల *అనెన్ తేర్ బోదల్.
11 జేఁవ్ సంగిలిస్ క ‘వెరి కోడు’ మెన
ఈంజేఁవ్ ఎగరజిన్ ఉచర నంప కెరి
నాయ్. 12 †గని పేతురు ఉటట్ కెర,
మెసుస్న్ తె నిగ గెలొ, అనెన్ ఒతత్ పాఁవ
వంపొజాతెడి దెకిలె,యేసుచి పీనుమ్ క
అగెగ్ పంగవ తిలి బటట్య్, గని పీనుమ్
నాయ్, కిచొచ్ నాయ్. జలె, జరుగ్ జలిస్ క
ఆచారిమ్జాఉచరనఉచరన, గెరి ఉటట్
గెలన్.
ఎమామ్యు గఁవివ్ దొగుల సిసుస్ల్ క

యేసు దసుస్ల్ జా బెద గెలిసి
(మారుక్ 16:12-13)

13 జయియ్ 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, యేసు
సొంత జా వాట్ జా జోవయింతె పాఁవ
కెర, జోవయింతెన్ బెద ఇండుక దెరల్న్.
16 జలె, జోక దెకిలెకి, జోక జేఁవ్ చినుక
‡అడుడ్ కెరె తిలన్, చి చినితినాయ్.

17 తెదొడి యేసు జోవయింక “తుమ్
ఇండ ఇండ, కిచొచ్చి రిసొ ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ లటట్బెత్ అసుస్స్?” మెనపుసిలన్
చి, జేఁవ్ ముసురన్ జా ఇదిలిస్మొకొమ్
కెరన అసిత్. 18 జోవయింతె ఎకిక్లొ
కెల్యొపా మెలొసొ. జో, జలె, “ఈంజ
మదెనెయెరూసలేమ్ తె జరుగ్ జలిసి ఒతత్
అయ్ లస ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఎకిక్

తుయి నేనిస్ గె?” మెన జోచి ఆచారిమ్
సంగిలొ. 19యేసు జోవయింక “కిచొచ్
జరుగ్ 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
వెలెల్ల పూజరుల్ చి అమ్ చ అదికారుల్
‘జో మొరి సిచచ్ జవుస్ తుమ్ మొరి
సిచచ్తియ’రోమ్దేసిమ్ చఅదికారుల్ 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, జో మొరిల్ తెంతొ, అపెప్ తిరతి
జా అసెస్. 22 అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ చి
తెన్ బెదిత సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ ఆజి
అమ్ క ఆచారిమ్ చి కోడు సంగిల. రాత్
పాయితె తతికయ్. జేఁవ్ మెసెన్ గెల చి,
23ఒతత్ యేసుచి పీనుమ్ డీసె నాయ్, చి
అమ్ తె జా కెర అనెన్ కిచొచ్ మెల మెలె,
దూతల్ అమ్ క డీసన్ సేడల్ చి, యేసుక
‘జీవ్జాఉటట్ అసెస్’మెనఅమ్ 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.
25యేసు జోవయింక, “కిచొచ్ గాయ్నుమ్
నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ కబురుల్
సంగిల పూరుగ్ ల్ చ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక

† 24:12 24:12ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 12 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. ‡ 24:16
24:16 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ కయ్ జా అడుడ్ తయెదె. మారుక్ 16:12తె దెకిలె, యేసుచి

పోలిక ఇదిల్మారుస్పజాతిలి. § 24:21 24:21నెంజిలె ‘అనెన్ గెననవిడద్ల్ కెరుక తిలొసొ’.మాములుమ్
యూదుల్ జోవయించ ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ పడొత్ జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ తెంతొ చి రచచ్నక ఉచరె తిల. బారికుల్ 1:6-8 కి దెక. ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ కి జా రగుమ్ రచచ్నచి
రిసొ ఉచరె తిల, కిచొచ్గె. అపెప్చి మటుట్ క ముకిక్మ్ క పాపుమ్ తెంతొ చి రచచ్న దొరుక్ కెరుక యేసు అయ్ లొ,
చి జాచి రిసొ దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలొ. లూకా 5:24 యోహాను 3:16-18 దెక. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు ఆకర్ కయ్ ఆగాసుమ్ బూలోకుమ్ మారుస్ప కెరెదె, చి తెదొడ్ కయ్ యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరెదె, చి
ఈంజలోకుమ్ చబాదల్పూరి గెచుచ్ల. డీసయ్ లిస్ 21:3-5, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28.
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నంప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరసు, కిచొచ్క?
26 కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దస బాదల్
సేడజోగవురుమ్జతిస్ తెగెచుచ్కదొరుక్
జలి, గెద”మెన, 27మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్, అనెన్ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ రెగిడల్,
జోచి రిసొచ దేముడుచ కొడొతె రెగిడల్
ఎతిక్చి అరుద్ మ్యేసు సంగిలన్.

28 జలె, 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, ఏక్పోడి అతిత్ దెరన
‘ఈంజ తుయి దా దయ కెరల్ది’ మెన
దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జా
పోడిమోడకెర,జోవయింకవంటదిలన్.
31 దసిస్ కెరికయ్, జోవయించ అంకివొ
టేంట జల చి, అరుద్ మ్ అయ్ లి చి జోక
చినిల. చినిలి బేగి, యేసు మాయ జా
ఉటట్ గెలొ.

32 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్. “నిజుమి,
అమ్ వటెట్ జో తెన్ జెతె తిలి పొది,
దేముడుచ కొడొచి అరుద్ మ్ అమ్ క జో
దెకయ్ తె తిలి పొది అమ్ చి పెటిట్ డడిడ్ల్
రితి సరద్ తిలి, గెద” మెన లటట్బనల్.
33 జోవయించి ఒగగ్ర్ సరద్క బేగి ఉటట్
జయియ్గడియయ్బార్జాయెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె అనెన్ గెల. ఒతత్ పాఁవ
కెర, ఎగరజిన్ యేసుచ సిసుస్ల్ క చి
జోవయింతెన్తిలసక చజిలచి, 34జేఁవ్
ఈంజేఁవ్ దొగులక కిచొచ్ మెల మెలె,
“పబు నిజుమి జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్.

*సీమోనుక డీసిలన్!” మెన జేఁవ్
సంగితికయ్, 35 యేసు ఎమామ్యుస్ తె
గెతి వటెట్ దసుస్ల్ జలిసి అనెన్ పోడి
మోడిత్కయ్ ఈంజేఁవ్ జోక చినిలిసి
ఈంజేఁవ్ జోవయింక సంగిల.
జోచ ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు

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.
38జో, 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,
జోవయించిఆచారిమ్ 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 జోవయించిమొకెమ్ కయ్ లన్.

44తెదొడిజోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్ చి
తెన్ తిలి పొది, ‘మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె
అంచి రిసొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్

* 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 తయె నాయ్. ‡ 24:40
24:40 ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 40నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. § 24:44 24:44
తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజకొడొఎతిక్
బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్, దేముడుచ
కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చచి కోడు, చి
*కీరనల్ తె †రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్
పూరి జరుగ్ జంక అసెస్’మెన సంగిలయ్,
గెద” మెన సంగ కెర, 45 దేముడుచ
కొడొతె తిలిసి జేఁవ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి
‡అరుద్ మ్ దెకయ్ లన్. 46 జోవయింక
కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “దేముడుచి కోడుతె
రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఒగగ్ర్ బాదల్
సేడమొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
అసెస్’ మెన §అసెస్. అనెన్, ‘కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచి అపెప్చి
సెలవ్ కిచొచ్ మెలె, 47మానుస్ల్ 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.
48 ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ సాచుల్ జా
అసుస్స్, చి తుమ్ బుల సాచి సంగుక
అసెస్. 49 ఈందె, అంచొ దేముడు
అబొబ్ ‘జోవయించి పెటిట్ *తెదయిందె’
మెన సంగ తిలి జోచి పరలోకుమ్ చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తెదయిందె, గని పరలోకుమ్ తెంతొ 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 తిలజోక నంపజలఅనెన్మానుస్ల్ క

సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
(మారుక్ 16:19-20; బారి కమొమ్

1:9-11)
50 తెదొడి యేసు జోవయించ

సిసుస్ల్ క కడన, †బేతనియ గాఁవ్ పకక్
గెల చి, అతొత్ ఉకుక్ల జోవయింక దీవెన
దిలన్. 51జో దసిస్ జా దీవెన దెతె తా,
జోవయించి నెడిమి తెంతొముల ఉకిక్ల్
జా పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలన్. 52తెదొడి
జేఁవ్ సెరున్ సేడ జోక బకి కెర తా ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ తెన్ యెరూసలేమ్ తె
అనెన్ గెల. 53 రోజుక దేముడుచి గుడితె
గెచచ్, యేసుచి రిసొ జో దేముడుచి
గవురుమ్ సంగితె తిల.

* 24:44 24:44 జేఁవ్ కీరనల్ తెదావీదు 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 జో బాదల్ సేడమొరిస్ చి రిసొచి టాలి అసెస్, చి దెసుస్ నంబర్ తెంతొ బార నంబర్ ఎద జో అనెన్
గవురుమ్జతిస్ చిరిసొచికోడుఅసెస్. జోతిరత్ కయ్అనెన్జీవ్జాఉటిల్స్ చిరిసొజానేజతెఅగెగ్ అనెన్పూరుగ్ మ్ చి
వాట్ దేముడుచి కొడొతె, ‘జా జరుగ్ జయెదె’ మెన కేనె టాలి డీసత్య్ మెలె, యోనాపుసత్కుమ్ తె. యోనాక వెలొల్
మొసొస్ గీడ తిరత్ క జోవయింక ఒక విడద్ల్ కెరిల్సి. యేసుమొరతిరత్ క అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచిటాలిజా.
* 24:49 24:49యోవేలు 2:28, 29 దెక. † 24:50 24:50బేతనియగాఁవ్ ఒలీవమెటట్య్అసెస్; 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 †కోడు

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

6 దేముడు తెదయ్ తికయ్, ఏక్
మానుస్ బార్ జలన్. జోవయించి నావ్
యోహాను. 7జోసాచిసంగుకఅయ్ లన్.
ఎతిక్జిన్ కీసుత్ క నంపజాపాపుమ్తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతు మెన, ‘దొరుక్ జలి
*ఉజిడి యేసుకీసుత్ యి’ మెన సాచి
సంగుకఅయ్ లన్. 8యోహాను,జలె,జా
ఉజిడి నెంజె, గని ‘కీసుత్ యి దొరుక్ జలి
జాఉజిడి’మెనసాచిసంగుకఅయ్ లన్.
9ఈంజలోకుమ్ తెజెరిమ్తఎతిక్మానుస్క
ఉజిడి దెతి నిజుమ్ జలి ఉజిడి ఈంజ
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

సొంత మానుస్ల్ జోక ఒపప్న్ తి నాయ్,
నంపజతి నాయ్. 12 దసిస్ జలి పొది
సగుమ్ జిన్జోకఒపప్నబెదవననంపజా
గెల. జోవయింకయి,జలె, ‘తెదొడితెంతొ
దేముడుచ బోదల్ తుమ్ జలదు’ మెన
సెలవ్ దిలన్. 13 జోచ 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.
15జోచిరిసొ “ ‘అంచి కంటపడొత్ జెతొసొ
అంచి కంట వెలొల్ . కిచొచ్క మెలె, అంచి
కంట జో అగెగ్య్ తిలొసొ’ మెన ఇనెన్చి
రిసొయి సంగిలయ్” మెన యోహాను
సాచిజా కేక్ గల సాటప్ కెరె తిలొ.

16 జోచి ఎదివాట్ బెరుతె తిలి దయ
తెంతొ అమ్ ఎతిక్జిన్ దయ పడొత్ దయ
పాయఅసుస్మ్. 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 దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి, ఈంజ
లోకుమ్ తె జెరమ్ అమ్ చి తెన్ జిఁయ,

* 1:1 1:1 సముదుమ్ బుఁయి లోకుముల్ కిచొచ్య్ నెంజిలి పొది † 1:1 1:1 మెలె, 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 1:5ఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్ఆమస్అందర్ రితిజలెకి,ఉజిడ్ క అందర్
కీసి విజవుక నెతె గే, కీసుత్ చి సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్జీనుక నెతె. * 1:7 1:7 సతిత్మ్, సెకి.
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అబొబ్సి కీసొచొ గే అమ్ క దెకవ అసెస్, చి
అబొబ్స్ క దెకిల్ రితి జా అసుస్మ్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుక
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 సంగిలొఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొఏక్
వేల జసెత్ గే?” మెన పుసిల. పుసిలె,
“నెంజి” మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె,
దేముడుచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొ
జో అనెన్కొల్ జసెత్ గే?” మెన పుసిల,
గని అనెన్ “నెంజి” మెన యోహాను
సంగిలన్. 22 జోక జేఁవ్ అనెన్, “దసిస్
జలె, తుయి కొనొస్? అమ్ క తెదయ్ ల
వెలెల్ల మానుస్ల్ క అమ్ సంగుక అసెస్.
కొనొస్ మెన తుయి సంగితసి?” మెన
జో తెన్ పుసిల. 23 జో జోవయింక,
“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”
మెనయోహాను 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?” మెన జేఁవ్
పుసిల. 26యోహాను, జలె, “ఆఁవ్ జలె,
మానుస్ల్ క పానితె బాపిత్సుమ్ దెతసి,
గని తుమ్ చి నెడిమి తుమ్ నేనొల్ ఎకిక్లొ
టీఁవ అసెస్. 27 జో అంచి కంట పడొత్
జెంక తిలొసొ. జోఅంచి పడొత్ అయ్ లె కి,
జో కెదిద్ ముకిక్మ్ చొ మెలె, జోచ జోడుల్ చ
వాలివొ యిపుక అంక విలువ నాయ్!”
మెన జేఁవ్ క ఇసి సంగిలన్. 28 ఈంజ
ఎతిక్ యోరాద్ ను గాడుక తూరుప్ పకక్చి
ఒడుడ్ తెచి బేతనియ మెలి ఏక్ టాన్ తె
జరుగ్ జలి.

పెజల్ చి మొకెమ్ కీసుత్ చి రిసొ
యోహాను సంగిలిసి

29అనెన్క్ దీసి,యేసుపాసితతికయ్,
యోహాను జోక దెక, “ఈంజ లోకుమ్ చ
చి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ తొ అమ్ చొ
దేముడు దిలొమెండపిలల్ జలొసొ ఓదె!”
మెన సంగిలొ. అనెన్, 30 “ఇనెన్చి
రిసొయి ఆఁవ్ సంగిలి, ‘జో అంచి పడొత్
జెరిమ్లెకి, అంచి కంట అగెగ్య్ తెంతొ
తిలొసొ, చి రిసొ అంచి కంట వెలొల్
జయెదె’ మెలయ్. 31 ఈంజొ కొనొస్
గే ఆఁవ్ కి అగెగ్ నేనల్య్, గని ఆఁవ్
అయ్ లిసిజోచిరిసొయి. †ఇసాయేలులు

† 1:19 1:19యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె.
యూదుల్ క జయి పటున్మ్ ముకిక్మ్ జయెదె. ‡ 1:19 1:19 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జా

అంకయ్ జొకరు’ మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిసానల్ పెజల్. § 1:24 1:24
పరిసయుయ్ల్ మెల పండితుల్, సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి

వెలెల్లపూజరుల్ యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. * 1:25 1:25 ‘బాపిత్సుమ్’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుమానుస్చిపాపుమ్చెమించుప కెరి గురుక కెరిసి. కీసి ఎకిక్లొబాపిత్సుమ్నఙనుకమెలె, “ఆఁవ్పాపుమ్
సుదొ” మెన జోమానుస్ ఒపప్న, పాపుమ్ దోయిజా గెతి గురుక పానితె డుఙ తా, అనెన్ బార్ జంక. ఉపదెసిమ్
దెతొసొబాపిత్సుమ్ దెంక. † 1:31 1:31 ‘ఇసాయేలులు’మెలె,యూదుల్ క అనెన్క్ నావ్ జయెదె.
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ఇనెన్క ‘అమ్ చొరచిచ్ంచుప 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. 33 ఆఁవ్ జోక
‘జొయియ్’ మెన నేనల్య్. నేన్ తయ్, గని
పానితెచి బాపిత్సుమ్ ఆఁవ్ దెంక మెన
అంక తెదయ్ లొ జో అమ్ చొ దేముడు
కిచొచ్ గురు సంగ తిలొ మెలె, ‘అంచి
ఆతమ్ ఉత జా ఎకిక్లొచి ఉపిప్ర్ టీఁవెదె,
కచి ఉపిప్రి ఉత జా టీఁవెదె గే, అంచి
పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క జోక
నంపజలసక జొయియ్ బాపిత్సుమ్ దా
కెరెదె.’ 34 జలె, జోక ‘దేముడుచొ
పుతుత్ సి ఈంజొయ్’మెనఆఁవ్ రుజుజ్ దెక
అసిస్,సాచిజాఅసిస్”మెనఒతత్ తిలసక
యోహాను సాచి సంగిలన్.
యోహానుచ సిసుస్ల్ తె దొగుల

యేసుచి పటిట్ గెలిసి
35అనెన్క్ దీసి,యోహానుజోచిదొగుల

సిసుస్ల్ తెన్ టీఁవ తతికయ్, 36యేసు
జావాట్ ఇండ గెతె తతికయ్,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’ మెలి అరుద్ మ్
తెన్ జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్
“రబీబ్” మెన సంగ, “కేనె బస జా

అసిస్సి?” మెన జోక పుసిల. 39 జో
“జొమమ్. జా, దెక” మెన సంగిలన్, చి
జేఁవ్ జో తెన్ గెచచ్, జో బస జలి టాన్
దెకిల. జలె, పాసి పాసి చెతత్ర్ గంటల్
సంజె జలి రిసొ, జా దీసి జేఁవ్ దొగుల
యేసుతెతా గెల.
అందెయ పేతురు మెలొ అనొన్స్ క

యేసుతె బుకారా ఆనిల్సి
40 యోహానుచి జా కోడు సూన

యేసుచి పటిట్ గెల జేఁవ్ దొగులతె ఎకిక్లొ
అందెయ మెలొసొ జయెదె. జో కొనొస్
మెలె, సీమోను పేతురుచొ బావొసి.
41 జో జలె, అనెన్క్ దీసి పెందలె కిచొచ్
తొలితొ కెరల్న్ మెలె, సీమోను మెలొ
జోచొ అనొన్స్ క చజ కెర, “మెసస్యక
జలె కీసుత్ క చజ దెక అసుస్మ్!” మెన
సంగిలన్. §‘మెసస్య’ మెన జా బాస
తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’
మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. 42 దసిస్ సంగ,
సీమోనుక అందెయ యేసుతె కడ ఆనొల్ .
కడ ఆన్ తికయ్, యేసు సీమోనుక
చెంగిల్ దెక, “యోహానుమెలొఎకిక్లొచొ
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 దొగులక యేసు సిసుస్ల్

కెరనిల్సి
43అనెన్క్ దీసి, గలిలయపాంతుమ్ తె

ఉటట్ గెచిచ్ందె మెన యేసు ఉటట్ గెలన్.
ఒతత్ పాఁవ కెర, పిలిప్ మెలొ ఎకిక్లొక
చజ కెర, “అంచిపటిట్ జాఅంచొసిసుస్డు
జా” మెన, యేసు జోక బుకారల్న్.
44 పిలిప్ బేతస్యిదా పటున్మ్ చొ.
అందెయ పేతురు కి జయియ్ పటున్మ్ చ.

‡ 1:32 1:32 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క తెలుగు తెన్ సగుమ్ తె ‘పరిశుదాద్ తమ్’
మెంతతి నెంజిలె ‘చెంగిల్ ఆతమ్’ మెంతతి. § 1:41 1:41 ‘కీసుత్ ’ మెలె, మెసీస్య మెలె, ‘దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్తెంతొసంగతిలొసొ. అనెన్ కిచొచ్
అరుద్ మ్తయెదెమెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’మెలిఅరుద్ మ్. * 1:42
1:42 ‘కేపా’మెలె, ‘పేతురు’మెలె, ‘పతుత్ ర్’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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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.
జో కొనొస్ మెలె, నజరేతు గఁవివ్చొ
యోసేపుచొ యేసు మెలొ పుతుత్ సి.
జొయియ్” మెన నతనియేలుక సంగిలన్.
46 సంగిలె నతనియేలు అనామ్నుమ్ జా
“నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ కిచొచ్ జలెకు
చెంగిల్ తిలిసి బార్ జయెదె గే?” మెన
పుసిలన్, గని పిలిప్ జోక “తుయి జా
కెర, సొంత దెకు!” మెన జోక యేసుతె
కడ ఆనొల్ .

47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె
తతికయ్, యేసు జోక దెక జోచి రిసొ
“ఈందె, సతిత్మ్ తిలొ ఇసాయేలుడు,
ఈంజొ. ఇనాచితె కిచొచ్ ఉపమెనుస్
నాయ్!” మెన సంగిలన్. 48 దసిస్
సంగితికయ్, నతనియేలు ఆచారిమ్
జా “తుయి కీసొ మానుస్చి అంచి బుదిద్
చినిలది?” మెన యేసుక పుసిలన్, చి
యేసు జోక “పిలిప్ తుక నే బుకారె
అగెగ్, తుయి జో రూక్ మొదొలె వెస
తిలి పొది తుక ఇనెన్ తెంతొ దెకిలయ్”
మెన జబాబ్ దిలన్, చి 49 నతనియేలు
జోక “గురుబాబు, దేముడుచి పెటిట్చొ
దేముడు పుతుత్ సి, తుయి! అమ్ చ
ఇసాయేలులుచొ రానొ, తుయి!” మెన
సంగిలన్. 50 యేసు జోక “ ‘ఆఁవ్
తుక రూక్ మొదొలె దెకిలయ్’ మెన

సంగిలి రిసొ తుయి అంక నంప కెరల్ది,
గెద. ఇనెన్చి కంట అనెన్ వెలెల్ల కమొ
దెకితె” మెన సంగ యేసు అనెన్,
51 “జలె, ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ సంగితసి మెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జతిసి, చి ఆఁవ్ §మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచిఉపిప్రి దేముడుచి
దూతల్ పరలోకుమ్ తె వెగితిసి చి
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతిసి దెకితె”
మెనయేసు సంగిలన్.

2
పానికయేసు దాచ రసుస్మ్ కెరిల్సి

1 దొరతి గెతికయ్, గలిలయ
పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్ ఏక్
పెండిల్ జలి. యేసుచి అయయ్సి ఒతత్ జా
పెండిల్తె అసెస్. 2యేసుక,జోచ సిసుస్ల్ క
కి పెండిల్తె బుకారా అసిత్.

3జలె, పెండిల్ విందుతె అయ్ లస పితి
*దాచ రసుస్మ్ ఎతిక్ కేడ గెలి. యేసుచి
అయయ్సి జోతె జా కెర, “విందుక అనెన్
దాచ రసుస్మ్ నాయ్” మెన సంగిలి.
4 యేసు జాక “అంచి తెన్ తుక కిచొచ్
కామ్, అయ? అంచి సమయుమ్
అపెప్క కి జెంక నేతయ్”మెనఅయయ్స్ క
సంగిలన్. 5 తెదొడి అయయ్సి, జా గెర్ చ
గొతిత్ సుదల్ క “తుమ్ కెరుక మెన ఈంజొ
కిచొచ్ సంగెదె గే, జయియ్ కెర” మెన
సంగిలి.

6 జలె, ఒతత్ పాని దెర పతుత్ ర్ బానల్
సొవువ్ అసిత్. ఏక్ బానొ, జలె, పుంజెక్
నెంజిలె పుంజెక్యాబయ్కాయల్పాని

† 1:45 1:45తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 1:45 1:45 ‘ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్ జిన్ చి
పెటిట్ జోచిఆతమ్దాజోచకబురుల్ సంగయ్ లొ,చిరెగడ్య్ లొ. మెలె,జోచిఆతమ్జోవయించిచోండిపుటట్వజోచ కబురుల్

లటట్బడొల్ ,చిజోవయించిమెనుస్తెసికయ్ తికయ్రెగిడల్. § 1:51 1:51 ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెన
బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ.’ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దసిస్ మెన జోవయించి రిసొ పబుచ కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్

జెంక తిలొసొ’ మెన రెగడ్ తిలిస్ చి అరుద్ మ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ యూదుల్ అరుద్ మ్ కెరనుల, ఇసుట్ మ్ తిలె. * 2:3
2:3మాములుమ్ దాచ రసుస్మ్ మెలె, ఓసుత్ నే గలిలి దాచ రసుస్మ్ జీరగ్ సూరుచి రితి తియన తయెదె. ఒగగ్ర్
పిలెకయ్మచుచ్క జయెదె. పెండిల్వొతెయూదుల్ దసిస్చి పివుల.
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దెరెదె. ఇస బానల్ తె పాని కిచొచ్క ఒతత్
తయెదె మెలె, యూదుల్ సుదిద్ కెరంత
అలవాటుల్ చి రిసొ. 7 యేసు, జలె,
కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, “తుమ్ ఈంజేఁవ్
బానల్ తె బెరు పాని సుఁవ” మెన, కామ్
కెరసక సంగిలన్. సంగితికయ్, జేఁవ్
బానల్ తె పాని బెరయ్ ల. 8 తెదొడి జో
“అపెప్, బానల్ తె తిలిసి తుమ్ డుంబ
కెర, విందు వంటితొమానుస్తె నా దాస”
మెన సంగిలన్, చిజోక నా దిల.

9 జలె, జా పాని దాచ రసుస్మ్
మారుస్ప జా అసెస్. దాచ రసుస్మ్
మారుస్ప జలి జా పానిచి రుసి జో
విందు వంటితొ మానుస్ చక దెకిలన్.
జా దాచ రసుస్మ్ కేనె తెంతొ అయ్ లి
గే పాని డుంబిలసక ఎరెక్, గని విందు
వంటితొ మానుస్క 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 రసుస్మ్బార్ కెరుల. గని చెంగిల్ చి
ఆకర్ క పితి రితి తుమ్ తిఁయ తిలదు.
కీసి?” మెనపుసిలన్.

11 గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా
మెంతి గఁవివ్, యేసు ఈంజ వెలిల్ కామ్
జరుగ్ కెరొల్ . జోవయించి అదికారుమ్
దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ ఎతిక్తె ఈంజయి
తొలితొ చి. జోచ సిసుస్ల్ జోచి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిల.

12ఒతత్ తెంతొయేసు,జోచిఅయయ్సి,
జోచబావుడుస్లు, సిసుస్ల్, ఇదిల్ఉతత్ర
పకక్చి కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె ఉటట్
గెచచ్, ఒతత్ సగుమ్ దీసల్తా గెల.

దేముడుచి గుడితెసామన్వికితసక

యేసు ఉదడిల్సి
(మతత్ 21:12-13; మారుక్

11:15-17; లూకా 19:45-46)
13 యూదుల్ చి ‡పసాక్ పండుగు

పాసి అయ్ లి. ఈంజ పండుగ్ చి రిసొ
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్
గెలన్. 14 జలె, దేముడుచి గుడితె
పెస కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, ‘అరిప్తల్ క’
మెన, బెయిలల్, గొరెలు, పారవ్ పిటట్ల్,
దసచ వికుక బెర తిల మానుస్ల్ క
దెకిలన్. §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచి కామ్
కి దెకిలన్. 15 తెదొడి, వాలివొ తెన్
కొరడ్ తెయార్ కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క,
సొముమ్ల్ క, గొరెల్ క, ఎతిక్, దేముడుచి
గుడి తెంతొ ఉదడ గెలన్, అనెన్ డబుబ్ల్
పలట్య్ తసచి డబుబ్ల్ ఎతిక్ వించ గెల
కెర, జోవయించ బలల్ల్ సేడవ దిలన్.
16 దసిస్ కెర, పారవ్ పిటట్ల్ వికితసక ఇసి
మెనసంగిలన్: “ఈంజేఁవ్ఎతిక్బయిలె
దెరగెచచ్! అంచొదేముడుఅబొబ్చొగేర్ క
బియాయ్ర్ కెరి సంత రితి కెరుక జయె
నాయ్!” మెన గోల కెరల్న్.

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

తాతుకయ్తవుసుమెనఅంచి
జీవ్ డడెడ్దె”

మెన దేముడు రెగిడిల్ కోడు.
18 తెదొడి, దేముడుచి గుడిచ

అదికారుల్ జల యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “తుయి
అపెప్ కెరిల్ రితి కెరుక తుక కిచొచ్
అదికారుమ్? తుక అదికారుమ్ తిలె,
అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ వెలిల్
కామ్ కెరె?” మెన కోపుమ్ తెన్ సంగిల.

† 2:9 2:9 పెండిల్ ఉబెడొ ‡ 2:13 2:13 పూరుగ్ మ్ పొది యూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్

జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. § 2:14
2:14 జోవయింక 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.
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19 యేసు, జలె, జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజ దేముడుచి
గుడి తుమ్ సేడవ గెల, చి తిరతి తెడి
ఆఁవ్ అనెన్ బందిందె” మెన సంగిలన్.
20 యూదుల్ 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’మెనజోకిచొచ్అరుద్ మ్
తెన్ సంగిలన్ గే, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
నేనల్. జోచి సొంత ఆఁగుచి రిసొ సంగ
తిలొ. 22జలె, పడొత్ ,మెలెజోమొర గెచచ్
తిరతి తెడి అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ , జో ఇసి
సంగ తిలొ మెన జోచ సిసుస్ల్ ఉచార
కెరుల. ఉచార కెరెల్, కీసుత్ “మొర అనెన్
జీవ్జాఉటెట్దె”మెనదేముడుపూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి కోడు, చి కీసుత్ అపెప్ సంగిలి
కోడు నంప కెరుల.

23జా పసాక్ పండుగు పొది, యేసు
యెరూసలేమ్ తె తా, కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల
కమొ కెరె తిలన్, చి జేఁవ్ కమొ దెకితె
తా, జోవయింక ‘కీసుత్ జా తయెదె’ మెన
ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ నంప కెరల్. 24-25గని
మానుస్చి పెటిట్ తిలి ఉపమెనుస్క యేసు
జానె. మానుస్చిబుదిద్ కీసి గే కోజోకసాచి
సంగుక నాయ్,జానెచి రిసొ,జోవయింక
నంప కెరె నాయ్.

3
నీకొదేమొ యేసుతె అందరె

అయ్ లిసి
1 యూదుల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ,

జో పరిసయుయ్ల్ మెంత పండితుల్ తె

ఎకిక్లొ, జోచి నావ్ నీకొదేమొ. 2జో 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.

3 యేసు, జలె, జోక, “తుక ఆఁవ్
కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
*నొవర్ నే జెరిమ్లె దేముడుచి రాజిమ్
దెకుక నెతిరి.” మెన సంగిలన్. 4 ఇసి
సంగితికయ్, నీకొదేమొ జోక “మంతొ
జలొ మానుస్ అనెన్క్ దపప్ జెరుమ్క కీసి?
అనెన్క్ సుటుట్ అయయ్స్ చి పెటిట్ పెస గెచచ్
జెరుమ్క జయెదె గె? నెంజె!” మెన
సంగిలన్. 5 యేసు జోక, “దేముడుచి
రాజిమ్ తె మానుస్ బెదుక జలె, †పానిక
చిదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్కచి జెరుమ్న్
జంకయ్. ఈంజ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ కో
జతి నాయ్ గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె
జో బెదుక నెంజె. 6 ఈంజ లోకుమ్ తె
ఆఁగ్ తె జెరుమ్న్ జలె, ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్
జయెదె. ‡దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక
జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె
జెరుమ్న్ జెంక అసెస్. 7 ‘ఇసి §నొవర్
జెరుమ్క అసెస్’ మెన తుక ఆఁవ్ సంగిలి
రిసొ తుయి బమమ్ జా నాయ్. 8 ఇసిచి
రిసొ వాదుక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క టాలి కెరుమ. వాదు, జలె,
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పకక్ వీరి రితి జతయ్.
వీరితి సపుప్డు మానుస్ సూనెల్ కి, కేనె
తెంతొ జెతయ్ గే, కేనె గెతయ్ గే,
మానుస్ల్ నేన్ తి. జలె, కేన్ మానుస్

* 3:3 3:3 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జలెకయ్’. † 3:5 3:5 1. ‘పానిక’ మెలె, బాపిత్సుమ్ చి
కోడు మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. పరిసయుయ్ల్యోహాను దెతె తిలి, కెరల్ పాపల్ ఒపప్న చెమించుప జతి గురుచి
బాపిత్సుమ్ నఙనుక ఎదగ్రె నెసిల. పానికచి బాపిత్సుమ్ జలె, సుదిద్ జతిస్ చి గురుయి జయెదె. ఆతమ్చి కామ్ జలె,
సుదిద్ జతిసి జయెదె. 2. ‘పానిక’ మెలె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ ఉచరతి మెలె, మానుస్ మాములుమ్
అయయ్స్ చి పెటిట్ జెరుమ్న్ జతిస్ చి రిసొ సంగితయ్ మెన ఉచరతి. ఈంజ అరుద్ మ్ ఉచరెల్, 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 చి రాజిమ్’ మెనెదె; మతత్యి 3:2,
13:24. ఎకిక్లొపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెనెదితిసికెఁయఁకమెలె,జోమానుస్ నంపజాపబుచిఆతమ్కనొవర్జెరుమ్న్

జలి గడియతెంతొ. § 3:7 3:7 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జంక అసెస్’.
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దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి జెరుమ్న్
జలె, దసిస్. జా కీసి జరుగ్ జతయ్
గే కో నేన్ తి, గని జరుగ్ జా అసెస్
మెన జోమానుస్చ కొడొతె కమొతె రుజుజ్
జతయ్.”

9 నీకొదేమొ, జలె, యేసుక అనెన్
“తుయి సంగిలి జెరుమ్న్ కీసి జరుగ్
జంక జయెదె?” మెన పుసిలన్.
10 యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఇసాయేలులుక తుయి సికడొత్సొ
జలెకి, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనిస్ నాయ్
గె? 11 తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్సంగితసిమెలె,అమ్జాన్ తిసి
తుమ్ క సంగితసుమ్, అమ్ దెకిలిసి
తుమ్ క సాచి 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, గనిఆఁవ్మానుస్
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 లొసొకఉకుక్ల
†టీఁవడుక అసెస్. 15 కిచొచ్క మెలె, అంచి
ఉపిప్రి కో, జోచి నముకుమ్ తివుల గే,
‡పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
జివుల”మెనజోకయేసు సంగిలన్.

16 జలె, దేముడు ఈంజ లోకుమ్ చక
ఎదివాట్ పేమ కెరిల్ రిసొ, జోచొ సొంత
ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ చ చి
పాపుమ్ వయితి రితి జోవయింక తెదవ
దిలన్. కిచొచ్క మెలె, కోయిజోక నంపజా
గెచుచ్ల గే, ఎతిక్క నాసెనుమ్ నే జతె,
సిచచ్తె నే గెతె పరలోకుమ్ తె గెచచ్
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా జివుల.
17దేముడుజోచొసొంతపుతుత్ స్ కఈంజ
లోకుమ్ తె తెదయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె,
లోకుమ్ చక పాపుమ్ వయడ సిచచ్తె
తెదయెనాయ్, గని జోచి ఎతిక్ పాపుమ్
తెంతొ జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
తెదయిలొ. 18 కో జోక నంపజా గెచుచ్ల
గే, జోవయించి పాపుమ్ జేఁవ్ వయుక
నాయ్. గని కో జోవయింక నంపజతి
నాయ్ గే, జోవయించి పాపుమ్ అపెప్ కి
వయ అసిత్, చి దేముడుచొ సొంత ఎకిక్
దేముడు పుతుత్ స్ క నంపజతి నాయ్ చి
రిసొయిసిచచ్ జతిమొరున్తె గెచుచ్ల.

19 జేఁవ్ కిచొచ్క జోవయించి పాపుమ్
వయసిచచ్తెగెచుచ్కమెలె,ఉజిడిఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లె కి, గరచ్ కమొ కెరుక
ఒగగ్ర్ జిన్ అలవాట్ జా అసిత్చి రిసొ,
అందర్ రితి పాపుమ్ తె ఇండుక ఆస
జా, జా ఉజిడి నెసితి. 20 పాపుమ్
కెరుక ఓజ జల మానుస్ల్, 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,
చి జేఁవ్ కెర కమొక ‘దేముడుచ కమొ,
జోచి ఆతమ్సెకిక సతిత్మ్ క కెర కమొ’మెన
రుజుజ్ జతి రితి, దయిరిమ్ తెన్ జోచి జా
ఉజిడ్ తె జెవుల.

కీసుత్ వెలొల్ జతిసి యోహాను దాక్
* 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 “మోసే తెయార్ కెరి కంచుచి అయిక కో దెకుల గే
రచిచ్ంచుప జా జివుల” మెన పబు సంగిలన్, చి జాక దెకిలస చెంగిల్ జా జిల. † 3:14 3:14యేసుక కీసి
టీఁవడుక మెలె, జోవయింక సిలువతె గల టీఁవడుక. కో జోవయింక నంపజలె, జోవయించి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
రిసొ. ‡ 3:15 3:15ఎకిక్లొఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితిసి కెఁయఁకమెలె,జోమానుస్
నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ.
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జతిస్ చి కోడు
22 ఒతత్ తెంతొ, యేసు జోచ సిసుస్ల్

తెన్ బార్ జా, యూదయ పదేసిమ్ చి
బయిలె ఉటట్ గెల. జా పొది యేసు
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తా, జోవయించి
అతిత్ మానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ,
23 అనెన్, ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరిక,
సలీము మెలి గఁవివ్చి పాసి తిలి
అయ్ నోను మెలి టాన్ తె ఒగగ్ర్ పాని
తతికయ్, యోహాను కి బాపిత్సుమ్
దెతె తతికయ్, మానుస్ల్ జోతె జా కెర
బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల. 24 జా పొది
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,
తుయిసాచిసంగిలొసొ,జోకి ఇనెన్ తుచి
రితి బాపిత్సుమ్ దెతయ్, చి ఎతిక్జిన్
జోతె గెతతి”మెనసంగిల. 27యోహాను
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“పరలోకుమ్ చొ దేముడు జా దిలెకయ్
మానుస్క జా అదికారుమ్ తయెదె. జో
కెరిసి తపుప్ నెంజె. 28 తుమ్ క అగెగ్
సంగిలయ్, గెద. ‘కీసుత్ నెంజి, గని
ఆఁవ్ జోచొ బారికి జా జో జెతిసి సాటప్
కెరుక మెన దేముడు అంక జోచి పురెతొ
తెదవ అసెస్’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ తెదొడి
సంగిలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ సంగిలిస్ క తుమి
సాచి జా అసుస్స్. 29 జలె, కేన్ జలెకు
పెండిల్తె, పెండిల్బూలి పెండిల్బూలొకయ్
గెచెచ్దె, గెద. బూలొచొ మింతుసి
జోచి పచెచ్న జా అయ్ లె కి, జో ఒతత్
టీఁవ, బూలొక దెక, జోచి అవాడ్ సూన,
సరద్సంతోసుమ్ జయెదె. జలె, పెండిల్తె
బూలొయి కీసి ముకిక్మ్ జయెదె గే,
దసిస్, కీసుత్ ముకిక్మ్ జా అసెస్, చి అంక

సరద్సంతోసుమ్. 30జో వెలొల్ జంక, ఆఁవ్
దాక్ జంక”మెనయోహాను సంగిలన్.
కీసుత్ చి అదికారుమ్ చి రిసొసంగిలిసి

31 పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొసొ
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ . మాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్, జలె,
మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్
తా, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిస్ చి రిసొ లటట్బుల. గనియేసుకీసుత్
పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొచి రిసొ,
జో ఎతిక్చి కంట వెలొల్ . 32 ఒతత్
దేముడు అబొబ్స్ తె సొంత దెకిలిసి
సొంత సూనిల్స్ చి రిసొ జో సాచి సంగిలే
కి, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్
తిల మానుస్ల్ కోయి జోచి సాచి నంప
కెరి నాయ్. 33 గని, జోచి సాచి కో సూన
నంప కెరతి గే, ‘దేముడు సతిత్మ్ చొ’
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. 36దేముడు పుతుత్ స్ క
కో నంపజా గెచుచ్ల గే, పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె కచితుమ్ బెద, మొరెల్ ఒతత్
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల. గని,
దేముడు పుతుత్ స్ చి కొడొ రితి కో కెరి
నాయ్ గే, జోచి జా పాపుమ్ వయ
అసిత్, చి దేముడు దిలి సిచచ్ జోవయింక
కెఁయయ్ఁక కి పిటెట్ నాయ్.

4
సమరయ పదేసిమ్ చి తేర్ బోదక

యేసు బోదన కెరిల్సి
1 యోహానుచి కంట యేసు అపెప్

ఒగగ్ర్ సిసుస్ల్ కెరన బాపిత్సుమ్ దెతయ్
మెన పరిసయుయ్ల్ సూనల్. 2 యేసు
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మాతుమ్ సొంత బాపిత్సుమ్ దెయె
నాయ్, గని జోచ సిసుస్ల్ చి అతిత్ దెతె
తిలన్, 3 జలె, “బాపిత్సుమ్ క ఎతిక్జిన్
అంచితె జెతిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్
సూన అసిత్” మెన యేసు చిన కెర,
“జోవయించి కోపుమ్ చి రిసొ అపెప్చి
మటుట్ క ఇనెన్ తంక బెదె నాయ్” మెన,
యూదయపదేసిమ్ములదా,జోవడిడ్లి
గలిలయపాంతుమ్ తెగెచుచ్కమెనఅనెన్
బార్ జలన్.

4అపెప్యేసుక సమరయపదేసిమ్ చి
వాట్ గెచుచ్క జంకయ్. 5 జలె, సిసుస్ల్
తెన్ బార్ జా సమరయ పదేసిమ్ చి
సుకారు మెంతి ఏక్ గాఁవ్ సొడి అయ్ ల.
జా గాఁవ్ కేనె మెలె, యాకోబు మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొ జోచొ యోసేపు మెలొ
పుతుత్ స్ క దిలి బుఁయి పాసి అసెస్.
6 ఊంటక యాకోబు కూనయ్ లి కుండి
ఒతత్ అసెస్. జలె, యేసు పయానుమ్ చి
రిసొఅలుప్ జా,జా కుండిసొడి వెసిలన్.
పాసి పాసి మెదెద్న్ జా అసెస్. 7 తెదొడి,
అనిన్మ్ గెన ఆన్ తి రిసొ యేసుచ
సిసుస్ల్ జా గఁవివ్ 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, తుయి
యూదుడు. 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 సంగితొసొ కొనొస్
జయిందె గే తుయి చినితది జలె, ‘జీవ్
దెతొపానిఅంకదే’మెనతుయిఅంకయ్

సంగితది,” మెన యేసు జాక జబాబ్
దిలన్.

11 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనె
నాయ్ చి రిసొ, “బాబు, ఈంజ కుండి
దీగ్ అసెస్. పాని కడన్ తి సామన్ కిచొచ్
నాయ్, తుక. జీవ్ దెతొ జో పాని కేనె
తెంతొ తుక దొరుక్ జయెదె? 12 అమ్ చొ
యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొ, జోచపుతత్రుస్లు,
జోచసొముమ్ల్ ఎతిక్ ఈంజయ్ఊంటచి
పాని పితె తిల. జొయియ్ అమ్ క ఈంజ
కుండి దిలన్. తుయి అమ్ చొయాకోబు
పూరుగ్ మ్ చొచి కంట వెలొల్ గే?” మెన
సంగిలి.

13 జా తేర్ బోద దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు జాక, “ఈందె, ఈంజ పాని కేన్
మానుస్ పిలెకి, జోక అనెన్ తాన్ కెరెదె.
14 గని ఆఁవ్ దెతిసి *‘పాని’ కో పివుల
గే, జోక కెఁయఁక కి అనెన్ తాన్ కెరె
నాయ్. ఆఁవ్ దెతొపానిజోచిపెటిట్ ఊంట
పుటిల్ రితి జతె తయెదె, చి †కెఁయఁక
తెఁయఁకచెంగిల్తతిజీవుమ్జోకదొరుక్
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. 16 యేసు
జాక, “తుయి గెచచ్, తుచొ మునుస్ద్ క
కడ ఆను” మెన సంగిలన్. 17 జా
తేర్ బోద జోక “అంక మునుస్ నాయ్”
మెన సంగిలి, చి యేసు 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

* 4:14 4:14 ఇనెన్ ‘పాని’ మెలె, జా టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె
జెరుమ్న్ దెతి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. † 4:14 4:14 ‘కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి జీవుమ్’ మెలె,
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితి,మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ జితి, సెకి. ‡ 4:19 4:19నెంజిలె, “తుక ‘ఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఎకిక్లొ’మెన ఆఁవ్ అపెప్ చినితసి”.
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ఆఁవ్ చినితసి. జొయియ్ తెదయ్ లొ
మానుస్, తుయి. 20అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
తెంతొ అమ్ సమరయ సుదల్ ఈంజ
అమ్ చిమొకెమ్ 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,
యెరూసలేమ్పటున్మ్ జవుస్ముకిక్మ్
మెనుక నాయ్’మెనమానుస్ల్ క అరుద్ మ్
జయెదె. 22 తుమ్ సమరయ సుదల్,
దేముడుక బకి కెరెల్ కి, జోవయింక అపెప్క
§దూరి అసుస్స్. అమ్ యూదుల్ క
మాతుమ్, జో నిసాన అసెస్. మానుస్ల్ క
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్
యూదుల్ తెజెరుమ్కజోచిసెలవ్. 23జలె,
ఇదిల్ పడొత్ క, అపెప్ రితి కి, జో దేముడు
అబొబ్క నిజుమి నంపజల మానుస్ల్ కో
జవులగే,జోవయించిఆతమ్తెనిదానుమ్
జా జోవయింక సతిత్మ్ తిలి బకి కెరుల.
దేముడు అబొబ్స్ దసస్ మానుస్చి రిసొ
రకితయ్. 24 దేముడు డీసొత్ సొ నెంజె,
గెద. ఆతమ్యి, జో. జాకయ్, కో జోక బకి
కెరుక ఉచరుల గే, జోవయించి ఆతమ్యి
నిదానుమ్ తెన్ జోక సతిత్మ్ తిలి బకి
కెరుక అసెస్” మెన యేసు జా తేర్ బోదక
సంగిలన్. 25జో ఇసి సంగితికయ్, జా
తేర్ బోద, “ ‘దేముడు తెదయిందె’ మెన
సంగతిలొ *‘మెసస్యమెలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెయెదె’ మెన జాని. జో అయ్ లి
పొది, జొయియ్ అమ్ క ఎతిక్ దెకయెదె”
మెన సంగిలి†. 26 జలె, జా దసిస్
సంగితికయ్, యేసు జాక “ఆఁవ్ తుచి
తెన్ లటట్బొత్ సొ జొయియ్”మెన సంగిలన్.

27 యేసు 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?’ జలెకుమెనకోపుసితినాయ్.

28 తెదొడి జా తేర్ బోద, జాచి గేడి
ముల దా నిగ గెచచ్, జా గాఁవ్ తెడి పెస,
29 “తుమ్ బేగిజా ఎకిక్లొక దెక! ఈంజొ
మానుస్ కకక్ నే పుసితె, ఆఁవ్ అగెగ్ కెరిల్సి
ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ. ఈంజొయి కీసుత్
జయెదె, కిచొచ్గె” మెన పెజల్ క బుకారిల్,
30 చి జా తెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుతె జెంక
బార్ జల.

31 జా తేర్ బోద గఁవివ్ పెస పెజల్ క
బుకారిల్ మెదెద్నె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోక
“గురుబాబు, అనిన్మ్ కెరు!” మెన
బలవంతుమ్ కెరల్. 32 గని జో “తుమ్
నేనిల్ ఏక్ రగుమ్ అనిన్మ్ అంక అసెస్”
మెన జబాబ్ దిలన్. 33జో ఇసి సంగిలి
రిసొ, జోచ సిసుస్ల్ “ఇనెన్క కో జలెకు
కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ ఆన దా అసిత్ గే?”
మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బుక
దెరల్. 34 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు
జోవయింక, “అంచి అనిన్మ్ కిచొచ్
మెలె, అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్
రితి కెరుకయ్. జోచి కామ్ పూరి జరుగ్
కెరుకయ్.

35 “ఈందె, ‘అనెన్ చెతత్ర్ జొనొన్
గెలెకయ్ పంటొ లాయ ఆనుక జయెదె’
మెన మొకక్ల్ రోవితి పొది సంగితసు.
జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
ఆదె! అంకివొ ఉగుడ దెక! బటిట్లె
పంటొ అపెప్ పిక తెయార్ జా రితి,
అంక నంపజంక ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్
తెయార్ జలి రితి సమయుమ్ జా
అసెస్. 36 పెజల్ క దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదయ్ తి ఈంజ ఆతమ్పంటొ లాయితితె
కోలాయఆన్ తస జవుల గే, జోవయింక

§ 4:22 4:22 నెంజిలె, “నేనుస్. అమ్ యూదుల్ మాతుమ్, 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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ఆతమ్జీతుమ్ దొరుక్ జయెదె. జాచి రిసొ,
అంచి సుబుమ్ కబుర్ తిలి బి గలిలస
కి, జా ఆతమ్పంటొ లాయ ఆన్ తస కి,
సరద్సంతోసుమ్ జవుల. 37 అంచి
ఆతమ్పంటొచి కామ్ తె, జలె, ‘ఎకిక్లొ
బి గలెదె, అనెన్కొల్ పంటొ లాయ ఆనెదె’
మెలి కోడు సతిత్మ్ జయెదె. 38 అలెల్,
తుమ్ మొదొల్ 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” మెనయేసు జోచ
సిసుస్ల్ క సికయ్ లన్.
సమరయచ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్

యేసుక నంపజలిసి
39జలె, ‘ఆఁవ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ

దిలొ’ మెన యేసుచి రిసొ జా తేర్ బోద
సంగిలి సాచి సూన కెర, జా గఁవివ్చ
సమరయ సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక
నంపజల. 40 జాకయ్, యేసుతె జా
కెర, “అమ్ చి గఁవివ్ జా తా” మెన జేఁవ్
సమరయసుదల్బతిమాలప్జాసంగిల,
చి దొరతితా గెలన్. 41జోసొంత బోదన
కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల,
42 చి జా తెర్ బోదతె జా కెర, “తుక
‘జయియ్ సంగిలి రిసొ నంపజలమ్’ మెన
అపెప్ తెంతొ సంగుమ్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,అమ్అపెప్జోచికొడొసొంతసూనిల్
రిసొ, ‘ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క దొరుక్
జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొఈంజొయి’మెన
పూరి దయిరిమ్ జా అసుస్మ్” మెన
సంగిల.
గలిలయచ మానుస్ల్ యేసుక

మరియాద దెకిలిసి
(మతత్ 8:5-13; లూకా 7:1-10)

43 జా దొరతి గెలి పడొత్ , యేసు
జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ బార్ జా
గెచచ్, గలిలయ పాంతుమ్ తె పాఁవిల.
44 ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కో
జలెకుసొంతటాన్ తెతిలె,సొంతటాన్ చ
మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకితి నాయ్’

మెన జాన కెర, యేసు సొంత సంగితె
తిలన్. జాకయ్ యూదయ పదేసిమ్
ముల 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.

47యేసు 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” మెన యేసుక బతిమాలప్
జా సంగిలన్. 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 జో మానుస్ నంప
కెర, గెరి గెచుచ్క బార్ జలన్.

51జో వటెట్ గెతె తతికయ్, జోచ గొతిత్
సుదల్ జో తెన్ దసుస్ల్ జల. “తుచొ
పుతుత్ ది జిలొ!” మెన జోక సంగిల.
52 “కెతిత్ గంటల్ క చెంగిల్ జలొ?” మెన
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జో పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “కాలి ఒంటి
గంటక జొరొజ్ గెలి!” మెన సంగిల.
53 జలె, “తుచొ పుతుత్ ది జియెదె” మెన
యేసు సంగిలి గడియ జయియ్ మెన
జొరొజ్ సేడొల్ నాడుచొ అబొబ్సి చినన్ లొ.
జాకయ్, జోచి గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్
యేసుక నంపజా గెల.

54 యూదయ పదేసిమ్ ముల
గలిలయ పాంతుమ్ తె తొలితొ ఉటట్
అయ్ లిజాసుటుట్ తెంతొ,ఈంజొనాడుక
చెంగిల్ కెరిల్సి తెన్ జోచి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ త కమొదొనిన్ జల.

5
యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె

ఉటట్ గెలిసి
1 ఈంజ జరుగ్ జలి పడొత్ ,

యూదుల్ చి పండుగు అనెన్క్ అయ్ లిచి
రిసొ దేముడుచి దేవులుమ్ తిలి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్
గెలన్.

2జలె, జా పటున్మ్ తె ‘మెండల్ వీది’
మెన ఏక్ టాన్ అసెస్. ఒతత్ ఏక్ వెలొల్
కుండి అసెస్. ఎబీ బాస తెన్ జా
కుండిచి నావ్ ‘బేతెసద్’. జా కుండిచి
సుటుట్ నంత, పాఁచ్ గుమమ్ల్ తిలి టాన్
ఏక్ అసెస్. 3ఒతత్ రగరగాల్ రోగల్ చ బెర
అసిత్, గుడిడ్ మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్,
అతొత్ చటొట్ లంబ గెల మానుస్ల్, దసచ
అసిత్. 4 *కిచొచ్క ఒతత్ అసిత్ మెలె, గడియ
గడియక ఏక్ దూతజా గడెడ్ ఉతజా కెర,
పానికదుల్ కెరెదె,చిజోపానికదుల్జలి
బేగి కో జలెకు రోగి తొలితొపానితె ఉతెదె
గే, జోవయించి జబుబ్ గెచచ్, చెంగిల్
జయెదె.

5 జలె, ముపప్య్ అటుట్ వెరుస్ల్ చి
జబుబ్ తిలొ ఏక్ మానుస్ ఒతత్ అసెస్.
6యేసుజావెలిల్ కుండితిలిస్ తెగెచచ్,జో
రోగిక దెక, ‘ఒతత్ ఎతిత్వాట్ దీసల్ తెంతొ

జోచి అంతురొన్తె నిజ తా మాలఙ్ జా
అసెస్’ మెన చిన కెర, “తుక నిజుమి
చెంగిల్ జంక ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే?” మెన
జోక పుసిలన్. 7 జో రోగి “బాబు,
పాని కదుల్ జలి బేగి అంక పానితె
ఉతయ్ తొసొ కో నాయ్, చి ఆఁవ్ ఉతిత్రె
ఎద అనెన్ కో గే అంచి కంట అగెగ్ ఉతెదె”
మెన సంగిలన్. 8యేసు జోక “తుయి
ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు!”
మెన సంగిలన్. 9 సంగిలి బేగి, జో
మానుస్ చెంగిల్ జా జోచి అంతురొన్
వయన ఇండిలన్.

10 జా దీసి, యూదుల్ చి బకి కెరి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి. జలె, యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ చెంగిల్
జలొ జో మానుస్క దెకిల. దెక, “ఈంజ
సెలవ్ కడనిల్ దీసి. తుచి అంతురొన్
వయుక గారు!” మెన సంగిల. 11 దసిస్
సంగితికయ్, చెంగిల్ జలొ జో మానుస్
“ ‘తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’
మెన, అంక చెంగిల్ కెరొల్సొ సంగిలన్,
చి వయన ఇండిలయ్”మెనజోవయింక
జబాబ్ దిలన్. 12 “ ‘తుచి అంతురొన్
వయన ఇండు’ మెలొసొ కో?” మెన
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పుసిల. 13 జో
కొనొస్ జయెదె గే చెంగిల్ జలొజోమానుస్
నేనె. కిచొచ్కమెలె,ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్
తతికయ్,యేసు, కో నే దెకితె,ఉటట్ గెచచ్
తిలొ.
యేసుజోమానుస్ తెన్అనెన్ దసుస్ల్

జాజాగర సంగిలిసి
14 పడొత్ , చెంగిల్ జలొసొక యేసు

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 క సంగిలన్. 16 జలె, సెలవ్

* 5:4 5:4 గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 4 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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కడనిల్ దీసి యేసు ఈంజ కామ్ కెరిల్ రిసొ,
యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక అలల్ర్
కెరుక దెరల్. 17 దసిస్ జతికయ్, యేసు
జోవయింక, “అగెగ్ తెంతొ ఎద కి అంచొ
దేముడు అబొబ్ కామ్ కెరె తతత్య్. ఆఁవ్
కి జోచి కామ్ కెరె అసిస్” మెన సంగిలన్.
18 జలె, ‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి పిటట్వన
కామ్ కెరయ్’ మెన, అనెన్, దేముడు
తెన్ సమమ్ందుమ్ మెననొల్ జోక ‘అబొబ్’
మెన యేసు సంగిలిస్ చి రిసొ, యేసుక
మారుక 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
సంగితసి మెలె, దేముడు అబొబ్ కెరిసి
కేన్ జలెకి ఆఁవ్ పుతుత్ సి దెకిలె, జయియ్
దసిస్ కెరె తయిందె, వేరచి కిచొచ్ కెరుక
నెంజె. అబొబ్ కిచొచ్ కెరెల్, ఆఁవ్ పుతుత్ సి
జయియ్ కెరసి. 20 ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క
దేముడు అబొబ్ పేమ కెరయ్. దేముడు
అబొబ్ కెరిసి ఎతిక్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క
దెకయ్ తెతతత్య్. తుమ్దెకిలఈంజేఁవ్
కమొచి కంట అనెన్ జీనల్ కమొ ఆఁవ్
పుతుత్ స్ క దేముడు అబొబ్ దెకయెదె.
తుమ్ ఆచారిమ్ జసెత్. 21 కీస కమొ
మెలె, మొర గెలసక ఉటట్వ దేముడు
అబొబ్ జోవయింక కీసి అనెన్ జియడత్య్
గే, దసిస్, కకక్ జియడుక సరద్ 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. 23దేముడు అబొబ్కమానుస్ల్ 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 కెరినాయ్గే,అంక తెదయ్ లొ
దేముడు అబొబ్క కి గవురుమ్ కెరినాయ్.

24 “తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొక నంప కెర కో అంచి కోడు
సూన కెరుల గే, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదితి వరుమ్ జోవయింక దొరుక్ జా
అసెస్. పాపుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ మొర
గెల రిత జా తిలె కి, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్
చెమించుప జా సిచచ్తె గెతి నాయ్, గని
జివివ్ జా అసిత్.

25 “తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్
కిచొచ్ సంగితసి మెలె, మొర గెలస ఆఁవ్
దేముడు పుతుత్ స్ చి అవాడ్ సూన్ తి
సమయుమ్ జెతయ్, అపెప్ కి జా అసెస్,
కో సూన నంపజవుల గే, నొవర్ జిలి
రితి జా, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుల.
26 జీవ్ 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, అదికారుమ్ దా
అసెస్. 28 ఇనెన్చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్
ఆచారిమ్ సేడ నాయ్, కిచొచ్క మెలె,
మొరగెలమానుస్ల్,మెసుస్న్ ల్ తెతిలస
ఎతిక్, అంచి అవాడ్ సూన బార్ జతి
సమయుమ్ జెయెదె. 29 తెదొడ్ క జేఁవ్
బార్జా, సతిత్మ్ కెరల్స అనెన్ జీవ్జాఉటట్
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ చెంగిల్ జితె తవుల,
సతిత్మ్ నే కెరల్స ఉటట్ , సిచచ్తె గెచుచ్ల.

30 “జలె, కిచొచ్ అఁవివ్ కెరుక అంక
అదికారుమ్ నాయ్, దేముడు అబొబ్తె
ఆఁవ్ సూనిల్ రితి ఆఁవ్ తీరుప్ కెరసి ఆఁవ్
కెరి తీరుప్తె కిచొచ్ తపుప్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర ఉచరి నాయ్,
గని అంక ఎకిక్ ఆస. కిచొచ్ మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ తిలిసి పూరి
జరుగ్ కెరుక.
యేసుచి రిసొసాచి
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31 “అంచి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొ సాచి
సంగనెల్, అంచి సాచి సతిత్మ్ చి గే
అబదుద్ మ్ చి గే రుజుజ్ నాయ్. 32 అంచి
రిసొ సాచి సంగితొసొ అనెన్కొల్ అసెస్. జో
అంచి రిసొ సాచి సంగిలిసి సతిత్మ్ మెన
జాని. 33మెలె, యోహానుక ‘కిచొచ్ సాచి
సంగెదె?’ మెన సూన్ తి రిసొ తుమి
జా సుటుట్ సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కబుర్
తెదయ్ లదు, చి ఆఁవ్ కొనొస్ గే జో సాచి
సంగిలన్. 34 అంచి రిసొచి ముకిక్మ్
జలి సాచి మానుస్ సంగిలిసి నెంజె, గని
తుమ్ క ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’
మెన, యోహానుచి సాచిచి రిసొ తుమ్ క
ఆఁవ్ ఉచరయ్ తసి. 35 దొరుక్ జలిసి
మానుస్ చినితి రిసొ దీవు లగితె తిలె కీసి
తమమ్స ఉజిడ్ దెతయ్ గే, దసిస్, ఉజిడ్
రితొ జా, అంచి రిసొ యోహాను సాచి
సంగితె తిలొ. జో సంగిలి సాచి సూన,
తూమ్ కి గడియయ్సరద్ తెన్ తిలదు.

36 “గని, యోహానుచి సాచిచి కంట
అంక జీనిల్ సాచి అసెస్. ఆఁవ్ కెరుక మెన
దేముడు అబొబ్ దిల కమొ, ఈంజేఁవ్
ఆఁవ్ కెర కమొయి దెకిలె, జొయియ్ అంక
తెదయ్ లొ మెన ఈంజేఁవ్ కమొయి
అంచి రిసొసాచి సంగితతి.

37 “పడొత్ , అంక తెదయ్ లొ అబొబ్యి
అంచి రిసొ సొంత సాచి సంగిలన్.
తూమ్ కెఁయ జోచి 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 రిసొ దొరుక్ జలి
గాయ్నుమ్ పునిన్మి దెతిసి దేముడుచ
కొడొతె తయెదె మెన దేముడుచ కొడొ
తుమ్ రోజుక దెకితసు. జలె, జెఁవివ్
అంచి రిసొ సాచి సంగితతి. 40 జేఁవ్
కొడొఅంచి రిసొసాచిసంగిలే కి,అంచితె
దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ చి జీవ్ సంగితి
రిసొతుమ్అంచితెజెంక 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 దేముడుచి
మొకెమ్ 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.
46 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగిడిల్సి కోడు తుమ్ నంప కెరదు జలె,
అంకయ్ నంప కెరదు! కిచొచ్క మెలె,
అంచి రిసొయి జో రెగిడొల్ . 47 గని మోసే
రెగిడిల్సి తుమ్నంప నే కెరెల్,ఆఁవ్ సంగిత
కొడొ కీసి నంప కెరె!” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ 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 తకమొజేఁవ్దెకతిలిరిసొ,
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ గాడుచి ఒడుడ్ వాట్
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ఇండ యేసుచి పటిట్ గెచుచ్క బార్ జల.
3 జలె, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఏక్
మెటట్య్ వెగ, వెస అసిత్. 4యూదుల్ చి
*పసాక్ మెంతి పండుగు అనెన్క్ సుటుట్
పాసి జెతయ్. 5 యేసు దెకిల్ పొది,
పెజల్ జటుల్ జటుల్ తెన్ జోతె జెతిసి
దెక, పిలిప్ మెలొ సిసుస్డుక “ఈంజేఁవ్
పెజల్ కతి రిసొ అమ్ కీసి అనిన్మ్
గెనుక?” మెనపుసిలన్. 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
మానుస్ల్ఎతిక్జిన్ క ఇదిల్ఇదిల్జవుస్
దెంక జలె, †వెయి వెండుల్ చ పోడియొ
జలెకు నే బెరె” మెన సంగిలన్. 8 గని
సీమోను పేతురు మెలొ సిసుస్డుచొ
అందెయ మెలొ బావొసి జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె
అసెస్. 9 ఈంజొ, 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.
10 యేసు “ఎతిక్జిన్ క వెసవ దాస”
మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్. జలె, ఒతత్
చెంగిలివెసితిరితిగరిచ్ చివవ్ర్తిలిటాన్
ఒగగ్ర్ అసెస్, చి ఎతిక్జిన్ పెజల్ వెసిల.
ఎకిక్ మునుస్బోదల్ క లెకక్ కెరెల్, జేఁవ్
మొతుత్ మ్ పాసి పాసి పాఁచ్ వెయిల్ జిన్
జల.

11జలె,యేసు జేఁవ్పోడియొనఙన,
“తూయిఈంజఅనిన్మ్దాదయకెరల్ది”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, వెస
తిలస ఎతిక్జిన్ క పాఁవితి రితి వంట
దిలన్. మొసస్తెన్ కి దసిస్ కెర, జేఁవ్ పేట్
బెరు కతి రితి వంట దిలన్.

12 ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ లి పడొత్ ,
“ఆరి పాడ్ జవుస్ నాయ్మెన, సేంసిల
గండల్ గుడడ్ ఆన”మెనసిసుస్ల్ కయేసు

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 రిసొ దెరుక
మెన పెజల్ కోర్ ప జల, గని జోవయించి
ఉదెద్సుమ్ చిన కెర, యేసు జోవయింక
ముల దా, ఎకిక్లొ గెచచ్, మెటట్య్ అనెన్
గెలన్.
యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండితయ్
(మతత్ 14:22-27; మారుక్ 6:45-

52)
16 సాంజ్ జతికయ్, అందర్ జంక

దెర తిలి, చి యేసు జోవయింతె అనెన్
ఉత జెంక నేతయ్ చి రిసొ సిసుస్ల్
“గెరి గెచుచ్మ!” మెన గడెడ్ గెచచ్,
17 జోవయించి దోనితె వెగ, గాడు
ఒతత్ల్ తొ తిలి కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె
గెచుచ్క మెన, దోని జీనవుక దెరల్.

18 ఇదిల్ దూరి జీనయ్ లి పొది,
వాదు ఒగగ్ర్ కెరిల్, చి వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరుక
దెరిల్. 19 దస వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరిస్ తె జేఁవ్
పాసి పాసి దొనిన్ కోసుల్ దూరిక దోని
ఇండయ్ తికయ్, యేసు పానిచి ఉపిప్రి
ఇండ జా, దోనిక పాసి పాఁవిలన్. జో
దసిస్ పాసి ఇండ జెతె తతికయ్, సిసుస్ల్
దెక, “డుంబొ, కిచొచ్ గే!” మెన, బియఁ
గెల. 20 యేసు జోవయింక “తుమ్
బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి” మెన
దయిరిమ్ సంగిలన్. 21తెదొడి సరద్ తెన్
జోకయి దోనితె వెగయ్ ల, చి బేగి జేఁవ్
గెతి ఒడుడ్ తె దోనిపాఁవ గెలి.
పెజల్యేసుక చజిలిసి

* 6:4 6:4పూరుగ్ మ్ పొది యూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి
ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. జా పండుగ్ క నే పులయ్ ల పోడియొరితపోడియొ కవుల. † 6:7 6:7 నెంజిలె,
దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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22జలె,జాగెలి దీసిపోడియొమొసస్
కయ్ ల పెజల్ సగుమ్ జిన్, అనెన్క్ దీసి
ఎద గాడు ఒతత్ల్ తొ రకితె అసిత్. ‘గెలి
దీసి ఎకిక్ దోని తిలి’ మెన, ‘యేసు జోచ
సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె వెగె నాయ్, చి జో
నెంతె సిసుస్ల్ ఉటట్ గెచచ్ తిల’ మెన,
జేఁవ్ పెజల్ ఉచార కెర అసిత్. జాకయ్,
యేసుచిరిసొ ‘మెటట్య్తెంతొఉతజెంక
నేతయ్. కిచొచ్గె’ మెన రకితె అసిత్.
23రకితెతిలె,తిబెరియపటున్మ్తెంతొ,
వేర దోనివొ అయ్ ల. గెలి దీసి యేసు
దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర వంట దిల
పోడియొ కయ్ ల జేఁవ్ పెజల్ తిలిస్ తె,
జలె, జేఁవ్ దోనివొఅయ్ ల. 24జెతికయ్,
జోచసిసుస్ల్ కియేసు కిఇనెన్నాయ్మెన
పెజల్ దెక, జేఁవ్ అపెప్ అయ్ ల దోనివొతె
వెగ,యేసుక చజుకమెన, కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిల.

పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతి
పోడియొ

25పెజల్గాడు జీన,యేసుకచజ,జో
తిలిసి జానన “గురుబాబు, కెఁయ ఉటట్
అయ్ లది?” మెన పుసిల. 26 యేసు
జోవయింక, “తుమ్ ఆఁవ్ నిజుమి
కచితుమ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్
ఒతత్ పేట్ బెరు పోడియొకా కెర సుకుమ్
జలి రిసొ అంక చజుక అయ్ లదు, గని
అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి
జా కామ్ చి గురు అరుద్ మ్ కెరనిల్ రిసొ
నాయ్. 27 ఆఁగ్ సుకుమ్ కెరి అనిన్మ్
గటచి రిసొ తుమ్ ఉచరె తా నాయ్.
జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి. అనిన్మ్, మెన
పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిస్ క టాలి
కెరెల్, జయియ్ అనిన్మ్ క కోర్ ప జా. జయియ్
అనిన్మ్, జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తా
గెతిసి. జయియ్ అనిన్మ్. జలె, ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ తుమ్ క
దెయిందె. జయియ్ తుమ్ క ముకిక్మ్.

జా దెంక అంక అదికారుమ్ కీసి తంక
మెలె, దేముడు అబొబ్, దేముడు, అంచి
అదికారుమ్ చి రిసొ సాచి సంగ జోచి
ముద దా అసెస్,” మెన పెజల్ క యేసు
సంగిలన్.

28 తెదొడి జేఁవ్ పెజల్ జోక
“దేముడుచ కమొ అమ్ 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 చవెలిల్ బయిలెబులెత్ తిలిపొది,
‡‘మనాన్’ మెలి పోడియొ రితిసి కతె
తిల. జాకయ్,
పరలోకుమ్ తె తెంతొ చి పోడియొ రితిసి

జోవయింక జో దిలొ
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద”
మెన సంగిల.

32 పెజల్ యేసుక దసిస్ సంగితికయ్,
జో జోవయింక, “తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ చపూరుగ్ ల్ క పరలోకుమ్ తెంతొ చి
పోడియొమోసే దిలిసి నెంజె. దేముడు
అబొబ్యి దిలిసి. జలె, తుమ్ క నిజుమ్
జలి పోడి రితి, నిజుమ్ జలి పోడి
దేముడు అబొబ్ అపెప్ పరలోకుమ్ తెంతొ
తెదవ దా తుమ్ క దెతయ్. 33 దేముడు
అబొబ్ దిలి జయియ్ పోడియొ, కిచొచ్
జయెదె మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ అపెప్
రితి ఉత అయ్ లిసి. జయియ్ పోడి ఒండి
లోకుమ్ చక సరి జతి జీవ్ దెతిసి” మెన
యేసు సంగిలన్.

34యేసు దసిస్ సంగితికయ్, “బాబు,
జయియ్పోడిఅమ్ కదెతెతా”మెనపెజల్

‡ 6:31 6:31జాబయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కిచొచ్ కతిసియూదుల్ క నాయ్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు రోజుక ఆగాసుమ్ తెంతొ జా ‘మనాన్’ మెలిసి సువితె తిలన్. ఏక్ రగుమ్ పిటట్ల్ కి సేడయ్ తె తిలన్;
‘పోడ కతు’మెన. నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-36.
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సంగిల. 35 జలె, యేసు జోవయింక,
“సరి జతి జీవ్ దెతి జా పోడి ఆఁవివ్. కో
అంకపూరి నంపజా §అంచితె జెవుల గే,
జోవయింక చూ, తాన్ కెఁయఁక అనెన్ కెరె
నాయ్. 36 గని, ‘అంక దెకిలెకి తుమ్
నంప కెరుస్ నాయ్’ మెన తుమ్ క అగెగ్
తెంతొ సంగితసి.

37 “ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’
మెన కకక్ దేముడు అబొబ్ అంచితె
తెదయెదె గే, జెవుల, చి కో అంక
నంపజా జెవుల గే, జోవయింక కెఁయఁక
కి ‘తుమ్ క నెసి’ మెన ఉదడి నాయ్.
38 ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లిసి
కిచొచ్క మెలె, అంచి సొంత ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి కెరుక నాయ్, గని, అంక
తెదయ్ లొసొ సంగిలిసి నెరవెరుస్ప
కెరుకయ్. 39 అంక నంపజతి రిసొ కకక్
జో అంచితె తెదయెదె గే, జోవయింతె
కకక్ నే పిటట్య్ తె, వెలిల్ తీరుప్ కెరి
జా ఆకర్ దీసిక, జోవయింక జియడ
పరలోకుమ్ తె బెదవుక అసెస్. 40మెలె,
అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు పబుచొ ఎకిక్
పుతుత్ సి ఈంజొయి’, మెన ‘ఈంజొయి
అమ్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’
మెన, కోఅంక చినపూరి 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”మెన
యేసు సంగిలన్.
యేసుచి రిసొ యూదుల్

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 దిలన్ మెలె,
“ఆఁవ్ సంగిలిస్ చి రిసొ అనామ్నుమ్
జా లటట్బన నాయ్. 44 అంక
తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్ మానుస్చి
పెటిట్ జోవయింక సికడ బుకారెల్కయ్ జేఁవ్
అంక నంపజా జెవుల. అయ్ లె, వెలిల్
తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక జోవయింక
జియడ పరలోకుమ్ తె బెదయిందె.
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 బెదయ్అసిత్. 48సరి జతి జీవ్
దెతిపోడి, ఆఁవివ్.

49 “తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జా వెలిల్
బయిలె బులెత్ తిలి పొది ‘మనాన్’ మెలి
జా పోడి కయ్ లెకి, మాములుమ్ మొరి
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,

§ 6:35 6:35మెలె ‘అంచి తెన్ బెదుల, అంచి రాజిమ్ తె బెదుల’.
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‘జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్ జతి
మొరున్తె గెతు నాయ్, గని అంచి
వరుమ్ నఙ రచిచ్ంచుప జతు’ మెన
ఆఁవ్ కిచొచ్ పోడి దెయిందె మెలె, అంచి
*ఆఁగ్”మెన సంగిలన్.

52 యేసు జా సంగితికయ్,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ బమమ్
జా, “అమ్ కతి రిసొ ఈంజొ మానుస్
జోచి ఆఁగ్ అమ్ క కీసి దెంక జయెదె?”
మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్
తిల. 53 జాకయ్ యేసు జోవయింక,
“తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్
సంగితసిమెలె, ఆఁవ్మానుస్ 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 కవులగే,అంచిలొఁయికోపివుల
గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి జీవ్
జోవయింకదొరుక్జాఅసెస్,చివెలిల్ తీరుప్
కెరి జా ఆకర్ దీసిక, జోవయింక జియడ,
పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. 55జాకయ్,
అంచి ఆఁగ్ ముకిక్మ్ జలి అనిన్మ్,
అంచి లొఁయి ముకిక్మ్ జలి పితిసి
జయెదె. 56కోఅంచిఆఁగ్ కతిరితిఅంచి
లొఁయిపితి రితి జతతి గే,జోఅంచి 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 లిపోడి
ఈంజయి. 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 మ్పటున్మ్ చిజేఁవ్
యూదుల్ చి సబ గెరి ఇసిమెన సికడల్న్.

యేసుసంగిలిబోదనచిరిసొజోతెన్
బులుక ములిలిసి

60 యేసుక ఇదిల్ నంపజా సిసుస్ల్
జంక దెరల్ మానుస్, జలె, జో సంగిలిసి
సూన కెర,జోవయింతెసగుమ్ జిన్బమమ్
జా, “జా కోడు అలల్ర్ చి! జా కోడు కో
సూనుల!” మెన సంగిల. 61జో నిసానల్
సిసుస్ల్ కి అనామ్నుమ్ లటట్బ్ తతి మెన
యేసు పెటిట్ జానిలన్, చి “ఆఁవ్ అపెప్
సంగిలిస్ చి రిసొ తుమ్ అనామ్నుమ్
జతసు గే? 62 జలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఆఁవ్ అగెగ్ తిలిస్ తె
అనెన్ వెగ గెతిసి తుమ్ దెకిలె, కీస్ జసెత్!
63 జీవ్ తిలెకయ్మానుస్ జియెదె. జీవ్
నెంజిలె, ఆఁగ్ కామ్ క నెంజె. ముకిక్మ్
జలి ఆఁవ్ సంగిలి జీవ్ కిచొచ్తె మెలె,
ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల కొడొతెయ్ అసెస్.
64 గని తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ నంపజతి
నాయ్” మెన జోవయింక సంగిలన్.
జోవయింతె కో నంపజతి నాయ్ గే,
అనెన్ పడొత్ క జోక మారసచి అతిత్ కో దెర
దెయెదె గే, యేసు అగెగ్ తెంతొ జానె.
65 తెదొడి అనెన్, “జాకయ్ ‘దేముడు
అబొబ్ జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె కో కి
అంక నంపజంక, అంచితె జెంక నెతిరి’
మెనతెదొడి సంగిలయ్”మెనసంగిలన్.

66జలె, జా దీసి జో సంగిలిసి ఓరుస్ప
జంక నెత కెర, జోవయించి పటిట్ గెతె
తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ అనామ్నుమ్
జా, ఒతత్ తెంతొ జో తెన్ బులిత్ నాయ్.
67 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, జో నిసానల్
బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు, “తూమ్ కి
అంక ముల దా ఉటట్ గెతె గే?” మెన
పుసిలన్. 68 “పబు, అమ్ అనెన్ కతెత్య్
గెచుచ్మ్ దే? దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక
కీసి గే తుచయ్ కొడొతె సూనుక జతయ్,
గని అనెన్ కతెత్య్ నాయ్. 69 జాకయ్
‘దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ† కీసుత్ తుయి’
మెన తుకయ్ అమ్ నంపజా అసుస్మ్,

* 6:51 6:51 ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో అరిప్తుమ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ ‘అంచి ఆఁగ్
దెయిందె’మెనయేసు టాలి సంగితయ్. † 6:69 6:69 దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొసొ,
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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.
71కచి రిసొదసిస్ సంగిలొమెలె,సీమోను
ఇసక్రియోతు మెలొ ఎకిక్లొచొ యూదా
మెలొ పుతుత్ స్ చి రిసొ. కిచొచ్క మెలె,
పడొత్ , జేఁవ్ జోక మారి రిసొ, విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ యూదా యేసుక దెర
దెయెదెమెన తెదొడి కియేసు జానె.

7
1 జా మదెనె, యూదుల్ చ వెలెల్ల

మానుస్ల్ జోక మారుక కోర్ ప జా అసిత్
మెన యేసు జానెచి రిసొ జోవయింక
ముకిక్మ్ తిలి యూదయ పదేసిమ్ తె
గెచెచ్ నాయ్, గని గలిలయ పాంతుమ్ తె
బులెత్ తిలొ. 2 జలె, యూదుల్ చి
అనెన్క్ పండుగు పాసి జా అయ్ లి.
జాక ‘కుడియల్ పండుగు’ మెనుల.
3 జలె, యేసుచ బావుడిస్వొ జోక
కిచొచ్ మెల మెలె, “ఒతత్ తిల తుచ
సిసుస్ల్ జల మానుస్ల్ దెకితి రిసొ,
ఈంజ డొంగుర్ దేసిమ్ ముల దా,
*యూదయ పదేసిమ్ తె గెచచ్, తుచ
వెలెల్ల కమొ ఒతత్య్ కెరు. 4 మెలె,
‘అంచి అదికారుమ్ మానుస్ల్ చినుతు’
మెన ఎకిక్లొచి ఆస జలె, జోచ కమొ
కో నెంజిల్ తె కెరె నాయ్. ఒగగ్ర్ జిన్
తిలిస్ తె కెరెదె. తుయివెలెల్ల కమొ కెరసి
జలె, ఎతిక్జిన్ దెకితి రితి ఒతత్ కెరు”
మెన సికడుక దెరల్. 5 జోచి అయయ్స్ చి
పెటిట్ జెరిమ్ల ఈంజేఁవ్ బావుడిస్వొ కి జోక
‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ’మెన నంప కెరి నాయ్.

యేసు దిలి జబాబ్

6 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక, “ఆఁవ్ గవురుమ్ జతి
సమయుమ్ జెంక నేతయ్. తూమ్,
మాతుమ్, కెదొద్డ్ తెదొడ్ గవురుమ్
జంక జతయ్. 7 జేఁవ్ కెరి రితి తూమ్
కి కెరసుచి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ దెకుక
నెతిరి, గని జోవయించ కమొక ‘గరచ్’
మెన ఆఁవ్ తీరుప్ సంగితసిచి రిసొ అంక
విరోదుమ్ దెకితతి. 8 తుమి ఒతత్ గెచచ్
పండుగు కెర. ఆఁవ్ అపెప్చి మటుట్ క
ఈంజ పండుగ్ క గెచిచ్ నాయ్. ఆఁవ్ గెతి
సమయుమ్ పూరి జెంక నేతయ్” మెన
సంగ, 9యేసు గలిలయతెతా గెలొ.
కుడియల్ పండుగు కెరిస్ తె యేసు

గెలిసి
10 జలె, జోవయించ బావుడిస్వొ

పండుగ్ తె ఉటట్ గెలి ఇదిల్ పడొత్ , యేసు
కి గెలన్. ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నాయ్,
గని కో నేనిల్ రితి గెలన్. 11జా మదెనె,
పండుగ్ తె గెల యూదుల్ 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 సంగితె
తిల. 13 గని వెలెల్ల మానుస్ల్ క బియఁ
కెర, జోచి రిసొ కో ఎదారుద్ మ్ లటట్బిత్
నాయ్.
దేముడుచి గుడితె యేసు 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

* 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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బోదన కెరయ్, కీసి?” మెన ఆచారిమ్
తెన్ లటట్బనల్. 16 జాచి రిసొ యేసు
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఆఁవ్ కెరి బోదన ఆఁవ్ ఉచరిల్సి నెంజె.
ఈంజ అంక తెదయ్ లొసొచి బోదన.
17 అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ రితి
కెరుక కో కోర్ 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,
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.
20 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్
తుక “బూతుమ్ దెర అసెస్, కిచొచ్గె, చి
దసిస్ సంగితసి! కో తుక మారుక కోర్ ప
జతతి?” మెన సంగిల.

21 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్
జా సెలవ్ కడనిల్ దీసి జో రోగిక చెంగిల్
కెరిల్ కామ్ కెరల్య్, చి ‘కామ్ కెర
సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఆగన్ పిటట్య్ లొ’
మెన తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ
బమమ్ జతసు. 22 తుమ్ ఉచర.
‘తుమ్ యూదుల్ క మునుస్బోద జెరిమ్లె,
జోవయింక దేముడుచొ మానుస్ జవుస్’
మెన సునన్తి కెరనుక,జోబోదక ఇదిలిస్
సుదిద్ కెర†మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొరెగిడొల్ ,
గెద. జా కారిమ్, జలె, మోసే తెన్
మొదొల్ జలిసి నెంజె. జోచి కంట అగెగ్చ
పూరుగ్ ల్ కి దసిస్ కెరె తిల. గని సునన్తి
కెరమెన ఆగన్ల్ తె రెగిడల్న్. జాకయ్, ఏక్

నాడు జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జలిసి సెలవ్
కడనిల్ దీసి సేడెల్, జా ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్
మెన, జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
జలెకి, జా కామ్ కెరసు. 23 జలె, ‘మోసే
రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తెన్, ఈంజ
ఏక్ ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్’ మెన సెలవ్
కడనిల్ దీసి కి ఏక్మానుస్కి సునన్తి కెరుక
జయెదె జలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్
ఒండొయి మానుస్చి ఆఁగ్ చెంగిల్ కెరుక
నెంజె గె? 24జలె, కిచొచ్ జవుస్ జరుగ్ జా
తిలె, ఇసి గే దసిస్ గే డీసిలి రిసొ ‘ఆగన్
పిటిల్’ జవుస్, నాయ్ మెలె, ‘ఆగన్ పిటెట్
నాయ్’ రిత ఆగన్ల్ క నంపజా అసుస్స్.
దసిస్, అరుద్ మ్ నెంతె, కనాక్రుమ్ నెంతె
తీరుప్ కెరుక పోన. ఆగన్చి అరుద్ మ్, జరుగ్
జలిస్ చి అరుద్ మ్, సరిగా ఉచర తీరుప్
కెర”మెనజేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు
సంగిలన్.

యేసుచి రిసొఈంజొయి కీసుత్ గే
25 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్,

యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్
సగుమ్ జిన్ “ ‘జోక మారుమ’ మెన
వెలెల్ల మానుస్ల్ కోర్ ప జలొసొ
ఈంజొయి, 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? 27 నాయ్, కిచొచ్గె. మెలె,
ఈంజొ మానుస్ కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే
‡జానుమ్. గని కీసుత్ అయ్ లెగిన, కేనె
తెంతొ జెతయ్ గే కకక్ నేన్ తె జయె
నాయ్”మెనఉచర లటట్బనల్.

28 జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసు జానిల్ రిసొ,
దేముడుచి గుడితె బోదన కెరె తిలి

† 7:22 7:22 సునన్తి ‡ 7:27 7:27 ‘నజరేతు గఁవివ్ తెంతొఅయ్ లొ’మెనఉచరతి. నేన కెర ‘జానుమ్’
మెంతతి గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొ గెద.
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పొది, ఇసి మెన కేక్ గలన్. “ ‘జోక
జానుమ్! జో కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే
అమ్జానుమ్!’ మెన,అంచిరిసొతుమ్
ఉచరసు జలె. గని నేనుస్. ఆఁవ్ అఁవివ్
జెంక నాయ్. అంక తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్
తిలొసొ. జోక తుమ్ నేనుస్. 29 ఆఁవ్
మాతుమ్, జోక జాని. కీసి మెలె, ఆఁవ్
జోతె తెంతొ ఉత అయ్ లయ్. జొయియ్
అంక తెదయ్ లన్”మెన సంగిలన్.

30 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ “జోక జేలి కెరుమ!”
మెన ఉచరల్, గని జోక కో దెరి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, అబొబ్స్ తె జో గెతి
సమయుమ్ తెదొడి జెంక నేతయ్.

31 యేసుక వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్
విరోదుమ్ జలెకి, మాములుమ్ పెజల్,
జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల. “ఈంజొ
మానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్.
కీసుత్ మెలొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
అయ్ లె ఇసి తయెదె. అనెన్ వెలెల్ల కమొ
కెరుక కో తెరితి గే? ఈంజొ జొయియ్,
కిచొచ్గె”మెన నంపజల.

32 పెజల్ యేసుక నంపజలి రితి
జా ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఇసి తిరీమ్
లటట్బంతిసి పరిసయుయ్ల్ సూనల్చి రిసొ
“జోక జేలి కెరుక దెర జా!” మెన
దేముడుచి గుడితెచ జమానుల్ క వెలెల్ల
పూజరుల్ 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.
34 ఆఁవ్ ఉటట్ గెలి పడొత్ తుమ్ అంక
చజితె, గని అంచితె పాఁవుక నెతురుస్.
ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే, తుమ్ ఒతత్ జెంక
నెతురుస్” మెన సంగిలన్. 35 జాకయ్
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ “అమ్ నే పాఁవితి రితి ఈంజొ
కేనె గెచెచ్దె? గీకు దేసిమి తిల చెదురప్
జల అమ్ చ యూదుల్ 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 తెయేసు టీఁవ జా,
ఇసి మెన కేక్ గలన్. “కకక్ జలెకు తాన్
కెరెల్, అంచితె జా పివుసు. 38 కో అంక
పూరి నంపజవుల గే, దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి రితి,
జోచిపెటిట్ తెడిఊంటపుటిల్ రితిజా, జీవ్

దెతొపానిజోచిఆతమ్చెంగిల్ కెరె
తయెదె”

మెన, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి యేసు
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, జోచి జా
ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ జెయెదె. జలె,
యేసు తెదొడి అబొబ్స్ తె అనెన్ గెచుచ్క,
గవురుమ్ జంక, నేతయ్ చి రిసొ, జో
సంగిలిజాఆతమ్ తిలిసి తెదొడి జరుగ్ జంక
నేతయ్.

40 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్,
సూన కెర జోచి రిసొ పెజల్ సగుమ్ జిన్
కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘తెదయిందె’
మెన దేముడు సంగిలొ జోచ కబురుల్
సంగుక జెంక తిలొసొ ఈంజొ నిజుమ్
జా తయెదె” మెన సంగిల. 41 గని
అనెన్ సగుమ్ జిన్ “తెదయిందె మెన
దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జా తయెదె” మెల, గని “నెంజె.
ఈంజొ గలిలయ పాంతుమ్ చొ మానుస్.
కీసుత్ , జలె, గలిలయతె జెరుమ్క నెంజె.
42ఈందె, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
అమ్ చొరానొజలొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ తె కీసుత్ జెరెమ్దె. దావీదుచి గాఁవ్
బేతెల్హేమ్. ఒతత్య్ జో జెరుమ్క అసెస్.
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దసిస్ జలె ఈంజొ కీసుత్ జయె §నాయ్”
మెన సంగిల. 43 దసిస్ జతికయ్,
జోచి రిసొ పెజల్ దొనిన్ మెనుస్ జల.
44జోవయింతెన్ సగుమ్ జిన్ “జోక 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 వెలెల్లపూజరుల్ 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.
47 పరిసయుయ్ల్ కోపుమ్ జా జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “తూమ్
కి జోచ కొడొక మోసిమ్ జలదు గే?
48అమ్ పరిసయుయ్ల్ తె జవుస్, అమ్ చ
అదికారుల్ తె జవుస్ కో జలెకు జోక
నంపజా అసుస్మ్ గే? నాయ్, గెద.
దసిస్ జలె, తూమ్ కిచొచ్క జోక నంప
కెరుక? 49 మాములుమ్ ఈంజేఁవ్
పెజల్ నంప కెర అసిత్, గని మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ నేన్ తి జేఁవ్ క కిచొచ్
పునిన్మ్నాయ్, 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, దేముడు

మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి
రితి జో మానుస్ సంగన్ తి సాచి నే
సూన్ తె అగెగ్, జో కిచొచ్ కెరొల్ గే నాయ్
గే, రుజుజ్ నే దెకయ్ తె అగెగ్ జోక తీరుప్
కెర సిచచ్ కెరుక అమ్ చి తెన్ నాయిమ్
గే? నాయ్, గెద” మెన జాగర సంగిలన్.
52 జేఁవ్ అనెన్ పండితుల్ నీకొదేమొక
కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “తూయి కి
గలిలయచొ గే, చి జోచి పచెచ్నచి కోడు
తుయి సంగితసి? దేముడుచి కొడొ
సరిగా సదు కెరు, చి దేముడుచ కబురుల్
సంగితసకో కి †గలిలయతెజెరిమ్తినాయ్
మెన దెకితె”మెన సంగిల.

53తెదొడి ఎతిక్జిన్జోవయించ గెరలె
ఉటట్ గెల.

8
వెలెల్ల మానుస్ల్ తేర్ బోదక దెర

యేసుతె కడ ఆనిల్సి
1 *యేసు, దేముడుచి గుడి తెంతొ

బార్ జా, జేఁవ్ చి మొకెమ్ తిలి †ఒలీవ
మెటట్య్ ఎకిక్లొ గెలన్. 2 చి రాత్
పాయితికయ్, దేముడుచి గుడితె
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లొ. అయ్ లె,
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అయ్ ల, చి జో
వెస కెర, జోవయింక బోదన కెరుక
దెరల్న్. 3 యేసు బోదన కెరె తతికయ్,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, బెద జా, ఏక్
తేర్ బోదక కడ ఆనల్. జా తేర్ బోద
లంజె జతె తతికయ్, దెర తిల. జలె,
బెర తిల మానుస్ల్ చి నెడిమి జాక
టీఁవడల్. 4 యేసుక కిచొచ్ మెల మెలె,
“గురుబాబు ఈంజ తేర్ బోద లంజె జతె

§ 7:42 7:42 నిజుమిబేతెల్హేమ్ తె,దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్;మతత్యి 1:1, 2:1; గని నేన కెర దసిస్

మెల. * 7:44 7:44జోఅబొబ్స్ తెఅనెన్ గెతి సమయుమ్జంక నేతయ్ చి రిసొ దెరుక నెతిరల్. అనెన్ సగుమ్
సుటుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ అలల్ర్ కెరుక ఉచరెల్ కి, నెతిరల్; లూకా 4:29-30,యోహాను 7:30, 8:20. జోవయించి
సమయుమ్జా అయ్ లి పొది జేఁవ్ దెరుక జో ఒపప్నొల్ ; మతత్యి 26:53-54,మారుక్ 14:41,యోహాను 18:4,
6. † 7:52 7:52 గని గలిలయతె జెరెమ్ నాయ్,యూదయపదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లన్, గెద.
* 8:1 8:1యోహానుచిసాచిరెగిడల్ గీకుబాసతెన్తొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజమతెత్లితయెనాయ్.
నెంజిలె, వేరతె తయెదె. సగుమ్ తెయోహాను 2:25చి పడొత్ తయెదె. † 8:1 8:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్
తవుల, చి ఇసి నావ్ తయెదె.
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తతికయ్, దెరల్. 5 ‘ఇస లంజె జలసక
పతల్ తెన్ పెట మారుక అసెస్’ మెన
అమ్ చొమోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచి ఆగన్ల్ తె అమ్ క ఆగన్ దిలన్.
జలె, ఈంజ తేర్ బోదచి రిసొ తూయి
కిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెన యేసుక
పుసిల. 6 కిచొచ్క దసిస్ పుసిల మెలె,
జో కిచొచ్ జవుస్ తపుప్ సంగిలె, నేరిమ్
వయడుమ! మెన దసిస్ కెరల్. యేసు
మాతుమ్, వంపొ జా, బుఁయెయ్ ఊంటి
తెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

7 జేఁవ్ జోక పుసుక ములితి నాయ్
చి రిసొ యేసు టీఁవ, జోవయింక,
“తుమ్ చితె కో కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెర
తయెదె గే, జొయియ్ తొలితొ చి పతుత్ రు
జాకగలుకజయెదె”మెనసంగిలన్. 8చి
అనెన్ వంపొ జా, బుఁయెయ్ అనెన్ కిచొచ్గె
రెగిడల్న్.

9 జలె, జో సంగిలిసి ఎతిక్జిన్ సూన
అరుద్ మ్ కెరన, తొలితొ వెలెల్ల మానుస్ల్,
పడొత్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి పటిట్ ఎకిక్లొ
వరస్ తెన్ బార్ జా, ఉటట్ గెల, చి
టీఁవ తిలి జా తేర్ బోదక పిటట్వ, యేసు
ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలొ. 10 జలె, యేసు
అనెన్ ఉపిప్రి దెక,జాతేర్ బోదక, “అమమ్,
కేతె జేఁవ్ ఎతిక్జిన్? కో తుక నేరిమ్
వయడిత్ నాయ్?” మెన సంగితికయ్,
11జా తేర్ బోద యేసుక, “బాబు, కోయి
నాయ్!” మెన సంగిలి. తెదొడి యేసు
జాక, “ఆఁవ్ కి తుక నేరిమ్ వయడి
నాయ్. తుయి గో, చి అపెప్ తెంతొ
పాపుమ్ నే కెరె జి!” మెన సంగ తెదవ
దిలన్.

“ఈంజ లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి
ఉజిడి ఆఁవివ్”

12 అనెన్క్ సుటుట్ యేసు బోదన కెరె
తతిత్కయ్ కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె,
“ఈంజ లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి

ఆఁవివ్. కో అంచి పటిట్ ఇండుల గే,
అందర్ తె తిలి రితి అందర్ బుదిద్ ఇండితి
నాయ్, గని జీవ్ దెతి ఉజిడి జోవయింక
దొరుక్ జా జోవయించి పెటిట్ తయెదె”
మెనసంగిలన్. 13జోదసిస్ 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, ఆఁవ్
జాని గని కేనె తెంతొఆఁవ్ అయ్ లయ్గే,
కేనె గెతసి గే, తూమ్ నేనుస్. 15 తూమ్
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 తె రెగడ్ అసెస్.
18 జలె, ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగితసి,
చి అంక తెదయ్ లొ అబొబ్ కి అంచి రితి
ఎకిక్ రితి సాచి సంగితయ్” మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు జబాబ్ దిలన్.

19 జేఁవ్ జోక, “అబొబ్ది కేతె?” మెన
పుసిల. పుసితికయ్,యేసుజోవయింక,
“తుమ్ అంక నేనుస్. అంచొ అబొబ్క కి
నేనుస్. అంకయ్జాన్ తదు జలె, అబొబ్క
కి జాన్ తదు”మెన సంగిలన్.

20 బోదన కెర కెర ఇసి సంగిలి పొది
యేసు కేనె తిలన్ మెలె, దేముడుచి
గుడితెచి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ తిలి గదితె
తిలన్. గని జోక జేలి కెరి నాయ్.

‡ 8:17 8:17తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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కిచొచ్కమెలె,జోదేముడు అబొబ్స్ తె గెతి
సమయుమ్ జంక నేతయ్.

21 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు
అనెన్, “ఆఁవ్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. ఉటట్ గెలె,
తుమ్ అంక చజిలె కి, తుమ్ చ పాపల్
తెనిన్ మొర గెతె. మొర గెలె, ఆఁవ్
గెతిస్ తె తుమ్ జెంక నెతురుస్” మెన
సంగిలన్.

22యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె,
“ ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్ జెంక నెతురుస్’
మెన జో సంగిలిసి కిచొచ్క? జో అతయ్
కెరన ఎటొట్ తొ గెచెచ్దె గే?” మెన లటట్బనల్,
23 జలె, యేసు జోవయింక, “తుమి
ఎటొట్ చ మానుస్ల్, ఆఁవ్ ఉపిప్ర్ తెంతొచొ
మానుస్. తూమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ
కమొ కెరస, ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ చొ
మానుస్ నెంజి. 24 ‘తుమ్ చ పాపల్
తెనిన్ మొర గెతె’ మెలయ్. కిచొచ్క మెలె
‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, ఈంజొయి’ మెన అంక తుమ్
నే నంపజలె, నిజుమి తుమ్ చ పాపల్
తెన్ మొర గెతె, పాపుమ్ తె గెతె” మెన
సంగిలన్.

25 జోక, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
యేసుక “తుయి కొనొస్?” మెన
పుసిల. యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కొనొస్
జయిందె గే ఆఁవ్ తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ
సంగితసి గెద,జొయియ్ఆఁవ్. 26తుమ్ చి
రిసొ,తుమ్ కెర కమొచి రిసొఆఁవ్ ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ తీరుప్ సంగుక జయెదె. గని అంక
తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్ చొ, చి లోకుమ్ చక
ఆఁవ్ సూనయ్ తిసి కిచొచ్ మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొతెయి ఆఁవ్ సూనిల్సి” మెన
సంగిలన్.

27 గని, ‘తెదయ్ లొసొ’ మెన
దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ సంగితయ్
మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి
నాయ్, చి రిసొ 28యేసు అనెన్, “ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్
టీఁవడెత్. టీఁవడెల్, అంక ‘జొయియ్’ మెన

పడొత్ క చినితె. తెదొడ్ క అంక ‘జో అఁవివ్
కెరిల్సి కిచొచ్య్ నాయ్, గని దేముడు
అబొబ్సి సికడిల్ రితి కెరె తతత్య్’ మెన
అంచి రిసొ అరుద్ మ్ కెరంతె. 29 అంక
తెదయ్ లొసొ అంక తోడు అసెస్, అంచి
తెన్అసెస్. జో కెఁయఅంకములెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరసి”మెనసంగిలన్.
30 జో దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఒతత్
తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజా
గెల.
జోక నంప కెరుక దెరల్సక యేసు

బోదన కెరిల్సి
31 జోక నంపజంక దెరల్ వెలెల్ల

మానుస్ల్ క యేసు తెదొడి, “ఆఁవ్
సంగిలి రితి ఇండితె తసెత్ జలె, నిజుమి
అంచ సిసుస్ల్ జసెత్. 32 చి సతిత్మ్
జాన్ తె, చి జా సతిత్మ్ తుమ్ క విడద్ల్
కెరెదె” మెన సంగిలన్. 33 గని, విడద్ల్
జతిసిక మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె
జితిస్ చిఅరుద్ మ్ జేఁవ్ కెరన,జోక “ఆమ్
అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ తెచ
మానుస్ల్ చి రిసొ, కకక్ కి కెఁయ కి
గొతిమానుస్ల్ జము నాయ్. జాకయ్
‘విడద్ల్ జసెత్’ మెన తుయి కిచొచ్క అమ్ క
సంగిలది?” మెన బమమ్ జా పుసిల.
34 యేసు జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్
నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
కో కిచొచ్ పాపుమ్ కెరుల గే, పాపుమ్ క
గొతిమానుస్ల్జాఅసిత్. 35గొతిమానుస్ల్,
జలె, సావుకరిచొ గేరు కెఁయఁక తెఁయఁక
తంక జోవయింక సెలవ్ నాయ్. గని,
సావుకరిచొసొంతపుతుత్ సి జలె, కెఁయఁక
తెఁయఁక అబొబ్స్ చి గెరి తయెదె.
36తుమ్ కెరపాపల్ క తుమ్ దెరున్ సేడిల్సి
తెంతొదేముడుచొపుతుత్ సితుమ్ కవిడద్ల్
కెరెల్గిన, నిజుమి విడద్ల్ జసెత్.

37 “అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ తెతుమ్జెరమ్అసుస్స్మెనజాని,
గనిజోచిసెకుమ్ తెతుమ్జెరిమ్లెకి,అంచి
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కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ తియనుక నెసుస్ చి
రిసొ, అంక మారుక కోర్ ప జా అసుస్స్.
38 అంచొ అబొబ్తె ఆఁవ్ దెకిలిస్ క ఆఁవ్
సాచి సంగితసి. తూమ్ మాతుమ్,
తుమ్ చొయ్ అబొబ్ది సంగిలిసి కెరసు”
మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

39 యేసు 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 చొసొంత అబొబ్ది కెరల్ కమొతుమ్
కెరసు” మెన సంగిలన్. జేఁవ్ జోక
“ఆమ్ లంజెపెటిట్ జెరిమ్లస నెంజుమ్.
అమ్ క ఎకిక్లొ అబొబ్ జయెదె, మెలె,
దేముడు”మెన సంగిల.

42 యేసు 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.
43ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్ కిచొచ్క అరుద్ మ్
కెరనుస్ నాయ్? కిచొచ్క మెలె, అంచ
కొడొతెచి సతిత్మ్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరయ్,
చి సూనుక ఓరుస్ప జంక నెతురుస్.
44 తుమ్ చొ అబొబ్ది సయ్ తాన్. తుమ్
జోచమానుస్ల్ జా,జో కీసొచొ గే, తూమ్
కి దసస్చ. తుమ్ చొ అబొబ్ద్ చ ఆసల్
తీరుస్ప కెరుక తుమ్ కోర్ ప జా అసుస్స్.
మొదొల్తెంతొజో కూని కెరొసొ. సతిత్మ్,
జోతె, ఎదిలి కి బెదితి నాయ్. జోతె
కిచొచ్ సతిత్మ్ కి నాయ్. జో అబదుద్ మ్

సంగుక, జోచి సొంత అబదుద్ మ్ జొయియ్
లటట్బెదె. జో పూరి అబదుద్ మ్ చొ. జో
అబబ్దల్ క అబొబ్సి. 45జాకయ్, ఆఁవ్
సతిత్మ్ సంగితసిచి రిసొ, ఆఁవ్ సంగితిసి
తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్. 46 ఆఁవ్
కెఁయయ్ కేన్ పాపుమ్ కెరల్య్ గే, చి
తుమ్ తె కో అంక ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన
సాచి సంగుక జయెదె? కెఁయ కేన్
పాపుమ్ కెరి నాయ్, చి కో కి దసిస్
సాచి సంగుక నెతురుస్. జలె, ఆఁవ్
సతిత్మ్ సంగితసి జలె, తుమ్ అంక
కిచొచ్క నంప కెరుస్ నాయ్? తుమ్ఉచర.
47దేముడుచమానుస్ల్ కో జవుల గే,జో
దేముడుచ కొడొ సూనుల. తూమ్ కిచొచ్క
జోవయించ కొడొ సూన్ సు నాయ్ మెలె.
తుమ్ జోవయించ మానుస్ల్ నెంజుసు”
మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక పతల్ గల
మారుక ఉచరిల్సి

48యూదుల్ చజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్,
జలె, జోక “§సమరయ సుదొ జసెత్, చి
తుక బూతుమ్ దెర అసెస్ మెన అమ్
ఉచరిసి సతిత్మ్, కిచొచ్గె” మెన సంగిల.
49 జేఁవ్ 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.

51 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి
కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, అంచ
కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక కి
*మొరినాయ్” మెన సంగిలన్. 52దసిస్
సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక

§ 8:48 8:48యూదుల్ తెన్ ఎకిక్లొక ‘సమరయసుదొ’మెలె, ‘సూనొ’మెలి రితి నిసాక్రుమ్ కోడు జయెదె.
సమరయ సుదొమెలె సమరయపదేసిమ్ చొమానుస్. * 8:51 8:51 నెంజిలె ‘మొరున్ దెకితి నాయ్’.
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కిచొచ్ మెల మెలె, “అపెప్ రుజుజ్ అయ్ లి.
నిజుమి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్.
అబాహామ్ మొర గెలన్. దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ కిమొర గెల,
గని ‘అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల
గే, కెఁయఁక †మొరి నాయ్’ మెన తుయి
సంగితసి! 53 అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ
అబాహామ్ 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, నిజుమిజోక
జాని, చి జోచి కోడు నిదానుమ్ కెరసి.
56 ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జెరమ్ తతి
దీసి దెకుక మెన తుమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ
అబాహామ్, జలె, ఆస తెన్ తిలన్. జలె,
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సెలవ్ తెన్
‡దెకిలన్, చి సరద్సంతోసుమ్ జలన్”
మెనయేసు సంగిలన్.

57యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్
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 పెటమారుక మెన, వెలెల్లమానుస్ల్
పతల్ వెంటల్ , గనియేసు నే దెకయ్జతె,
దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా, ఉటట్
గెలన్.

9
గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొక యేసు 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 చిపాపుమ్ చి రిసొ గే?”
మెన పుసిల. 3 యేసు జోవయింక,
“ఈంజొ పాపుమ్ కెరిల్సి నెంజె, అయయ్స్
అబొబ్స్ పాపుమ్ కెరిల్సి కి నెంజె. జలె,
ఇనెన్క చెంగిల్ కెరిస్ తెన్ దేముడుచి
గవురుమ్ జోచితె దెకయ్ జతి రిసొయి
దసిస్ జెరిమ్లన్. 4 మెదెద్న్ తిలి రితి
మదెనె,అంకతెదయ్ లొసొచకమొఆమ్
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” మెన
యేసు బోదన కెరల్న్.

6యేసు దసిస్ సంగితె తా కిచొచ్ గురు
కెరల్న్ మెలె, 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

† 8:52 8:52 నెంజిలె ‘మొరున్ చకితి నాయ్’. ‡ 8:56 8:56 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకయ్ లి
సివన్తె దెకిలన్, కిచొచ్గె. § 8:57 8:57 ఈంజ మతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
‘నెంజిలె’ తెంతొ ‘తయెదె గె?’ ఎదచి కోడు తయెనాయ్.
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సంగిలి రితిజోమానుస్ ఒతత్ గెచచ్,దోవన
కెర, అంకివొ దెకయ్జా, ఉటట్ అయ్ లన్.

8జో దసిస్ చెంగిల్ జా ఉటట్ జెతికయ్,
జోచిగఁవివ్చమానుస్ల్,జోఅగెగ్ 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 జోచి
పోలికచొమానుస్”మెన సంగిల. గనిజో
“ఆఁవ్ జొయియ్!” మెన సంగిలన్.

10 జేఁవ్ పెజల్, జలె, జో మానుస్క,
“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!”
మెనసాచిసంగిలొ. 12 “జోఅపెప్ కేతె?”
మెన జేఁవ్ జోక పుసిల, చి “ఆఁవ్ నేని”
మెనజో సంగిలన్.
పండితుల్ గుడిడ్ మానుస్క పరిచచ్

కెరిల్సి
13 జో గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొక పెజల్

పరిసయుయ్ల్ తె కడ నిల. 14 జలె,
యేసు బురద్ కెర జోచ అంకివొతె గాఁస
చెంగిల్ కెరిల్ దీసి కేన్ దీసి మెలె,
జోవయించి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్
దీసి. 15 జాకయ్, పరిసయుయ్ల్ కి
“తుక అంకివొ డీసయ్ లిసి కీసి జరుగ్
జలి?” మెన పరిచచ్ కెరల్. చి జో
మానుస్ జోవయింక, “జో బురద్ అంచ
అంకివొతె గాఁసిలన్, చి ఆఁవ్ దోవనల్య్,
చి అపెప్ దెకితసి” మెన సంగిలన్.
16 పరిసయుయ్ల్ తె సగుమ్ జిన్ “జో
మానుస్ దేముడుతె తెంతొ అయ్ లొసొ
నెంజె. కిచొచ్క మెలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి

పిటట్వన్ తయ్” మెన యేసుచి రిసొ
తీరుప్ సంగిల. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్
“పాపుమ్ కెరొమానుస్, జలె, దేముడుచి
అదికారుమ్ దెకయ్ త గురుల్ కెరుక
నెతిరొ” మెల, చి దొనిన్ జటుల్ జల.
17జాకయ్,జోగుడిడ్ మానుస్క కిచొచ్మెన
అనెన్ పరిచచ్ కెరల్ మెలె, “జోతుక అంకివొ
డీసయ్ లి రిసొ, తుయి జోచి రిసొ కిచొచ్
ఉచరసి?” మెన పుసిల. జోజోవయింక
“దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొ
జయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

18 జో ‘నిజుమ్ అగెగ్ గుడిడ్ తిలొ, చి
చెంగిల్ జలొ’ మెన, యూదుల్ చ జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ మొదొల్ క నంప కెరి
నాయ్ 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, కోజోచ అంకివొ చెంగిల్
కెరల్న్ గే, నేనుమ్. జోక తుమ్ పుస
దెక. జో ఉబెడొబోద 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,జోవయింకసబగేర్తెంతొఉదడ
గెలుక అసెస్,చిఅనెన్ కెఁయఁక కి పెసడుక
జయె నాయ్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అగెగ్
తెంతొ ఉచర అసిత్. 23 జాకయ్, “జో
ఉబెడొబోద. జోకయ్ పుస!” మెన
అయయ్స్ అబొబ్సి సంగ తిల.

24 జాకయ్ తెదొడి, గుడిడ్ జా జెరమ్
తిలొ జోమానుస్క జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
అనెన్క్ సుటుట్ బుకారాకెరజోక కిచొచ్మెల
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మెలె, “జోయేసు పాపుమ్ కెరొల్సొ మెన
ఆమ్ జానుమ్. జాకయ్, తుయి చెంగిల్
జలిస్ చి రిసొ దేముడుక గవురుమ్ కెరు,
గని జోయేసుక 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.
26 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక “తుక
జో కెరిల్సి కిచొచ్? తుచ అంకివొ కీసి
చెంగిల్ కెరల్న్?” మెన అనెన్క్ సుటుట్
పుసిల. 27 చి జో అనెన్ జోవయింక,
“ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్, గని తుమ్
సూన్ సు నాయ్. కిచొచ్క అనెన్క్ సుటుట్
సూనుక కోర్ ప జతసు? తూమ్ కి ఏక్
వేల జోచ సిసుస్ల్ జంక కోర్ ప జతసు
గే?” మెనపుసిలన్.

28 జో దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్
“తూయిజోచొ సిసుస్డు. తుచి ఇసుట్ మ్!
ఆమ్, మాతుమ్, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచ
సిసుస్ల్! 29 మోసేచి అతిత్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచ కబురుల్
సంగ అసెస్ మెన జానుమ్. జో యేసు
జలె, కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే, నేనుమ్”
మెన సంగిల.

30జాకయ్, చెంగిల్ జలొ జోమానుస్
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 తిలొ మానుస్క
కో చెంగిల్ కెరిల్సి కో సూనుక నాయ్.
33 దేముడు తెంతొ ఈంజొ మానుస్ జెతొ
నాయ్ జలె, అంచి బాద గెచచ్వుక ఎదగ్రె
నెతిరొ” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క బుదిద్
సంగిలన్.

34జో దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె,
“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 జలొ మానుస్క యేసు

దయిరిమ్ కెరిల్సి
35 జో మానుస్క వెలెల్ల మానుస్ల్

ఉదడిల్ సిచచ్ కెరిల్స్ చి రిసొ యేసు సూన
కెర, జోక చజ దెక, “మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక తుయి నంపజా అసిస్సి
గే?” మెన పుసిలన్. 36 జో మానుస్
యేసుక “బాబు, ఆఁవ్ జోక నంపజంక
ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. జో కేతె?” మెన
పుసిలన్,చి 37యేసుజోక, “తుయిజోక
దెక అసిస్సి. తుచి తెన్ అపెప్ లటట్బొత్ సొ
జొయియ్.” మెలన్. 38జోమానుస్ “పబు,
ఆఁవ్ నంపజతసి”మెనజొకర బకి కెరొల్ .

39తెదొడియేసుఒతత్ తిలమానుస్ల్ క,
“ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి రితి జతయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ జెతికయ్, గుడిడ్ జల
మానుస్ల్ దెకితతి, చి గుడిడ్ నెంజిల
మానుస్ల్ గుడిడ్ రితి జతతి” మెన
సంగిలన్. 40 జలె, జోచి పాసి తిల
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ ఈంజ కోడు
సూన కెర “అమ్ క కి ‘గుడిడ్ మానుస్ల్’
మెనతుయిసంగితసిగే?” 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 నిజుమి ఆఁవ్
కిచొచ్ సంగితసిమెలె,మెండల్ సాడు ఏక్
తిలె, ఎకిక్లొ జా కెర గుముమ్మ్ వాట్
నే గెతె, కూడ్ డేఁవ పెసిలె, జో చోరు
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జయెదె. 2 గని గుముమ్మ్ వాట్ కో పెసెదె
దే, జొయియ్ గొవుడు జయెదె. 3 జా
సాడుక గుముమ్మ్ రకితొసొఎకిక్లొతిలె,
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 నంపజతి నాయ్, చి ఉటట్
నిగుల” మెనయేసు సంగిలన్. 6 *జలె,
యేసు జా సంగిలే కి, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ 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.
8 అంచి 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
పెసుకబార్జంక జతెతవుల,చిచెంగిల్
అనిన్మ్జోవయింక దొరుక్ జతె తయెదె.
10 చోరు, జలె, ఆరి మెండల్ క చోరుక,
కండ గెలుక, పాడ్ కెరుక జెయెదె. ఆఁవ్,
మాతుమ్, కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె,
అంచ మెండల్ జల మానుస్ల్ క ‘జితు,
ఎదిలి చెంగిల్ †జీవ్ జోవయింక దొరుక్
జవుస్’మెనయ్అయ్ లయ్.

11 “ఆఁవివ్ చెంగిలొ గొవుడు
జయిందె. గొవుడు చెంగిలొచొ జలె,

మెండల్ కిచొచ్ పమాదుమ్జతిరితిజలె,
జోవయింక ‘మొరు నాయ్. జితు’ మెన
జొయియ్అడుడ్ జా,జోవయింక రచిచ్ంచుప
కెరి రిసొ జోచి జీవ్ దా మొరెదె. ఆఁవ్
కి దసిస్ జయిందె. 12 ఎకిక్లొ జవుస్
నిజుమ్ తిలొ గొవుడు నెంజితె, ఆరి
డబుబ్ల్ క జవుస్ మంద రకిలె, జేఁవ్
మెండల్ జోచ సొంత 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
కేన్మెండక దెర, తిలమెండల్ క చెదురప్
కెరెదె. 13 జో వేర మానుస్ కిచొచ్క దసిస్
ఉటట్ నిగ మెండల్ కమాలఙ్ కెర ములెదె
మెలె, ఆరి డబుబ్ల్ కయ్ రకితయ్ చి
రిసొ. జోచ సొంత మెండల్ నెంజితి, చి
మొరెల్ కి జిలె కి,జోకబాదనాయ్.

14 “ఆఁవ్ జలె, చెంగిలొ గొవుడు.
15 అంచొ అబొబ్ అంక జానె, పేమ
కెరయ్. ఆఁవ్ కి అబొబ్క జాని పేమ
కెరసి. దసిస్,అంచమెండల్ కఆఁవ్జాని,
పేమ కెరసి. జేఁవ్ కి అంక జాన్ తి, పేమ
కెరతి. అనెన్, జేఁవ్ అంచ మెండల్ జల
మానుస్ల్ క ‘మొరు నాయ్, గని జితు’
మెన ఆఁవ్మొర గెచిచ్ందె.

16 “అనెన్, వేర దేసిమ్ లుచ వేర
పెజల్ చ మానుస్ల్ అంక నంపజా అంచ
మెండల్ జవుల. జోవయింక కి అంచి
మందయ్ బెదవనుక అసెస్. జేఁవ్ కి
అమ్ చి అవాడ్ సూన జెవుల. అయ్ లె,
జేఁవ్ కి ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్ మంద జవుల,
చి జేఁవ్ ఎతిక్క ఆఁవ్ ఎకిక్లొ గొవుడు
జయిందె. 17 జలె, అంచ మెండల్
జలసక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ మొర
గెచిచ్ందె చి రిసొ అబొబ్ అంక ఒగగ్ర్ పేమ
దెకితయ్, చిమొర గెలె కి, అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్ందె. 18మానుస్ల్ అంక మార గెలె
కి, ఆఁవ్ నే ఒపిప్లె నెతిరి. గని, అంచి

* 10:6 10:6 జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చోరుల్ ’ ‘వేరమానుస్ల్’ మెన్ తయ్. జోకయ్ ‘గొవుడు’ మెనంతయ్.
† 10:10 10:10 ‘చెంగిల్ జీవ్’మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవు. యోహాను 3:15.
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ఇసుట్ మ్ కయ్మొరిందె. అంచి ఇసుట్ మ్ క
మొరుక అదికారుమ్ అసెస్, అనెన్, అనెన్
జీవ్ జా ఉటుట్ క కి అంక అదికారుమ్
అసెస్. జా ఎతిక్ ఆఁవ్ నెరవెరుస్ప కెరుక
మెన అంచొ అబొబ్ తియారిల్ కామ్” మెన
యేసు బోదన కెరల్న్.

యేసుచి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్
దొనిన్ జటుల్ జలిసి

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’ మెనపూరుగ్ మ్ పొది దేముడుచి
గుడి సుదిద్ కెరిల్ ఏక్ కామ్ చి గురుచి
పండుగు, జా. 23 చలిల్ పొది జా,
జలె, దేముడుచి గుడితెచి రానొ జలొ
సొలొమోను పూరుగ్ మ్ చొచి నావ్ తిలి
వెలిల్ పేడితె యేసు బులెత్ తతికయ్,
24 యూదుల్ 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? తుయిరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ కీసుత్
జలె, అమ్ క సొసుట్ మ్ సంగు!” మెన
సంగిల. 25 జలె, యేసు జోవయింక,
“తుమ్ క అగెగ్ సంగిలయ్, గని తుమ్
నంప కెరుస్ నాయ్. అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి నావ్ తెన్ ఆఁవ్ కెర కమొ
కి అంచి రిసొ ‘జొయియ్’ మెన సాచి

సంగితతి. 26 గని, అంచి మెండల్
మందతెచ తుమ్ నెంజుస్ చి రిసొ తుమ్
నంపజంక నెతురుస్. 27 అంచ 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. 29 అంచొ
దేముడు అబొబ్ జోవయింక అంచి అతిత్
సొరప్ కెర దిలన్. జొయియ్ ఎతిక్చి కంట
వెలొల్ చి రిసొ, జో అంచొ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి అతిత్ తెంతొ జోవయింక కో
కి ఉరుల్ క నెతిరి. 30 ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్
ఎకిక్” మెన యేసు వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సంగిలన్.

31 యేసు ఇసి సంగితికయ్, ‘జోక
పతల్ తెన్ పెటమార గెలుమ’మెన,జా
దీస్ చి రితివెలెల్లమానుస్ల్ పతల్వెంటల్ .
32యేసు జోవయింక, “దేముడు అబొబ్
కెరయ్ ల చెంగిల్ కమొ ఒగగ్రి తుమ్ క
దెకవ అసిస్. జేఁవ్ కమొతె కేన్ కామ్ క
‘గరిచ్’ మెన తుమ్ అంక పతల్ గల
మారుక ఉచరసు?” 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, జా వెలిల్
తపుప్కయ్”మెన సంగిల.

34-35జాకయ్యేసు జోవయింక ఇసి
మెన జబాబ్ సంగిలన్,
“తుమ్ క ‘దేముడుల్ జసెత్’ మెన

సంగిలయ్
‡ 10:34-35 10:34-35 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 నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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మెన జోవయించ కబురుల్ సూన సికడల్
మానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ చి ‡మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లొ, గెద? జో దేముడు
రెగడ్య్ లిసి కో మానుస్ పిటట్వుక నెతిరి,
గెద. 36 జలె, జో దేముడు అబొబ్
అంక జోవయించి కామ్ కయ్ నిసాన
అదికారుమ్ దా అంక ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లొ. తెదయ్ లొ జలె, ‘ఆఁవ్
దేముడుచొ పుతుత్ సి’ మెన ఆఁవ్ సంగిలి
రిసొ ‘జోచి విలువ కడత్య్’ మెన తుమ్
కీసి సంగుక జయెదె! 37 ఆఁవ్ దేముడు
అబొబ్చ కమొ కెరసి నాయ్ జలె, అంక
నంపజంక పోన. 38 గని దేముడు
అబొబ్చ కమొఆఁవ్ 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, గనిజోవయించిఅతిత్ 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

1లాజర్ మెలొ ఎకిక్లొ జొరొజ్ సేడల్న్.
జో కేన్ గఁవివ్చొ మెలె, మరియ మార
మెల దొగుల బేనిస్వొ చి బేతనియ

గఁవివ్చొ. 2 పడొత్ తేర్ బోద ఎకిల్ యేసుక
తేల్ గాఁస, జాచి సెండి తెన్ జోచ
చటొట్ పుంచెదె. జయియ్ ఈంజ మరియ
జయెదె. జొరొజ్ సేడొల్సొ జేఁవ్ చొ అనొన్సి
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. 5 మారక, జాచి
బేనిస్క,లాజర్ క,యేసు బలే పేమతిలొ,
6 గని లాజర్ ‘జబుబ్ తెన్ అసెస్’ మెన
సూనెల్ కి, జో తిలి టాన్ తె యేసు అనెన్
దొరతితాఁ గెలొ.

7జాదొరతి గెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ క,
“యూదయ పదేసిమి అనెన్ గెచుచ్మ!”
మెన యేసు సంగిలన్. 8 జేఁవ్ సిసుస్ల్
జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజ మదెనె
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ తుక పతల్
గలమారుక ఉచరె తిలె కి, తుయి అనెన్
‘ఒతత్ గెచిచ్ందె’ మెన ఉచరసి గే?” మెన
బియఁ గెచచ్ జోక సంగిల. 9 యేసు
జోవయింక, “ఒండి మెదెద్నె పాసి పాసి
బార గంటల్ చి ఉజిడి తయెదె, గెద?
దసిస్ జలె,జాబార గంటల్ చిఉజిడితిలె
పొది మానుస్ ఇండిలె, ఈంజ లోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి రిసొజోకవాట్ డీసత్య్, చి సేడె
నాయ్. 10 గని, జేఁవ్ అందరె ఇండిలె,
ఉజిడి నెంజిలి రిసొ జేఁవ్ సేడుల” మెన
సంగిలన్.

11 యేసు జోవయింక దసిస్ సంగ
అనెన్, “ఆఁవ్పేమకెరొల్ లాజర్నిజఅసెస్,
గనిజోవయింకఉటట్వుక గెతసి”మెలన్,
చి 12సిసుస్ల్ “దసిస్ జలె, పబు,జోనిజ
తిలెగిన, చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్ బాద
నాయ్” మెలె. 13 జలె, ‘నిజ అసెస్’
మెన జో మొరిల్స్ చి రిసొ యేసు సంగ
తిలన్. గని, ‘మాములుమ్నిజతతిస్ చి
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రిసొ సంగితయ్’మెన సిసుస్ల్ ఉచరతి.
14 తెదొడి “లాజర్ మొర గెచచ్ అసెస్”
మెన యేసు జోవయింక సొసుట్ మ్ సంగ,
15 అనెన్, “జో మొర గెలి పొది ఆఁవ్
ఒతత్ నెంజిలిసి చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ చి రిసొయి. 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 మెలొ సిసుస్డు, జలె,
తిల సిసుస్ల్ క, “జొమమ్, ఆమ్ ఇనెన్తెన్
మొరగెచుచ్క గెచుచ్మ!” మెనసంగిలన్,
చి జేఁవ్ బార్ జల.
యేసు లాజర్ చ బేనిస్వొ తెన్

సంగిలిసి
17 జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ పాసి

అయ్ లె,యేసు కిచొచ్ కబుర్ సూనొల్ మెలె,
‘లాజర్ క మెసెన్ రోవ చెతత్ర్ పొదుల్
జా అసెస్’ మెన సూనల్న్. 18 జలె, జా
గాఁవ్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ
పాసి పాసి ఎకిక్ దొనిన్ మయిలు దూరి
అసెస్. ఒగగ్ర్ దూరి నాయ్, 19చి జేఁవ్ చి
అనొన్సి మొరిల్ రిసొ మారక చి మరియక
బురియవుక మెన, యెరూసలేమ్ చ
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా అసిత్. 20 జలె,
యేసు జెతయ్ మెన మార సూన కెర,
జోక దసుస్ల్ జంక మెన వాట్ ఎదక
అయ్ లి, గని మరియ గెరి తా గెలి.
21మారజోకదసుస్ల్జాజొకర,యేసుక,
“పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ
అనొన్ మొరొ నాయ్. 22 గని అపెప్ కి
తుయి దేముడుతె కిచొచ్ సంగిలే కి తుక
దెయెదెమెనజాని”మెన సంగిలి.

23యేసు జాక, “తుచొ అనొన్ది అనెన్
జీవ్ జా ఉటెట్దె” మెలన్. 24 మార
జలె,జోక “ఈంజ లోకుమ్ ఇసి తతిస్ చి
ఆకర్ దీసిక, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి దీసిక,
అనొన్ అనెన్ ఉటెట్దె మెన జాని” మెన
సంగిలి. 25 చి యేసు జాక, “మొర

గెలసక ఉటట్య్ లొసొ, దొరుక్ జలి జీవ్
దెతొసొఆఁవివ్. అంక కో నంపజాగెచుచ్ల
గేజోవయించిఆఁగ్మొరగెలె కి,జివుల.
26చి, కోఅంక నంప తెన్జితతి 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
తుయిమెన, దేముడుచొపుతుత్ సి తుయి
మెన నంప తెన్ అసిస్” మెన ఒపప్న
సంగిలి.

28 జలె, మార ఇసి సంగిలి బేగి,
యేసుక ఒతత్ ముల దా గెరి గెచచ్,
“గురుబాబుజాఅసెస్. తుక బుకారయ్”
మెన బేనిస్ జలి మరియక తిరీమ్
సంగిలన్. 29 మరియ ఈంజ కోడు
సూన, చటుక్న ఉటట్ , యేసుతె గెచుచ్క
బార్ జలి. 30 ఈంజ మదెనె, యేసు
కేనె అసెస్ మెలె, మార జోక దసుస్ల్ జా
ముల 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.

32 జలె, యేసు తిలిస్ తె మరియ
పాఁవ కెర,జోక దెకజోచిచటెట్ సెరున్ సేడ,
“పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ
అనొన్మొర గెతొనాయ్”మెన సంగిలి.

33 జా ఏడిత్సి, జేఁవ్ తెన్ అయ్ ల
యూదుల్ ఏడిత్సి దెక,యేసు కనాక్రుమ్
జాజోచి ఆతమ్తె బాద సేడ, 34 “జోక కేనె
రోవిలదు?” మెనపుసిలన్, చి జేఁవ్జోక
“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
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డీసయ్ లొ, గెద. జలె, లాజర్ నే మొరి
రితి కెరొ జలె”,మెన సంగిల.

యేసు లాజర్ క జియడిల్సి
38 తెదొడి యేసు జోచి ఆతమ్తె అనెన్

ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ కనాక్రుమ్ జా, మెసెన్
పాఁవిలన్. ఈంజ మెసుస్న్ కీసిచి మెలె,
మెటట్య్తిలిసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ గది. జా
డొలిమ్ కెరిల్స్ క డంక తిలిసి వెలొల్ పతుత్ రు.
39యేసు, “పతుత్ రు కడ గెల!” మెలన్.
దసిస్ మెంతికయ్, మొర గెలొసొచిమార
మెలి బేనిస్ జోక “పబు, జో మొర 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, చి యేసు
ఆగాసుమ్పకక్ దెక “ఓబ,తుయిఅంచి
ఆస సూనల్ది మెన అంక సరద్. 42 తుచి
తెన్ ఆఁవ్ లటట్బిత్సి తుయి కెఁయఁక
తెఁయఁక సూన్ తసి మెన ఆఁవ్ పూరి
జాని, గని తుయి అంక తెదయ్ లిస్ చి
రుజుజ్ దెక నంపజతు మెన, ఇనెన్ టీఁవ
తిల పెజల్ చి రిసొ ఇసి చోండి పుటట్వ
సంగితసి” మెన సంగ, గటిట్ఙ ఒరస్,
43 “లాజర్, బార్ జా!” మెన బుకారల్న్.
44చి జోమొర గెలొసొ, జోచ అతొత్ చటొట్
బందున్ తెన్ తతె, జోచిమొకెమ్ తువవ్ల్
గుడియవ తతె, బార్ జా అయ్ లొ, చి
తిలమానుస్ల్ కయేసు “కటుల్ యిప,జోక
విడద్ల్ కెర!” మెన సంగిలన్.

యేసుక మారుక మెన యూదుల్
అనెన్ కుట కెరిల్సి

(మతత్ 26:1-5; మారుక్ 14:1-2;
లూకా 22:1-2)

45మరియ తెన్ జా తిలయూదుల్ 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 కి పాడ్
కెరుల”మెన సంగిల.

49 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
కయప మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. జా వెరిస్
జొయియ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ.
సబతె తిలసక జో కిచొచ్ మెన సంగిలన్
మెలె, “తుమ్ కిచొచ్య్ నేనుస్. 50 ఏక్
కోడు తుమ్ ఉచర. అమ్ చ యూదుల్
అమ్ చి దేసిమ్పాడ్ నే జతి రితి ఎకిక్లొ
మొరెల్ తుమ్ క చెంగిలి” మెన సంగిలొ.
51 జలె, జోక జొయియ్ ఈంజ కోడు సంగె
నాయ్. గని జా వెరిస్ జో ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జా తిలి రిసొ, దేముడు జోచి
చోండి పుటట్వ సంగయ్ లొ. జా కబుర్ చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, యూదుల్ తెచ
మానుస్ల్ క పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరి రిసొ యేసు మొరుక తిలి. 52 ఎకిక్
యూదుల్ తెచ మానుస్ల్ క నాయ్. గని
జోవయింక బోదల్ జల జోక నంపజల
మానుస్ల్ ఎతిక్క, జేఁవ్ కేన్ దేసిమ్ చ
జలెకి, జేఁవ్ క ఎకిక్తె జోవయించి
బెదవంతి రిసొయిమొరుక తిలి. 53జలె
జా దీసి తెంతొ, ‘యేసుక కీసి మారుమ’
మెన, వెలెల్లమానుస్ల్ కుట ఉచరె తిల.

54 జలె, జో మొరి సమయుమ్ జెంక
నేతయ్ చి రిసొ యేసు, యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె నే బులెత్, ఒతత్
తెంతొ వెలిల్ బయిలు పకక్, ఎపాయిమ్
మెంతి గఁవివ్ ఉటట్ గెచచ్, జా మదెనె
జోవయించ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ తా గెల.

* 11:55 11:55 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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55 యూదుల్ చి జా వెరిస్చి *పసాక్
పండుగు పాసి జా అయ్ లి. జా
పండుగు నే జెతె అగెగ్, సుదిద్
కెరనుక మెన, యూదుల్ ఎతిక్జిన్
జోవయించ జోవయించ గఁవివ్లె తెంతొ
యెరూసలేమ్ తె జా అసిత్. 56 దేముడుచి
గుడితె గెలస యేసుక రకితె అసిత్. ఒతత్
రకితె తా కిచొచ్ మెన లటట్బంతె అసిత్
మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్
వేల పండుగ్ క జెయె నాయ్ గే?” మెన
లటట్బంతె అసిత్. 57 కిచొచ్క మెలె, జా
మదెనె వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్
జోక జేలి కెరుక మెన ఉచర “జో కేనె
తయెదె గే కో జానెల్, అమ్ క సంగ!” మెన
పెజల్ క ఆడ దా అసిత్.

12
యేసుక వాసెన తేల్ గాఁస దిలిసి
(మతత్ 26:6-13;మారుక్ 14:3-9)

1 *పసాక్ పండుగ్ క సొవువ్ పొదుల్
అగెగ్, యేసు బేతనియ గఁవివ్ అనెన్
ఉటట్ అయ్ లన్. జా గఁవివ్ యేసు
జియడొల్ లాజర్ అసెస్. 2 జలె, యేసు
ఒతత్ తతికయ్, జోచి రిసొ విందు దిల.
మార జొగిడిల్, చి యేసు తెన్ అనిన్మ్
కయ్ లసతె లాజర్ తిలన్. 3 జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ వెస తిలిస్ తె, జలె, మరియ
ఒగగ్ర్ విలువ తిలి ఏక్ ఎదిలి చెంగిల్
వాసెన తేల్ ఆన్ లి. ఆన, యేసుచ
చటొట్ తె గాఁస, జాచి సెండి తెన్ పుంచిలి,
చి ఒండి గెరి జా తేల్ చివాసెన బెరిల్.

4 జలె, ఇసక్రియోతు యూదా మెలొ
యేసుచ సిసుస్ల్ తెతా,జో కి ఒతత్ అసెస్.
కొనొస్ మెలె, జో పడొత్ విరోదుమ్ సుదల్ తె
యేసుక దెర దెయెదె. జలె, యేసుక
మరియజా తేల్ గాఁసిత్కయ్, జోయూదా
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, బీద
సుదల్ చి ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ క నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, జో చోరు. సిసుస్ల్ చి
డబుబ్ల్ పెటెట్ జోచి అతిత్ తిలి, చి జా
డబుబ్ల్ జోచోర కంక అలవాట్జాతిలొ.

7జలె,యూదాజాకోడు సంగితికయ్,
యేసు జోక, “జాక గోల కెరు నాయ్.
అంక †రోవితి దీసికచి కామ్ క ఈంజ
గురు తతి రితి జా, జా తేల్ తిఁయ
దా తిలి. తవుసు. 8 బీద సుదల్
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ తవుల
చిరిసొఇసుట్ మ్అయ్ లిపొదిజోవయింక
దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. ఆఁవ్,మాతుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఇసి
తయెనాయ్”మెన సంగిలన్.

9యెరూసలేమ్ తె ‡పండుగ్ క బెరతిల
యూదుల్, జలె, యేసుచి రిసొ, జో
‘బేతనితె లాజర్ తె అసెస్’ మెన సూన
కెర, యేసుక దెకుక మెన, చి జో జియడొల్
లాజర్ క దెకుక మెన ఒతత్ ఉటట్ అయ్ ల.

10-11జాకయ్, ‘లాజర్ క జియడిల్సిచి
రుజుజ్ దెక ఒగగ్ర్ జిన్ అమ్ చి ఆచారిమ్
ముల దా యేసుక నంపజతతి’ మెన
వెలెల్ల పూజరుల్ బియఁ కెర, లాజర్ క కి
మారుక ఉచరల్.

యేసు యెరూసలేమ్ తె ఉటట్
అయ్ లొ

(మతత్ 21:1-11; మారుక్ 11:1-
11; లూకా 19:28-40)

12 ‘యేసు యెరూసలేమ్ తె జెతయ్’
మెన పండుగ్ క బెర తిల మానుస్ల్
అనెన్క్ దీసి సూన కెర, 13 ‘జో తెన్
దసుస్ల్ జమ్ దె’ మెన, పటున్మ్ తెంతొ
బార్ జా కజురుమ్ రూకుల్ చ మటట్ల్
మోడ దెరన వటెట్ జా తా, యేసు పాసి
అయ్ లి పొది “అమ్ చొ పబుచి నావ్
తెన్ జెతొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జొఒర,
జొఒర! అమ్ చి ఇసాయేల్ చ పెజల్ చొ

* 12:1 12:1 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 12:7 12:7 పసాక్ పండుగ్ క కీసి
మెండపిలల్క అరిప్తుమ్దెవులగే,దసిస్,ఈంజజెతెతిలిపసాక్పండుగ్ కయేసుయిపాపల్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్
జయెదె. ‡ 12:9 12:9 2:13చి ఎటొట్ చి కోడుక దెక.



యోహాను 12:14-15 232 యోహాను 12:28

రానొక ఓసనన్, ఓసనన్!” మెనజోచి రిసొ
కేకుల్ గలెత్ తిల.

14-15 జలె, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
దేముడుచి కొడొతె పూరుగ్ మ్ దేముడు
రెగడ్య్ లి తిలిసి జరుగ్ జలి. కీసి మెలె,
యేసు ఏక్ గాడెద్ పిలల్ దొరుక్ కెరన, వెగ,
పటున్మ్ తె అయ్ లొ.
“ఓ §సీమోనుచి దువిసి, తుయిఅనెన్ బి

నాయ్!
గాడెద్ పిలల్తె వెగ, తుమ్ చొ రానొ

జెతయ్!”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

16ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతె తిలి పొది
యేసుచ సిసుస్ల్ కి అరుద్ మ్ కెరంతి
నాయ్. గని యేసు దేముడు అబొబ్స్ తె
అనెన్ వెగ గెలి పడొత్ , యేసుక ఇసి జలి,
చి జోచి రిసొ దేముడు అబొబ్సి జా కోడు
రెగడ్వ తిలన్మెన ఉచార కెరల్.

17 జలె, యేసు జో లాజర్ క మెసుస్న్
తెంతొ బుకారా జియడ తిలిస్ తె బెర
తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ జా ఇసి సొంత
దెకిలిస్ క అపెప్ సాచి సంగితె తిల.
18 యెరూసలేమ్ తెచ పెజల్ కిచొచ్క
యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక బార్ జా
తిల మెలె, లాజర్ క యేసు జియడ
జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిస్ చి
రిసొ సూన తిల. 19 పెజల్ యేసుక
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.

20 పండుగు పొది బకి కెరుక
అయ్ లసతె సగుమ్ జిన్ గీసు దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ ఒతత్ అయ్ ల. 21 జేఁవ్ జలె,
గలిలయతె తిలి బేతస్యిదా గఁవివ్చొ
పిలిప్ మెంతొ యేసుచొ సిసుస్డు
ఎకిక్లొక చజ కెర జోక “బాబు, యేసు

తెన్ లటట్బుక మెన అయ్ లమ్” మెన
సంగిల. 22 చి పిలిప్ అందెయ మెలొ
సిసుస్డుక సంగ, జేఁవ్ దొగుల యేసుతె
జా,జోక సంగిల.

యేసు మొర గెచుచ్క తిలిస్ చి రిసొ
సంగిలిసి

23 యేసుక జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్
జా కబుర్ సంగితికయ్, జో జోవయింక,
“ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
గవురుమ్ జతి సమయుమ్ జా అసెస్.
24తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసి మెలె, గోదుమ్ గిడడ్ జవుస్
పంటొ దెరుక జలె, బుఁయెయ్ సేడ చొపొప్
కుసుడ గెలెకయ్ జయెదె. దసిస్ తొలితొ
మొరిల్ రితి నే జలెగిన, ఎకిక్ గిడడ్య్ తాఁ
గెచెచ్దె. గని దసిస్మొరిల్ రితి జలె, ఒగగ్ర్
పంటొ దెరెదె.

25 “జోచి జీవుక జో కో పేమ కెర
రచిచ్ంచుప కెరనుక ఉచరుల గే, జోచి
పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, గని ఈంజ
లోకుమ్ తె కో జోచి సొంత జీవుక విలువ
నే దెకితె దేముడుక నిదానుమ్ కెరుల గే,
జోచి జీవుజోక దొరుక్ జా, పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ జివుల.
26 అంచి సేవ కో కెరుల గే, అంచి పటిట్
అయ్ లి రితి ఆఁవ్ కెరి రితి కెరుక, చి
ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే,అంచొ సేవ కెరొసొ
ఒతత్య్ తంక. కో అంచి సేవ కెరుల గే,
జోక కచితుమ్దేముడు అబొబ్ గవురుమ్
కెరెదె.

27“ఓబ,అపెప్అంచిపెటిట్ ఒగగ్ర్బాద
జతసి. ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ సంగుక? ‘ఓ బ,
ఈంజసమయుమ్ చికామ్అంకపిటట్వు’
మెన సంగుక గే? నాయ్, నెంజె. ఈంజ
కామ్ చి రిసొయి, సమయుమ్ చి రిసొయి
ఈంజలోకుమ్ తెఆఁవ్అయ్ లయ్, గెద?
28ఓ బ, తుచి నావ్ క గవురుమ్ కెరను”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్,
చి బేగి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జో దేముడు
జోచి అవాడ్ సూనయ్ లన్. కిచొచ్

§ 12:14-15 12:14-15 ‘సీయోనుచి దువిసి’మెలె,యూదుల్మొతుత్ మ్ క టాలి జయెదె.
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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
అపెప్చిమటుట్ 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’మెలికోడుతె
కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ఏక్ *సిలువతె
మానుస్ల్ యేసుక టీఁవడెల్, మొరెదె. జో
సంగిలిస్ తె జయియ్ అరుద్ మ్.

34జలె,యేసుజా కోడు సంగితికయ్,
జనాబ్ తెచమానుస్ల్ ఆచారిమ్జా కిచొచ్
మెల మెలె, “ ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ నే మొరె కెఁయఁక తెఁయఁక తా
గెచెచ్దె’ మెన †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ తెతిలిసిసూన
అసుస్మ్. గని తూయి జలె, ‘ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొకఉకుక్ల
టీఁవడుక అసెస్’ మెన తుయి సంగితసి.

దసిస్ జలెమానుస్జాజెరుమ్న్ 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
ఉజిడితతెతుమ్ఈంజఉజిడ్ తెఇండ.
కిచొచ్క మెలె, అందర్ తె కో ఇండుల గే,
కేనె గెతతి గే నేన్ తి. 36 తుమ్ ఉజిడ్ చ
పుతత్రుల్ జతి రిసొ,ఈంజఉజిడితుమ్ తె
తతెఎదఈంజఉజిడ్ కపూరినంపజంక
దెర” మెన బోదన కెరల్న్. యేసు ఇసి
సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ బార్
జా, యూదుల్ నే చజితి రితి లుంకిల్
రితి తిలొ.
యూదుల్ నే నంపజలిస్ చి రిసొచి

కోడు
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.

* 12:33 12:33 ‘సిలువ’ కీసితయెదెమెలె,ఏక్టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్జతిదొనిన్డేడివొరితడండల్బెదవుల
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 ఒడొయ్
జామొరెదె. 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 రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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“జోవయించ అంకివొ గుడిడ్ కెరిల్ రితి కెర,
జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిలి రితి

దేముడు కెర అసెస్.
‡‘జోవయించ అంకివొ దెకుత్ నాయ్,
జోవయించిపెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంతునాయ్,
ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నఙనుక బుల జెతు

నాయ్’మెన అంచి సెలవ్”
మెన పబు రెగడ్య్ లి కోడు.

41 యెసయా పూరుగ్ మ్ చొ కీసి ఇసి
మెలన్ మెలె, దేముడు దెకయ్ లి సివన్తె
యేసుచి గవురుమ్ చి గురు దెక తిలొ, చి
జోచి రిసొ రెగిడల్న్.

42యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నే
నంపజలెకి,జోవయింతెఒగగ్ర్ జిన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కి నంపజల. గని మానుస్ల్ చి
మొకెమ్ ఒపప్న్ తి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
‘పరిసయుయ్ల్ సూనెల్, అమ్ క సబ గెరలె
అనెన్ పెసయితి నాయ్’ మెన బిల.
43 కిచొచ్క దసిస్ బిల మెలె, దేముడు
దెతి గవురుమ్ చి కంట, మానుస్ దెతి
గవురుమ్ కయ్ ఆసజా తిల.

44 జలె, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి
కేక్ గల యేసు కిచొచ్ మెన బోదన
కెరల్న్ మెలె, “కో అంకయ్ నంపజతతి
గే, ఎకిక్ అంకయ్ నాయ్, గని అంక
తెదయ్ లొసొక నంపజతతి. 45అంకయ్
కో దెకితతి గే, అంక తెదయ్ లొసొక
దెకితతి.

46 “ఈంజ లోకుమ్ తె కిచొచ్క
అయ్ లయ్ మెలె, అందర్ బుదిద్ ఇండిత
ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క ‘దసిస్ తతుత్
నాయ్, గని అంక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతు’మెనదొరుక్ జలి ఉజిడితాఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లయ్. 47అంచ కొడొ కో
సూన్ తతి గని కెరి నాయ్ గే, జోవయింక
ఆఁవ్ తీరుప్ కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి ఈంజ
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరి రిసొ

నాయ్, గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి
రిసొయిఅయ్ లయ్.

48 “గని జాగర తా. కిచొచ్క మెలె,
కో అంక నంప కెరి నాయ్, చి అంచ
కొడొ సూన కెరుక నెసితి గే, జోవయింక
తీరుప్ కెర సిచచ్తె తెదయ్ తిసి అసెస్.
మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా
ఆకర్ దీసిక, ఆఁవ్ అపెప్ సంగిల కొడొ
జోవయింక కచితుమ్ తీరుప్ కెర సిచచ్తె
తెదవుల. 49 కిచొచ్క మెలె, అఁవివ్ కెర
ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగి నాయ్. ఆఁవ్ కిచొచ్
మెన లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, అంక
తెదయ్ లొదేముడు అబొబ్యిఅంక ఆడ
దా అసెస్. 50అనెన్ కేనె నాయ్, గని జోచి
కోడు 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

1ఈంజ లోకుమ్ ముల దా దేముడు
అబొబ్స్ తె అనెన్ ఉటట్ గెతి సమయుమ్
అయ్ లి మెన యేసు జానె. జో ఈంజ
లోకుమ్ తెనిసానల్ బారజిన్సిసుస్ల్ కఅగెగ్
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 దెంకమెన సయ్ తాన్యూదాక
సికడ అసెస్. 3 గని, ‘దేముడు అబొబ్
అంచి అతిత్ ఎతిక్ సొరప్ కెర దా అసెస్, చి
దేముడు అబొబ్ తెంతొ ఉత అయ్ లయ్,

‡ 12:40 12:40 నెంజిలె. “నెంజిలె జోవయించ అంకివొ దెకిత, జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్
చెంగిల్ కెరి వరుమ్ నఙనుక పసుల జెత”. * 13:1 13:1 పసాక్ పండుగ్ క కీసి మెండపిలల్క అరిప్తుమ్
దెవుల గే, దసిస్,ఈంజయ్పండుగు దీసియేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జయెదె.
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చి దేముడు అబొబ్తెయిఆఁవ్ అనెన్ ఉటట్
గెతసి’మెనయేసు జానె.

4 జలె, అనిన్మ్ కెరె తిలి పొదియేసు
ఉటట్ , జో గలన తిలి దిగిల్ సొకక్ రితిసి
తిఁయ దా, జోవయించ సిసుస్ల్ క, జో
గొతిత్ సుదొ జతి రితి గురుక, ఏక్ తువవ్ల్
కెరంటె బందనల్న్. 5 తెదొడి తపెప్లయ్
పాని సువ కెర, సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ జో
బందనిల్ తువవ్ల్ తెన్ పుంచుక దెరల్న్.
సగుమ్ జిన్ చ చటొట్ దోవ పుంచ తా,
6 సీమోను పేతురుచ చటొట్ దోవుక మెన
జోతె పాఁవిలన్. గని పేతురు జోక,
“పబు, తుయి అంచ చటొట్ 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. 8 పేతురు జోక అనెన్,
“పబు, తుయి అంచయ్ చటొట్ కెఁయఁక
కి దోవుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్” మెన ఒగగ్ర్
జా సంగిలన్. యేసు జోక, “ఆఁవ్ తుక
†సుబుమ్ నే కెరెల్, అంచి రాజిమ్ తె తుక
కిచొచ్వాటతయెనాయ్”మెనసంగిలన్.
9పేతురు జోక, “పబు, దసిస్ జలె, అంచ
చటొట్ అతొత్ బోడి కి, ఎతిక్ దోవ గెలు!”
మెన సంగిలన్.

10తెదొడియేసుజోక, “కోపానినాయ
తవుల గే, జోచ చటొట్ క పిటట్వ, పూరి
సుబుమ్ జా తవుల. దసిస్, ఎకిక్లొక
పిటట్వ, తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ జా
అసుస్స్”మెలన్. 11యేసు కిచొచ్క దసిస్
మెలన్మెలె, కోజోక విరోదుమ్సుదల్ తె
దెర దెయెదె గే జో జానె. జాకయ్
‘ఎకిక్లొక పిటట్వ తుమ్ ఎతిక్జిన్
సుబుమ్జా అసుస్స్’మెన సంగ తిలొ.

12 సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ కేడయ్ లి
పడొత్ , జోచ పాలల్ అనెన్ గలన, అనెన్
అనిన్మ్ తె వెస, యేసు జోవయింక,
“ఆఁవ్ తుమ్ క కెరిల్ గురుచి రిసొ తుమ్ క
అరుద్ మ్ జలి గే నాయ్ గే? 13అలెల్, 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 గురుచి
అరుద్ మ్ కెరన తూమ్ కి ఎకిక్లొచ చటొట్
ఎకిక్లొ దోవిలి రితిజా, 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
కంటవెలొల్ నెంజె. దసిస్,తెదయ్జలొసొ,
జలె, జోక తెదయ్ లొసొచి కంట వెలొల్
నెంజె. 17 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్
కెరనల్దు మెలె, జా బుదిద్ 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.
20తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ తెదయ్ త
మానుస్ల్ క కో నంపజామరియాద కెరుల
గే, అంకయ్నంపజామరియాద కెరిల్ రితి
జయెదె. అంకయ్నంపజాకోమరియాద
కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొసొక నంపజా

† 13:8 13:8 13:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె” మెన
సంగిలన్.

21 ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కెర, యేసు
జోచి మెనుస్తె బాద సేడ, సిసుస్ల్ క
కిచొచ్ సాచి సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ క
కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి
మెలె,తుమ్ చితెఎకిక్లొఅంక విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె”
మెన సంగిలన్. 22 జలె, కిచొచ్ రిసొ
సంగితయ్గేనేన్ తి,చిఎకిక్లొక 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
గుండెచి ఉపిప్రి పెల తిలొ జో సిసుస్డు
“పబు, కచి రిసొ దసిస్ సంగిలది?”
మెన పుసిలన్, చి 26 యేసు పోడి
గండ దెర, “ఈంజ పోడి గండ రోస్ తె
బుడడ్వ కకక్ దెయిందె గే, జొయియ్” మెన
సంగిలన్. సంగ, జా గండ బుడడ్వ కెర,
ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ పుతుత్ స్ జలొ
యూదాక దిలొ. 27 యూదా జా గండ
నఙనిల్ బేగి,సయ్ తాన్జోకదెరల్న్. యేసు
జానె, చి “తుయి కెరుక తిలిసి బే బేగి
జరుగ్ కెరు!” మెనయూదాక సంగిలన్.

28 యేసు యూదాక 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 గెన ఆను’
జలెకు, ‘బీద సుదల్ క కిచొచ్ జవుస్
దరుమ్మ్ దేసు’ మెన యేసు జా కోడు
సంగ తయెదె మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరల్.
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
గవురుమ్ డీసెదె. 32 అంచితె జరుగ్
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 ఆగన్మెలె, తుమ్ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. ఆఁవ్ తుమ్ క
కెదిద్ పేమ దెకవ అసిస్ గే, దసిస్ తూమ్
కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తంక.
35 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దసిస్
పేమ కెరె తిలె, తుమ్ క ‘అమ్ చ సిసుస్ల్’
మెన పెజల్ ఎతిక్ చినుల. జయియ్
జోవయింక రుజుజ్ తయెదె” మెన బోదన
కెరల్న్.

36 తెదొడి సీమోను పేతురు “పబు,
కేనె గెతి రిసొ తుయి సంగితసి?” మెన
యేసుక పుసిలన్, చియేసుజోక, “ఆఁవ్
కేనె గెతసి గే, తుయి అపెప్ అంచి పటిట్
జెంక నెతిరిస్, గని పడొత్ క జెసెత్” మెన
సంగిలన్. 37 జాకయ్ పేతురు జోక,
“పబు, ఆఁవ్ కిచొచ్క అపెప్ తుచి పటిట్
జెంక నెతిరి? తుచి రిసొ ఆఁవ్ మొర కి
గెచిచ్ందె!” మెన సంగిలన్. 38యేసు
జోక, “అంచి రిసొ తుయిమొర గెచుచ్క
దయిరిమ్ గే? తుక కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె. ఆజి
రాతిక, కుకుడొ నే వాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోక నేని’

‡ 13:23 13:23జోవయించ విందుల్ రిత అనిన్మ్ తె బలల్చి సుటుట్ నంత బెంచివొ చి ఉపిప్రి ఇదిల్ ఎంగడ్ తిలి
రితి ఒరుగ్ జా అనిన్మ్ కెరుల.
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మెనతుయితివెవ్రి అంచి రిసొసంగితె”
మెన సంగిలన్.

14
యేసు సిసుస్ల్ క దయిరిమ్

సంగిలిసి
1 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్

ఉటట్ గెలె, తుమ్ చ పెటిట్ చింత గలన
నాయ్. దేముడుక నంపజా దయిరిమ్
తెన్ తా. అంక కి నంప తెన్ తా.
2 జో అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
గెరి ఒగగ్ర్ గదివొ అసిత్. తుమ్ క కి ఒతత్
టాన్ అసెస్. నెంజిలె తుమ్ క సంగితయ్.
తుమ్ క జాటాన్ తెయార్ కెరుకయ్ఆఁవ్
గెతసి. 3 ఆఁవ్ గెచచ్ తుమ్ తతి టాన్
తెయార్ కెరల్య్ మెలె, తూమ్ కి అంచి
తెన్ తంక మెన, అంచితె కడ నెతి రిసొ
అనెన్ జెయిందె. 4ఆఁవ్ గెతిటాన్ చివాట్
తుమ్జానుస్”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 వాట్ నాయ్. 7 అంక తుమ్
నిజుమిజాన్ తసు జలె, అంచొ దేముడు
అబొబ్కయ్ జాన్ తసు. అపెప్ తెంతొ
తుమ్ జోక జానుస్, జోక దెక అసుస్స్”
మెన సంగిలన్.

8 జలె, పిలిప్ క అరుద్ మ్ నాయ్ చి
రిసొ, “పబు, దేముడు అబొబ్ద్ క అమ్ క
దెకవు, చి అమ్ క అనెన్ కిచొచ్ నాయ్”
మెన సంగిలన్. 9 యేసు 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 కమొకెరయ్. 11ఆఁవ్అబొబ్సి
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. 13అంచి
నావ్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్ నఙితె గే, ఆఁవ్
పుతుత్ సి కెరిస్ తెఅబొబ్సిజలొదేముడుచి
గవురుమ్ డీసుస్ మెనయ్, జయి ఆఁవ్
జరుగ్ కెరిందె. 14అంచి నావ్ తెన్ తుమ్
కిచొచ్ జలెకి నఙిలె కి, జరుగ్ కెర దెయిందె.

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెదవుక
తిలిస్ చియేసు 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 తెతెదయెదె. జోతుమ్ చిపెటిట్ తా,
కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ క తోడు తయెదె.
17జో కొనొస్ మెలె, పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్
తిలి సతిత్మ్ దెకయ్ తి ఆతమ్. ఈంజ
లోకుమ్ చి బుదిద్ తిల మానుస్ల్ జోక
నంపజంక నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జో
డీసొత్ సొ నెంజె, చి జోక చినితి నాయ్,
నేన్ తి. తూమ్ మాతుమ్, జోక జానుస్.

* 14:15 14:15 నెంజిలె, ‘అంచ ఆగన్ల్ రితి ఇండితె తసెత్’. † 14:17 14:17 నెంజిలె, “చితుమ్ చి పెటిట్
అసెస్”.
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కిచొచ్క మెలె, జో తుమ్ చి తెన్ తతత్య్,
†చి పడొత్ క తుమ్ చి పెటిట్ తయెదె.

18 “తుమ్ క ములిలె, తుమ్
పొరబోదల్ తతి రితి కెరి నాయ్.
తుమ్ తె జెయిందె. 19 గడియయ్
తిలె, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ అంక అనెన్ దెకితి నాయ్,
గని తూమ్ అంక అనెన్ దెకితె. మెలె,
ఆఁవ్ జితసిచి రిసొ తూమ్ కి జిసెత్.
20 ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్
తిలిసి, తూమ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, చి
ఆఁవ్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలిసి, తెదొడ్ కయ్
తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె. 21అంచ ‡కొడొ
కో సూన కెరుల గే, జెఁవివ్ అంక పేమ
కెరసయ్. కో అంకయ్ పేమ కెరతి గే,
అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింకయ్
పేమకెరెదె. ఆఁవ్ కిజోక పేమ కెర,అంచి
సతిత్మ్ చి రిసొ జోక రుజుజ్ ల్ దెకయిందె,
జోక ఆఁవ్ సొసుట్ మ్ సొంత డీసిలి రితి”
మెనయేసు సంగిలన్.

22 తెదొడి యూదా మెలొ ఎకిక్లొ,
ఇసక్రియోతుయూదానెంజె, వేరచొజో,
జలె, యేసుక “కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ చ
మాములుమ్ మానుస్ల్ క నాయ్, గని
ఎకిక్ అమ్ కయ్ డీసెత్, తుచ రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తె?” మెన పుసిలొ. 23 పుసిలె
యేసుజోక, “అంచిఉపిప్రి 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 జా జో తెన్
తా గెచుచ్మ్ దే. 24 అంచి ఉపిప్రి కో
పేమ తెన్ తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ అంచ
కొడొ రితి కెరి నాయ్. తుమ్ సూన్ తి
ఈంజకోడు,జలె, కచిమెలె,ఆఁవ్అఁవివ్
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 ‘ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె కి, తుమ్ తె
అనెన్ జెయిందె’మెనసంగిలిసి సూనల్దు.
తుమ్ అంచి ఉపిప్రి పూరి పేమ తతత్దు
జలె, ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె గెతిస్ చి
రిసొసరద్ జతదు. కిచొచ్కమెలె, దేముడు
అబొబ్ అంచి కంట వెలొల్ . ఒతత్ గెలె,
ఇనెన్ తతి కంట అంక చెంగిలి, తుమ్ క
చెంగిలి. 29 జలె, జా ఎతిక్ జరుగ్ నే
జతె అగెగ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసి మెలె,
తుమ్ క ‘జాజరుగ్ జతిపొదిక,పూరినంప
తెన్ తా, బమమ్ నెంతె దయిరిమ్ తతుత్ ’
మెనయ్అంచి ఆస.

30“తుమ్ చితెన్అనెన్ఒగగ్ర్ 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
ఎతిక్చచినుల. అలెల్,జొమమ్, గెచుచ్మ!”
మెన సంగిలన్.

15
దాచ రూక్ చిటాలి

‡ 14:21 14:21 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’.
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1 తెదొడి యేసు ఇసి మెన టాలి
సంగిలన్. “ఆఁవ్ నిజుమ్ జలొ దాచ
రూకు జయిందె. అంచొ దేముడు అబొబ్
రూకుక పోసొత్ సొ జయెదె. 2 జలె, 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 పంటొ దెరుక నెతె. తీగె తెన్
ఎకిక్ తిలెకయ్ ఒతత్ పంటొ దెరెదె. దసిస్,
తుమ్ ఆతమ్క అంక ముల అఙ జలె,
తుమ్ తె కిచొచ్ *పంటొ దెరి రితి జంక
నెతురుస్. అంచి తెన్ ఎకిక్ తిలెకయ్
†పంటొ తుమ్ తె దెరెదె.

5 “దాచ రూకు అఁవివ్, రూక్ చి జీవు
అంచి పెటిట్ అసెస్. తూమ్ అంచ కొనన్ల్.
ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి తెడి
జిఁయ అంచి సెకిక కో ఇండ అంచి పెటిట్
తవుల గే, జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ తయిందె, చి
జోతెన్ఒగగ్ర్ ‡పంటొదెరె తయెదె. ఆఁవ్
నెంజిలె,తుమ్కిచొచ్ కెరుక నెతురుస్. 6కో
ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి
తెడి నే తతె అంచి సెకిక నే ఇండితె
అంచిపెటిట్ తతినాయ్గే,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 ఇండితె అంచి పెటిట్ తతి నాయ్ గే,

దసిస్ జవుల. 7 గని ఆతమ్క అంచి తెన్
బెద తా అంచి తెడి జిఁయ అంచి సెకిక
తుమ్ ఇండ అంచి పెటిట్ తా అంచి కోడు
రితి తుమ్ కెరె తిలె, తుమ్ అంచితె
కిచొచ్ నఙితె గే, తుమ్ చి రిసొ జరుగ్
జయెదె. 8 తుమ్ దసిస్ జా చెంగిల్
§పంటొ ఒగగ్ర్ తుమ్ తె దెరెల్, చి దేముడు
అంచొ అబొబ్స్ క మానుస్ల్ గవురుమ్
కెరుల. జయియ్ పంటొ జోవయింక
గవురుమ్ ఆనెదె, అంచ సిసుస్ల్ తుమ్
కచితుమ్ జలిస్ క రుజుజ్ డీసెదె.

9 “దేముడు అంచొ అబొబ్ అంకయ్
కీసి పేమ కెరయ్గే,ఆఁవ్ కి తుమ్ క దసిస్
పేమ కెర అసిస్. అంచి పేమ తెడి తుమ్
తా. 10 దేముడు అంచొ అబొబ్చ *కొడొ
ఆఁవ్ కెరె తా జోచి పేమచి తెడి తా జోచి
పేమ తెన్ ఇండితసి. దసిస్, అంచయ్
కొడొ తూమ్ కెరె తిలె, అంచి పేమచి తెడి
తుమ్తాఅంచిపేమఇండితె. 11 ‘అంచి
సంతోసుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తవుస్’ మెన,
తుమ్ క ‘పూరి సంతోసుమ్ జా తతుత్ ’
మెనయ్,ఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్ఆఁవ్సంగ
అసిస్.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ కీసి పేమ కెర
అసిస్ గే, తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
పేమ కెరె తా, మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి. ఈంజయి తుమ్ క ఆగన్ జా
అసెస్. 13 ‘జితు’ మెన, జోవయించ
మింతరుస్ల్ చి రిసొ కో జలెకు మొరి
కంట, కిచొచ్ జీనిల్ పేమ నాయ్. 14 ఆఁవ్
తుమ్ క సంగిల్ రితి తుమ్ కెరెల్, అంచ
గోతుసుదల్ జా తసెత్. 15 తుమ్ క
‘గొతిత్ సుదల్’ రితి అపెప్ తెంతొ దెకి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించొ
ఎజొమాని కిచొచ్ కెరె తయెదె గే గొతిత్
సుదల్ నేన్ తి. ఆఁవ్, మాతుమ్, అంచొ
అబొబ్స్ తె సూనిల్సి ఎతిక్ తుమ్ క సంగ

* 15:4 15:4 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. † 15:4 15:4 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. ‡ 15:5
15:5 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. § 15:8 15:8 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. * 15:10 15:10
నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’ నెంజిలె ‘ఆడల్’.
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అసిస్. జాచి రిసొ తుమ్ క ‘గోతుసుదల్’
రితి దెకితసి.

16 “తూమ్అంకయ్ నిసానుస్ నాయ్.
ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ నిసానల్య్. ఆఁవ్
తుమ్ క కిచొచ్క నిసాన అంచి కామ్
తియార్ అసిస్ మెలె, తుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె బార్ జతు, చి అంచి
ఆతమ్పంటొ జోవయింతె దెరె తవుస్
మెన ‘జోవయింతె దెరి ఈంజ పంటొ
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా కామ్ క
జెతె తవుస్’. తుమ్ అంక నిదానుమ్
తిలెగిన, అంచి నావ్ తెన్ దేముడు
అంచొ అబొబ్తె తుమ్ కిచొచ్ నఙిలె కి,
తుమ్ క దెయెదె. 17 తుమ్ క కిచొచ్ ఆగన్
దెతసి మెలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్
పేమ కెరె తంకయ్.

నంపజలసక ఈంజ లోకుమ్
విరోదుమ్ జవుల

18 “ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్
తుమ్ క విరోదుమ్ జతతి జలె, అంక కి
అగెగ్ తెంతొ విరోదుమ్జాఅసిత్. 19ఈంజ
లోకుమ్ చ కమొ కెరస తుమ్ జతదు
జలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ తుమ్ క
పేమ కెర. గని, ఈంజ లోకుమ్ చ తెంతొ
తుమ్ క ఆఁవ్ నిసానల్య్, చి ఈంజ
లోకుమ్ చ కమొ తుమ్ కెరుస్ నాయ్ చి
రిసొఈంజలోకుమ్ చతుమ్ 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 చ
మానుస్ల్ అంకయి అలల్ర్ కెర అసిత్ జలె,
తుమ్ క కి అలల్ర్ కెరుల. జేఁవ్ అంచయ్
కొడొ రితి కెరతి జలె, తుమ్ చయ్ కొడొ
సూన కెరుల. 21అంచి రిసొయి తుమ్ క
అలల్ర్ కెరుల మెలె, కిచొచ్క మెలె అంక
తెదయ్ లొ దేముడుక జేఁవ్ నేన్ తి.

22 “ఆఁవ్ జెతయ్ నాయ్ జలె,
జోవయింక సుబుమ్ కబుర్ సంగితయ్
నాయ్ జలె, జా పాపుమ్ జేఁవ్ వయిత
నాయ్. గని, అయ్ లయ్, సంగిలయ్,
చి అపెప్, ‘నేన కెర దసిస్ కెరల్మ్’ మెన
జేఁవ్ సంగుక నెతిరి. జా పాపుమ్ వయ
అసిత్. 23 మెలె అంకయ్ కో విరోదుమ్
జవుల గే, దేముడు అబొబ్స్ క విరోదుమ్
జా అసిత్. 24 అనెన్, కేన్ మానుస్కి కెఁయ
కి నే కెర కమొ ఆఁవ్ జోవయించి మొకెమ్
కెరయ్నాయ్ జలె, జాపాపుమ్ వయిత
నాయ్. గనిఅంకదెకయ్అంకవిరోదుమ్
జా అసిత్. జేఁవ్ అంకయ్ దెక విరోదుమ్
జలిసి జలె, అబొబ్క దెక విరోదుమ్
జలిసి జయెదె. దసిస్ జా, అబొబ్స్ క
కి విరోదుమ్ జా అసిత్. 25 జోవయించి
†మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె పూరుగ్ మ్ దేముడు
అబొబ్ రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంకయ్
ఇసిజా అసిత్. కేన్ కోడు మెలె,
‘ఆరిక అంక విరోదుమ్ జల.’

26 “దేముడు అంచొ అబొబ్తె తెంతొ
ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొక తుమ్
సిసుస్ల్ తె తెదయిందె. జో అబొబ్చి పెటిట్
తెంతొ బార్ జా జెతొసొ. నిజుమ్ జలి
ఆతమ్, జో. జో తుమ్ తె జా కెర, అంచి
రిసొయిసాచిసంగెదె. 27తూమ్కిఅంచి
రిసొ సాచుల్ జా అసుస్స్. కిచొచ్క మెలె,
అంచ కమొ మొదొల్ కెరిల్ తెంతొ అంచి
తెనిన్ అసుస్స్.”

16
1 “ఆఁవ్ కిచొచ్క తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్

సంగ అసిస్ మెలె, తుమ్ క ‘తెదొడ్ క
బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జతు నాయ్’మెన
జేఁవ్ అలల్ర్ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి. 2 జేఁవ్ దీసల్ క తుమ్ క
జోవయించ సబ గెరల్ తెంతొ ఉదడ
అనెన్ పెసయ్ తి నాయ్. అనెన్, ‘ఇనెన్క

† 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 రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ
బాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.



యోహాను 16:3 241 యోహాను 16:22

మారెల్ చెంగిలి,మారెల్ దేముడుచి సేవ కెర
తమ్ దె’మెన సగుమ్ జిన్ ఉచర తుమ్ క
మారుల. 3 కిచొచ్క దసిస్ కెరుల మెలె,
జేఁవ్ అంక నేన్ తి. 4 జా నే జతె అగెగ్
తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్కసంగఅసిస్మెలె,జా
సమయుమ్ జా అయ్ లె, ‘ఇసి జయెదె
మెన సంగిలొ’ మెన తుమ్ ఉచార కెరె.
జలె, తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ జలిమొదొల్
తెంతొయ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్కసంగుకనాయ్మెలె,తుమ్ చితెన్
తిలయ్, చి సంగుక నాయ్.
తుమ్ క తోడ్ తతి రిసొఅమ్ చి ఆతమ్

తుమ్ చితె తెదయిందె
5 “అపెప్, అంక తెదయ్ లొసొతె ఆఁవ్

అనెన్ గెతసి. గని ‘కేనె గెతసి?’ మెన
అపెప్ తుమ్ చితె కో అంక పుసుస్నాయ్.
6 ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క సంగిలి
రిసొ దుకుమ్ జా అసుస్స్. 7 జలెకి,
తుమ్ క కిచొచ్ సతిత్మ్ సంగితసి మెలె,
ఆఁవ్ గెలెకయ్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ నే గెలె, అమ్ చి ఆతమ్ జతొ
ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొ తుమ్ క తోడ్
జెయె నాయ్. గని ఆఁవ్ గెలె, తుమ్ తె
జోక 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
నాయ్చి రిసొపాపుమ్ వయఅసిత్ మెన
అంక నంపనెంజిలసక రుజుజ్ దెకయెదె.
10అంచొ దేముడు అబొబ్స్ తె ఆఁవ్ ఉటట్
గెచిచ్ందె, అంక అనెన్ తూమ్ ఇసి దెకుస్
నాయ్. అంచి పునిన్మ్ చి రిసొ ఈంజ
లోకుమ్ చక జో రుజుజ్ దెకయెదె. 11జాచి
రిసొ ఈంజ లోకుమ్ క అపెప్చి మటుట్ క
ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ తీరుప్ జా, జోచి
పాపుమ్వయసిచచ్తెగెచుచ్కఅసెస్మెన
రుజుజ్ దెకయెదె.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కెతిత్గే
అసెస్. గని, అపెప్ సంగిలె తుమ్ ఓరుస్ప
జంక నెతురుస్. 13 జలె జో, సతిత్మ్

జలి ఆతమ్ జలొసొతుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లె,
జొయియ్ సతిత్మ్ తె తుమ్ క ఇండయెదె.
జోక,జొయియ్ కిచొచ్ సంగె నాయ్. జోఒతత్
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.
17 జోచ సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బ, గడియ గెలె, అంక
దెకుస్ నాయ్. ఒతత్ తెంతొ అనెన్ గడియ
గెలె, అంక అనెన్ దెకితె మెన కిచొచ్క
సంగిలన్. ఆఁవ్ ‘దేముడు అబొబ్తె ఉటట్
గెచిచ్ందె’ మెన కిచొచ్క సంగిలన్?” మెన
సంగితె తిల. 18 “గడియ గెలె మెన
కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ సంగితయ్? జో
కిచొచ్చి రిసొ సంగితయ్ గే నేనుమ్”
మెన లటట్బనల్.

19 జేఁవ్ జొయియ్ పుసితతి మెన,
నా యేసు జానయ్ జేఁవ్ చి తెన్ ఇసి
సంగిలొ. అనెన్ గడియ గెలె, తుమ్ అంక
దెకుస్ నాయ్. ఒతత్ తెంతొ. అనెన్
గడియ గెలె, తుమ్ అంక అనెన్ దెకితె
మెనఆఁవ్ సంగిలయ్, గెద. ఇనెన్చి రిసొ
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బత్సు, నాయ్
గే? 20 తూమ్ దుకుమ్ జా ఏడెత్. గని,
లోకుమ్ చ సరద్ జవుల తుమ్ చి దుకుమ్
సరద్తెను తయెదెమెనతుమ్ 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’ మెనజాచి
సరద్క బేగి దుకుమ్ ఎతిక్ పఁవస్ గెలెదె.
22దసిస్,ఆఁవ్అపెప్ గెలె,తుమ్ క గడియ
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దుకుమ్ తయెదె. గని, ఆఁవ్ తుమ్ చి
తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జయిందె, చి తుమ్ చి
పెటిట్ సంతోసుమ్ జా గెతె, చి కో కి
తుమ్ చితెతిలిసంతోసుమ్కడుకనెతిరి.

23 జేఁవ్ దీసల్ తె అంక తుమ్ కిచొచ్
కి పుసితిసి నాయ్. తుమ్ దేముడు
అబొబ్తె కిచొచ్ సంగిలే కి,అంచినావ్తెన్
దొరుక్ జయెదె మెన తుమ్ క కచితుమ్
సంగితసి. 24 అపెప్ ఎద అంచి నావ్
తెన్ తుమ్ కిచొచ్ నఙుక నాయ్. తుమ్ చి
సంతోసుమ్ పూరి జతి లెక నఙ, దొరుక్
జయెదె.

25 “ఈంజ సంగతి ఒండి కి అరుద్ మ్
లుంకయ్జలిరితిసంగఅసిస్. జలెఆఁవ్
కెఁయయ్ఁక జలెకి అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి
రితి తుమ్ చి తెన్ నే లటట్బెత్, అబొబ్స్ చి
రిసొ తుమ్ క సొసుట్ మ్ గ సూనయ్ తి
గడియ జెతయ్. 26జా దీసల్ అయ్ లి
పొది అంచి నావ్ తెన్, తుమ్ నఙితె.
గని, దేముడుక తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్
నెడిమి జా పారద్న కెరిసి నెంజె మెన
సంగుక నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె అబొబ్
తుమ్ క పేమించుప కెరయ్. తూమ్
అంక పేమించుప కెర, అంక అబొబ్
జలొ దేముడు తెంతొ బార్ జా అయ్ లన్
మెన నంపజలదు. 28 దేముడు అబొబ్
తెంతొ ఆఁవ్ బార్ జా ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్. అనెన్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్
ముల దా, ఒతత్ జోతె అనెన్ గెతసి” మెన
సంగిలన్.

29 జోచ సిసుస్ల్, జలె, “ఈందె,
అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి రితి కిచొచ్ కి నే
సంగితె సొసుట్ మ్ గ లటట్బత్సి. 30 తుయి
ఎతిక్జానిస్,చిఅమ్నేపుసిలెకి,అమ్ చి
మెనుస్ తిలిసి తుయి జానిస్ మెన అపెప్
జానుమ్. దేముడుతె తెంతొ తూయి
బార్ 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
ఎకిక్లోకయిముల దెతి గడియజెతయ్,

జా అసెస్. జలె అబొబ్ అంచితె అసెస్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయినెంజి.

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

1 యేసు ఈంజ ఎతిక్ సంగ కేడవ,
ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొ
దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్.

“ఓ బ, అంచి సమయుమ్ జా
అయ్ లిమెనజాని. ఆఁవ్ తుచొ పుతుత్ ది
తుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్
పుతుత్ స్ తా గవురుమ్ కెరు. 2 ఈంజ
లోకుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి
ఆఁవ్ పుతుత్ క తుయి అదికారుమ్ దా
అసిస్స్. కో అంక నంపజంక తుయి
సెలవ్ దా అసిస్స్ గే, జెఁవివ్ తుచి
రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి రితి ఆఁవ్
దెంక మెన, తుయి అంచి అతిత్ సొరప్
కెర దా అసిస్స్. 3 తుయి ఎకిక్లొయి
నిజుమ్ జలొ దేముడు తుక, తుయి
తెదయ్ లొ అంక, జేఁవ్ నంపజతిసి,
అమ్ క జేఁవ్ జాన్ తిసి, ఆఁవ్ యేసు
తుయి తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జతొ కీసుత్ . 4 తుయి అంక తియారిల్
కామ్ ఆఁవ్ పూరి నెరవెరుస్ప కెర, ఈంజ
లోకుమ్ తె తుక గవురుమ్ ఆన అసిస్.
5 ఓ బ, ఈంజ లోకుమ్ నే జెరుమ్న్ జతె
అగెగ్ తెంతొ తుచి తెన్ ఆఁవ్ ఒతత్ తతె
అంక కీసిగవురుమ్తిలిగే,అపెప్తుచితె
పరలోకుమ్ తె అనెన్ దసిస్ గవురుమ్ జతి
రితి కెరు.

6 “అంచ సిసుస్ల్ జతి రితి, ఈంజ
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ క
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తుయి నిసాన, అంచి అతిత్ సొరప్ కెర
దా అసిస్స్. తుయి కీసొచొ గే ఈంజేఁవ్
దెకిత్ రితి ఆఁవ్ ఈంజలోకుమ్ 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 నిజుమ్మెన
చినిల. 8 ‘సంగు’ మెన తుయి సంగిలి
కొడొ ఎతిక్ ఇనెన్యింక ఆఁవ్ సంగ అసిస్,
చి ఈంజేఁవ్ సూన, నంపజా, ఆఁవ్
తుచితెతెంతొఉటట్ అయ్ లిస్ క ‘నిజుమ్’
మెనజాన్ తి. తుయిఅంక తెదవఅసిస్స్
మెన నంపజా అసిత్.

9 “ఇనెన్చి రిసొయిఆఁవ్ అపెప్ పారద్న
కెరసి. ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ ఇసి మెన పారద్న కెరి నాయ్, గని
ఈంజేఁవ్ తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర
దిలసయ్ చి రిసొపారద్న కెరసి. ఈంజేఁవ్
తుచయ్ మానుస్ల్. 10 అంచి 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 కిఎకిక్జాతంకతుచినావ్తెన్
ఇనయింక దెకు. 12 ‡ఆఁవ్ ఇనయింతెన్
బులెత్ తిలి పొది, తుయి అంక దిలి
తుచి నావ్ తెన్ ఇనెన్క రకితె తిలయ్.
ఆఁవ్ జేఁవ్ క జాగరిత తెన్ రకిలయ్ చి,
ఇనయింతె కో నాసెనుమ్ జతి నాయ్.
నాసెనుమ్ తె గెతొ జో ఎకిక్లొ పిటట్వ,

జలె, తుయి పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి
నాసెనుమ్ జా అసెస్, దేముడుచి కొడొతె
తిలిజాకోడుఅపెప్నెరవెరుస్పజతిరిసొ.

13 “అపెప్, జలె, ఆఁవ్ తుచితె
జెతసిచి రిసొ, ‘అంచి సంతోసుమ్
ఇనెన్చి పెటిట్ నెరవెరుస్ప జా కామ్
కెరుస్’ మెన ఈంజ ఎతిక్, అపెప్ ఈంజ
లోకుమ్ తెఆఁవ్ తతె, ఇనెన్చిమొకెమ్ 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
కడ నెవుసు’ మెన అంచి ఆస నాయ్,
గని ‘ఈంజలోకుమ్ తెఈంజేఁవ్తా గెలె,
సయ్ తాన్ క,జోచి సేవక,ఈంజేఁవ్ దెరున్
నే సేడిత్ రితి రకుక్’ మెన తుక పారద్న
కెరసి.

16“ఆఁవ్ కీసిఈంజలోకుమ్ చొనెంజి
గే, అంక నంపజలి తెంతొ ఈంజేఁవ్ కి
ఈంజ లోకుమ్ చ నెంజితి. 17ఈంజేఁవ్
పూరి తుచయ్ జా తుచి సేవ నిదానుమ్
కెరెతతిరితి,తుచిసతిత్మ్ తెఇనెన్క సుదిద్
కెరు. తుచి కోడు సతిత్మ్. 18తుయి కీసి
అంకయ్ ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లది
గే, మానుస్ల్ క ఈంజేఁవ్ సతిత్మ్ వాట్
దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ ఇనెన్క తెదవ దా
అసిస్. 19 ఈంజేఁవ్ కి తుచి సతిత్మ్ తె
తుచయ్ జా, తుచి సుదిద్ 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

* 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిల ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క తుచి నావ్ చి సెకిక రకుక్’.
† 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘ఎకిక్ పేమయ్ అసుస్మ్ గే, ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ పేమయ్ తెన్
తవుల’. ‡ 17:12 17:12 నెంజిలె, తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ బులెత్ తిలి
పొది తుచి నావ్ తెన్ ఇనెన్క రకితె తిలయ్….
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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.
22 తుచి గవురుమ్ తె అంక కీసి తుయి
టీఁవడ అసిస్స్ గే, అంచి గవురుమ్ తె
ఆఁవ్ ఇనెన్యింక టీఁవడ అసిస్, చి ఆఁవ్,
తూయి, కీసి ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే,
ఈంజేఁవ్ కి *ఎకిక్ జతు మెనయ్ అంచి
ఆస. 23 దసిస్, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ ,
తుయి అంచి పెటిట్ తమ్ దె, చి ఈంజేఁవ్
పూరి †ఎకిక్ జవుల. దసిస్ జలె, ఈంజ
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కిచొచ్ దొనిన్ చినుల
మెలె, అంక తెదయ్ లొసొ తుయి మెన
చినుల, చి తుయిఅంకయ్ కెదిద్ పేమ కెర
అసిస్స్గే,ఇనెన్యింక కితుయితెదిద్ పేమ
కెరసి మెన చినుల.

24“ఈంజలోకుమ్నేజెరుమ్న్ కెరెఅగెగ్
తెంతొ అంచి ఉపిప్ర్ చి తుచి ఎదివాట్
పేమకఅంక ఒగగ్ర్ గవురుమ్దాఅసిస్స్.
జలె, ఓ బ, తుయి అంక దిల సిసుస్ల్
కి ‡ఆఁవ్ తిలిస్ తె అంచి తెన్ తతుత్ , చి
తుయి అంక దిలి గవురుమ్ దెకుతు,
మెన అంచి ఆస. 25పునిన్మ్ తిలొ ఓ
బ, ఈంజ లోకుమ్ చ తుక నేన తిలె కి,
ఆఁవ్ తుక జాని, చి కచితుమ్ తుయి
అంక తెదయ్ లిసి ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్
జాన్ తి. 26 తుయి అంక పేమ కెరిల్ పేమ
ఇనెన్యించి పెటిట్ తవుస్ మెన, ఆఁవ్
ఇనెన్యించి పెటిట్ తంక మెన, తుయి
కీసొచొ జా అసిస్స్ 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 బార్ జా, కెదోను
మెంతి లోయ ఒతత్ల్ 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
యూదాకఅజజ్ . 3జోయూదాజలె,వెలెల్ల
పూజరుల్ తె చి పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్,జోచ
జమానుల్ సగుమ్ జిన్ క, సయ్ నుయ్మ్
సుదల్ సగుమ్ జిన్ క కడ ఆన, జేఁవ్,
లాంతెరుల్ దివొవ్, అయ్ దల్ దెరన, యేసు
తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ ల.

4 జోక జరుగ్ జంక తిలిసి ఎతిక్
యేసు జానె చి, జేఁవ్ దెరస ఒతత్
పాఁవ జెతికయ్, జో పురెతొ జా, “కకక్
చజితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్.
5జేఁవ్ జోక, “నజరేతు గఁవివ్చొయేసుక
చజితసుమ్” మెన జబాబ్ దిల, చి
యేసుజోవయింక “అఁవివ్జో!” మెలన్.
జోవయించి అతిత్ జోవయింక దెర దెంక
ఒపప్నొల్ యూదాజోవయింతెన్ ఒతత్ టీఁవ
అసెస్. 6 జలె, “ఆఁవివ్ జో” మెనయేసు
సంగితికయ్, జోక దెరుక మెన అయ్ ల
జనాబ్ పడొత్ గుంచ బుఁయెయ్ సేడ గెల.

7 పడొత్ , “కకక్ చజితసు?” మెన
యేసు జోవయింక అనెన్క్ సుటుట్
పుసిలన్, చి “నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసుక” మెన అనెన్క్ సుటుట్ సంగిల.
8 సంగిలె, యేసు జోవయింక “ ‘ఆఁవివ్
జో’ మెన తుమ్ క సంగిలయ్, గెద.
అంకయ్ చజితసు జలె, అంకయ్ దెర,
గని అంచి తెన్ తిలసక పోన” మెన

§ 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
ఉదెద్సుమ్ఎకిక్ పేమచికోడు. 11నంబర్కోడుచిఎటొట్ చికోడు దెక. ‡ 17:24 17:24నెంజిలె ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తె
జా, అంచి తెన్ తతుత్ ’.
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జబాబ్దిలన్. 9చియేసుఅగెగ్ సంగతిలి
ఏక్ కోడు ఇనెన్యితెన్ *ఏక్ రగుమ్ క
నెరవెరుస్ప జలి.
“తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలసతెకో

నాసెనుమ్ జతినాయ్”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క తెదొడి సంగ
తిలి కోడు.

10జలె, సీమోను పేతురుక ఏక్ కండా
తిలి. జోపేతురుజా కండా కడన,ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచొ గొతిమానుస్ ఎకిక్లొక
కుంద,జోచిఉజిల్కంగొడ్ సిందగెలన్. జో
గొతిమానుస్చినావ్ ‘మలుక్’. 11పేతురు
దసిస్ కెరికయ్, “కండా తిఁయ దేస్!
దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్ కామ్
దుకుమ్ సెమల్ జతిసి జలెకి, ఆఁవ్ జా
కామ్ కెరుకయ్, జా దుకుమ్, జా సెమ
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
మెలొజా వెరిస్చొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
మామొసి. ‡ 14 ‘అమ్ చ యూదుల్
నసుట్ మ్ నే జతి రిసొ ఎకిక్లొ మొరెల్
చెంగిలి’ మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ 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)
15యేసుకజేఁవ్మానుస్ల్ దెరఎతిక్క

వెలొల్ పూజరితె కడ నెతె తిలి పొది,
సీమోను పేతురు, అనెన్కొల్ సిసుస్డు,
దొగుల, జేఁవ్ దెరల్సచి పటిట్ గెల. ఎతిక్క

వెలొల్ పూజరి జో అనెన్కొల్ సిసుస్డుక
జానె, చి జో సిసుస్డు కి యేసు తెన్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి గెరి తెడి పెసిలన్.
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.
17 జా తేర్ బోద గొతిత్ సుదొ పేతురుక
దెక, “తుయి కి జో మానుస్చొ 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 దిలన్మెలె,
“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
తెంతొఎతిక్జిన్యూదుల్బెరజెతికయ్
అమ్ చి దేముడుచి గుడితె కి బోదన
కెరె తిలయ్. ఆఁవ్ కెఁయయ్ కి, కిచొచ్ కి
లుంకచోరు సంగి నాయ్. 21 జాకయ్,
కిచొచ్క అంకయ్ పుసుక? కిచొచ్ కిచొచ్
సంగ అసిస్ గే, అంక సూనల్సకయ్ పుస”
మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

* 18:9 18:9 17:12చికోడు దెక. అనెన్ కిచొచ్ రగుమ్ కనాసెనుమ్జతినాయ్మెలె,జేఁవ్మొరెఎదకయేసుక
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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22 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పాసి
టీఁవ తిలొ సయ్ నుయ్మ్ సుదొ ఎకిక్లొ
యేసుక పెట, “ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక
తుయి దసిస్ జబాబ్ దెంక బెదెదె గే?
పోని!” మెన గోల కెరల్న్. 23 యేసు
జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్
సంగిలిసి 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)
25 సీమోను పేతురు ఒతత్ ఆగి తపితె

అసెస్, జలె, ఒతత్ తిల మానుస్ల్ జోక
“తుయి కి యేసుచొ సిసుస్డు, నెంజిస్
గే?” మెంతికయ్, జో “ఆఁవ్ నెంజి”
మెలన్. 26 గని ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
గొతిమానుస్చి కండొ పేతురు అగెగ్ సింద
తిలొ. జలె, జో మానుస్చొ 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)
28 తెదొడి, యేసుక కయప మెలొ

జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి పుస కెర
కేడయ్ తికయ్,జారోమదేసిమ్తెంతొచొ
అదికారిచి మేడతె జోక వెలెల్ల మానుస్ల్

కడ నిల. గని, జోక కడ నిలస జా
మేడ తెడి పెసితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ యూదుల్ జవుల, చి పసాక్
మెలి జోవయించి పండుగు తిలి, చి
‘యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ 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 రిసొతుమ్ సంగితసు?” మెన
యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
పుసిలన్. 30 జేఁవ్ జోక “ఈంజొ నేరిమ్
కెరొ నాయ్ జలె, ఇనెన్క తుచితె సొరప్
కెరుక మెన కడ ఆన్ తమ్ గే? నాయ్”
మెన జబాబ్ దిల.

31 దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు
జోవయింక, “తుమ్ఇనెన్క కడన,తుమి,
దేముడుమోసే తెన్ దిలి తుమ్ చసొంత
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. 32 జేఁవ్ దసిస్ జబాబ్ దిలి
తెంతొ ‘†సిలువతె మొర గెచిచ్ందె’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్, జో మొరిసి కిచొచ్ రగుమ్
జరుగ్ జతిస్ చి రిసొయేసుఅగెగ్ 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? నాయ్ మెలె, కో

* 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 తిచిఏక్అడుడ్ మ్ జతిదొనిన్ డేడివొ రితడండల్బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్కజా
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.
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జలెకు వేర మానుస్ 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 కెరఅసిత్. కిచొచ్ కెర అసిస్స్,చితుక
దసిస్ కెరతి?” మెన పిలాతు పుసిలన్.

36 యేసు, జలె, కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “అంచి రాజిమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి నెంజె. అంచి రాజిమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి జతి జలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి అతిత్ ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి
అంచ గొతిత్ సుదల్ యుదుద్ మ్ కెర. గని
అంచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి నెంజె”
మెన జబాబ్ దిలన్.

37యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు
జోక “దసిస్ జలె, ‘రానొ’ మెన తుయి
నిజుమ్సంగితసిగే?” మెనఅనెన్పరిచచ్
కెరల్న్, చి యేసు జోక, “ ‘రానొ’ మెన
తుయి అంక సంగితసి. ఆఁవ్ కిచొచ్క
జెరిమ్లయ్, కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్ మెలె, సతిత్మ్ దెకవుక,
సతిత్మ్ చి రిసొసాచిసంగుక అయ్ లయ్.
జయియ్ అంచి కామ్. కో సతిత్మ్ తె
బెదితస జవుల గే, అంక నంపజవుల”
మెన సంగిలన్. 38 యేసు దసిస్
సంగితికయ్, పిలాతుమెలొజోఅదికారి,
“కేతె, సతిత్మ్?” మెన సంగిలొ.
పిలాతు దసిస్ సంగ కెర, మేడ తెంతొ

బార్ జా, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
తిలిస్ తె అనెన్ గెచచ్, “ఈంజొ కిచొచ్
నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్.
39తుమ్ చి §పసాక్పండుగ్ కమాతుమ్,
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 జల మెలె, “ఈంజొ
మానుస్క పోని! బరబబ్క ములు!” మెన
ఒరస్ దిల. బరబబ్, జలె, మానుస్క
మొరయ్ 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
పాలుమ్జోకగలదాతెయార్కెర, 3పాసి
జా జొకర, “యూదుల్ చొ రానొ, తుక
జెయియ్!” మెనమొకెమ్ పెటల్.

4 తెదొడి, యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తిలిస్ తె పిలాతు అనెన్ బార్
జా,జోవయింక “ఓదె,జోకిచొచ్ నేరిమ్నే
కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్, చి జయి గురుక,
తుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, తుమ్
తిలిస్ తె ఆఁవ్ జోక బార్ కెరసి” మెన
సంగితికయ్, 5 కంట కంపల్ చి కిరీటుమ్
జోచిబోడితతె, ఎరనపాలుమ్జోగలన
తతె, యేసుక బార్ కెరల్, చి “ఈందె జో
మానుస్!” మెన, పిలాతు దెకయ్ లన్.

6యేసుక దెకిల్ బేగి, వెలెల్ల పూజరుల్
చి దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్
సుదల్ కీసి జల మెలె, “జోక సిలువతె
గల మొరి సిచచ్ కెరు! సిలువతె గలు!”
మెన ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,

‡ 18:34 18:34యూదుల్ చొరానొమెనంతయ్మెనయేసుచి రిసొ పిలాతుక సంగిలె, అంచి రోమ్ దేసిమ్ చి
అదికారుమ్ యేసు పిటట్వుక ఉచరయ్ మెన పిలాతు కోపుమ్ జామొరి సిచచ్ దెయెదె మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కుట కెర తిల. లూకా 23:2. § 18:39 18:39పూరుగ్ మ్ పొది యూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా
గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు విడద్ల్ కెరిల్సి ఏద కెరి రిసొయూదుల్ ఈంజ పసాక్

పండుగు కెరుల. ఈంజయి వెరిస్ యేసు పాపల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరొసొ జయెదె మెన 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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“తుమి కడన సిలువతె గల! ఈంజొ
కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్.
జాపూచినెసి!” మెనపిలాతు 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
తెన్కోజలెకుసమమ్ందుమ్సంగనెల్, ‘వెలిల్
పాపుమ్ కెర అసెస్’ మెన, జో మానుస్
మొరి సిచచ్ జంక అసెస్. ఈంజొ, జలె,
‘దేముడుచొ పుతుత్ సి ఆఁవ్’ మెనన,
జయియ్పాపుమ్కెర అసెస్,చిమొరిసిచచ్
జో జంక అసెస్!” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్
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?” మెన
పుసిలన్. గని యేసు తుకెల్ తా జబాబ్
దెయెనాయ్. 10తుకెల్ తతికయ్, పిలాతు
జోక, “తుయి కిచొచ్క అంచి తెన్ లటట్బిస్
నాయ్? తుక విడద్ల్ కెరుక జవుస్,
నెంజిలె మొరి 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 దెతొ నాయ్, జలె,
అంచి ఉపిప్రి తుక కిచొచ్ అదికారుమ్
తతిత్ నాయ్. గని, తుయి ఇనెన్ ఏలుప
కెరుక నాయిమ్. జాకయ్, తూయి అపెప్
కెరిస్ చి పాపుమ్తొకిక్. తుచి అతిత్ అంక
సొరప్ కెరల్సచి పాపుమ్ ఒగగ్రి!” మెన
పిలాతుకయేసు సంగిలన్.
యూదుల్ చ అతిత్ పిలాతు యేసుక

సొరప్ కెరిల్సి

12 తెదొడి, యేసుక విడద్ల్ కెరుక
మెన పిలాతు ఇసుట్ మ్ జా, యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ బార్
జా, జోవయింక సంగిలన్, గని జేఁవ్
పిలాతుక కిచొచ్ మెన బియడల్ మెలె,
“ఎకిక్లొ ‘రానొ’ మెననెల్, జో తుచొ
అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ * సర్
రానొక యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జయెదె,
చి దసొ మానుస్క తుయి విడద్ల్ కెరెల్,
‘ సర్ క విరోదుమ్ జలొ’ మెన తుచి
రిసొ కి నేరిమ్ వయడుక జయెదె” మెన
పిలాతుక బియడల్.

13 జేఁవ్ కొడొ సంగ పిలాతుక దసిస్
బియడిత్కయ్,ఒతత్ జేఁవ్తిలిస్ తెపిలాతు
యేసుక అనెన్ బార్ కెరవ,మేడచిపురెచి
సదె తిలి తీరుప్ కెరి టాన్ తె వెసిలన్.
సదుద్ ర్ క ‘గబబ్తా’ మెన యూదుల్ చి
ఎబీ బాస తెన్ సంగుల. 14 ఈంజ
కెఁయ జరుగ్ జలి మెలె, యూదుల్ చి
పసాక్ పండుగ్ కచి సెలవ్ కడనిల్ తెయార్
కెరిల్ అగెగ్ దీసి, పాసి పాసి మెదెద్నె.
పిలాతు, జలె, యేసుక అనెన్ దెకవ,
“అలెల్, తుమ్ చొ రానొ, ఈంజొ!” మెన
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ క సంగిలన్.
15 జేఁవ్, “జోక అమ్ చొ రానొ మెంతసి
గె? జో గెసుస్! మొరుస్! సిలువతె గలు!”
మెన ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,
పిలాతు జోవయింక అనెన్, “తుమ్ చొ
రానొక ఆఁవ్ సిలువతె గల మారుక గే?”
మెన జోవయింక కొంకడల్న్. చి వెలెల్ల
పూజరుల్ కిచొచ్ మెల మెలె, “ఎకిక్ సర్
అమ్ క రానొ. అనెన్ కో నాయ్!” మెన
సంగిల. 16 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,
యేసుక సిలువతె గల మొరి సిచచ్ కెరి
సెలవ్దా,జోకజోవయించిఅతిత్ పిలాతు
సొరప్ కెర దిలన్. తెదొడి జమానుల్

§ 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 చిఅదికారుమ్ చిఉపిప్రి అనెన్ విరోదుమ్ దెకవుల’మెన, ‘అంక
కి జా విరోదుమ్ దెకవుల’ మెనజో 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.
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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 వయనబార్జా, ‘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, ఉజెతొ పకక్ అనెన్కొల్ క, దొగుల
చోరుల్ క కి దస ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల,
దసిస్ టీఁవడల్.

19 ‘యేసుచిసిలువచిబోడిగల’మెన
పిలాతు ఏక్ దారిచ్గండతె రెగడ్యిలన్.
కిచొచ్ రెగడ్యిలన్ మెలె, “నజరేతు
గఁవివ్చొ యేసు, ఈంజొ యూదుల్ చొ
రానొ జయెదె” మెన రెగడ్యిలన్.
20యేసుక సిలువతె గలిలి టాన్, జలె,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి పాసిచి రిసొ,
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా వాట్ గెచుచ్క
జెంక జతె తిల, చి జా దారిచ్గండతె
కొడొ సదు కెరల్. తినిన్ బాసల్ తెన్ కి
పిలాతు జా దారిచ్గండతె రెగడ్వ తిలొ,
జోవయించి సొంత ఎబీ బాస తెన్ కి,
రోమ దేసిమ్ చి లాటిన్ బాస తెన్ కి,
పడొత్ ఒగగ్ర్ బియాయ్రి కెరి గీకు దేసిమ్ చి
గీకు బాస తెన్ కి, రెగడ్వ తిలన్. దసిస్
తిలె, కో అయ్ లె కి అరుద్ మ్ కెరనుల,
గెద, 21 చి ‘జా దారిచ్గండ దెకితస
అమ్ కఆఁసుల’మెనయూదుల్ చవెలెల్ల
మానుస్ల్ క లాజు, కోపుమ్, చి రిసొ,
జోవయించ వెలెల్ల పూజరుల్ పిలాతుతె
గెచచ్, “ ‘యూదుల్ చొ రానొ జయెదె’

మెన రెగుడుక కిచొచ్క? జా పోని, గని
‘యూదుల్ చొ రానొ ఆఁవ్ మెన ఈంజొ
మానుస్ సంగనొల్ ’ మెన రెగుడు!” మెన
పిలాతుక సంగిల. 22 గని పిలాతు,
“ఆఁవ్ రెగడ్యిలిసి ఆఁవ్ రెగడ్వ అసిస్.
దసిస్ తవుసు” మెన, మారుస్ప కెరె
నాయ్.
యేసుచపాలల్సయ్ నుయ్మ్సుదల్

వంటనిల్సి
23సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె,యేసుక

సిలువతె గలటీఁవడిల్ పడొత్ ,జోచపాలల్ క
చెతత్ర్ వాటల్ కెర, వంటనల్. జోచి దిగిల్
సొకక్ కి తిలి, గని కుటు నెంతె వీంనొల్
పాలుమ్జా,చిదసేస్ వంటనుక నెంజిలి.
24జాక, “జాపాలుమ్చిరుకపోని. చీటి
గలుమ, చి కకక్ సేడెదె గే, దెకుమ”
మెన చీటి గలిల. కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి
మెలె, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు
నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జలి.
“అంచపాలల్ వంటనుల, చిఅంచొ ఏక్

పాలుమ్ క చీటి గలుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

25 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె,
యేసుచ పాలల్ క ఆస జా దసిస్
కెరల్, గని యేసుచి అయయ్సి, పడొత్
కోల్ ప మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ మరియ,
యేసుచి అయయ్స్ చి అపప్సి జయెదె,
యేసుక పెదద్యసి జయెదె, పడొత్ మగద్ల
పటున్మ్ చి మరియ కి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్
యేసుచి 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, 27 అయయ్స్ క దెకవ, జో
సిసుస్డుక “ఈందె, తుచి అయయ్ది!”
మెన సంగిలన్. జాక జయి గడియ

† 19:18 19:18 ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్
బెదవుల. జా సిచచ్ జతొ మానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ అతొత్చటొట్ తె
మేకుల్ పెట, నెంజిలె వాలివొ తెన్ బంద, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్
ఒడొయ్జామొరెదె. ‡ 19:18 19:18యోహాను 20:20, 25. లూకా 24:39.
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తెంతొ జో సిసుస్డు 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)
28 తెదొడి ‘అంచి కామ్ ఎతిక్ కేడ

గెలి’ మెన యేసు జానన, “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. 30 జలె, 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.

32జాకయ్, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ గెచచ్
కెర, తొలితొ ఎకిక్లొచ పడొత్ అనెన్కొల్చ,
యేసుతెన్బెదసిలువల్ తెగలిలదొగుల
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 కి పాని
కి సూఁయి జలి.

35 తుమ్ ఈంజ సదు కెరస కి
సూన్ తస కి, తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి పూరి
నంపజతు’మెనయ్జాఎతిక్ *దెకిలొసొ
జోచిసాచి సంగ అసెస్. జో సంగిలి సాచి
సతిత్మ్, చి ‘సతిత్మ్’ మెన జో కచితుమ్
జానె. 36 ఈంజ కిచొచ్క ఇసి జరుగ్
జలి మెలె, ఇనెన్తెన్ దేముడు పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జో అరిప్తుమ్ జలొసొతె కేన్ ఆడు కి

బగయితినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు, చి
37 “జేఁవ్ బూసిలొసొక జేఁవ్ దెక

ఉచరుల”
మెన అనెన్క్ కోడు అసెస్.

యేసుచి పీనుమ్మెనుస్న్ తెఎంగడ్వ
దిలిసి

38 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
ఎకిక్లొ, అరిమతయ్ మెలి గఁవివ్చొ
యోసేపు మెలొసొ, జో, జలె, యేసుచ
సిసుస్డు, గని అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
బియఁ కెర, ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నె నాయ్.
లుంకచోరు యేసుక సిసుస్డ్ రితొ జా
అసెస్. జో, జలె,అపెప్పురెజాపిలాతుతె
గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ కావలె.
దెర గెచుచ్మ్ దే” మెన సంగితికయ్,
పిలాతు సెలవ్ దిలొ, చి పీనుమ్
దెర గెచుచ్క మెన, సిలువ తిలిస్ తె
అయ్ లొ. 39 అనెన్కొల్ కి అయ్ లొ. కొనొస్
మెలె, నీకొదేమొ మెలొ పరిసయుయ్డు.
యేసుచి బోదన సూనుక మెన, ఒగగ్ర్
అగెగ్య్ రాతి, లుంకచోరు యేసుతె
జా తిలొసొ జొయియ్. జో, జలె, అపెప్
ఒగగ్ర్ విలువ తిలి వాసెన సామన్ దెరన
అయ్ లొ. జా వాసెన సామన్ కెదిద్

§ 19:30 19:30 జోఈంజ లోకుమ్ తె బుల బుల దేముడు అబొబ్స్ చి పేమ అదికారుమ్ దెకయ్ లిస్ చి కామ్
ఇనెన్తెన్ కేడిల్, గని అనెన్ కిచొచ్ముకిక్మ్ చిజోవయించికామ్ఇనెన్తెన్ కేడిల్ మెలె,జోపాపల్ గెచచ్య్ తిదొరుక్ జలి
అరిప్తుమ్ జలిసి, పసాక్ పండుగ్ చొ మెండపిలల్ జలిసి. * 19:35 19:35 ‘జా ఎతిక్ దెకిలొసొ’ మెన ఏక్
వేల ఈంజ పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్ యోహాను సొంతచి రిసొ సంగితయ్.
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జాడుచి మెలె, పాసి పాసి యాబయ్
కేజిల్ చిజాడు.

40 జేఁవ్ దొగుల, జలె, యూదుల్ కెరి
అలవాట్ కెర, వెలొల్ గండల్ విలువ బటట్
తెన్ జా వాసెన సామన్ బెదవ బెదవ,
పీనుమ్ క గుడియవ బందిల. పీనుమ్ క
దసిస్ తెయార్ కెర మెసెన్ వయ నిల.

41 యేసుక సిలువతె గలిలి టాన్ చి
పాసి, జలె, ఏక్ తోట అసెస్. జా
తోటతె సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ గది తిలి రితి
నొవి మెసుస్న్ అసెస్. కకక్ నే రోవిలిసి.
42 సెలవ్ కడనిల్ దీసిక చి పండుగు
దీసిక జా దీసి తెయార్ జతి దీసి రిసొ
‘దూరి వయుక గారు’ మెన యూదుల్
సంగులచి రిసొ, జా మెసుస్న్ పాసి
తతికయ్,యేసుచిపీనుమ్ఒతత్య్తెడి
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, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, సాపయ్
డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ క డంక 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, చి
జోక కేనె అనెన్ములదాఅసిత్ గే నేనుమ్”
మెనజోవయింక సంగిలి.
యేసు జీవ్ జా 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 తొలితొమెసెన్పాఁవిలన్.
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. రితయ్బటట్ గండల్ ఒతత్
సేడ అసెస్. 7 చి జేఁవ్ గండల్ క ఇదిల్
దూరిక, యేసుచి బోడి బంద తిలి బటట్
గండ, గుడియయ్జలిరితిజా,అఙసేడ
అసెస్. 8 తెదొడి, జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు
కి, మెలె, మెసెన్ తొలితొ పాఁవిలొసొ,
మెసుస్న్ తెడి పెస దెక,యేసుక ‘జీవ్జా
ఉటట్ అసెస్’మెన, నంపజలన్.

9 యేసుక “మొర జీవ్ జా ఉటుట్ క
అసెస్”
మెన అగెగ్య్ తెంతొ దేముడు రెగడ్వ
తిలిసి సిసుస్ల్ తెదొడి ఉచార అరుద్ మ్
కెరనుక నేతయ్. 10 జలె, దెక
కెర, యేసుక ‘జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్’
మెన నంపజా, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్
జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

మగద్ల పటున్మ్ చి మరియక యేసు
డీసిలిసి

(మారుక్ 16:9-11)
11మదెనెమగద్లపటున్మ్ చిమరియ,

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 తెఎకిక్లొ,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

* 20:1 20:1 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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అసిత్ గే నేని” మెన సంగిలి. 14 దసిస్
మెన సంగ, కీసిగె పడొత్ పసిలి, చి
యేసు ఒతత్య్ టీఁవ తిలిసి దెకిలి. గని
‘జొయియ్’మెన చినుక నెత గెలి.

15యేసు జలె, జాక “అమమ్, కిచొచ్క
ఏడత్సి? కకక్ చజితసి?” మెన సంగిలన్.
జా, జోక ‘తోట రూకుల్ పోసొత్ సొ’ మెన
ఉచర,జోక “బాబు, తూయిజలెకు జోక
ఉకుక్ల వేరతె నిలది జలె, జోక కేనె
ముల దా అసిస్స్ గే, అంక సంగు, చి
ఆఁవ్ జోచి పీనుమ్ దెర గెచచ్ రోవిందె”
మెన సంగిలి. సంగితికయ్, 16 యేసు
జాక “మరియ!” మెన, ఎకిక్ జాచి
నావ్ సంగిలన్. సంగిల్ బేగి జా,
జోక చిన పసుల, “రబోబ్నీ!” మెన
సంగిలి. అరమయ్ బాసతె ‘రబోబ్నీ’
మెలె, ‘గురు’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.

17 యేసు, జలె, జాక, “అంక చడు
నాయ్. ఆఁవ్ అనెన్ దేముడు అబొబ్తె
వెగ గెచుచ్క నేతయ్. గని, తుయి కిచొచ్
కెరుక జయెదెమెలె, అంచబావుడుల్ జల
అంచ సిసుస్ల్ తెగో, చి పరలోకుమ్తిలొ
తుమ్ చొదేముడుతుమ్ చొఅబొబ్దిజలొ
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.
గని యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ 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 తెఅంక కీసి తెదయ్ లన్ గే, దసిస్
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె తుమ్ క
ఆఁవ్ తెదయ్ తసి” మెన సంగిలన్.
22 ఇసి సంగ కెర, జోవయించి ఉపిప్రి
పుఙ దా, “దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తుమ్ క ఆఁవ్ దెతసి. నఙనా.
23 కచ పాపల్ తుమ్ చెమించుప కెరె
గే, చెమించుప జా అసిత్. కచ పాపల్
చెమించుప నే జతి రితి తుమ్ కెరె గే,
జా పాపుమ్ జోవయింక తయెదె” మెన
సంగయేసు ఉటట్ గెలన్.

24 యేసు జా సుటుట్ సిసుస్ల్ క
డీసిలిసి, జలె, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’
మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమామెలొసొ
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,
జేఁవ్మచచ్ల్ 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, యేసుచ సిసుస్ల్ జా
గెరి అనెన్ అసిత్. గని,ఈంజ సుటు తోమా
కి జోవయింతెన్ అసెస్. జా సుటుట్ చి రితి

† 20:19 20:19 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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జేఁవ్ కెవిడ్వొ డంపన తిలె కి, యేసు జా
జోవయించి నెడిమి టీఁవ, జోవయింక
“తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెన
ఉంకయ్ 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 జా నాయ్. 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
రిసొతుయినంపజలది. 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 అసిస్ మెలె, యేసుక ‘నిజుమి
దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
కీసుత్ జో’ మెన తుమ్ క ‘నంపజతు’
మెనయ్ రెగడ్ అసిస్. తూమ్ కి సదు
కెరస సూన్ తస నంపజలె, తూమ్ 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 జిన్తతికయ్,యేసుజోవయింక
అనెన్ డీస జో జీవ్ జలిస్ క జోచి
అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్. ఇసి
జరుగ్ జలి.

2 ఏక్ దీసి, సీమోను పేతురు,
‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’ మెన ఆసిమ్ నావ్

తిలొ తోమా, జా గలిలయ పాంతుమ్ చి
కానా గఁవివ్చొ నతనియేలు, జెబెదయి
మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్, చి అనెన్
దొగుల సిసుస్ల్, మొతుత్ మ్ సతుత్ జిన్,
ఎకిక్తె తిల, చి 3 “ఆఁవ్ మొసస్ దెరుక
గెతసి” మెన సీమోను పేతురు సంగ
బార్ జంక దెరికయ్, తిల సిసుస్ల్ “ఆమ్
కి బెద జెమ్ దె!” మెన సంగిల. జేఁవ్
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 గే?” మెనపుసిలన్.
చి “నాయ్, బాబు, కిచొచ్య్ నాయ్!”
మెన జబాబ్దా కేక్ గల.

6 యేసు, జలె, జోవయింక కిచొచ్
సంగిలన్మెలె, “దోనిచి ఉజెతొ పకక్య్
వల గల, చి దొరుక్ జవుల!” మెన కేక్
గలన్, చి జో సంగిల్ రితి జయియ్ పకక్
వల గలిల. గలిలె, ఎతిత్వాట్మొసస్ బెర
తిలి రిసొ వల కడుక నెతిరల్.

7 దసిస్ జతికయ్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ
కెరొల్ సిసుస్డు జోక చిన కెర, “అమ్ చొ
యేసుపబు, జో!” మెన పేతురుక
సంగిలన్. జోక ‘అమ్ చొ యేసుపబు’
మెన సీమోను పేతురు సూనిల్ బేగి,
కామ్ చి రిసొ జో కడ తిలి సొకక్ అనెన్
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 చి ఆగి తిలి, చి
ఆగితె మొసస్ సిజితె తిల. పోడియొ
కి తిల. 10 తెదొడి యేసు జోవయింక
“తుమ్ అపెప్ దెరల్ మొసస్ సగుమ్ ఆన”
మెలన్, 11 చి సీమోను పేతురు దోనితె
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అనెన్ వెగ, వల ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆనల్న్.
ఆనెల్, వెలెల్ల మొసస్ బెరయ్ అసిత్. కెతిత్
మెలె, పుంజెక్ యాబయ్ తినిన్ వెలెల్ల
మొసస్. గని, ఎతిత్వాట్ తిలె కి, వల చిరి
జయెనాయ్.

12 “అలెల్, కంక జా,” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క బుకారల్న్. జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె
జలె, “తుయి కో?” మెన కో కి
జోక పుసుక దయిరిమ్ నాయ్. జోక
‘యేసుపబు’మెనజాన్ తి. 13జేఁవ్దసిస్
ఇదిల్ బితె తతికయ్, యేసు పురె జా,
పోడియొ వెంట, వంట దిలన్. దసిస్
మొసస్ కి వెంట, వంట దిలన్.

14 యేసు మొర జీవ్ జా ఉటట్
సిసుస్ల్ క డీసిలిసి ఇనెన్తెన్ తివెవ్ర్ జలి.

పేతురుకయేసు చెమించుప కెరిల్సి
15జేఁవ్ *అనిన్మ్ కెర కేడయ్ లి పడొత్ ,

సీమోనుపేతురుకయేసుబుకారా, ఇదిల్
దూరి కడన, జోక ఇసి మెలన్. “ఓ
సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, ఇనెన్చి
కంట అంక తుయి ఒగగ్ర్ పేమ కెరసి
గే?” మెన పుసిలన్. పుసిలె, పేతురు
“ఒయియ్, పబు, ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి
తుయి జానిస్” మెలన్. 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 తుయి జానిస్” మెన
సంగిలన్. యేసుజోకఅనెన్, “దసిస్ జలె,
విలువ జలమెండల్ 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?’ మెన యేసు పుసిలిసి
అపెప్ తివెవ్ర్ జలి రిసొ, పేతురు మెనుస్
ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జలన్, చి “పబు, తుయి
ఎతిక్ జానిస్. ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి
తుయి దెకితసి!” మెన అనెన్ సంగిలన్,
చి యేసు జోక “విలువ జల మెండల్ క
సరి జతి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరిల్ రితి తుయి
తా.

18 “తుక ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, తుయి ఉబెడొబోద తిలి
పొది, తుకయ్ తూయి తెయార్ కెరన,
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి బులెత్ తిలది, గని
తుయి మంతొ జలె పొది 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
దసిస్సంగిలన్మెలె,పేతురుమంతొజలె
పొది, విరోదుమ్ సుదల్ జోక †మారుల.
దసిస్ జయెదె మెలి గురుకయ్ యేసు
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?’ మెన
యేసుక పుస దిలన్.

21 పేతురు, జలె, జో సిసుస్డుక
దెక కెర, “పబు, ఈంజొ మానుస్క
కిచొచ్ జయెదె?” మెన పుసిలన్.
22 పుసితికయ్, యేసు జోక, “ఆఁవ్
దేముడు అబొబ్తె పరలోకుమ్ తె గెచచ్
ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ జెతెఎదకఈంజొ
తాఁ గెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె, తుక
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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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కిచొచ్ బాద? అంచి పూచి, జా. తుచి
పూచి కిచొచ్ మెలె, ఆఁవ్ తియారిల్ కామ్
కెరుక. అంచి పటిట్ జె!” మెలన్.

23జో అనెన్కొల్ సిసుస్డుచి రిసొయేసు
సంగిలిజాకోడుచి రిసొసగుమ్ జిన్ పడొత్
కిచొచ్ సంగితె తిలమెలె, ‘ఈంజొ అనెన్కొల్
సిసుస్డుమొరె 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?” మెనయ్ సంగ
తిలొ.

24ఈంజ ఎతిక్చి రిసొసాచి జలొసొ,
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ రెగిడొల్సొ కొనొస్
మెలె, జొయియ్ సిసుస్డు. యేసు ఒగగ్ర్
పేమ కెరొల్సొ. జోచి సాచి సతిత్మ్ మెన
జానుమ్.

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.



బారికుల్ కమొ 1:1 256 బారికుల్ కమొ 1:9

బారికుల్ కెరల్ కమొ
యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ కెరల్

కమొ

యేసు సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి రిసొ
సంగిలిసి

1 ఓ దెయొపిలా, ఆఁవ్ తొలితొ రెగిడిల్
*పుసత్కుమ్ తె కిచొచ్చి రిసొ రెగిడల్య్ గే
జానిస్. యేసు కెరల్ కమొ, యేసు కెర
సికడిల్సి రిసొ రెగిడిల్సి. 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,జోఆగన్ దా తిలొ. 3జోమొర 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,
“తుమ్ కిచొచ్క రకుక మెలె, తుమ్ఈంజ
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ నే గెతె,
ఇనెన్ తా. అంచి రిసొ సూనిల్సి, అబొబ్

జలొ దేముడు తుమ్ క దెయిందె మెన
అగెగ్ తెంతొ కోడు దిలిసి దొరుక్ జతి ఎద
రకితె తా. 5యోహాను జలె, అగెగ్ పానితె
మానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని
తుమ్ క అపెప్ కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె మెలె,
అనెన్ఒగగ్ర్ దీసల్నేగెతెఅగెగ్,జాఅమ్ చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క
బాపిత్సుమ్ దొరుక్ జయెదె” మెన యేసు
§జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

6 యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బెద తిలి
పొది, జేఁవ్ జోక, “*పబువ, అపెప్ జలె,
తుచి తెడి అమ్ క ఆమి ఏలుప కెరంతి
రితి కెర, అమ్ చి ఇసాయేల్ దేసిమ్ క
జోవయింక అనెన్ దెసెత్గె?” మెన పుసిల.
7 పుసితికయ్, జోక సిసుస్ల్ క, “కేన్
కాలుమ్ క, కేన్ సమయుమ్ క, కిచొచ్ జరుగ్
జంక అసెస్ గే,మెనఎతిక్చి 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

9 యేసు 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

* 1:1 1:1 ‘లూకా’, మెలె యేసుకీసుత్ 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. యేసుయి దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్. జో అరిప్తుమ్ జా పాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ
మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్’ మెలె,
ఈంజసుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్చి రిసొసాచిజాజాబులిత్సి, నెంజిలెసొంతటాన్ తె కిసాచిసంగితెతతిసి. ‡ 1:3
1:3 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, 1 జోవయింక నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప
కెరిసి, 2జోవయించిఆతమ్సెకిఈంజలోకుమ్ తెకామ్ కెరిసి, 3ఈంజఉగుమ్మారుస్ప జలెజోఎదారుద్ మ్ఈంజ

లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తెజో ఏలుప కెరిసి. § 1:5 1:5యూదాఅతయ్ కెరనమొర తిలన్

గెద. * 1:6 1:6 ‘పబు’మెలెకిచొచ్అరుద్ మ్తయెదెమెలె,ఎతిక్చి కంటవెలొల్ తిలొసొ,ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ.
ఒగగ్ర్ సుటుల్ యేసుకయ్ ‘పబు’మెనుల, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’మెనుల.
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దెకుక నెతిరల్. 10జో పరలోకుమ్ తె వెగ
గెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ ఆగాసుమ్ పకక్
ఆచారిమ్ తెన్ దెకితె తతికయ్, ఆదె,
చొకిక్ల పాలల్ గలన తిల దేముడుచ
దూతల్ దొగుల జోవయించి నెడిమి
ఉత జా టీఁవొజ జల, 11 “ఓ గలిలయ
పాంతుమ్ చ మానుస్ల్, కిచొచ్క దసిస్
ఆగాసుమ్ పకక్ దెక దెక టీఁవొజ జా
అసుస్స్? తుమ్ చి నెడిమి తెంతొ ఉకిక్ల్
జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలొ ఈంజొ
యేసు, పడొత్ క అనెన్ ఉత జెయెదె. జో
కీసిపరలోకుమ్ తెవెగ గెలొగే దెకిల్ రితి,
దసెస్యిఅనెన్ఉతజెయెదె”మెనజేఁవ్ క
సంగిల.

సిసుస్ల్ యెరూసలేమ్ తె పారద్న
కెరిల్సి

12తెదొడిజేఁవ్జా †ఒలీవమెటట్ తెంతొ
ఉతజా,యేసుచ సిసుస్ల్యెరూసలేమ్
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
కెరంతిఆసతిలిమందతెతిలొసీమోను,
పడొత్ యాకోబు మెలొ ఎకిక్లొచొ పుతుత్ స్
మెలొ యూదా; మొతుత్ మ్ ఎగరజిన్
సిసుస్ల్. 14 జో గెరి తా కిచొచ్ ఎకిక్
నిదానుమ్ కెరె తిల మెలె, పారద్న కెరె
తిల. పారద్న కెరుక మెన జోవయింతెన్
అనెన్ కో కో జేఁవ్ పొదులె బెదితె తిల
మెలె, యేసుచి అయయ్సి మరియ తెన్,
జోక బావుడిస్వొ, జోవయింక అనెన్
నంపజల తేర్ బోదల్ తిల.

15జేఁవ్ దసిస్పారద్న కెరె తిలపొదులె,
ఏక్ దీసి, 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
మెలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలిసి కోడు
జా, కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక అసెస్.
జాకయ్, యూదాచి రిసొ సంగిల్ రితి
నెరవెరుస్ప జలి. 17 మెలె, యూదా
అమ్ చి తెన్ యేసు నిసానొల్సొ జలొ, చి
ఆమ్ కెరి సేవతె జో బెదుక పబు సెలవ్
దా తిలొ.”

18మదెనె యూదాక కిచొచ్ జరుగ్ జలి
మెలె, జో యేసుక విక పాపుమ్ కెరిల్
డబుబ్ల్ తెన్ బుఁయి గెనొల్ . జా బుఁయి
తిలిస్ తె సేడ గెలన్, చి పెటిట్ బదద్ల్
జతికయ్,పెటిట్చిఅంతున్ఎతిక్ సూఁయి
జా గెలి. 19 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్జానిల్ దీసి తెంతొ,జా
బుఁయిక ‘అకెల్ దామ’మెనజోవయించి
అరమయ్ బాస తెన్ సంగితతి. జా
నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘లొఁయి
సూఁయిజాతిలి బుఁయి*’.

20జాకయ్యూదాకజరుగ్ జలిసితెన్,
కీరనపుసత్కుమ్ తెరెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప
జలి.
“జోవయించి టాన్ పాడ్ జలి బయిలు

రితి జవుస్,
చి ఒతత్ తెంతొ కో ఒతత్ జితు నాయ్”
మెనరెగడ్ అసెస్. అనెన్క్ కోడు కి రెగడ్ అసెస్.
కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలి టాన్ జోవయింక

పిటుట్ స్,
చి వేరమానుస్క దొరుక్ జవుస్.”
మెన రెగిడిల్సి మెన, బెర తిలసక పేతురు
సంగిలన్. 21-22 అనెన్ కిచొచ్ మెలన్

† 1:12 1:12 ‘ఒలీవమెటట్ ’మెలె, ఒలీవ పండుల్ రూకుల్జామెటట్య్తవులచిజానావ్తయెదె. ‡ 1:12
1:12 రమారమితినిన్ పావ్ కిలొమిటరుల్ దూరి జయెదె § 1:15 1:15 జలెపుంజెక్ విసెస్క్ జిన్ * 1:19
1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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మెలె, “జా కోడుచి రిసొ, యేసుపబు
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ క అమ్ చి తెన్
సాచి జా జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి
రిసొ, అనెన్కొల్ అమ్ చి తెన్ బెదుక అసెస్.
కొనొస్ మెలె, యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె
తిలి, యేసుపబు అమ్ చి తెన్ ఈంజ
లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి 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,
చిమతీత్యమెలొఅనెన్కొల్ .

24జేఁవ్ దొగులతె పబు కకక్ నిసాన్ దె
గే,జానుక జతి రిసొ,సిసుస్ల్పారద్న కెరల్.
“ఓపబు,మానుస్చిపెటిట్ తిలిబుదిద్ ఎతిక్
తుయ్జానిస్. 25తుయిదిలి సేవ, తుచొ
బారికి జతి తుయి దిలి టాన్, యూదా
నిసాక్రుమ్ కెరిల్ రితి జా నెస కెర, జోచి
టాన్ తె జో గెచచ్ అసెస్. జోక తుయి దా
తిలి కామ్ కెరి రిసొ, ఈంజేఁవ్ దొగులతె
కకక్ నిసాన అసిస్స్ గే, దయ కెర అమ్ క
రుజుజ్ దెకవు”మెనపారద్న కెరల్. 26పారద్న
కెర, చీటి గలిత్క మతీత్యచినావ్ సేడిల్. జా
రుజుజ్ జతికయ్, ‘అమ్ చి తెన్ పబుచొ
బారికి జవుస్’ మెన, పబుచి సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ త ఎగరజిన్ †బారికుల్
జోమతీత్యక బెదవనల్, చిబారజిన్ అనెన్
జా గెల.

2
నంపజలసచి పెటిట్ దేముడు జోచొ

ఆతమ్ దిలిసి
1 యేసు మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్

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 అవాడ్
అయ్ లి, చి గేర్ ఒండి జా అవాడ్
సపుప్డు బెరిల్. 3 తెదొడి, 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, 7 ఆచారిమ్ జా ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ, “వేర వేర అమ్ చసొంతబాసల్
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 “ఆమ్ పారీ దేసిమ్ చ,
మాదీయులు, ఏలామియుల్, పడొత్
మెసొపొతమియ తెంతొ చి, యూదయ

† 1:26 1:26మతత్యి,మారుక్, లూకా,యోహాను రెగిడల్ అగెగ్చపుసత్కల్ తెజేఁవ్బారజిన్ క ‘సిసుస్ల్’మెనరెగడ్
తిల, గనియేసు జోవయించి ఆతమ్సెకి దా అదికారుమ్ దిలి తెంతొజోవయించి రిసొ రెగిడల్స ‘బారికుల్’మెంతతి.
* 2:5 2:5 ఒండి లోకుమ్ క ఎకిక్ జాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి

తిలిచి రిసొ ఒతత్ గెచచ్ తిల.



బారికుల్ కమొ 2:10 259 బారికుల్ కమొ 2:22

తెంతొచ, కపప్దొకియ తెంతొచ, పొంతు
తెంతొచ, ఆసియా తెంతొచ, 10పుగియ
తెంతొచ, పంపూలియాతెంతొచ, ఐగుపు
దేసిమ్ చ, పడొత్ కురేనియు పటున్మ్ చి
సుటుట్ నంత తిలి లిబియ దేసిమ్
తెంతొచ. పడొత్ అనెన్ కి అమ్ తె
సగుమ్ జిన్రోమ్దేసిమ్తెంతొఆజికాలి
ఉటట్ జా అసిత్. జోవయింతె సగుమ్ జిన్
యూదుల్ జెరిమ్లస. సగుమ్ జిన్
అగెగ్ యూదుల్ నెంజిలె కి, దేముడుక
నంపజా మారుస్ప కెరనల్స కి అసిత్.
11 పడొత్ , కేతు దేసిమ్ చ, అరేబియ
దేసిమ్ చ కి ఇనెన్ అసిత్. ఆమ్ ఎతిత్వాట్
దేసిమ్ లు తెంతొఉటట్ అయ్ లె కి,అమ్ చ
సొంత బాసల్ తెన్ ఈంజేఁవ్ లటట్బ,
ఈంజెఁవు దేముడుచ ఆచారిమ్ చ కమొ
అమ్ క సూనయ్ తతి!” 12 జోవయించి
ఆచారిమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ మెన
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిల మెలె,
“అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?”
మెన పుసుక దెరల్. 13 గని ఒతత్ బెర
అయ్ లసతె అనామ్నుమ్ జల మానుస్ల్
సగుమ్ జిన్ కి తిల, జేఁవ్ కిచొచ్ మెల
మెలె, “ఈంజేఁవ్ మచచ్ 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. 15ఈంజేఁవ్తుమ్
దెకిల మానుస్ల్ క ‘మచచ్ అసిత్’ మెన
తుమ్ మెనుస్తె ఉచరిల్ రిసొ మచిచ్తి

నాయ్. అపెప్ పెందలె నొవువ్ గంటల్
జా అసెస్! 16 అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ
దేముడుపూరుగ్ మ్ †జోచ కబురుల్ సంగిలొ
యోవేలు మెలొసొచి అతిత్ సంగిలన్.
17 దేముడు కిచొచ్ సంగితయ్ మెలె,

‘ఆకర్ దీసల్ క దేసిమ్ లు
ఎతిక్తె తిల మానుస్ల్ చి పెటిట్
అంచి ఆతమ్ సువ దెయిందె.
తుమ్ చ పుతత్రుల్ , దువిదుల్ చి
అతిత్ అంచ కబురుల్ సంగిమ్ దె.
పడొత్ తుమ్ చ ఉబెడుల్ , జలె,
ఆఁవ్ దెకయ్ త సివన్ల్ దెకుల,
తుమ్ చ మంతమానుస్ల్ కి
ఆఁవ్ దెకయ్ త సివన్ల్ దెకుల.
18 కచితుమ్, మునుస్బోదల్
జలెకి, తేర్ బోదల్ జలెకి, అంచ
సేవ కెరస ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
అంచి ఆతమ్ సువ దెయిందె, చి
అంచ కబురుల్ సంగితె తవుల.

19 ఆగాసుమ్ 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 జయెదె. 21 గని,
తూయినిజుమి ‡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
† 2:16 2:16పూరుగ్ మ్పొది ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు కకక్ గే నిసాన, “ఈంజజా కబుర్ సంగు”మెన
జోవయించి ఆతమ్సెకి జోమానుస్చి పెటిట్ దా లటట్బడెదె. ‡ 2:21 2:21 ‘పరలోకుమ్ చొ దేముడు’ మెన ఇనెన్
రెగిడిల్స్ క గీకు బాసతె తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ‘పబు’ మెలి అరుద్ మ్ చి కోడు అసెస్. ‘పబు’ మెలె, యేసుచి రిసొ
ఒగగ్ర్ సంగితతి, గని దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’ మెన సంగుల జా అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ఎతిక్ ఏలుప కెరొసొ జో
దేముడు అబొబ్స్ చినావ్ ‘యెహోవ’ జయెదె, గని జానావ్ దెరుకయూదుల్ బియఁ కెర ‘పబు’మెనుల.
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తిల యూదుల్ క పేతురు అనెన్ కిచొచ్
మెలన్ మెలె, ఓ ఇసాయేలులు మెంత
అమ్ చ యూదుల్, ఏక్ కోడు తుమ్
సూన. నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు కీసి
తిలొ గే, తుమ్ జానుస్. ‘జోక దేముడు
దిలి అదికారుమ్ రుజుజ్ జవుస్’ మెన,
దేముడుజోచిఅతిత్ తుమ్ చిమొకెమ్ వెలెల్ల
వెలెల్ల కమొ కెరవ, రుజుజ్ ల్ డీసయ్ లొ.
23 జలె, ‘జరుగ్ జతిస్, జరుగ్ జవుస్’
మెనదేముడు అగెగ్యితెంతొ రెగిడిల్ రితి,
జో యేసుక మూరుక్డుల్ చి అతిత్ తూమ్
సొరప్ కెరదా, §సిలువతె గలవమారల్దు.
24జోక తుమ్మారెల్ కి,జోమొరున్ తెంతొ
విడద్ల్ జా, దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ ;
యేసుచి ఉపిప్రి మొరున్క అదికారుమ్
నాయ్.

25 “యేసు అగెగ్ తెంతొజాననిల్స్ కిచొచ్
మెలెఅమ్ చొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్
దేముడు రెగడ్య్ లొమెలె;
*దేముడు కెదొద్డి తెదొడి అంక తోడు

అసెస్ మెన దెకిలయ్. కిచొచ్
కి అంక బమమ్ నే కెరె, జో
అంచి ఉజెతొ పకక్ తా తోడు
తతత్య్మెన దెకిలయ్ చి ఆఁవ్
కదుల్ నే జయి. 26 జాక,
సరద్సంతోసుమ్ జలయ్, చి
జో పబుచి గవురుమ్ చి రిసొ
గనుమ్ గాయ్ తొస్ జలయ్.
జాకయ్, అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్
జలెకి, అంచి పెటిట్ అంచి ఆఁగ్
కి ఆస తెన్ తయెదె. 27 ఆఁవ్
మొరెల్ కి, ఆఁవ్ మొరున్తె గెలె
కి, జో అంక ఒతత్ ములె నాయ్,
తుచిసుదిద్ తిలసచిఆఁగ్ కువితి
రితి నే ఒపప్న్ తె. 28 జితి
సెకి అంక దా అసిస్స్, చి
తుచితె పరలోకుమ్ తె తిఁయ
తా, తుచితె ఆఁవ్ తతిస్ క అంక

పూరి 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 మాములుమ్ మానుస్ జలెకి,
దేముడు ఒటుట్ గలన్ కిచొచ్ మెన 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 రితి జా దావీదు
రెగడ్ అసెస్ మెలె;
“కీసుత్ మొరెల్ కి, మొరున్తె నే తయెదె,

జోచిఆఁగ్ నే కువితె,అనెన్ జీఁవ్
జా ఉటెట్దె.”

32 “జలె, ఈంజొ యేసుకయ్
దేముడు అనెన్ జియడొల్ మెన అమ్ ఇనెన్
బెరల్స ఎతిక్జిన్ సాచి జా అసుస్మ్.
33జో, జలె, అనెన్ జీవ్జాఉటట్ దేముడు
అబొబ్స్ తె పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్
గవురుమ్ జా, జోచి ఉజెతొ పకక్ వెస
అసెస్. చిజోదేముడు అబొబ్సి అగెగ్ సంగ
తిలి రితి, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ వంట
దెతిసి, పూరి జో తుమ్ అపెప్ దెకిలిసి
సూనిల్సి జరుగ్ కెర అసెస్.

34 “దావీదు, జలె, పరలోకుమ్ తె వెగ
గెచెచ్ నాయ్, గని జో ఇసి సంగిలన్.
దేముడు పబు అంచొ పబుక సంగిలన్.

35 ‘తుక విరోదుమ్ జలస తుచి
చాటు సుఁదితి పొదొ జతి రితి
కెరె ఎదక, తుయి అంచి ఉజెతొ
పకక్ వెసతా.’

§ 2:23 2:23మారుక్ 15:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 2:25 2:25 నెంజిలె ‘పబు’. † 2:28 2:28
యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడెదె మెలిస్ చి రిసొచి కోడు ఈంజ. యేసు దేముడు అబొబ్స్ తెన్ లటట్బిల్
రితి కోడు.
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36 “జాకయ్, తుమ్ ఇసాయేలులు
మెలఅమ్ చయూదుల్ 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.

37ఈంజ 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.
39జోచికకక్ పబుజలొఅమ్ చొదేముడు
నిసాన్ దె గే, ‘జోవయించి పెటిట్ అమ్ చి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెయెదె’ మెన, తుమ్ చి
రిసొ కి, తుమ్ చబోదల్ 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,
రచిచ్ంచుపజా”మెనసంగిలన్. 41జోచి
కోడు సూన నంపజలస, జలె,బాపిత్సుమ్
నఙనల్. చి జా దీసి రమారమి తినిన్
వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ అగెగ్ నంపజల
సిసుస్ల్ తెన్ బెదిల.

42 జా 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 తి పోడియొ,
దాచ రసుస్మ్ కంక పింక అలవాట్ జల,
జోవయింతెన్ నిదానుమ్ తెన్పారద్న కెరె
తిల.

43 ఎతిక్జిన్ ఉచర ఉచర ఆచారిమ్
తెన్ తిల, చి జేఁవ్ బారికుల్ చి అతిత్
పబు ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ జరుగ్ జలి.
44 పడొత్ , నంపజలస ఎతిక్జిన్ సరద్
తెన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తిల, చి బీద
సుదల్, సొమాస్రుల్ , కోయి ముసక్ నే
జతె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు దెతె తిల.
45ఆసిత్ తిలమానుస్ల్జోవయించివికన,
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, జాపోడియొకా, జా
దాచ రసుస్మ్ పియఁ, సరద్సంతోసుమ్
తెన్ కటుట్ తెన్ తిల. 47 దేముడుచి
గవురుమ్ సంగితె తిల, చి ఎతిక్జిన్
జోవయింక మెనిస్త్ తిల, చి పబు
రోజుక కకక్ కకక్ నొవ మానుస్ల్ క నిసాన
రచిచ్ంచుప కెర నంపజలస మొతుత్ మ్ చి
సంగుమ్ తె బెదయ్ తె తిలన్.

3
జెరిమ్ల్ తెంతొ సొటొట్ జలొసొ చెంగిల్

జలిసి
1ఏక్ దీసి,పారద్న కెరుక బెదుక మెన,

పేతురు చియోహాను దేముడుచి గుడితె
గెతె తిల. తెదొడి తినిన్ గంటల్ జా
తిలి. 2 దేముడుచి గుడిక పాసి అయ్ లె
పొది, జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జలొ ఎకిక్లొక
మానుస్ల్ వయ నెతె తిల. రోజుక
జోక వయన దేముడుచి గుడిచి కోటచి
‘సూటి’ మెన నావ్ తిలి గుముమ్మ్ సొడి
వెసడెల్, గుముమ్మె పెసిత తతెజోమానుస్
దరుమ్మ్ నఙితె తిలొ. 3 పేతురు చి
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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 పేతురుజోక, “అమ్ క సరిగాదెకు”
మెలన్.

5 దసిస్ మెంతికయ్, ‘కిచొచ్ జవుస్
దెవుల’ మెన ఉచర, జో మానుస్
జోవయింకసరిగాదెకిలన్. 6గనిపేతురు
జోక, “అంక వెండికాసుల్నాయ్,బఙార్
కాసుల్ నాయ్, గని అంక తిలిసి తుక
దెయిందె. నజరేతుచొ యేసుకీసుత్ చి
నావ్ తెన్ ఉటట్ ఇండు” మెన సంగిలన్.
7 సంగ, జోచి ఉజిల్ ఆతు పేతురు దెర,
జోకఉటట్వ టీఁవొ కెలన్. బేగి,జోచచటొట్ ,
ఆఁగ్ అడొడ్ డిటుట్ మ్ జల. 8 డిటుట్ మ్
జతికయ్, జో చటుక్న ఉటట్ అదుద్ ర్
నెంతె టీఁవొ ఇండుక దెర, సరద్క నచచ్
నచచ్, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ,
దేముడుచి గుడితె పెసిలొ.
పేతురుయూదుల్ క బోదన కెరిల్సి

9 జో మానుస్ ఇండితె తిలిసి,
దేముడుచి గవురుమ్ సరద్ తెన్ సంగితె
తిలిసి ఒతత్ బెరల్ పెజల్ ఎతిక్ దెక కెర,
10 “ఒరె, ఈంజొయి రోజుక దేముడుచి
గుడిచి గుముమ్మె దరుమ్మ్ నఙ వెస
తతొసొ, గని చెంగిల్ జా ఇండితయ్”
మెన, బమమ్ జా ఆచారిమ్ తెన్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ సంగితె తిల.

11 జో మానుస్, జలె, పేతురుక
చి యోహానుక ములుక నెతిరిల్సి జా
జనాబ్ దెక, ఆచారిమ్ జా, జేఁవ్ తీగల్
దేముడుచి గుడిచి వెలిల్ పేడె గెచచ్
తతికయ్, ఈంజెఁవు జనాబ్ బెద నిగ
గెచచ్, సొలొమోను రానొచి నావ్ తిలి
పేడెకజోచిసుటుట్ నంతబెరగెల. 12జేఁవ్
జనాబ్ దసిస్ బెర అయ్ లిసి దెక, పేతురు
జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరుక
దెరల్న్. “ఓ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ
యూదుల్,ఈంజొమానుస్చి రిసొ తుమ్
కిచొచ్క ఆచారిమ్ జతసు? అమ్ క కిచొచ్క
దసిస్ ఆచారిమ్ తెన్ దెకితసు? అమ్ చి

సొంత సెకి తెన్, సొంత పునిన్మ్ చి రిసొ
జోక చెంగిల్ కెర ఇండయ్ ల మెన తుమ్
ఉచరసు గె?

13 “అమ్ చ పూరుగ్ ల్ జల
అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చి యాకోబుక
దేముడు, జోచొ సేవ కెరొసొ యేసుకయ్
అనెన్ జియడ గవురుమ్ కెర దా అసెస్.
తుమి యేసుక దెర పిలాతు అదికారిచి
అతిత్ సొరప్ దిలదు, చి జో పిలాతు ‘జోక
విడద్ల్ కెరిందె, జో కేన్ తపుప్ కెరె నాయ్’
మెనతీరుప్ సంగిలే కి,తూమ్నేఒపప్న్ తె
యేసుచి విలువ కడల్దు. 14 తుమ్
దసిస్ కెర, సుదిద్ చి పునిన్మ్ తిలొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొచి మరియాద కడల్దు.
అతయ్ కెరొల్ బరబబ్క విడద్ల్ కెరు, జోకయ్
కావలె మెన, తుమ్ కోర్ ప జా పిలాతుక
సంగ. 15 ఎతిక్ జీవుల్ క జీవు దెతొసొ,
ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొ యేసుక తుమ్
మార గెలదు. గని దేముడు జలొ
అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడొల్ మెన ఆమ్
దెక, సాచి జా అసుస్మ్. 16 జోచి
అదికారుమ్ చిరిసొజొయియ్ఈంజొసొటొట్
మెన తుమ్ అగెగ్ తెంతొ జానొల్ మానుస్క
చెంగిల్ కెర అసెస్. యేసుకయ్ నంపజా
జోచి నావ్ తెన్, ఉటట్ ఇండు మెన ఇనెన్క
అమ్ సంగితికయ్, యేసుయి ఇనెన్క
చెంగిల్ కెరల్న్. తుమ్ చి మొకెమ్ ఈంజొ
మానుస్ పూరి చెంగిల్ జలిసి కీసి జరుగ్
జలి మెలె, యేసుయి దయిరిమ్ కెర,
నంప కెరవ, చెంగిల్ కెరల్న్.

17 “జలె, అమ్ చ బావుడుల్ , ఉచర,
తూమ్, తుమ్ చ అదికారుల్, నేన కెర
దసిస్ కెరల్దుమెనజాని. 18గని, 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 తుమ్మారిల్సి తెన్ జో దేముడు
నెరవెరుస్ప కెర అసెస్. 19జలె, అమ్ కెరల్
పాపల్ పుంచి జతు మెన తుమ్ కోర్ ప
జలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొపెటిట్ పూరి
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దుకుమ్జా, ఆజి తెంతొ పబుచి ఇసుట్ మ్
రితి కెరుక పూరి కోర్ ప జామారుస్ప జా,
చి దేముడు తుమ్ క పాసి కెరన, తుమ్ క
సెలవ్ కడనిల్ పొది దిలి రితి, తుమ్ చి
ఆతమ్ల్ క చెంగిల్ కెరెదె, 20 చి తుమ్ క
పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయెదె.
కీసుత్ కొనొస్ మెలె, యేసు. 21జో కీసుత్ యి
పరలోకుమ్ తెతంక. కెఁయయ్ఎదజోఒతత్
తంక అసెస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచి
కబుర్ సంగిలసచి అతిత్ సంగిలిసి ఎతిక్
నెరవెరుస్ప జతె ఎద.

22 “మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు ఏక్ కిచొచ్ మెలె;
అంచ కబురుల్ సంగు మెన పరలోకుమ్ చొ

పబు జలొ దేముడు అంకయ్
కీసి తెదయ్ లొ గే, దసిస్, తుమ్
యూదుల్ తె జెరిమ్తొ ఎకిక్లొక
కబుర్ తెదయెదె. తుమ్ క జో
కిచొచ్ ఆడ దెయెదె గే, జయియ్
తుమ్ కెరె. 23 జో 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 రిసొఅగెగ్ తెంతొ సంగ
అసిత్. 25 జలె, దేముడుచి కబుర్ సంగ
తిల జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చపుతత్రుస్లు తూమ్.
పడొత్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ క ఎకిక్లొ
జెరెమ్దె. జోచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ
కుటుంబల్ ఎతిక్క దీవెన దొరుక్ జయెదె.
జోచి అతిత్ అంచి వరుమ్ దెయిందె
మెన దేముడు తుమ్ చొ అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ క
నే పిటిత్ పమానుమ్ కెర సంగిలన్. జా
కోడుచి రిసొచి పుతత్రుల్ కి తూమ్ జసెత్.

26జలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’
మెన పబు జోచొ సేవ కెరొసొ జలొ
యేసుక టీఁవడ. జో మొరికయ్ అనెన్
జియడ, కతెత్ తొలితొ తెదవ అసెస్ మెలె,
తూమ్ యూదుల్ తెయి. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క ‘తుమ్ చి పాపుమ్ బుదిద్ ముల
చెంగిల్ జతు’ మెన తుమ్ కయ్ తొలితొ
చి తెదవ అసెస్” మెన పేతురు పెజల్ క
బోదన కెరల్న్.

4
పేతురుక యోహానులుక జేల్ తె

గలిలిసి
1 పేతురు చి యోహాను పెజల్ క

దసిస్ బోదన కెరె తతికయ్, యూదుల్ చ
పూజరుల్ , దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమాని,
పడొత్ సదూద్ కయుయ్లు మెన పండితుల్
జోవయింతె ఉటట్ అయ్ ల. 2 యేసు
‘మొర అనెన్ జీవ్ జలొ’ మెన పెజల్ క
పేతురు చి యోహాను సికయ్ తె తిలి
రిసొ,జేఁవ్వెలొల్ సుదల్కోపుమ్జాఅసిత్.
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, రమారమి పాఁచ్ వెయిల్ జిన్
మునుస్బోదల్ తిల.
పేతురుక యోహానులుక పరిచచ్

కెరిల్సి
5 అనెన్క్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి

మెలె, సబ కెరుక మెన యూదుల్ చ
అదికారుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
ఎతిక్జిన్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె బెర
జా అసిత్. 6జోవయింతె కో కో ముకిక్మ్
జా సబ కెరి రిసొ జా అసిత్ మెలె, అగెగ్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ అనొన్స్ చి
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జాఁవొసి జలొ తెదొడిచొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి కయప, ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్
జతసచ కుటుంబల్ చ మునుస్బోదల్
ఎతిక్జిని. ఇనయింతె దొగుల కొనస్
మెలె,యోహానుని అలెకస్ందు.

7సబ కెరుక దెరిల్ పొది,యోహానుక చి
పేతురుక కడ ఆన నెడిమి టీఁవొ కెరన,
జేఁవ్ చెంగిల్ కెరొల్ అగెగ్ సొటొట్ జా తిలొ
మానుస్క కి టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక
పరిచచ్ కెరుక దెరల్. “ఈంజొ మానుస్క
కీసి ఇండయ్ లదు? తుమ్ చిసొంత సెకిక
నెతురుస్! కచి సెకి, కచి నావ్ తెన్ ఈంజ
కామ్ కెరల్దు?” మెనకోపుమ్తెన్ పరిచచ్
కెరల్.

పేతురు జబాబ్ దిలిసి
8తెదొడిపేతురు దేముడుచిసుదిద్ తిలి

ఆతమ్సెకి జోచి పెటిట్ బెర సెకి దెతికయ్,
దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్; “యూదుల్ చ
అదికారుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్, తుమ్ క
ఆమ్ కిచొచ్ సంగుక? 9 అమ్ సొటొట్
మానుస్ ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్ రిసొ
ఆజి తుమ్ అమ్ క పరిచచ్ కెరసు జలె,
10 నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్
తెనిన్ తుమ్ చి నెడిమి టీఁవొ జలొఈంజొ
మానుస్ చెంగిల్ జా అసెస్. జోయేసుకీసుత్
తుమి సిలివ గలమారల్దు, గని దేముడు
జోక అనెన్ జియడల్న్, చి జొయియ్ ఈంజొ
మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్ మెన తుమ్ క
చి అమ్ చి ఇసాయేలులు ఎతిక్జిన్ క
ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

11 “గేరు బంద మానుస్ల్ నెస
కెర ములిల పతుత్ ర్, గేర్ బందత
బోడిపతుత్ ర్ జయెదె. తుమ్ జోక నెసిలె
కి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క జొయియ్ వెలొల్
జా అసెస్. 12 పాపుమ్ తెంతొ విడద్ల్
జా పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న కచితె
దొరుక్ జతయ్ మెలె, యేసుతెయి అనెన్
కతెత్య్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
ఒండి లోకుమ్ తె అనెన్ కచి నావ్ తెన్

రచిచ్ంచుప జంక కో కి నెతిరి” మెన
పేతురు సంగిలన్.

13 పేతురుక 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 రిసొయ్ఇసి
తెలివి తెన్ దయిరిమ్ జా అసిత్ మెన
వెలెల్ల మానుస్ల్ చినిల. 14 పడొత్ , అగెగ్
సొటొట్ జా తిలొమానుస్ అపెప్ చెంగిల్ జా
జోవయించి నెడిమి టీఁవొజ అసెస్ మెన
దెక కెర, జేఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ నింద సంగుక
నెతిరల్.

15 అనెన్ కిచొచ్ సంగుక నెత కెర,
యోహానుక చి పేతురుక సబ తెంతొ
బార్ కెర, వెలెల్ల మానుస్ల్ లటట్బనల్.
16 “ఈంజేఁవ్ దొగుల మానుస్ల్ చి రిసొ
అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? కిచొచ్ సిచచ్
కెరుక నెతుమ్, కిచొచ్గె. కిచొచ్క మెలె,
తెదిద్ వెలిల్ కామ్ఇనెన్చిఅతిత్ జరుగ్ జాఅసెస్
మెనఈంజయెరూసలేమ్ తెచమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఆమ్ కి దెక అసుస్మ్,
చి కిచొచ్ వేర సంగుక నెంజె. 17 గని,
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్ కో సూన్ త
నాయ్మెన,ఈంజేఁవ్ దొగుల జోచినావ్
తెన్ అనెన్ కకక్ కిచొచ్ నే సంగిత్ రితి
బియఁడ ఆడ దెమ”మెనతీరుప్ సంగిల.
18 తెదొడి, 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, తుమ్ మానుస్ల్ సంగిలి కోడు అమ్
కెరెల్ చెంగిల్ గే, తూమ్ సరిగా ఉచర.
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జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొ జో దేముడు సొంత
కిచొచ్ మెనెదె గే ఉచర. 20అమ్ దెకిలిసి
సూనిల్సి, ఆమ్ మానుస్ల్ క నే సంగితె
తంక నెతుమ్, నేన” మెన జేఁవ్ దొగుల
యేసుచ బారికుల్ సంగిల.

21 ‘యేసుచి అదికారుమ్ చి తెడి జో
సొటొట్ మానుస్ చెంగిల్ జలొ’మెన పెజల్
ఎతిక్జిన్ దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె
తిల. జేఁవ్ చి రిసొ, ‘జేఁవ్ దొగులక అమ్
సిచచ్ కెరెల్ పెజల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరుల’
మెన కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక నెత కెర, ఎకిక్
కోడ్ కయ్ జోవయింక అనెన్ బియఁడ కెర,
వెలెల్ల మానుస్ల్ జోవయింక విడద్ల్ కెరల్.
22 పెజల్ కిచొచ్క దేముడుచి గవురుమ్
ఒగగ్ర్ నముకుమ్తెన్సంగితెతిలమెలె,
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 వెలెల్ల మానుస్ల్
జోవయింక సంగిలిసి ఎతిక్ సంగ దిల.
24 జేఁవ్ సూన కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ బెద దేముడుక
ఇసి మెన గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ పారద్న
కెరుక దెరల్: “ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ
అమ్ చొ దేముడు పబువ, పరలోకుమ్
బూలోకుమ్, సముదుమ్, జేఁవ్ ఎతిక్తె
తతిసి కిచొచ్ నే పిటెత్ జెరమ్య్ లొసొ
తూయి. 25 తుమ్ చి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ లటట్బిత్కయ్, తుచొ సేవ కెరొసొ
జలొ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదుచి
చోండివాట్ తూయిసంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
దేముడుక నేనల్ దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్

కిచొచ్క జోవయింక నిసాక్రుమ్
ఉచర వెలెల్లమానుస్ల్ మెననల్?
అమ్ చయ్ పెజల్ కి జోవయింక
నేనల్ రిత జా, కిచొచ్క కామ్ క

నెంజిలకుటల్జోవయించిరిసొ
ఉచరల్? 26 ఒండి లోకుమ్ చ
రానలు, అదికారుల్, కుట కెరిల్
రితి ఎకిక్తె బెద, దేముడుక కి,
జో ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్ క కి
యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల

మెన దావీదుచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్.
27 నిజుమి, ఈంజయి పటున్మ్ తె
హేరోదు రానొ, పొంతి పిలాతు అదికారి,
యూదుల్ నెంజిలస ఇసాయేలులు
మెల అమ్ చ యూదుల్, ఎతిక్జిని,
దేముడుచి సుదిద్ తిలొ తూయి ఏలుప
కెరయ్ లొ సేవ కెరొసొ జలొయేసుక కుట
కెర, జోవయించి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరిల్
రితి జల. 28 ‘జరుగ్ జవుస్’మెనతూయి
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 కనాక్రుమ్
దెక, 30 జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క ఇనెన్చి
అతిత్ చెంగిల్ కెరె తా, సుదిద్ తిలొ తుచొ
సేవ కెరొసొ యేసుచి నావ్ తెన్ జోచి
అదికారుమ్ క గురు జతవెలొల్ కమొకెరవ
కెరవ, ఈంజేఁవ్ పూరి దయిరిమ్ తెన్
తుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రితి ఇనెన్క
తోడు తా, మెనపారద్న 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
పూరిసెకిదెతికయ్,పూరిదయిరిమ్తెన్
దేముడు దిలి బోదన కెరిల్సి ఎతిక్ సంగుక
దెరల్.

యేసుక నంపజలస కటుట్ తెన్తిలిసి
32 జేఁవ్ పొదులె, యేసుపబుక

నంపతిలస ఎతిక్జిని, ఎకిక్ ఆతమ్,
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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 ఎకిక్లొ తోడు కెరె తిల.
33 పడొత్ , దేముడు యేసుచి ఆతమ్సెకి
జోవయించి పెటిట్ తిలి రిసొ, జేఁవ్
బారజిన్ జోవయించ బారికుల్ పూరి
దయిరిమ్ తెన్ యేసుపబు మొర అనెన్
జిలిసిచి రిసొ సాచి సంగితె తిల. 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

36 యోసేపు మెలొ ఎకిక్లొ
జోవయింతె తిలొ. ‘దయిరిమ్ కెరొసొ’
మెలి అరుద్ మ్ తెన్ జోక ‘బరన్బా’ మెన,
బారజిన్ బారికుల్ ఆసిమ్ నావ్ తిఁయ
తిల. జో, యూదుడు జలొ లేవీ మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ జయెదె. జో
జెరిమ్లి దేసిమ్ కేన్ మెలె, కుప మెలి దీవి
దేసిమ్. 37 జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, జోక
కలుగు జలి ఏక్ బాటి జో విక కెర, జా
వికిలి డబుబ్ల్ దెరన, జేఁవ్ బారజిన్
బారికుల్ 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 మ్ జా, జా బుఁయి
వికిలి డబుబ్ల్ చి ఏక్ వాట తియన 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 తుచి పూచి. తుయి అపెప్
ఉచరిల్ మోసిమ్ కిచొచ్క? తుయి కెరిల్స్ చి
అరుద్ 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.
5 ఈంజేఁవ్ కొడొ సూనిల్ బేగి, అననీయ
బుఁయెయ్ సేడ మొర గెలన్. జో తపుప్
కెర మొరిల్స్ చి రిసొ సూనల్స ఎతిక్జిన్
బియఁ గెల. 6తెదొడి ఒతత్ తిల ఉబెడల్
బటట్ తెన్ జోచి పీనుమ్ డంక, ఉకుక్ల
వయన,మెసెన్ రోవ గెల.

7 రమారమి తినిన్ గంటల్ గెతికయ్,
అననీయచి తేరిస్ జేఁవ్ బారికుల్
తిలిస్ తె అయ్ లి. మునుస్స్ క జరుగ్
జలిసిజానేనె. 8జెతికయ్, పేతురు జాక
పసుల,జాబుఁయివికిలిడబుబ్ల్ చిరిసొ
జాక పుసిలన్. అననీయ దిలి ఎదిలి
డబుబ్ల్ చి రిసొ సంగ, “తెదిద్లికయ్
జా బుఁయి వికిలదు గె?” మెన
పుసితికయ్, జా “తెదిద్లికయ్” మెన
సంగిలి. 9 పేతురు జాక, “తుమ్
దొగుతెర కుట కెర అబదుద్ మ్ సంగిలిసి,
పబుచి ఆతమ్క కొంకడిల్ రితి జతయ్మెన
బిసుస్ నాయ్ గె? ఆదె! సూను! తుచొ
మునుస్ద్ క రోవిలస అనెన్ ఉటట్ జెతికయ్
అవాడ్ జెతయ్. అయ్ లె, తుచి పీనుమ్
ఉకుక్ల వయన తుక కి మెసెన్ రోవుక
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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 వయనమెసెన్ గెచచ్,మునుస్స్ చి
సొడి జాక రోవిల. 11 జా దీసి జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ, యేసుక నంపజలసచి
సంగుమ్ చ ఎతిక్జిని, సూనల్ అనెన్
మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, దేముడు యేసుచి
ఆతమ్సెకిచి రిసొ బియఁ గెల.

12 జేఁవ్ బారజిన్ జోచ బారికుల్ చి
అతిత్ పబు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ
జరుగ్ కెరయ్ లన్. జేఁవ్ పొదులె, జేఁవ్
రోజుక దేముడుచి గుడితె పూరుగ్ మ్ చొచి
సొలొమోను నావ్ తిలి పేడె సబ
కెరుక అలవాట్ జా తిల. 13 వేర
మానుస్ల్ జోవయింతెన్ ఒతత్ బెదుక
బియఁ గెల, గని పెజల్ 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 గఁవివ్లెతెంతొ 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 కెర బార్ కెరల్న్. చి
జోవయింక, 20 “తుమ్ దేముడుచి
గుడితె గెచచ్ పెస, నెడిమి టీఁవొజ,
పబుతె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ తె బెదితి
ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా జితి రచచ్నచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ పెజల్ క పూరి బోదన
కెర” మెన, 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 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
ఎజొమానిచివెలెల్లపూజరుల్ సూన,పూరి
ఆచారిమ్ జా, “ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?
అపెప్ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె?” మెన,
బమమ్ జల.

25 తెదొడి కో గే జేఁవ్ వెలొల్
మానుస్ల్ తె జాఁ కెర, “తుమ్ జేల్ తె
గలిలస దేముడుచి గుడితె టీఁవొజ
పెజల్ క సికడత్తి” మెన సంగిల.
26 సంగితికయ్, దేముడుచి గుడిచ
జమానుల్ చ ఎజొమాని, జోవయించ
జమానుల్ తెన్ గెచచ్, బారికుల్ క
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దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెరల్. గని
జోవయింక కిచొచ్ దెబబ్ల్ పెటిత్ నాయ్,
అలల్ర్ కెరుక మెన చడిత్ కి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ‘జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్
పెజల్ అమ్ 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
టీఁవడమారల్దు, గని అమ్ చపూరుగ్ 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. 32 ఈంజ 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 కోపుమ్జా, జేఁవ్బారికుల్ క

మారుక కోర్ ప జల.

గమలీయేల్ సంగిలి కొడొ
34 గమలీయేల్ మెలొ పరిసయుయ్డు

ఎకిక్లొ ఒతత్ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
తిలొ. జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడొత్సొజయెదె. జోకఎతిక్జిని,
‘చెంగిల్ మానుస్’ మెన గవురుమ్
కెరుల. జో మానుస్ టీఁవ, దేముడుచి
గుడిచ జమానుల్ క, ‘ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ క
గడియ బార్ కెర తా’ మెన ఆడ దిలస్.
35 బారికుల్ క బార్ కెరవ, బెర తిల
వెలెల్లమానుస్ల్ క గమలీయేల్ ఇసిమెన
సంగిలన్: “అమ్ చ ఇసాయేలులుచ ఓ
తుమ్ వెలెల్లమానుస్ల్, జేఁవ్మానుస్ల్ క
తుమ్ కిచొచ్ కెరుక ఉచరె గే, జాగర తా.
36 జా సుటుట్ జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ ఏద
కెర. జేఁవ్ పొదులె దూదా మెలొ ఎకిక్లొ
‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెన సొంత గవురుమ్
సంగుక బులెత్ తిలొ, చి రమారమి చెతత్ర్
పుంజొజిన్ మానుస్ల్ జోవయింతెన్
బెదిల. గనిమానుస్జోకమారికయ్,జోచ
సిసుస్ల్ చెదురప్ జల, చి జా ఎతిక్ ఆరి
పాడ్జా గెలి. 37జాచి పడొత్ , పెజల్ లెకక్
కెరె తిలపొదులె, గలిలయపాంతుమ్ చొ
యూదా మెలొ ఎకిక్లొ కి వెలొల్ మెనన,
సగుమ్ జిన్ క సికడ సిసుస్ల్ కెరనొల్ . గని
జో కి మొర గెలొ, చి జోచ 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 కపాడ్జయెదె,చిఆమ్పిటట్వుక
మెన కిచొచ్ కెరుక నాయ్. 39 గని ఏక్
వేలఈంజేఁవ్ కెరిసి, దేముడు తియారిల్సి
జలె, తుమ్ కెదిద్ సిచచ్ కెరెల్ కి, పిటట్వుక
నెతురుస్. జాగర తా. ఈంజేఁవ్ కెరిసి
దేముడు తియారిల్సి జలె, తూమ్ అలల్ర్
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కెరెల్, జో దేముడుక విరోదుమ్ సుదల్ కి
జసెత్”మెన,జాగర సంగిలన్.

సిసుస్ల్ విడద్ల్ జలిసి
40జో గమలీయేల్ దసిస్ సంగితికయ్,

వెలెల్ల మానుస్ల్ సూనల్, చి బారికుల్ క
అనెన్ బుకారా కెర, కొరడ్ల్ తెన్ పెట,
“తుమ్ యేసుచి నావ్ తెన్ కకక్ కిచొచ్
సికడుక జయె నాయ్” మెన ఆడ దా,
విడద్ల్ కెరల్.

41 బారికుల్, జలె, కిచొచ్ బుదిద్ తెన్
జా సబ కెరిల్స్ తెంతొ బార్ జల మెలె,
‘యేసుపబుచినావ్ క గవురుమ్ కెరి రిసొ
జోచి గవురుమ్ దెకయ్ లి రిసొ, అమ్
నిసాక్రుమ్ జంక జలెకి, జొయియ్ అమ్ క
నిసానవిలువ రితిదెకఅసెస్మెనఅమ్ క
పూరి సరద్’ మెన, సరద్ సేంతుమ్ తెన్
తిల. 42 అనెన్, దేముడుచి గుడితె కి,
గెరి కి,యేసుక, ‘జొయియ్దొరుక్జలొకీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన, పెజల్ క రోజుక
సికడుక ములితి నాయ్.

6
నిసానల్ సతుత్ జిన్ సతిత్మ్ తిల

మానుస్ల్
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,చిదొరుక్ జలిసిఎతిక్జిన్ క వంటుక
నెతిరల్, చి “ఎబీ బాస లటట్బెత్ రండెల్
మానుస్ల్ క సరిపుచుప జతిసి దెతతి
గని అమ్ చక నాయ్” మెన, గీకు బాస
లటట్బత్స గోస కెరల్. 2 జాకయ్, తెదొడి
జేఁవ్ బారజిన్ యేసుచ బారికుల్ కిచొచ్
కెరల్మెలె,యేసుకనిదానుమ్నంపజలస

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,
‘బీద సుదల్ క దెకుత్’ మెన, తుమ్ చి
తెంతొ సతుత్ జిన్ క నిసాన, కీస మానుస్ల్
జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తంక మెలె, ‘సరిగా
మానుస్ల్ జేఁవ్’మెన,ఎతిక్జిన్ కజానల్స
జా తంక, చి పబుచి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ పూరి కెరి బుదిద్
తిలస జేఁవ్ తంక; బుదిద్ సుదల్ జేఁవ్
తంక. దసస్ మానుస్ల్ క తుమ్ నిసాన,
చి జా సేవచి రిసొ అమ్ జోవయింక
అదికారుమ్ దెమ్ దె.

4 “ఆమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
ఆము పారద్న కెరె తంక, పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరె తంక” మెన
బారజిన్ సంగితికయ్, 5 మొతుత్ మ్
నంపజల మానుస్ల్ జా కోడుక సరద్
జల, చి బీద సుదల్ క దెకుక మెన కకక్
నిసానల్ మెలె, సెత్పను మెలొ ఎకిక్లొక;
జో బలే నముకుమ్ చొ, జోచి పెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పూరి
కామ్ కెరి బుదిద్ జోక తయెదె. అనెన్
దస మానుస్ల్ తె కకక్ నిసానల్ మెలె,
పిలిప్,పొకొరుక, నీకానోరుక,తీమోనుక,
పరెమ్నాస్ క, నీకానొరు, జలె, జెరుమ్న్ క
యూదుడు నెంజె, గని దేముడుక
నంపజా, యూదుల్ చి అలవాట్ తె బెద
మారుస్ప కెరన తిలొ. జో దూరి తిలి
అంతియొకయ పటున్మ్ చొ మానుస్.
6 పెజల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ క నిసాన
బారికుల్ తె కడ ఆన్ తికయ్, జేఁవ్పారద్న
కెర జోవయించబోడివొ చడ అదికారుమ్
దిల.

సెత్పనుకవిరోదుమ్సుదల్గోసకెరిల్సి
* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప 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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7 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ దేముడు దిలి యేసుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజల.
జా యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పెజల్
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల, చి దేముడుచ
పూజరుల్ 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 గనియూదుల్ తెచ సగుమ్ జిన్ ‘విడద్ల్
జలస’ మెన నావ్ తియనిల్ గుంపుచ
జవుల. జోవయింక సొంత సబగేర్
తయెదె. జేఁవ్, పడొత్ లిబియ దేసిమ్ చి
కురేనియు పటున్మ్ చ, ఐగుపు దేసిమ్ చి
అలెకస్ందియ పటున్మ్ చ, కిలికియ
పదేసిమ్ చ, ఆసియా పదేసిమ్ చ తెన్,
కోపుమ్ జా, “తుచి బోదన తపుప్చి
కిచొచ్గె” మెన, సెత్పనుక ఆరి నింద కెరల్.
10 గని పబుచి ఆతమ్ సెత్పనుచి పెటిట్
సికడిత్కయ్, జో బోదన కెరిస్ తె బుదిద్
గాయ్నుమ్ ఒగగ్రి. చి జేఁవ్ కోపుమ్ జలస
జీనుక నెత లాజ్ జల. 11జాకయ్ జేఁవ్
జోవయించి లాజ్ చి రిసొచి గోసక గుటుట్
తెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, వేర మానుస్ల్ క
తోడు దెరన, “ ‘మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి రిసొ,
చి దేముడుచి రిసొ పెజల్ క కిచొచ్
కిచొచ్ సికడ, ఈంజొ సెత్పను మోసేక,
దేముడుక, దూసుప కెర అసెస్. ఆమ్
సొంతసూనల్మ్’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. “ఈంజొ మానుస్ కెదొద్డ్
తెదొడి ఈంజ దేముడుచి గుడిచి రిసొ,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొ రెగిడిల్ ఆగన్ల్ చి రిసొ,
అబదుద్ మ్ సికడెత్ తతత్య్. 14 ఈంజొ
సంగిలిన్ కిచొచ్ ఆఁవ్ సూన అసుస్మ్
మెలె, ‘నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు, ఈంజ
దేముడుచిగుడికపాడ్కెర,మోసేచిఅతిత్
దిల అమ్ చ అలవాటుల్ మారుస్ప కెరు’
మెనఈంజొసంగితెతతత్య్”మెనజేఁవ్
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

1తెదొడి, “జేఁవ్ సంగిలి సాచి సతిత్మ్
గె?” మెన ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి సెత్పనుక
పుసిలన్.

2 సెత్పను కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఓబావుడుల్ , ఓ వెలెల్లమానుస్ల్, అంచి
సాచి తుమ్ సూన. పూరుగ్ మ్, అమ్ చొ
అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొ హారానుతె నే
ఉటట్ గెతె అగెగ్, జో మెసొపొతమియతె
జితె తిలి పొది, గవురుమ్ తిలొ అమ్ చొ
దేముడు జోక డీస కెర, 3 ‘తుయి ఈంజ
తుచి దేసిమ్ ముల, తుమ్ చ సొంత
మానుస్ల్ క ముల, వేర దేసిమి ఉటట్
గో. *జా దేసిమి పాఁవితె ఎదక వాటు
దెకయ్ తె తయిందె’ మెన సంగితికయ్,
4 అమ్ చొ అబాహామ్ మెసొపొతమియ
తిలి జా కలీద్యుచి దేసిమ్ ముల దా
ఉటట్ గెచచ్, హారాను దేసిమి గెచచ్ జితె
తిలొ. జో అబాహామ్ చొ అబొబ్సి మొర
గెతికయ్, దేముడు జోక ఒతత్ తెంతొ
తెదయ్ తికయ్,తూమ్అపెప్జితిదేసిమి
ఉటట్ అయ్ లొ.† 5 గని జో ఇనెన్ జితె తిలి
పొది, ఏక్అడుగుచి ఎదిలిటాన్ కసొంత
మెనంతి రితి, జోక పబు సెలవ్ దెయె

* 7:3 7:3 ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. † 7:4 7:4 ఆదికాండుమ్ 12:4-8.
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నాయ్. గని, అబాహామ్ క ‡సంతానుమ్
తెదొడి నెంజిలె కి, దేముడు జోక, పడొత్ క
ఈంజ దేసిమ్ చి బుఁయి తుచి సొంత
ఆసిత్ తుకయ్ దా గెలిందె. తుకయ్, చి
తుచి పెటిట్ జెరిమ్తసక; తుచి సెకుమ్ చక;
కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దా గెలిందె
మెనజో పబు సంగిలన్.

6 “దేముడు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్
సంగిలన్మెలె,తుమ్ చిసెకుమ్ తెపడొత్ 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 ఇసాస్కు యాకోబుక ‡పాయిలన్,
చి యాకోబు §పుతత్రుస్ల్ క పాయిలన్.
జేఁవ్ బారజిన్ జలె, అమ్ చి సెకుమ్ క
తొలితొచ వెలెల్లమానుస్ల్ జల.

సెత్పను సంగిలియోసేపుచి కత
9 “జలె, జేఁవ్ బారజిన్ తె దెసుస్జిన్

అనన్సీంసి యోసేపు 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. చి ఐగుపు దేసిమ్ చొ
పరో రానొ, యోసేపుక దెక, చెంగిలొ
మానుస్, బుదిద్ తిలొసొ ఈంజొ” మెన,

జోక మెనిస్లన్, చి జోచి గెర్ తె ఎతిక్చి
ఉపిప్రి, ఒండి రాజిమ్ చి ఉపిప్రి కి,
‘ఏలుప కెరుస్’మెనజోక వెలొల్ కెరొల్ . ఒతత్
రానొక పిటట్వ యోసేపుక కో వెలొల్ జతి
నాయ్.

11 “జలె, †యోసేపు ఒతత్ ఏలుప కెరె
తతికయ్, ఒండి ఐగుపు దేసిమి, జోచ
అనన్సీంసి తిలి కనాను దేసిమి కి కరు
అయ్ లి. చి ఎతిక్జిన్ గొపప్ సెమల్
జల, చి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క కతిసి కేన్
కి దొరుక్ జయె నాయ్. 12 గని, ‘ఒతత్
ఐగుపు దేసిమి దాన్ తిఁయ అసిత్’ మెన
అమ్ చొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొ సూన
తా, దాన్ గెనన్ ఆన్ తు మెన, పుతత్రుల్
జల అమ్ చపూరుగ్ ల్ క ఒతత్ తెదయ్ లన్.
13 దొయెయ్రి తెదయ్ తికయ్, ఆఁవ్
తుమ్ చొ బావొది మెన యోసేపు
జోవయింక సంగిలన్. చి జా దీసి తెంతొ
యోసేపుచి కుటుంబుమ్ చ మానుస్ల్
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 జోచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్
ఐగుపు దేసిమిఉటట్ గెల. యాకోబు ఒతత్
జిఁయ, ఒతత్ మొరల్న్. జోచ పుతత్రుల్ కి
ఒతత్ జిఁయమొరల్, చి 16జోవయింతె కో
మొరెల్, కనాను దేసిమ్ చి ‘సెకెము’ మెలి
జేఁవ్ అగెగ్ జితె తిలి బయిలు దేసిమ్ తె
పీనుమ్ వయన, రోవిల. కేన్ మెసెన్
రోవిల మెలె, జా సుటుట్ వెండి కాసుల్ క
‘హమోరు’ మెలొ ఒతత్చొ మానుస్తె
అబాహామ్ మెసుస్న్ గెన తిలొ. జయియ్
మెసెన్ రోవిల.

‡ 7:5 7:5ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18, 17:8, 16-19. § 7:7 7:7ఆదికాండుమ్ 15:13-14. * 7:8
7:8 ఆడ † 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 17:10-14. ‡ 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 25:26. § 7:8 7:8
ఆదికాండుమ్ 35:22-26. * 7:9 7:9 ఆదికాండుమ్ 37 అదయ్యుమ్. † 7:11 7:11 ఆదికాండుమ్
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మోసేచిమతెత్లి సెత్పను సంగిలిసి
17 “జలె, జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి బస

జా రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ వెరుస్ల్
జలి పొది, ‘ఐగుపుతె§ జేఁవ్ నే ఉటట్
గెతె అగెగ్ అబాహామ్ క సంగ తిలి దేసిమి
అనెన్ ఉటట్ గెతి సమయుమ్ జా అసెస్’
మెన దేముడు దెకిలన్. జా సమయుమ్
జా అయ్ లి పొది, అమ్ చి సెకుమ్ చ
జేఁవ్ బారజిన్ పుతత్రుస్ల్ చ మానుస్ల్
కెతిత్జిన్జాతిలమెలె, ఒగగ్ర్ జిన్జాజెరమ్
అసిత్. 18 జేఁవ్ దసిస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జా గెతికయ్, అగెగ్చ పరో మెల రానల్
మొరికయ్, నొవొ పరో ఏలుప కెరయ్.
జోయోసేపుక నేనొల్సొ, జోచ మానుస్ల్ క
విరోదుమ్ జలొసొ. 19 జో అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క మోసిమ్ కెరల్న్. కీసి మెలె,
‘జేఁవ్ జిలె ఒగగ్ర్ జిన్ జా అమ్ క జీనుల’
మెన, ఎతిక్కమారుక మెన,జోవయించ
నొవర్జెరిమ్లబోదల్ క ‘దెరున్ సేడుత్ ’మెన,
అబబ్దింసిచి అతిత్ పరో సెమ కెర దిలన్.

20 “జేఁవ్ పొదులె *మోసే జెరిమ్లన్.
దేముడు జోక ఒగగ్ర్ పేమ దెకిలన్, చి
తినిన్ జొనొన్ ఎద జోవయించ అబబ్దింసి
కీసి గే గెరి లుంకడ పోసిల. 21 గని
పడొత్ , జోక అనెన్ లుంకడుక నెత కెర,
అబబ్దింసి బార్ కెరికయ్, పరోచి దువిసి
జోక ఉకుక్ల గెరి నా, ‘సొంత పూతుత్ ’
మెలి రితి దెక, జోక పోసిలి. 22 జా
పోస, ఐగుపు దేసిమ్ చ గాయ్నుమ్ ఎతిక్
పండితుల్ చి అతిత్ సికడిల్, చి వడిడ్లె, జో
ఒగగ్ర్ తెలివి తెన్ లటట్బెదె, కేన్ కామ్ కెరెల్
కి, తెలివి నిదానుమ్ కెరెదె.

†మోసే తపుప్ కెర బయిలు దేసిమి
ఉటట్ 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 పెటమారల్న్. 25దసిస్ 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”మెనఉచరపాసి
జా, కిచొచ్ మెలొమెలె, “బావుడుల్ , తుమ్
ఎకిక్ సెకుమ్ చ మానుస్ల్, తుమ్ కిచొచ్క
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ జటిట్ జా అసుస్స్?”
మెన పుసిలన్. 27 పుసితికయ్, తపుప్
కెరొల్సొ మోసేక సొడి పెలవ దా కిచొచ్
మెలన్ మెలె, తుయి కొనొస్? అమ్ చి
ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్ నాయ్, అమ్ క
తీరుప్ కెరుక తుక సెకి నాయ్. 28కాలిజో
ఐగుపుచొ మానుస్క తుయి పెట మారల్
దెబబ్ల్ అంకయ్ ఆజి పెటెత్ గె? మెన
గగొగ్ ల్ జలొ. 29దసిస్ సంగితికయ్, ‘అంక
మారుల’మెన,జాఐగుపు దేసిమితంక
బియఁ కెర, మోసే ఉటట్ నిగ, దూరి తిలి
బయిలు తిలి మిదాయ్ను మెలి దేసిమి
ఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ జితె తిలన్. ఒతత్ తా,
పెండిల్ జా దొగులపుతత్రుస్ల్ కపాయిలన్.

‡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 జామోసేక
డీసిలన్. 31 మోసే దెక, ఆచారిమ్

§ 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 చితతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-22. ‡ 7:29 7:30 30చిఉపిప్ర్ చితతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్
2:23, 3 అదయ్యిమ్ ఎద.
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జలొ. సరిగా దెకుక మెన ఇదిల్
పాసి గెచుచ్క దెరెల్, కిచొచ్ సూనొల్ మెలె,
32 ‘ఆఁవ్ తుచ పూరుగ్ ల్ చొ దేముడు.
ఆఁవ్, అబాహామ్ చి, ఇసాస్కుచి, పడొత్
యాకోబుచి, దేముడు.’ మెన సంగ,
దేముడుచి అవాడ్ అయ్ లి. దసిస్
జతికయ్, మోసే బియఁ, అదుద్ ర్ జా,
దెకుక దయిరిమ్జలొనాయ్. 33తెదొడి,
పబు జోక, ‘తుచ జోడుల్ కడను. తుయి
టీఁవొ జలి టాన్ ఒగగ్ర్ సుదిద్ అసెస్.
34జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమ్ చ అంచ పెజల్ క
కెర అలల్ర్ సెమల్ ఆఁవ్ దెక అసిస్. జేఁవ్
ఏడిత్సి సూన అసిస్, చి జోవయింక విడద్ల్
కెర బార్ కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత జా
అసిస్. అపెప్,జే! జాకామ్ చిరిసొఐగుపు
దేసిమి తుక అనెన్ తెదయిందె.’ మెన
పబు జలొ దేముడుమోసేక సంగిలన్.

35 “జో §మోసేక జోవయించ
మానుస్ల్, ‘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. ఐగుపు దేసిమ్ క నే ములెత్
అగెగ్ కి, పడొత్ ‘ఎరన’ సముదుమ్ తె, పడొత్
జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జేఁవ్ దొనిన్
విసొ వెరుస్ల్ జా బయిలు దేసిమి బులెత్
తిలి పొది కి.

37 “జలె, దేముడు అంకయ్ కీసి
తెదయ్ లన్ గే, జోచ కబురుల్ సూనయ్ 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 జోమోసేయి. 38 అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ జల పెజల్ ఎతిక్ జటుట్ తెన్
జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది,
దేముడుచొ దూత *సీనాయి డొంగె అనెన్
డీస, మోసే తెన్ లటట్బల్న్. చి దూతక చి
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క జో మోసే మదెనె జా,
అమ్ క దెంక మెన దేముడు సొంత రెగిడల్
ఆగన్ల్, జీవ్ దెత ఆగన్ల్,జోతె నఙనల్న్.

39 “గని అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ, జో
సంగిలి కోడు సూనుక నెస కెర, జోక
దూరి కెరిల్ రితి జా, జేఁవ్ ముల దిలి
†ఐగుపు దేసిమి తిలిస్ క అనెన్ కోర్ ప
జల, 40 అనెన్, మోసే డొంగె తెంతొ నే
ఉతజెతెఅగెగ్,అహరోనుమెలొమోసేచొ
అనొన్స్ తె గెచచ్ కెర, అమ్ క దేముడుల్
జా అమ్ చి పురెతొ గెచచ్ అమ్ క వాటు
దెకయ్ తి రిసొ, అమ్ క బొమమ్ల్ తెయార్
కెరు. అమ్ క ఐగుపు తెంతొ కడ ఆనొల్
జో మోసే కేనె ఉటట్ గెచచ్ అసెస్ గే, ఆమ్
నేనుమ్ మెన పెజల్ సంగిల. 41 జేఁవ్
పొదులె కిచొచ్ కెరల్ మెలె, వసొస్ పిలల్చి
రితిచి బొమమ్ ఏక్ తెయార్ కెర, జా
బొమమ్క జొకర బలి దిల, చి జేఁవ్ కెరిల్స్ చి
రిసొ సరద్ కెరనల్. 42 జాచి రిసొ, జేఁవ్
పొదుద్ క,జోనుక, సుకక్ల్ కజొకరి ఇసుట్ మ్
తిలె, దసస్చక జొకరు! మెన దేముడు
జోవయింక ముల, సిచచ్ దిలన్. దసిస్
జలిస్ చి రిసొ,జోవయించ కబురుల్ రెగిడిల్
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్.
ఓ ఇసాయేలుచి సెకుమ్ చ, తుమ్

బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి
పొది, అంకయి గొరెల్ గట
కండ బలి దెతె తిలదు గె?
43 నాయ్. ‘దేముడుల్ ’ మెన
వేరచక జొకరుక కోర్ ప జా,
‘మొలొల్ క’ దేముడు మెన,
గుడి బంద జొకరల్దు. సుకొక్
గురు తిలొ రొంపాయను

§ 7:35 7:35 నిరగ్మకాండుమ్ 5-14 అదయ్యల్. * 7:38 7:38 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20 అదయ్యల్,
24:12, 31:18. † 7:39 7:39 నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్.
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మెలొసొక దేముడు మెన
జొకరల్దు. దసస్చచ బొమమ్ల్
కెర జొకరల్దు. తుమ్ దసిస్
కెరిల్ రిసొ, బబులోను దేసిమి
ఒతత్ల్ తొ తుమ్ సరద్ నెంతె తతి
రితి, తుమ్ క ఒతత్చ మానుస్ల్
ఏలుప కెరు మెన, జేఁవ్ కడ
నెతుత్ ,మెన సిచచ్ దెయిందె”

మెన దేముడు రెగడ్ సిచచ్ దిలన్.
44 “జలె, జా బయిలు దేసిమి

అమ్ 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 చపూరుగ్ మ్ చయుదుద్ మ్ కెరఉదడ
గెల. తెదొడి కి, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
జా గుడి వయ ఆనల్. †ఒతత్ తెంతొ,
అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ దావీదు రానొ తిలి
ఎదక కి జయియ్ గుడితె దేముడుక బకి
కెరె తిల. 46 జో దావీదుక 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 జలి పొది,
జొయియ్ బందిలొ.

48 “గని, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ

అమ్ చొ దేముడు పబు కేనె జితయ్
మెలె, మానుస్ తెయార్ కెరల్ గుడితె
తయె నాయ్. జోచి కబురుల్ సంగిలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి;
49 పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్.

బూలోకుమ్ అంచ చటొట్
సుఁదితి పొదొ. జాకయ్, అంచి
విలువచి దేముడుచి గుడి
తూమ్కీసిబందితె? అంచిరిసొ
గేర్బందిలె,ఎకిక్ఒతత్ తయిందె
గె? 50 పరలోకుమ్ 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
వెలెల్ల మానుస్ల్ క సెత్పను, తుమ్ రాడ్
జీవ్ చమానుస్ల్, దేముడు సంగిలి సుదిద్
గురుచి సునన్తి అమ్ కెరన అసుస్మ్
మెన తుమ్ సంగితసు, గని జా ఎతిక్
తుమ్ క కామ్ క నెంజె. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ చి పెటిట్ సుదిద్ జసు నాయ్, తుమ్ చ
కానొ సూనుక నెసితి, చి దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ సికడిత్సి తుమ్ ఒపుప్స్నాయ్.
తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ కీసి పాపుమ్ కెరల్
గే, తూమ్ కి దసిస్. 52 జేఁవ్ పొదులె,
దేముడు కచి కచిఅతిత్ కబురుల్ తెదయ్ లె,
తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జోవయింక అలల్ర్
కెరుక, జో తెదయ్ లసతె కకక్ నే పిటెత్.
పడొత్ , ‘పరలోకుమ్ చిపునిన్మ్ తిలొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెంక అసెస్’ మెన
జోవయింతె కో సంగిల గే, జేఁవ్ తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ జోక మారుక. దసిస్ కి, జో
కీసుత్ జెతికయ్, తుమి జోక నెస, గోస
కెర, జోక మార గెలదు. 53 ‘పెజల్ క
సికడుత్ ’ మెన దేముడు దూతల్ చి అతిత్
తుమ్ కయ్జోచ ఆగన్ల్ దిలన్, గని జోచ

‡ 7:44 7:44 నిరగ్మకాండుమ్ 24:10-31 అదయ్యిమ్ ఎద. § 7:45 7:45 దివ్తీయోపదేశ 34

అదయ్యిమ్. * 7:45 7:45 యెహోసువ 1-6 అదయ్యల్. † 7:45 7:45 సమూయేలు దొనిన్చి
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ఆగన్ల్ రితి తుమ్ ఇండుక 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.
55జో, మాతుమ్, జోచి పెటిట్ దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్బెరతతికయ్,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.
57 జో దసిస్ సంగితికయ్, జోవయించి
కోపుమ్ చిఒరస్దా,జేఁవ్ చి కంగొడ్ డంకన,
జటుట్ తెన్ జోచి ఉపిప్రి నిగ జాజోక దెరల్.
58జోక పటున్మ్ తెంతొ పెలవ దా బార్
కెర, జోక పతల్ గలమారుక దెరల్. సాచి
సంగతిలసజోకపతల్గలిలిస్ తెబెదిల.
పతల్ గలుక మెన, జేఁవ్ చ ఉపిప్ర్ చ
పాలల్ కడన కెర,సావులు మెలొఉబెడొ
ఎకిక్లొచి చటెట్ తిల. 59 జేఁవ్ మానుస్ల్
పతల్ గల మారె తతికయ్, సెత్పను ఇసి
మెన పారద్న కెరల్న్. “పబు జలొ ఓ
యేసు, అంచి జీవు తూయి తుచితె కడ
నే” మెన కెర, 60 మొగల్ టెక, గటిట్ఙ
అవాడ్ తెన్ ఒరస్ దా అనెన్, “పబువ,
ఈంజేఁవ్ అపెప్ కెరి పాపుమ్ ఇనెన్యింక
చెమించుప కెరు!” మెన పారద్న కెర
మొర గెలన్.

8
1 సెత్పను మొరిల్స్ తె సావులు తిలన్.

‘మొరుస్’మెనజో కి ఒపప్న తిలొ.

నంపజలస చెదురప్ జా వేరతె ఉటట్
గెలిసి

జలె, జా దీసి తెంతొ, యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె యేసుక నంపజలస
మొతుత్ మ్ క నంపనెంజిల యూదుల్
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుక దెరల్. అలల్ర్ కెర
జోవయింక ఉదడిత్కయ్, నంపజలసతె
ఒగగ్ర్ జిన్ చెదురప్ జల. చెదురప్ జా
ఒండియూదయ పదేసిమి చి సమరయ
పదేసిమి గెల. యేసుచ బారికుల్,
మాతుమ్,యెరూసలేమ్ తెతాఁ గెల.

2 జా మదెనె, పబుక సతిత్మ్ తిల
యూదుల్ సగుమ్ జిన్ సెత్పనుక రోవిల,
ఏడుకులుజాఒగగ్ర్ దుకుమ్తెన్రోవిల.

నంపజలసక సావులు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరె తిలిసి

3సావులు,మాతుమ్,యెరూసలేమ్ తె
కీసుత్ క నంపజలసచి సంగుమ్ క పాడ్
కెరుక ఉచర, జోవయింక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరుక దెరల్న్. జోవయించ
గెరల్ ఎతిక్తె గెచచ్, పెస, జోవయించ
మునుస్బోదల్ క తేర్ బోదల్ క, ఎతిక్క
దెర, జేల్ తె గలయ్ లన్.

4 చెదురప్ జల యేసుపబుక
నంపజలస, జలె, కిచొచ్ కెరె తిల మెలె,
జోచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె
తా బులెత్ తిల.

5 తెదొడి బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ
పిలిప్ మెలొసొ, సమరయ పదేసిమ్ చి
పటున్మ్ఏక్ తెగెచచ్,యేసుకీసుత్ , ‘దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్’ మెన
పెజల్ కబోదనకెరెతిలన్. 6ఒతత్చపెజల్
జోచిబోదనసూనల్,అనెన్,జోచిఅతిత్ 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, గటిట్ఙఒరస్దా,పూరిఉటట్ గెల. పడొత్
ఉటుట్ క నెతిరల్మానుస్ల్,సొటట్ మానుస్ల్,
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చెంగిల్ జల. 8 జాకయ్ జా ఒండి
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 కెరెతిలన్. కిచొచ్ కిచొచ్వెలొల్ కమొ
కెర, ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెనన, సమరయ
పదేసిమ్ చ ఎతిక్జిన్ క ఆచారిమ్ కెరెదె.
10 జోచ కమొ దెక, “దేముడుచి వెలిల్
సెకి తిలొసొ ఈంజొ” మెన, బాల వెలొల్
జా పాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్ జోక నంపజా
తిల. 11 కిచొచ్క జోక దసిస్ నంపజా
మోసిమ్ జా తిల మెలె, జో ఒగగ్ర్
వెరుస్లు సయ్ తాన్ చ దస కమొ కెర కెర
జోవయింక ఆచారిమ్ కెరె తిలన్.

12 గని, దేముడుచి *రాజిమ్ చి రిసొ,
యేసుకీసుత్ చి †అదికారుమ్ చి రిసొ,
పిలిప్ పెజల్ క బోదన కెరె తతికయ్,
జోచ కొడొక నంపజా గెచచ్ కెర, తేర్ బోదల్
కి మునుస్బోదల్ కి, బాపిత్సుమ్ నఙనల్.
13 సయ్ తాన్ చ కమొ కెరొ జో సీమోను
కి నంపజా, బాపిత్సుమ్ నఙన, పిలిప్ చి
పటిట్ బులుక దెరల్న్, అనెన్, యేసుపబుచి
అదికారుమ్ తెన్ కెరల్ వెలొల్ కమొ, జొరొజ్ల్
బాదల్ జలమానుస్ల్ చెంగిల్ జలిసి దెక
దెక,జో కి బలే ఆచారిమ్ జలొ.

పేతురు యోహానులుక 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.

15 జేఁవ్ 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 చి యోహాను 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. 20 సంగితికయ్,
పేతురు, జోక “ ‘డబుబ్ల్ దిలె దేముడు
దెతి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి వరుమ్
గెనుక జయెదె’మెనతుయిఉచరిల్ రిసొ,
తుచి డబుబ్ల్ తుచి తెన్ నాసెనుమ్ తె
గెసుస్! 21 తుచి పెటిట్ దేముడు తెన్
సతిత్మ్ జంక నాయ్, చి జోచి ఈంజ
కామ్ తె తుయి బెదుక జయె నాయ్.
22 తుయి ఉచరిల్ వెలిల్ ఈంజ పాపుమ్
చెమించుప జంక తుయి కోర్ ప జతసి
జలె, జోచి దయ తిలె తుక రచిచ్ంచుప
కెరుస్ మెన, తుయి కెరిల్ గార్ కామ్ ముల
దా, పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా జోక పారద్న
కెర సంగు. జో కిచొచ్ కెరెదె గే జోచి
దయ. 23 సయ్ తాన్ చ పాపుమ్ బుదిద్
అపెప్క తుచి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్, అపెప్క
తుచి పెటిట్ ఆసల్ గోసల్ అసిత్ మెన
ఆఁవ్ దెకితసి” మెన పేతురు సీమోనుక
సంగిలన్. 24 జలె, సీమోను బియఁ

* 8:12 8:12 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చిపెటిట్ జో
ఏలుప కెరిసి, 2జోవయించిఆతమ్సెకిఈంజలోకుమ్ తెకామ్కెరిసి, 3ఈంజఉగుమ్మారుస్ప జలెజోఎదారుద్ మ్
ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తెజో ఏలుప కెరిసి. † 8:12 8:12 నెంజిలె ‘నావ్’.
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గెచచ్ కిచొచ్మెన బతిమాలప్జా సంగిలన్
మెలె, “తుయి సంగిలి సిచచ్ అంచి
ఉపీప్ర్ నే జెతు మెన తుమి పబుక
పారద్న కెరు.” మెన సంగిలన్.

25 పేతురు, యోహాను, జలె,
యేసుపబుచి రిసొ సాచి సంగ, జోచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనవ కెర, ఒతత్ తెంతొ
అనెన్ బార్ జా, సమరయచ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
గఁవివ్లె గెచచ్, బుల బుల, పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ సంగ బోదన కెరె తా,
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవ అయ్ ల.
పిలిప్ ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొ

మానుస్క బోదన కెరిల్సి
26 మదెనె, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ

పిలిప్ తె జా కెర, “తుయి ఉటట్ ఇనెన్
తెంతొ బార్ జా, 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 తెజాతిలొ. 28అపెప్ అనెన్
జోచిసొంతదేసిమిఉటట్ గెతెఅసెస్. జోచి
రదుమ్ తె వెస తా, దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ సదు కెరె అసెస్.

29జలె,పబుచిఆతమ్పిలిప్ చిఆతమ్తె,
“తుయి దెకితి రదుమ్ క పాసి గెచచ్
దెకు” మెన సంగితికయ్, 30 పిలిప్
జా రదుమ్ తెచొ నిగ గెచచ్, యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్సి పుసత్కుమ్జో
సదు కెరిసిసూన కెర,జోక, “తుయిసదు
కెరిసి తుక అరుద్ మ్ జెతయ్ గె?” మెన
పుసిలన్. 31 “కో జవుస్ అంక అరుద్ మ్

సంగిలెకయ్అంక కీస్అరుద్ మ్జయెదె?”
మెనజో సంగిలన్, చి ‘అరుద్ మ్ సంగుస్’
మెన, రదుమ్ తె పిలిప్ క వెగడ వెసడల్న్.

32 దేముడుచి కేన్ కోడు జో సదు కెరె
తిలొ మెలె, “మెండక కండ బలి కెరి
రిసొ ఉదడ నెతిత్ రితి జోక ఆనల్, నెంజిలె
రోమల్ కతయ్ తి మొకెమ్ మెండపిలల్ కీసి
జమ్ న తయెదె గె దసిస్ ఈంజొ కి చోండి
డంకన తుకెల్ తయెదె. 33 ఇనెన్చి
విలువ కడల్, చి ఇనెన్చి రిసొ సరిగా
తీరుప్ జతి రితి ఒపిప్తి నాయ్. ఇనెన్క
‘బోదల్ పాయ్ లన్’ మెన కీసి సంగుక
జయెదె? ఇనెన్క ఈంజ బూలోకుమ్ తె
జేఁవ్మారల్!”
34 జో ఆండెరొ, పిలిప్ క కిచొచ్ మెన
పుసిలన్ మెలె, “దేముడు పబుచ
కబురుల్ సంగితొ జోపూరుగ్ మ్ చొ కచి రిసొ
ఇసి సంగితయ్? జోచి సొంతచి రిసొ గే,
కేన్జవుస్వేరమానుస్చి రిసొగె?” మెన
పుసితికయ్, 35పిలిప్ చోండి పుటట్వ, జో
ఆండెరొ సదు కెరె తిలి కోడుచి అరుద్ మ్
తొలితొ సంగ, యేసుచి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ ఎతిక్ జోక బోదన కెరల్న్.

ఆండెరొబాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
36 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల వటెట్ గెతె

తా పాని గాడు ఏక్ దెకిల. దెక,
“ఆదె, పాని! ఆఁవ్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక
కిచొచ్ అడుడ్ కిచొచ్గె, నాయ్ గద?”
మెన జో ఆండెరొ సరద్ జా సంగిలన్.
37 ‡పిలిప్ జోక “తుయి యేసుపబుక
పెటిట్ పూరి నంపజలది మెలె, బాపిత్సుమ్
నఙనుక జయెదె.” మెన సంగితికయ్,
“యేసుకీసుత్ దేముడు పబుచొ పుతుత్ సి,
§జలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి.” మెన
ఆండెరొ సంగిలన్.

38 తెదొడి రదుమ్ క జో టీఁవొ కెర,
పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల ఉత పానితె

‡ 8:37 8:37 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 37 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
§ 8:37 8:37 జలొ…రచిచ్ంచుప కెరొసొచి కోడు దసేస్ తయెనాయ్, గని జా అరుద్ మ్ ఒతత్ తయెదె.
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ఉతిరల్,చిజోఆండెరొక పిలిప్బాపిత్సుమ్
దిలన్.

39 తెదొడి, జేఁవ్ పానితె తెంతొ అనెన్
బార్ జతికయ్, *పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క
దెర నిలన్, చి ఆండెరొ జోక అనెన్ నే
దెకిలన్. జో ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్
సొంత దేసిమిఉటట్ గెలన్.

40 పిలిప్ ఒతత్ తెంతొ అజోతు మెలి
పటున్మ్ తె డీసిలన్. ఒతత్ డీస కెర బార్
జా, ఉతత్ర పకక్ గెతి వటెట్ గెచచ్ గెచచ్,
ఎతిక్ పటన్లె గఁవివ్లె పబుచి సుబుమ్
కబుర్ సూనవ సూనవ, సరియ
పటున్మ్ తెపాఁవిలన్.

9
యేసుక నంపజలసక సావులు

అలల్ర్ కెరె తిలిసి
1 సెత్పనుక మారిల్స్ తె తెదొడి బెద

తిలొ సావులు, ఈంజ మదెనె కిచొచ్
కెరె తిలొ మెలె, యేసుపబుక నంపజా
జోవయించ *సిసుస్ల్జలసక ‘మారిందె’
మెన బియడెత్ తిలొ. జలె, కిచొచ్
కెరొల్ మెలె, యెరూసలేమ్ తె ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరితె గెచచ్ కెర, 2 “దమసుక్
పటున్మ్ తెచ అమ్ చ యూదుల్ చ సబ
గెరల్ చ అదికారుల్ క ఆఁవ్ దెకయ్ తి
రిసొ అంక ఉతల్ దె, చి ఆఁవ్ ఒతత్
గెచచ్, ‘రచచ్న వాటు యేసుయి’ మెన
జోవయింక నంపజలసక చజిలె, జేఁవ్
తేర్ బోదల్ జలెకి, మునుస్బోదల్ జలెకి,
జోవయింక దెర బంద, ఇతత్ల్ అమ్ చి
యెరూసలేమ్ తె సిచచ్ కెరుక మెన కడ
ఆనిందె”మెన సెలవ్ సంగిలన్.

3 జలె, సావులు పయానుమ్ గెతె తా
దమసుక్ పటున్మ్ క పాసి అయ్ లి పొది,
ఓదె, ఆగాసుమ్ తెంతొ అంకి అందర్ కెర
ఉజిడి జోచి సుటుట్ నంత జా అడుడ్ కెరిల్.

4చిజో బుఁయెయ్ సేడ నిజ తిలిపొది 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.
6 అలెల్, తుయ్ ఉటట్ ఈంజ పటున్మ్ తె
గెచచ్ పెసు, చి ఒతత్ తెంతొ తుయి కిచొచ్
కెరుక అసెస్ గే, తుక సూనయిందె” మెన
యేసు సంగిలన్.

7 సావుల్ తెన్ బెద పయానుమ్ కెరె
తిల మానుస్ల్, జలె, జా అవాడ్ సూనల్,
గని కకక్ నే దెక, కిచొచ్ మెనుక నెత కెర,
టకుక్న జా తిల. 8సావులు, మాతుమ్,
బుఁయి తెంతొ ఉటట్ , టీఁవొజ, అంకివొ
ఉగిడెల్, కిచొచ్ దెకుక నెతిరొల్ . జాకయ్జేఁవ్
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 తా పారద్న కెరె అసెస్.
12 జో పారద్న కెరె తతికయ్, జోక కిచొచ్
సివన్ దెకవ అసిస్ మెలె, అననీయమెలొ
ఎకిక్లొ జో సావులు తిలి గెరి జా కెర,
పెస, జోక ‘అనెన్ దెకుస్’ మెన జోచి

* 8:39 8:39 ‘పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్’ నెంజిలె జో మంతిచి పెటిట్ పబుచి ఆతమ్ బెరికయ్, జో దెతి

సెకివరుమ్జోవయింకదొరుక్ జలి,చిపబుచి దూతపిలిప్ క కడ నిలన్,చి…. * 9:1 9:1మతత్యి,మారుక్,
లూకా చియోహానుతె ‘సిసుస్ల్’ మెన ఒగగ్ర్ సుటుల్ సంగిలె యేసుచ బారజిన్ సిసుల్ కయి సంగితతి, గని ఈంజ
కోడుతెచి రితి, కోజోవయింక నంపజాజోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క ‘జోవయించ సిసుస్ల్’
మెనుక జయెదె.
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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 ఎదివాట్అలల్ర్ కెర అసెస్.
14జో ఇతత్ల్ అయ్ లె, తుచి నావ్ దెరస
ఎతిక్క దెర, బందుక మెన ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ జోక సెలవ్ దా అసిత్” మెన
సంగిలన్.

15 గని పబు జోక, “ఒతత్ గో,
‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ క, రానల్ క, ఇసాయేలుల్ క కి,
అంచినావ్తెన్అంచిరిసొసాచిజవుస్’
మెన ఆఁవ్ జోక నిసాన అసిస్. 16జో కి
అంచినావ్ అంచి కామ్ చి రిసొ ఎతిత్వాట్
అలల్ర్ బాదల్ సేడెదె. జోక జా ఎతిక్
దెకయిందె”మెన పబు జబాబ్ దిలన్.

17పబు 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 ‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుచి పెటిట్ తతి వరుమ్
తుక దొరుక్ జవుస్ మెన అంక ఇనెన్
తెదవ అసెస్” మెన అననీయ సంగిలన్.
18సంగిల్ బేగి,సావుల్ చ అంకివొ తెంతొ
పొరల్ రితస కుసిడల్, చి జోచ అంకివొ
అనెన్ డీసిల. తెదొడి జో ఉటట్ ,బాపిత్సుమ్
నఙన, 19అనిన్మ్ కెర,అనెన్ సతుత్ జలొ.
ఒతత్ తెంతొ, సావులు జా దమసుక్

పటున్మ్ తె యేసుక నంపజల సిసుస్ల్
తెన్ సగుమ్ దీసల్ తాఁ గెలొ, 20 చి
బేగి జోవయించ సబ గెరలె యేసుచి
రిసొ కిచొచ్ సాచి సంగితె తిలన్ మెలె,
“నిజుమి, అమ్ చొ దేముడుచొ ఎకిక్లొ
పుతుత్ స్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,
జో” మెన సాచి సంగిత్ తిలన్.
21సావులుక, ‘జో ఇసిసాచి సంగితయ్’
మెన సూన, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా,
“యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుచి నావ్

దెరస ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొ
ఈంజొ, 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 సబతె జో బోదన కెర
కెర, యేసుక, ‘నిజుమి దొరుక్ జలొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో’ మెన తెలివి తెన్
రుజుజ్ ల్ బెదయ్ తె తిలొ, చి నంపనెంజిల
యూదుల్ కిచొచ్ జబాబ్దెంక గే నేన గెల.
సావుల్ క మారుక మెన యూదుల్

కుట ఉచరల్
23 ఒగగ్ర్ దీసల్ గెతికయ్, సావుల్ క

మారుక మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కుట ఉచరల్, 24 గని జేఁవ్ కుట
ఉచరిల్స్ చి రిసొ సావులు సూనొల్ . జోక
మారుక మెన రోజుక అందరె మెదెద్నె
పటున్మ్ చ గుమమ్లె మానుస్ల్ రకితె
తవుల, చి రిసొ, 25జోచ సిసుస్ల్ కిచొచ్
కెరల్ మెలె, ఏక్ దీసి అందరె జోక బొడొవ
దా, పటున్మ్ చి డోంక్ తిలి కోటతెచి
గదితె వెగడ దా, ఏక్ గంపతె వెసడ
దా, కిటిక్వాట్వాలివొ 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 దమసుక్తె సావులు
దయిరిమ్తెన్యేసుచినావ్తెన్బోదన
కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ బరన్బా బారికుల్ క
సాచి సంగిలన్. 28 జాకయ్ జా దీసి
తెంతొ యెరూసలేమ్ తెచ పబుచ జేఁవ్
బారికుల్ జోక సరద్ తెన్ బెదవనల్, చి
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జోవయింతెన్తా,రోజుక 29పబుచినావ్
తెన్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెరె తిలన్.
పడొత్ , యేసుక నే నంపజల గీకు బాస
లటట్బెత్ యూదుల్ క పబుచిసాచిసావులు
సంగితెతిలన్. రుజుజ్ ల్ బెదయ్ తెతిలన్,
గని జేఁవ్ జోక మారుక కోర్ ప జా తిల.
30జోకజేఁవ్మారుకకోర్ పజలిస్ చిరిసొ
సిసుస్ల్మెనకెర,జోక సరియపటున్మ్
ఎదక బొడొవ దాఁ కెర, ఓడతె వెగడ, జో
జెరిమ్లి తారుస్ పటున్మ్ తె తెదవ దిల.

31 జలె, సావులు నంపజా మారుస్ప
జలిస్ చి రిసొ, జేఁవ్ పొదులె, ఒండి
యూదయ పదేసిమి, గలిలయ
పాంతుమ్ తె చి సమరయ పదేసిమ్ తె
యేసుక నంపజలసక కో అలల్ర్ కెరి
నాయ్, చి అనెన్ డిటుట్ మ్ జల. పబుక
బియఁ సతిత్మ్ ఇండితె తిల, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయింక
దయిరిమ్ కెరె తిలి, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజా,జోవయింతెన్ బెదిల.

32జేఁవ్ పొదులె, పేతురు ఒండి బులెత్
తా, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క దెకితె తిలొ,
చి లుదద్ మెలి ఏక్ పటున్మ్ తె పబుచయ్
జల మానుస్ల్ జితె తిలిస్ తె జో తెన్
అయ్ లొ. 33 ఐనెయ మెలొ ఎకిక్లొ
అసెస్. జో ఉటుట్ క, కదుల్ జంక నెత కెర,
అటుట్ వెరుస్ల్ అంతురొన్తె ఎంగడ్ అసెస్.
34పేతురు, జలె, జోక దెక, “ఓ ఐనెయ,
యేసుకీసుత్ తుక చెంగిల్ కెరయ్. ఉటట్ ,
తుచి అంతురొన్ చెంగిల్ కెరను” మెన
సంగిలన్. సంగిలి బేగి, జో చెంగిల్ జా
ఉటొల్ .

35జోచెంగిల్జలిసి,లుదద్ పటున్మ్ చ
జా సారోను పాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్ దెక,
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజా
మారుస్ప జల.

36 జలె, యొపేప్ మెలి పటున్మ్ తె
తబితా, నెంజిలె దొరాక్ మెలి నావ్ చి
తేర్ బోదయేసుక సిసుస్డిన్ జా అసెస్. జా
కీసిమానుస్మెలె,మానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ పేమ
దెకితె తయెదె, బీద సుదల్ క ఒగగ్ర్ తోడు

కెరెతయెదె. 37ఏక్దీసి,జొరొజ్ సేడమొర
గెలి. జాక దోవ కెర సుబుమ్ కెర, గెర్ చి
అంతసుత్ మ్ చి గదితెపీనుమ్నిజడదిల.

38 యొపేప్ మెలి జా మానుస్ మొరిల్
పటున్మ్ క పేతురు తిలి లుదద్ పటున్మ్
దూరి నాయ్, చి పేతురుక ‘ఒతత్ అసెస్’
మెన సిసుస్ల్ సూన తా, “బే బేగి జె”
మెన దొగులచి అతిత్ 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 నంత
టీఁవ ఏడ ఏడ, జా మొర గెలి దొరాక్
చెంగిల్ తిలి పొది ‘బీద సుదల్’ మెన,
జోవయింక తున తిల పాలల్ ఎతిక్
పేతురుక దెకయ్ ల.

40 పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
బార్ కెరవదా,మొగల్టెకపబుకపారద్న
కెరల్న్. తెదొడి, పీనుమ్ క దెకిత్ రితి
పసుల, “ఓ తబితా, ఉటుట్ !” మెన జాక
సంగిలన్. సంగితికయ్, అంకివొ ఉగిడిల్,
చి పేతురుక దెక, వెసిలి. 41 పేతురు
జాక ఆతు దెర టీఁవడొల్ , చి రండెల్
మానుస్ల్ క చి పబుచయ్ జల ఒతత్ తిల
అనెన్ మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘జీవ్ జా
అసెస్’మెన దెకయ్ లన్.

42 జా ఒండి యొపేప్ పాంతుమ్ తెచ
మానుస్ల్ జేఁవ్ చి రిసొ సూనల్, చి
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజల.
43 పడొత్ పేతురు ఒతత్ చమొ పికయ్ తొ
సీమోనుమెలొఎకిక్లొచిగెరిఒగగ్ర్దీసల్
తా 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
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*పుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ ,జో. 2కీసొ
మానుస్ మెలె, జోయూదుడు 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 లిసివన్ ఏక్ దెకిలన్.
కిచొచ్ మెన జా సివన్తె సొసుట్ మ్ దెకిలన్
మెలె, దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొ జా
గెరి పెస, జోక, “ఓ కొరేన్లీ” మెన
బుకారికయ్, 4 కొరేన్లీ అదుద్ ర్ జా దెక,
“పబువ,ఈంజ కిచొచ్?” మెనపుసిలన్,
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. 6జోకఒతత్ కేనెచజుకమెలె,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 గోతు
మానుస్ల్ క, చి దేముడుక నిదానుమ్ చొ
జోచి తెడి తిలొ జమాను సుదొ ఎకిక్లొక
బుకారా కెర, 8 దూత డీసిలిసి సంగిలిసి
ఎతిక్ జోవయింక సంగ కెర, యొపేప్తె
జోవయింక కబుర్ తెదయ్ లన్.

పేతురుక పబు దెకయ్ లి సివన్
9అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ మానుస్ల్ కొరేన్లీ

తెంతొ పయానుమ్ జెతె తా యొపేప్క
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,
పబుతె పేతురుచిమెనుస్పూరితా, పబు
దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ పేతురు దెకిలన్.
11 కిచొచ్ దెకిలొ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్
జలి, చి ఏక్ వెలిల్ తెర జాచ చెతత్ర్
కోనల్ తె దెరయ్ జా, బుఁయెయ్ ఉత
జెతె అసెస్. 12జా తెరచి ఉపిప్రి కిచొచ్
బెర అసెస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ ఎతిక్
రకల్ జంతువుల్, సొముమ్ల్, అయివొ,
ఆగాసుమ్ చ పిటట్లు. 13 అనెన్, “ఓ
పేతురు,ఉటట్ , కండ,పోడుకా”మెనఏక్
అవాడ్అయ్ లిసిపేతురు సూనొల్ . 14గని
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
తెన్ ఉంకయిలన్. కిచొచ్ మెన సంగిలన్
మెలె, “ ‘సుదిద్ అసెస్. కంక జయెదె’మెన
కిచొచ్చి రిసొ దేముడు సంగ అసెస్ గే,
జాక తూయి ‘గారు’మెన సంగు నాయ్”
మెన సంగిలన్. 16 తివెవ్రి ఇసి జలి,
చి పరలోకుమ్ తె జా ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్
జలి.

17జలె, “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. 20 తుయి ఉటట్ ఉత గో, చి
తుక కేనె కడనెవులగే,అనామ్నుమ్నెంతె
జోవయింతెన్బెదగో. ఆఁవివ్జోవయింక
తెదవ అసిస్”మెన సంగిలన్.

* 10:1 10:1పుంజెక్ సయ్ నుయ్మ్మానుస్ల్ క అదికారి
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21జాకయ్ పేతురు జేఁవ్ మానుస్ల్ తె
ఉత జా, “తుమ్ చజితొసొ అఁవివ్.
కిచొచ్క జా అసుస్స్?” మెన పుసిలన్.
22 జేఁవ్, “కొరేన్లీ మెలొ పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్ అమ్ క తెదవ
అసెస్. జో దేముడుక బితొసొ, సతిత్మ్
తిలొసొ. తుమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్
జోక, చెంగిలొ మానుస్ జో, మెన
సంగితతి. జోక, జలె, దేముడుచొ దూత
ఎకిక్లొ డీస కెర, పేతురుక బుకారవన్,
చి జో కిచొచ్ సంగెదె గే తుయి సూను,
మెన సంగితికయ్, తుక కడ నెతి రిసొ
అమ్ క జో తెదవ అసెస్” మెన జేఁవ్ తీగల్
పేతురుక సంగిల. తెదొడి “అనిన్మ్ కా
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 యొపేప్తెచ పబుక
నంపజల అనెన్ సొవువ్జీన్ తెన్,
కొరేన్లీతె గెచుచ్క బార్ జల. 24 అనెన్క్
దీసి సరియ పటున్మ్ తె పాఁవ,
పటున్మ్ తె పెసిలె, కొరేన్లీ జోవయింక
రకితె తా. ‘పేతురు కిచొచ్ మెనెదె గే
సూన్ తు’మెన,జోవయించమానుస్ల్ క,
జోచగోతుల్ ఎతిక్క బుకారా కెర తెయార్
జాఅసిత్.

25 జలె, పేతురు జోచి గెరి
పాఁవితికయ్, కొరేన్లీ దసుస్ల్ జా జోచి
చటెట్ సెరున్ సేడ జొకరల్న్. 26 గని పేతురు
జోక ఉటట్వ కెర, “తుయి టీఁవొజ, ఆఁవ్
కి తుచి రితొ మానుస్” మెన, జో తెన్
అనెన్ లటట్బెత్ తా, 27 గేర్ తెడి పెసిలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఒతత్ బెర అసిత్. 28జలె,
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 జయెనాయ్,మెనదేముడు అంక
అపెప్ దెకవ అసెస్. 29జాక, తుమ్ సంగ
తెదయ్ తికయ్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె
అయ్ లయ్. జలె, కిచొచ్చి రిసొ అంక
బుకారా అసుస్స్?” మెనపుసిలన్.

30 కొరేన్లీ కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఎదిలి వేలయ్, అపెప్క చెతత్ర్ పొదుల్
జయెదె, ఆఁవ్ తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె గెరి
పారద్న కెరె తతికయ్, చొకిక్ల ఉజిడ్
తిల పాలల్ గలన తిలొ ఎకిక్లొ అంచి
పురె టీఁవొజ, అంక, 31 ‘ఓ కొరేన్లీ,
తుయిపారద్న కెరె తతిసి దేముడు సూన
అసెస్. తుయి బీద సుదల్ క దరుమ్మ్
దెతె తతిసి దెక అసెస్. 32 జాకయ్,
యొపేప్ పటున్మ్ తె, చమొ పికయ్ తొ
సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ సముదుమ్
సొడి జితయ్. జోచి గెరి గెచచ్, ఒతత్
తిలొ పేతురు మెలొ సీమోనుచి రిసొ
పుసుతు మెన మానుస్ల్ క కబుర్
తెదవు.’ మెన అంక జో దేముడుచొ
దూత సంగిలన్. 33సంగిల్ బేగి, తుచితె
కబుర్ తెదయ్ లయ్, చి తుయి తుచి
దయక అయ్ లది. అలెల్, సంగు మెన
పబు తుక కిచొచ్ ఆడ దాఁ అసెస్ గే, జా
సూనుకమెనఅమ్ఎతిక్జిన్దేముడుచి
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 కో జోక బితతి,
జోచికోడ్రితి కెరతిగే,జోవయింకతేడల్
నే దెకితె, జో ‘అంచయ్మానుస్ల్’ మెన
చెంగిల్ దెకితయ్మెన అపెప్ దెక అసిస్.

36 “జలె, ఇసాయేలులు మెల ఆమ్
యూదుల్ తె దేముడు తెదయ్ లి కబుర్
తుమ్ జానుస్. యేసుకీసుత్ చి తెడి
పాపుమ్ గెతి వాటు దొరుక్ జలి, చి
దేముడుక మానుస్ల్ క అడుడ్ నాయ్ గే,

† 10:36 10:36 ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ.
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చి సేంతుమ్ దొరుక్ జలిమెలి కబుర్ జా,
జోయేసుయిఎతిక్క †పబుయి. 37జలె,
తుమ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్ జా
బాపిత్సుమ్నఙన,మెనయోహానుబోదన
కెర కెర పాపుమ్ గెతి గురుక బాపిత్సుమ్
దెతె తిలి తెంతొ, గలిలయ పాంతుమ్ తె
మొదొల్ జా అమ్ యూదుల్ చి ఒండి
యూదయ పదేసిమిజా సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ జా అసెస్. 38మెలె, నజరేతు
గఁవివ్ వడడ్ తిలొ యేసుక ‘ఈంజొయి
అమ్ చొ పేమ తిలొ పుతుత్ , ఈంజొయి
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన
దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురు
దెకవ సెకి అదికారుమ్ దిలిసి జానుస్.
పడొత్ , దేముడు జోవయించి పెటిట్ తిలి
రిసొ, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తా,
సయ్ తాన్ అలల్ర్ కెరల్స ఎతిక్జిన్ క
చెంగిల్ కెరెతాయేసు 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 ఆమ్సాచి జంక మెన,
జో యేసుయి 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.

44పేతురు 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, జేఁవ్ మానుస్ల్ 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
అమ్బాపిత్సుమ్దెంక కిచొచ్అడుడ్ నాయ్.
కో ‘పోని’ మెనుక బెదె నాయ్” మెన
సంగ, 48 “జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ యేసుకీసుత్ చి
నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తు” మెన
ఆడ దిలన్.
ఒతత్ తెంతొ “సగుమ్ దీసల్ ఇనెన్ తా”

మెన పేతురుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

11
యూదుల్ నెంజిల సుదల్

రచిచ్ంచుప జలిస్
1 యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ కి

*యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన
నంపజామారుస్పజాఅసిత్ మెన,సిసుస్ల్
తెన్ యూదయ పదేసిమ్ చి నంపజలస
ఎతిక్జిన్ సూనల్. 2 జలె, సగుమ్
దీసల్గెతికయ్,పేతురుయెరూసలేమ్ తె
ఉటట్ అయ్ లన్. యేసుక నంపజల
ఒతత్చ మానుస్ల్, యూదుల్ పేతురుక

‡ 10:39 10:39మతత్యి 27:32. § 10:41 10:41మతత్యి 28,మారుక్ 16, లూకా 24,యోహాను

20, 21 అదయ్యల్. * 11:1 11:1మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7,
8:14 దెక.
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జేఁవ్ గోల కెరల్. 3 “ఆమ్ యూదుల్ చి
గురుచిసునన్తినే 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 తూయి గారు
మెనుక జయె నాయ్ మెన సంగిలన్.
10తివెవ్ర్ ఇసి జలి,చి పరలోకుమ్ తెజా
ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి. 11ఉకిక్ల్ 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 నెంజిలొ జో కొరేన్లీచొ గెరి
పెసిలమ్. 13పబుచొదూతజాదీసిజోచి

గెరి టీఁవ సంగ తిలిసి అమ్ క కొరేన్లీ
సంగిలన్. దూత సంగ తిలిసి కిచొచ్
మెలె, ‘జెవుసు’మెన సీమోను పేతురుక
కబుర్ తెదవు. జో యొపేప్తె అసెస్.
14జోఅయ్ లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్ క
సూనఎదె. జా కోడు సూన నంపజలె,
తూయి, తుమ్ చి గేర్ చ మానుస్ల్,
సేవ కెరస, ఎతిక్జిన్, పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జసెత్, మెన జోక దూత సంగ
తిలన్.

15 “పబుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సంగుక దెరికయ్, ఆమ్ సిసుస్ల్ క చి
అమ్ చి తెన్ నంపజల యూదుల్ క జా
సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, జా గేర్ చక కి
జరుగ్ జలి. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోవయించి పెటిట్ అయ్ లి. 16 దసిస్
జరుగ్ జతికయ్, పబు అగెగ్ సంగ తిలి
ఏక్ కోడు ఏదసట్ కెరల్య్. ‘యోహాను,
పాని తెన్ బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని
పడొత్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్
తుమ్ కబాపిత్సుమ్ దెమ్ దె’ †మెనయేసు
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 దిలన్మెలె, ఆఁవ్మానుస్,
పబుక,తుచిఇసుట్ మ్పోనిమెనుకబెదెదె
గె? బెదె నాయ్!” మెన పేతురు సాచి
సంగిలన్.

18 ఈంజ సాచి సూన తా జేఁవ్
గోల కెర తిల బారికుల్, చి పబుక
అనెన్ నంపజలస, అనామ్నుమ్ తంక
నెతిరల్,చి “దసిస్ జలె,యూదుల్ నెంజిల
మానుస్ల్ కి పాపుమ్ బుదిద్ ముల దా
పబుక నంపజలె, జేఁవ్ కి జోచి నావ్
తెన్ రచిచ్ంచుప జవుల” మెన సరద్ తెన్
దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

† 11:16 11:16యోహాను1:5. ‡ 11:17 11:17 ‘కీసుత్ ’మెలె,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్
తెంతొ ‘తెదయిందె’మెన టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ పబుక
నంపజామారుస్ప జలిసి

19సెత్పను బోదన కెరె తిలి తెంతొ గోస
జల మానుస్ల్ అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ చెదురప్
జా తిల యేసుక నంపజలస, ఈంజ
మదెనె,ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, సముదుమ్ చి
పాసి తిలి పేనీకే పాంతుమ్ ఎద పడొత్
సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి కుప, డిబబ్
దేసిమ్ ఎద, పడొత్ సిరియ పదేసిమ్ చి
అంతియొకయ పటున్మ్ పకక్ బుల
బుల, తెదొడి ఎద 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,బరన్బాకఒతత్ జాసిరియపదేసిమ్ చి
అంతియొకయతె తెదయ్ ల. 23జో ఒతత్
పాఁవ కెర, ‘జోచి దయచి రిసొ దేముడు
జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక వరుమ్ దా
ఈంజఎతిక్జరుగ్ కెరఅసెస్’మెనరుజుజ్ ల్
దెక, సరద్ జలొ,అనెన్, “తుమ్ పబుక ఏక్
మెనుస్ నిదానుమ్తా” మెన జోవయింక

దయిరిమ్ సంగ బోదన కెరల్న్. 24 జో
బరన్బా చెంగిలొ మానుస్. జోచి పెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పూరి కామ్
కెరి బుదిద్ , పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్,
బెర తిలి. బరన్బా సగుమ్ దీసల్ ఒతత్
తా బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.
బరన్బాసావుల్ క ఒతత్ కడ నిలిసి

25 ‘తోడు జెవుస్’ మెన సావుల్ క
సంగుక మెన, బరన్బాతారుస్ 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 నంపజాసిసుస్ల్ జలసకతొలితొ
అంతియొకయతెయి ‘నంపజలస’ మెన
సంగయ్ జల.

27 జేఁవ్ పొదులె, అనెన్
కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, *పబుచ
†కబురుల్ సంగిత నంపజలస
సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె అయ్ ల.
28జోవయింతెఎకిక్లొ,అగబు. జోజలె,
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 కరువు జరుగ్
జలి మెలె, కౌల్దియ రానొ ఏలుప కెరె తిల
పొదులె 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, చియూదయ పదేసిమి తిల

§ 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 కెరొసొ జతిస్ చి కబుర్. జో
అరిప్తుమ్ జా పాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొ మానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి
కబుర్. * 11:27 11:27యేసుపబు దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస జోవయింతెన్ ఏలుప కెరయ్;
ఎబీయుల్ 1:13. జాచిరిసొ ‘పబుచ కబురుల్ ’మెలె,అబొబ్స్ చయేసుచ కిజవుల. † 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.
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అమ్ చ నంపజలస బావుడుల్ క తోడు
తెదవుమ్ దె”మెన, 30డబుబ్ల్ ఉకుక్ల,
యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క అంట దెతు మెన, బరన్బా
చి సావుల్ చి అతిత్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె
తెదయ్ ల.

12
హేరోదు రానొ నంపజలసక అలల్ర్

కెరుక
1 జా కరువు నే జతె అగెగ్,

*హేరోదు రానొయెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
సంగుమ్ చ నంపజలస సగుమ్ జిన్ క
అలల్ర్ కెరుక దెరల్న్. 2 జోవయింతె ఏక్
దీసి జేఁవ్ యేసుచ బారికుల్ తె ఎకిక్లొక
కండ మారల్న్. యోహానుచొ యాకోబు
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, నే పులయ్ ల
పోడియొ కతి యూదుల్ చి పసాక్
పండుగు జా తిలి రిసొ ‘అపెప్ మారుక
నెంజె’ మెన, 4 పేతురుక దెర జేలి కెర,
‘పండుగు కేడెల్, పెజల్ సాచి జతి రితి
సబ కెర మారిందె’ మెన, ఉచర, ‘ఎకెక్
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, జా రాతి, 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.

7జలె, పేతురు దసిస్ జేలితెతతికయ్,
పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జాఁ కెర, జోచి
పాసి టీఁవొ జలన్, చి జా ఒండి గదితె
వెలిల్ ఉజిడి లగిలి. తెదొడి పేతురుక
పకక్య్పెట,ఉటట్వ, “బేగిఉటుట్ ”మెన
సంగిలన్. బేగి, జోచ అతిత్చ గొలుస్ల్
కుసడ్ గెల. 8 పడొత్ , “తెయార్ జా జోడుల్
గలన”మెనదూతసంగిలన్. జోసంగిలి
రితి పేతురు కెరల్న్, చి “తుచి డుపప్టి
పంగుర్ చి అంచి పటిట్ జె” మెన దూత
సంగితికయ్, సంగిల్ రితి పేతురు కెరల్న్.
9 దూతచి పటిట్ ఇండ బార్ జా గెలన్,
గని దూతచి అతిత్ జరుగ్ జలిస్ క ‘నిజుమి
జరుగ్ జతయ్’ మెన నేనె. ‘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 జల యూదుల్ ఉచరిల్సి ఎతిక్
తెంతొ, ఆఁవ్ విడద్ల్ జతి రిసొ 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

* 12:1 12:1హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి తెడి ఏలుప కెరె తిలన్.
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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,
గెరినిగ గెచచ్,పేతురు కెవిడ్ పాసిటీఁవిలిసి
మెన సంగిలి. 15 “తుయి వెరి జా
అసిస్స్” మెన, ఎతిక్జిన్ జాక సంగిల.
గని, “నాయ్, నిజుమి, జో జాఁ అసెస్”
మెన, జా దయిరిమ్ తెన్ సంగితికయ్,
“జోచొ †దూత కిచొచ్గెజాతయెదె”మెల.

16 గని పేతురు కెవ్ డిక పెట అవాడ్
కెరుక ములె నాయ్, చి సూన, ఉగుడ,
జోక దెక ఆచారిమ్ జల. 17 జో, జలె,
‘తుకెల్ తా’ మెల సయ్ గ కెర, జో జేలితె
తిలె, జేల్ తె తెంతొ పబు విడద్ల్ కెరిల్సి
ఎతిక్ కీసి జరుగ్ జలి గే పూరి సంగ
కెర, “యేసుచొ బావొసి జలొయాకోబుక
చి బావుడుల్ జల నంపజలస ఎతిక్క
ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ సూనవ”మెనసంగ,
పేతురు వేరతె ఉటట్ గెలన్.

అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ
జరుగ్ జలిసి

18 పెందలె, పేతురుక ‘విడద్ల్ జాఁ
అసెస్’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.

20 ఉతత్ర 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’
మెన జోవయించి అతిత్ సంగ తెదయ్ ల.
జోవయించి పేనీకే పాంతుమ్ తె కరువు
తతికయ్, జో రానొ ఏలుప కెరి గలిలయ
పాంతుమ్ తెచ దాన్ జేఁవ్ కా కా జితతి.
జేఁవ్ జా కంక జో రానొ నే ఒపిప్లెగిన,
చూఁకమొరుల.

21 జాకయ్, జో సంగిలి ఏక్ దీసి,
హేరోదు, రానొ జలి గురు దెకయ్ త
జోవయించ చెంగిల పాలల్ ఎతిక్ గలన,
సింగాసనుమ్ తెవెస,జోవయింకజొయియ్
గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి, బెర తిల జేఁవ్
మానుస్ల్ క తెలివి తెన్ బోదన కెరల్న్.
22 దసిస్ జతికయ్, పెజల్, “ఇనెన్క
మానుస్ మెలమ్, గని మానుస్ నెంజె.
ఈంజొ లటట్బెల్, దేముడు లటట్బిల్ రితి
జతయ్!” మెన కేకుల్ గల పులయ్ ల.
23 ‘దేముడు’ మెన పులయ్ లె, జో
‘నెంజి’ మెనె నాయ్, ‘జొయియ్ దేముడు’
మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరె నాయ్,
చి బేగి, దేముడుదూత ఎకిక్లొచి అతిత్
జోకమొరి సిచచ్ దిలన్, చి జో జితె తసెత్,
కిఁవొవ్జోచిఆఁగ్కాఁ గెల,చిమొరగెలన్.
24 గని పబుచ సిసుస్ల్ జోచి సుబుమ్
కబుర్బోదన కెరెతిల,చిఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

25హేరోదు రానొ మొర గెచచ్ సగుమ్
దీసల్ గెలి పడొత్ , కొల్వుదియ రానొ
ఏలుప కెరె తిల పొదులె, బరన్బా
సావులుయెరూసలేమ్ తె గెచచ్, ‘కరువుక
అలల్ర్ జల మానుస్ల్ క దెంక’ మెన,
అంతియొకయతెచ నంపజలొస ఉకిక్లి
డబుబ్ల్ న దా జోవయించి కామ్ కేడవ
కెర, బరన్బాచొ సలొల్ సి జలొ మారుక్
మెలొ యోహానుక దెరన, యెరూసలేమ్
తెంతొ ఉటట్ అయ్ ల.

13
పబు బరన్బాక చి సావుల్ క

తెదయ్ లిసి
† 12:15 12:15 యూదుల్ తెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ఎతిక్ మానుస్క పరలోకుమ్ తె ఏక్ దూత
తయెదె.



బారికుల్ కమొ 13:1 288 బారికుల్ కమొ 13:13

1 అంతియొకయతెచ సంగుమ్ తె
పబుచ కబురుల్ సంగితస సగుమ్ జిన్ చి,
పబుచి రిసొ బోదన కెరస సగుమ్ జిన్
తిల. జోవయింతె, బరన్బా, పడొత్
‘నీడొనొల్ ’ మెలొ సుమెయోను, పడొత్
కురేనియు పటున్మ్ చొ లూకియ, చెతత్ర్
పాంతుమ్ లు ఏలుప కెరొ హేరోదు మెలొ
రానొచి జతతె వడిడ్లొ 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 చి సావుల్ క ఆఁవ్
నిసాన అసిస్. జా కామ్ చి రిసొ అంచి
అతిత్ ఇనెన్క తుమ్ సొరప్ కెర దెతి గురు
కెర”మెనసంగిలన్,చి 3అనెన్ చువెవ్తా
పారద్న కెరజేఁవ్దొగులకబోడిచడతెదవ
దిల.

4 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దసిస్
తెదయ్ తికయ్, బరన్బా చి సావులు,
సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తెచి సెలూకయ
పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్, ఓడతె వెగ,
సముదుమ్ జీన, సయ్ పస్ కుప 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 పాపు మెలి వెలిల్
పటున్మ్ తె గెలె, దీసరి జా గార్ డేల్
మాయల్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. ‘యేసుచొ
పుతుత్ సి’మెలిఅరుద్ మ్తెన్, ‘బర్ యేసు’
మెలి నావ్ జో తియన అసెస్. జో
యూదుడు జెరిమ్లొసొ, గని ఆరిక,
‘దేముడుచి కబుర్ ఈంజ’ మెన,
సయ్ తాన్ సికడిల్ కోడు జో సంగెదె. 7జా
దేసిమి ఏలుప కెరొ అదికారితె తయెదె.

జో అదికారిచి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సెరిగ్
పవులు’. జోతెలివిమానుస్ జయెదె. జో
కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, దేముడు దిలి †సుబుమ్
కబుర్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జా, బరన్బాక చి
సావుల్ క బుకారల్న్.

8 జలె, ఎలుమ మెన నావ్ తియనొల్
దీసరిక సంగుల. జా నావ్ చి అరుద్ మ్,
దీసరి. జో అపెప్, ‘అదికారి కీసుత్ క
నంపజామారుస్ప 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 ఎతిక్క విరోదుమ్ జసెత్, తుయి,
సోగ తిల పబుచ వటొట్ వంకడ కెరొ
మాయల్ కెఁయఁక ములితె? 11ఈందె,
పబు తుక అపెప్ సిచచ్ దెతయ్. తుయి
గుడిడ్ జా అపెప్చి మటుట్ క పొదుద్ క కి దెకిస్
నాయ్” పవులు సంగిలన్. సంగిల్ బేగి,
జో మానుస్క 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 జా
ఏడెత్ తిలన్. 12అదికారి,మాతుమ్,జరుగ్
జలిసిదెక కెర,పబుచిచిసెకిచి రిసొజలె
ఆచారిమ్జా పబుక నంపజలన్.

పవులు పిసిదియ పాంతుమ్ చి
అంతియొకయతెబోదన కెరిల్సి

13 తెదొడి పవులు, జోవయింతెన్
తిలస, పాపు పటున్మ్ముల దా, ఓడతె
వెగ సముదుమ్ జీన, అనెన్ ఇండ గెచచ్,
పంపూలియాపదేసిమ్ చిపెరేగ్ పటున్మ్ తె
అయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది,

* 13:5 13:5మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. † 13:7 13:7యేసుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్.



బారికుల్ కమొ 13:14 289 బారికుల్ కమొ 13:23

మారుక్ మెలొ యోహాను జోవయింక
ముల దా, యెరూసలేమ్ తె అనెన్ ఉటట్
గెలన్. 14పావులీంసి, మాతుమ్, ఇండ
గెచచ్ పెరేగ్క జీన, గలతీయ పదేసిమ్ చి
పిసిదియ పాంతుమ్ చి అంతియొకయ
మెలి పటున్మ్ తె పాఁవిల. బకి కెరి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యూదుల్ చి సబగేరి
పెస, వెసిల. 15 ‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ 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” మెన
పావులీంసిక జా సబగేర్ చ అదికారుల్
పురె బుకారల్.

16 జాకయ్, పవులు ఉటట్ , పెజల్ క
‘సూన్ తు’ మెలి గురుక ఆతు తెన్
సయ్ న కెర, “ఓ ఇసాయేలులు మెల
అమ్ చ యూదుల్, పడొత్ అమ్ చొ
దేముడుక బిత తుమ్ యూదుల్
నెంజిలస, సూన. 17 ఇసాయేలులు
మెల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క ‘అంచయి
మానుస్ల్ జతు’ మెన పరలోకుమ్ తిలొ
అమ్ చొ దేముడు §నిసానల్న్. సగుమ్
దీసల్ గెతికయ్, జేఁవ్ *ఐగుపు దేసిమి
ఉటట్ గెచచ్ ఒతత్ అలల్ర్ తెన్ తతికయ్,
జోవయింక చెంగిల్ దెక, జో పబు,
జోవయించి సెకిక, జోవయింక ఒతత్
తెంతొ †విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. 18 జేఁవ్
‡దొనిన్ విసొ వెరుస్లు బయిలు దేసిమి
బులెత్ తిలి పొది, జోవయించ సిదుడ్
ఓరుస్ప జా, జోవయింక నిదానుమ్
దెకితె తిలన్. 19 ఒతత్ తెంతొ, §కనాను

దేసిమ్ తె సతుత్ జాతివొచ మానుస్ల్ క
యుదుద్ మ్ తె అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ జీన్ తి
రితి జో జరుగ్ కెర, ‘ఈంజ దేసిమి
ఈంజేఁవ్ జితు, ఇనెన్చి సొంత టాన్
జవుస్’మెనజోవయింక దొరుక్ కెరల్న్.

20 “పడొత్ , రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ
యాబయ్వెరుస్ల్ గెతికయ్,జోవయించ
కబురుల్ సంగితొ సమూయేలు మెలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ ఎద, ‘ఇనెన్క
ఏలుప కెరు’ మెన, నాయిమ్ వాట్
దెకయ్ త ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ *తీరుప్
కెరస రితసక జో దేముడు అదికారుమ్
దిలన్.

21 “పడొత్ , †‘అమ్ క రానొ కావలె’
మెన అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బతిమాలప్ జా
సంగితికయ్, రానొక జో పబు టీఁవడల్న్.
కొనొస్ తొలితొ జోవయింక రానొ జలొ
గే తుమ్ జానుస్. బెనాయ్మీను చి
వంసుమ్ చొ కీషు మెలొసొచొ సావులు
మెలొ పుతుత్ సి అమ్ చొ తొలితొచొ రానొ
జలొ. జో దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ ఏలుప
కెరల్న్.

22 “పడొత్ సావుల్ క దూర్ కెర కెర,
‘రానొజవుస్’మెన ‡దావీదుక నిసానజో
పబు అదికారుమ్ దిలన్. జో దావీదుచి
రిసొఇసిసంగిలన్ ‘యెసస్యిచొపుతుత్ స్
దావీదుక ఆఁవ్ నిసాన అసిస్. జోచి రిసొ
అంక సరద్, అంచి పెటిట్చి ఇసుట్ మ్ రితి జో
నిదానుమ్ కెరెదె.’

23 “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలులుతె
జెరమ్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జవుస్’ మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ
పమానుమ్ సంగిల్ రితి జరుగ్ కెర, జో
అమ్ చొ దేముడు ఈంజొ దావీదుచి

‡ 13:15 13:15 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్
జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ
బాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. § 13:17
13:17ఆదికాండుమ్12అదయ్యిమ్తెంతొ. * 13:17 13:17ఆదికాండుమ్46అదయ్యిమ్. † 13:17
13:17 నిరగ్మకాండుమ్ 1 అదయ్యిమ్ తెంతొ. ‡ 13:18 13:18 నిరగ్మకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్,
సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ కాండుము. § 13:19 13:19 యెహోసువ. * 13:20 13:20
నాయ్యాదిపతులు. † 13:21 13:21సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 8, 9అదయ్యల్తెంతొ. ‡ 13:22
13:22 సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 16 అదయ్యిమ్తెంతొ.
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సెకుమ్ తె యేసుకయ్ జెరమ్వ టీఁవడ
అసెస్. 24జో నే బార్ జతె అగెగ్, అమ్ చి
ఒండి ఇసాయేలు పెజల్ క, ‘తుమ్ కెరల్
పాపల్ క పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా బుదిద్
జా, జా గురుక బాపిత్సుమ్ నఙన’ మెన
బోదన కెర యోహాను బులెత్ తిలన్.
25 యోహాను జోచి కామ్ కెర కేడయ్ తె
తిల పొదులె, జోక ‘ఈంజొయి ఏక్
వేల అమ్ చొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగ
తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె’ మెన
సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ ఉచరికయ్, అంక
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 చిసెకుమ్ చఅమ్ చబావుడుల్ ,
అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్ అనెన్
మానుస్ల్, ఈంజ రచచ్నచి రిసొ
‘దొరుక్ జలి’ మెన జో అమ్ క కబుర్
తెదవ అసెస్. 27 యేసుక ‘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. 30 జేఁవ్ దసిస్ మారెల్
కి, అమ్ చొ దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ .
31 జలె, యేసు నే మొరె అగెగ్, గలిలయ
పాంతుమ్ తెంతొ యెరూసలేమ్ ఎద
జోచ సిసుస్ల్ జో తెన్ బెద జా తిల. జో
†జీవ్ జా ఉటట్ , ఒగగ్ర్ దీసల్ జోక డీసెత్
తిలొ. జాకయ్ జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోచి రిసొ
పెజల్ ఎతిక్క సూనయ్ త సాచుల్ జా
అసిత్. 32 ఆము కి, ‘దేముడు అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలిసి జెయిమ్
జా అసెస్’, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొ ఇతత్ల్ జాఁ అసుస్మ్. 33జో పబు
పూరుగ్ మ్ పమానుమ్ సంగిలిసి అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ చ బోదల్ జల ఆమ్యూదుల్ క
వరుమ్ దెతి రితి జో కీసి జరుగ్ కెర అసెస్
మెలె,యేసుక అనెన్ జియడఅసెస్. దొనిన్
కీరనుమ్ తె అమ్ చొ జో పబు కిచొచ్ మెన
యేసుచి రిసొరెగడ్య్ లొ, ‘తూయిఅంచొ
పుతుత్ ,తుకయ్ఆజిపాయిలయ్.’,మెన
రెగడ్య్ లన్. 34 ‘కీసుత్ క మారుల, గని
మొరున్తె తయె నాయ్. జియడిందె.
మొరున్తె అనెన్ గెచెచ్ నాయ్’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్ జో అనెన్ కిచొచ్ సంగ
రెగడ్య్ లన్ మెలె, దావీద్ క అఁవ్ సఙిలి
రితి, తుక కచితుమ్ జేఁవ్ సుదిద్ తిలి
వరల్ దెయిందె” మెన సంగిలన్.
35 జాకయ్, అనెన్క్ కీరనుమ్ తె రెగిడిల్
రితి, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ ఆఁవ్
పుతుత్ చిమొరున్తె తతి రితి అంచి ఆఁగు
కువుక తుయి ఒపిప్సి నాయ్, మెన
దావీదు రెగిడల్న్.

36 “దావీదు, జలె, జోచి కాలుమ్
దేముడు జోక దిలి కామ్ కెర కేడవ
మొరికయ్, జోచ పూరుగ్ ల్ క రోవిలి రితి
జోక కి రోవిల, చి మొరున్తె తాఁ గెలన్.
37గని, దేముడు అనెన్ జియడొల్సొ, జలె,

§ 13:25 13:25మతత్యి 3 అదయ్యిమ్. * 13:28 13:28మతత్యి 27 అదయ్యిమ్. † 13:31
13:31మతత్యి 28, లూకా 24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్.
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ఎదగ్రె నే కువితె,మొరున్తెతతిత్ రితి గెచెచ్
నాయ్.

38 “జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్
మెనఆఁవ్ కచితుమ్సూనయ్ తసిమెలె,
పాపుమ్ చెమించుప కెరి రచచ్న కతెత్య్
దొరుక్ జతయ్ మెలె, మానుస్ జలొ
యేసుతెయి. 39 అగెగ్ తెంతొ అపెప్ ఎద,
‘అమ్ చి పాపుమ్ గెసుస్’ మెన, మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ రితి కెర, జో సికడల్ ఆగన్ల్
బియఁ అమ్ చయూదుల్ కెరి రితి తుమ్
కెరసు. గని కెదిద్ కెరెల్ కి, పాపుమ్ గెచెచ్
నాయ్, గని యేసుక కో పూరి నంపజా
తతత్తి గే, పాపుమ్ తెంతొ విడద్ల్ జతి
వరుమ్ జోవయింకయి దొరుక్ జా అసెస్.
40జాకయ్, తుమ్ జాగర తా, నెంజిలె,
పూరుగ్ ల్ చిఅతిత్ అమ్ చొదేముడు సంగిలి
కబుర్ తిలిసి తుమ్ క లయెదె.
41 ఆదె, 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.

42పవులుచి బరన్బా ఒతత్ తెంతొబార్
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 నంపజామారుస్ప కెరన
నిదానుమ్ తిలజోవయించ అనెన్ బకుల్
కి, పవులుచి బరన్బాచి పటిట్ గెల. జేఁవ్
దొగుల జలె, దేముడు కెరిల్ దయచి తెడి
తా,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’మెనవేర సంగ,జోక
దూసుప కెరల్. 46తెదొడి పవులు 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 రిసొ యూదుల్
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 క సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ తుమ్ క
తెదవ అసిస్, మెన పబు సంగ
అసెస్”.

48యూదుల్ నెంజిలస, జలె, ఈంజ
కోడు సూన, సరద్ జా, దేముడు దిలి
జా సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్ కెరల్, చి
‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుత్’ మెన
జోవయింతె కకక్ పబు నిసాన తిలొ
గే, జెఁవివ్ నంపజల. 49 జా ఒండి
పాంతుమ్ తె కి పబుచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ జలి.

50 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్,
పటున్మ్ చ వెలెల్ల తెర్ బోదల్ తె
మునుస్బోదల్ తెగెచచ్ సికడ,జోవయించి
అతిత్ పవులుక చి బరన్బాక అలల్ర్ కెర,
జా పిసిదియ పాంతుమ్ తెంతొ ఉదడ
గెల. 51జేఁవ్ దొగుల, ‘పబుచి సుబుమ్
కబుర్ సూనుక, జేఁవ్ యూదుల్
అవ్ కాసుమ్ పిటట్వన అసిత్’మెలి గురుక,
జేఁవ్ చ చటొట్ తెచి దూడి పంపడ్ గెల

‡ 13:44 13:44మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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కెర, ఒతత్ తెంతొ తూరుప్ పకక్ తిలి
ఈకొనియ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెల. 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 బరన్బా ఈకొనియతెబోదన

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 చకి,నంపజల. 2గనినంపనేకెరల్
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, నంపజల
బావుడుల్ చి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక
గోస సికడఅలల్ర్ కెరయ్ ల. 3దసస్ 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
రచచ్నచిరిసొసుబుమ్కబుర్ క ‘సతిత్మ్’
మెలి గురుక రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్.

4 గని జా ఈకొనియ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ దొనిన్ జటుల్ జల. జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ యూదుల్ చ వెలొల్
మానుస్ల్ చి పచెచ్న జల, సగుమ్ జిన్
పవులుచి బరన్బాచి పచెచ్న జల.
5 యూదుల్ నెంజిలస సగుమ్ జిన్,
యూదుల్ జలస సగుమ్ జిన్,
జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి,
‘జోవయింక దెర, పతల్ గల మారుమ’
మెన కుట ఉచరల్. 6 గని దసిస్ కుట
ఉచర అసిత్ మెన జేఁవ్ దొగుల జానిల్
పొదిక, బే బేగి ఉటట్ గెచచ్ లుకయొనియ
పాంతుమ్ 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,చటుక్నఉటట్ ఇండుక దెరొల్ .

11 పవులుచి అతిత్ కెరిల్సి జనాబ్ దెక
కెర,జాలుకయొనియపాంతుమ్ చిబాస
తెన్, “దేముడుల్ మానుస్ల్ చి రితి జా
అమ్ తె ఉత జా అసిత్” మెన కేకుల్ గల.
12 బరన్బాక “దుయ్పతి జయెదె” మెన
సంగిల, అనెన్ జేఁవ్ దొగులతె పవులు
ఒగగ్ర్ సంగితయ్ చి రిసొ, జోక “హెరేమ్
జయెదె” మెన సంగిల. 13 దుయ్పతి,
జలె, పటున్మ్ చి పురెతొ గుడి తయెదె.
జో పూజరి, జలె, పోతుల్ క ఉదడ
ఆన, పులొల్ బంతివొ దెరన, పటున్మ్ చి
గుముమ్మె జా కెర, పెజల్ తెన్ జేఁవ్
దొగులక బలి దెంక ఉచరల్.

14 దసిస్ ఉచర అసిత్ మెన పబుచ
బారికుల్ జల బరన్బా చి పవులు సూన
కెర, దుకుమ్ క సొకక్ల్ చిరన, జనాబ్
తిలిస్ తె నిగ జా, 15 “తుమ్ మానుస్ల్
కిచొచ్క ఇసి జతసు? ఆమ్ కి తుమ్ చ
రితయ్ మానుస్లి. తుమ్ క ‘ఇస వెరి
కమొ ముల పరలోకుమ్ బూలోకుమ్
సముదుమ్, జాతె తిలిసి ఎతిక్
జెరమ్యిలొ, జీవ్ తిలొ దేముడుకయ్
నంపజా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్,
సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అయ్ లమ్”
మెన పవులుచి బరన్బా కేక్ గల.
16 “అగెగ్చ ఉగుమ్ తె తిల మానుస్ల్
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ఇసుట్ మ్ అయ్ ల రితి కెర జింక జో
పరలోకుమ్ చొ పబు సెలవ్ దా తిలె కి,
17 జోచి అదికారుమ్ చ, జోచి పేమచ
గురులు దెకవుక జోములెనాయ్. 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 గల మార్ 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. 21జా 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 తాపారద్న కెర, సికడెత్
తతుత్ మెన,ఎతిక్సంగుమ్ కదెకితవెలెల్ల

మానుస్ల్ జతు మెనమానుస్ల్ క నిసాన,
జేఁవ్నంపజలొయేసుపబుచికామ్జేఁవ్
కెరి రితి జేఁవ్ చి అతిత్ సొరప్ కెరల్.

24 అనెన్ ఒతత్ తెంతొ పావులీంసి
పిసిదియ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్,
పంపూలియాపదేసిమ్ తెజాఁ కెర, 25పెరేగ్
పటున్మ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవ,
అతాత్ లియపటున్మ్ తెపాఁవ కెర, 26ఒతత్
తెంతొ ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన,
సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె
అయ్ ల. ఒతత్ అగెగ్,చువెవ్తాపారద్న కెర,
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఈంజేఁవ్
దొగుల కెరి రిసొ ఇనెన్క దేముడుచి అతిత్
సొరప్ కెర దా బార్ కెర తిల. జా కామ్
అపెప్ జెయిమ్ జా అసెస్ మెన రుజుజ్
దెకయ్ తి రిసొ, 27 అపెప్ ఉటట్ జా ఒతత్
పాఁవ కెర, ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్తె బుకారా
కెర, దేముడు జోవయించి అతిత్ జరుగ్
కెరిల్సి ఎతిక్చి రిసొ, పడొత్ యూదుల్
నెంజిలస కి నంపజా రచిచ్ంచుప జతి
కోడు పబు దిలిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల.
28 ఒతత్ తెంతొ, పబుచ ఒతత్చ సిసుస్ల్
తెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెల.

15
1 పవులు బరన్బా దసిస్ సిరియ

పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె తిలి పొది,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలి యూదయ
పదేసిమ్ తెంతొ సగుమ్ జిన్ నంపజల
యూదుల్జా కెర,యూదుల్ నెంజిలసొ,
“అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అలవాట్
కెర యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి
కెరనెల్కయ్ పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న
తుమ్ క దొరుక్ జయెదె” మెన సికడల్.
2 “జేఁవ్ నంపజలి పొది కీసి జా
సునన్తి నెంతె తిల, దసేస్ తతుత్
జా సునన్తి నెంతె కి రచిచ్ంచుప
జవుల” మెన, పవులుచి బరన్బా జేఁవ్
మానుస్ల్ క జబాబ్ దిల. జేఁవ్ మానుస్ల్
సికడిల్సిచి రిసొ సగుమ్ దీసల్ బాద

* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయతెంతొజా తిల.
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సేడ లటట్బెత్ తిలె కి, జా తగు కుటెట్
నాయ్. పబుక నంపజలస “బారికుల్ తె
చి ఒతత్చి అమ్ చి సంగుమ్ చ అనెన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ తె గెచచ్, ఈంజ తగుచి
రిసొ పుస సూన్ తు” మెన, పవులుక
చి బరన్బాక చి జేఁవ్ నిసాన అనెన్
సగుమ్ జిన్ కయెరూసలేమ్ తె తెదయ్ ల.

3జాకామ్ చి రిసొజా 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 నంపజా
మారుస్ప జలిస్ చి రిసొ సూనయ్ తె తిల
చి, ఒతత్చ నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జల.

యెరూసలేమ్ తె అగెగ్ సబ కెరిల్సి
4 జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ జా

పాఁవిలి పొది, ఎతిక్జిన్ జోవయించ
వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ చి, బారికుల్ తెన్,
దసుస్ల్ జా జోవయింక మరియాద కెల
చి, దేముడు జోవయించి అతిత్ జరుగ్
కెరిల్సి, జోవయింక తోడు దిలిసి ఎతిక్
సంగిలిసి. 5 గని యేసుపబుక నంపజల
ఒతత్చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్, అగెగ్
తెంతొ పరిసయుయ్ల్ మెంత పండితుల్ చి
జటుట్ తె అసిత్, “యూదుల్ నెంజిల
జేఁవ్ మానుస్ల్ క అమ్ చి గురుచి
సునన్తి కెరుక అసెస్ చి, అమ్ చొ
మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిల
ఆగన్ల్ రితి జేఁవ్ కెరుక అసెస్” మెన,
బలవంతుమ్ కెరల్.

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 తిరిసొతుమ్అమ్ చొదేముడు
అంకయి నిసానల్న్, మెన తుమ్ జానుస్.
8 జలె, మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి జానొల్
దేముడుమెన. నిజుమి,జేఁవ్ కి నంపజా
రచిచ్ంచుప జా అసిత్ మెనసాచిజా రుజుజ్
దెకవ అసెస్. అమ్ చి పెటిట్ దిలి రితి,
జోవయించి పెటిట్ కి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
దిలన్. 9 అమ్ క జోవయింక తేడ నే
దెకితె, జోవయించి నముకుమ్ 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 వయితి పూచి
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ కి, ఆమ్ కి, ఓరుస్ప
జంక, నెరవెరుస్ప కెరుక, నెతిరల్మ్.
11 ‘ఎకిక్ అమ్ చొ పబుయేసుచి దయచి
రిసొ జేఁవ్ కి ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’ మెన అమ్
నంపజా దయిరిమ్ జా అసుస్మ్” మెన,
పేతురు సంగిలన్.

12 పేతురు దసిస్ సంగితికయ్,
బెర తిల పెజల్ తుకెల్ తా, యూదుల్
నెంజిలసతె పావులీంసి గెతికయ్ జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొ పబు
జోవయించి అతిత్ కెరల్ వెలెల్ల అదుబ్తుమ్
కమొ గురులు ఎతిక్చి రిసొ బరన్బా
చి 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 జాసాచి తెన్
బెదితయ్.
16 ‘పడొత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె,
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చి దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి
సేడ తిలి టంబుగేరు అనెన్
బందిందె. జా పాడ్ జలిసి
అనెన్ నొవర్ కెర బందిందె.
17 లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్,
అనెన్, యూదుల్ నెంజిలసతె
కో అంచి నావ్ తెడి తవుల
గే, పబుక చజ నంపజతు’
మెన, 18పూరుగ్ మ్తెంతొఈంజ
కబుర్ సూనయ్ లొ దేముడు
సంగ అసెస్”

19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితసి
మెలె, దేముడుక నంపజామారుస్ప జల,
అమ్ చయూదుల్ నెంజిలసకఅమ్బాద
సేడవుక బెదె నాయ్. 20 గని అమ్ కిచొచ్
కెరెల్ చెంగిల్ మెన ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె,
‘దేముడుల్ ’ మెన బొమమ్ల్ గటక దిలిసి
కతు నాయ్, లంజెకమొ కెరు నాయ్,
టొటొ మోడ మారిల్ సిద కతు నాయ్,
లొఁయిఁ కతు నాయ్మెన ఉతుమ్ రెగడ్వ
తెదవుమ. 21 కేన్ పటున్మ్ తె కి, అగెగ్యి
తెంతొ మోసే 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 మెలొ యూదాక
చి సీలయుక నిసాన. ఒతత్చ నంపజల
సుదల్ తె ఈంజెఁవు ముకిక్మ్ మానుస్ల్
జవుల. 23 ఇనెన్చి 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 చి సెలవ్ నెంతె దసిస్
కెర అసిత్. 25 జాకయ్ ఆమ్
సబ కెరల్మ్, అనెన్ ఎకిక్ కటుట్
తెన్ ఉచరెల్, ‘చెంగిల్’ మెన
అమ్ క కిచొచ్అజజ్ అయ్ లిమెలె,
‘అమ్ చ పేమ తిల బరన్బాచి
పవులు తెన్ కబుర్ గెతు’ మెన
సగుమ్ జిన్ క నిసాన తుమ్ తె
తెదయ్ లె చెంగిలి మెన అజజ్
అయ్ లి. 26యేసుకీసుత్ పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొ ఈంజేఁవ్ దొగుల ఎదివాట్
సెమల్ సేడ అసిత్. 27యూదాక
చి సీలయుక ఇనయింతెన్
తెదవ అసుస్మ్. ఇనెన్ రెగిడిల్
రితి జేఁవ్ సొంత సంగుల.

28 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
అమ్ క కిచొచ్ బుదిద్ సంగితయ్ మెలె,
అమ్ క కి కిచొచ్ చెంగిల్ డీసత్య్ మెలె,
తుమ్ క, ‘కిచొచ్ కిచొచ్ అమ్ చ ఆగన్ల్
అలవాట్ కెరు’మెనఅమ్జాడు వయడిల్
రితి కెరుక బెదెనాయ్. ‘ఎకిక్ ముకిక్మ్ క
కెరు’ మెన తుమ్ క ఉచరసుమ్.
29 బొమమ్ల్ క గట దిలిసి కా నాయ్,
లొఁయి కానాయ్, టొటొమోడలొఁయి నే
గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ
కెర నాయ్. ఈంజేఁవ్ అలవాట్ కెరల్దు
మెలె,తుమ్ కచెంగిలి. చెంగిల్తెన్తా”,
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మెన రెగడ్ తెదయ్ ల.
30 జేఁవ్ తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్

అంతియొకయతె ఉటట్ గెల, ఒతత్ పాఁవ
కెర, నంపజలస్ క ఎకిక్తె బుకారా
కెర, జా ఉతుమ్ 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 సంగితస
జవుల, చి ఒతత్చ నంపజలస్ క ఒగగ్ర్
బోదన కెర, బుదిద్ సంగ, దయిరిమ్ కెరల్.
33 సగుమ్ దీసల్ ఒతత్ తా, పబుచ
కొడొ సంగ సంగ, దయిరిమ్ కెర కెర,
జోవయించి ఒతత్చి కామ్ కేడయ్ తికయ్,
‘జోవయింక తెదయ్ లసతె అనెన్ ఉటట్
గెతు’ మెన, జా పటున్మ్ చ జోవయింక
“సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్” మెన, సరద్
తెన్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ తెదయ్ ల.
34 *సీలయు మాతుమ్, ఒతత్ తంక
చెంగిల్మెనఉచరొల్ . 35మదెనె, పవులు
చి బరన్బా అంతియొకయతె తా, అనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్తెన్ కి,పబుచిసుబుమ్ 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 తెగెచచ్,జోవయింక ‘కీసిఅసిత్
గే’ దెకుమ” మెన, పవులు బరన్బాక
సంగిలన్. 37 బరన్బా, మాతుమ్,
“మారుక్ మెలొయోహానుక జేఁవ్ చి తెన్
కడ నెమ”మెన ఇసుట్ మ్ జలన్. 38 గని,
జా అగెగ్చి సుటుట్ మారుక్ జేఁవ్ చి తెన్
బార్ జా తిలె కి, జా కామ్ తె సరిగా నే
బెదితె, జోక †ముల దా అనెన్ ఉటట్ గెచచ్

తిలన్, చి ‘అపెప్ కడ నిలె, దసిస్ అనెన్
ములె దిలె కీసి’మెన, పవులు సంగిలొ.

39జాచి రిసొ దొగుల దొనిన్ మెనుస్ల్
జా జటిట్ జల చి, దొగుల దొనిన్ పకక్లె
ఉటట్ గెల. బరన్బా మారుక్క కడన,
ఓడతె వెగ, సముదుమ్జీన, 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.

16
తిమోతి పవులు బోదన కెరిల్సి

1 ఒతత్ తెంతొ, గలతీయ పదేసిమ్ చ
లుస చి దెరేబ్ మెల పటున్మ్ లుతె
పవులు చి సీలయు గెల. తిమోతిమెలొ
సిసుస్డు తిలన్. జోయూదుడుయి జలి
అయయ్స్ తెన్, జోచి పటున్మ్ తె పవులు
అగెగ్ జా తిలిసి తెంతొ పబుక నంపజా
అసిత్. తిమోతిచొ అబొబ్సి, మాతుమ్,
యూదుడు నెంజె, గీకు దేసిమ్ చొ, జో.
2 జో తిమోతి చి రిసొ, “నిదానుమ్
తిలొసొ” మెన లుస చి ఈకొనియ
పటన్ల్ తెచ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ సంగితె
తిల. 3జాకయ్, “జో కి అమ్ చి తెన్ చి
కామ్ తె బెదుస్” మెన పవులు సంగిలొ.
జోనాడుచొ అబొబ్స్ ‘యూదుడు నెంజె!
గీకు దేసిమ్ చొ మానుస్ జయెదె’ మెన,
జో ‘పుతుత్ స్ క యూదుల్ చి గురుచి
సునన్తి కెర తయె నాయ్’ మెన,
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి రిసొ ‘జా సునన్తి
తిమోతి నే కెరన తిలె, ఆమ్ గెతిస్ తెచ
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల’ మెన,
జోక పవులు జా సునన్తి కెర దిలన్.

* 15:34 15:34 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 34 నంబర్ చి కోడు తయె
నాయ్. † 15:38 15:38బారికుల్ 13:13.
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4 జలె, ఒతత్చ పటన్ల్ ఎతిక్తె గెచచ్
గెచచ్, యెరూసలేమ్ తెచ బారికుల్ చి
ఒతత్చి సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ ఎతిక్
సంగిలి తీరుప్ నెరవెరుస్ప కెర, మెన
జేఁవ్ తీగల్ సూనయ్ ల. 5 జా ఒండి
పాంతుమ్ తెచ సంగుమ్ లుచ సుదల్
జలె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క
అనెన్ డిటుట్ మ్ జల, చి రోజుక అనెన్
మానుస్ల్ పబుక నంపజా మారుస్ప జా
జోవయింతెన్ బెదిల.
పవులు మాసిదోనియ పదేసిమ్ తె

తెదయ్ లిసి
6 ఒతత్ తెంతొ పవులు సీలయు చి

తిమోతి, గలతీయ పదేసిమ్ వాట్ చి
పుగియపాంతుమ్వాట్ గెల. “ఆసియా
పదేసిమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
పోన” మెన దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సంగ తిలన్, 7 చి ఉతత్ర పకక్చి వాటు
గెచచ్, ముసియ పాంతుమ్ తె పాఁవిలె,
బితునియ పదేసిమి గెచుచ్క ఉచరల్, గని
జేఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క కి యేసుచి ఆతమ్ ఒపెప్
నాయ్. 8జాకయ్, ముసియ పాంతుమ్
జీన, సముదుమ్ సొడిచి తోయ
పటున్మ్ తె అయ్ ల. 9 జేఁవ్ తోయతె
నిద తిలె, అందరె, పబు దెకయ్ లి
సివన్ పవులు దెకిలన్. మాసిదోనియ
పదేసిమ్ చొ మానుస్ ఎకిక్లొ టీఁవొజ,
“అమ్ చి మాసిదోనియ దేసిమి ఉటట్
జే, చి అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరు” మెన
బతిమాలప్ జా బుకారల్న్. 10 పవులు
జా సివన్ దెకిల్ బేగి, జేఁవ్ తె జరుగ్ జలిసి
*అమ్ క సంగితికయ్, ఒతత్చమానుస్ల్ క
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ పబు
అమ్ క మాసిదోనియతె తెదయ్ తయ్
మెన అమ్ చిన కెర, బేగి పెందలె
మాసిదోనియతె 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. 12ఒతత్ తెంతొమాసిదోనియక
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,
గాడుసొడితిలిస్ తె గెలమ్. గెలె,పారద్న
కెరుక మెన, తేర్ బోదల్ సగుమ్ జిన్ జా
అసిత్. జేఁవ్ తిలిస్ తె వెస, బోదన కెరుక
దెరల్మ్.

లూదియ మెలి తేర్ బోద పబుక
నంపజామారుస్ప జలిసి

14పారద్న కెరుక గెలజేఁవ్తెర్ బోదల్ తె
లూదియమెలిఎకిల్ తిలి. జాసుది బటట్ల్
గటచి రిసొచి ఊద రంగుచి బియాయ్రి
కెరెదె. ఆసియా పదేసిమ్ చి తుయతెత్ర
పటున్మ్ చి తేర్ బోద, జా. జా అగెగ్
తెంతొ దేముడుక నిదానుమ్జాజోక బకి
కెరిసి. సూన్ తి బుదిద్ తిలిస్ చి పెటిట్ పబు
దెతికయ్, పవులు సంగిలి బోదన సూన,
జానంపజలి. 15నంపజా, జేఁవ్ చి గెర్ చ
ఎతిక్జిన్ తెన్బాపిత్సుమ్ నఙనల్. “అంక
‘పబుక నిజుమి నిదానుమ్ జా అసెస్’
తుమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి జలె, ఇనెన్ బోదన
కెరెతిలెఎదిలిసేంపుకఅమ్ తెతా”మెన
అమ్ క బలవంతుమ్ కెరిల్.

గురమ్య్ ని జలి రితి తేర్ బోద ఎకిల్చి
రిసొ జరుగ్ జలిసి

16జలె,ఏక్ దీసి,పారద్న కెరిసితెఅమ్
గెతె తతికయ్, గొతిమానుస్ జతి ఉబెడి
ఎకిల్ దసుస్ల్ జలి. జా గురమ్య్ ని జా
సివవ్ల్ జంక అలవాట్ జలిస్. జాచి
జా బుదిద్చి రిసొ, జాచ ఎజొమానుల్ క

* 16:10 16:10 ఇనెన్ తెంతొ లూకామెలొఈంజ ‘బారికుల్’ చిపుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్సొపావులీంసి తెన్ సగుమ్
సుటుల్ బులితె తిలొ. † 16:13 16:13ఈంజపుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకాయూదుడు నెంజె.
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ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ దొరుక్ జతె
తయెదె. 17జా పవులీంసిచి పటిట్ జెంక
దెర, కిచొచ్ మెన కేకుల్ గల, జా తేర్ బోద
కిచొచ్ మెన సంగిలి మెలె, “ఈంజేఁవ్,
ఎతిక్చి కంటవెలొల్ దేముడుచసేవ కెరస.
పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న దొరుక్ జతి
వాట్ చి రిసొతుమ్ క సూనవుకజాఅసిత్”
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 బూతుమ్ బార్ జా ముల 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. 21అమ్రోమియుల్జాఅలవాట్
కెరుక కమొ నాయిమ్ నాయ్ మెలె 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 డండల్ తెన్ పెటుక మెన
ఆడ దిల. 23 జోవయింక దసిస్ ఒగగ్ర్
దెబబ్ల్ పెటిత్కయ్, అదికారుల్ జేల్ తె
గల, “జేఁవ్ కజాగర దెక”మెన, రకితసక
ఆడ దిల. 24 రకితస జోవయింక తెడిచి
గదితె గల కెర, జేఁవ్ నే విడద్ల్ జతి రితి,

జోవయించ చటొట్ క జాడు తిల బలల్ల్ క
బెదితె డిటుట్ మ్ బందిల.

25 జలె నెడుమ్ అందరె, పవులు
చి సీలయు పారద్న కెర కెర, దేముడుక
గనుమ్ గాయితె తతికయ్, అనెన్ జేలి
జలస ఎతిక్జిన్ సూన్ తె తిల. 26తెదొడి
బుఁయి కదుల్ జలి, చి పునాది తెంతొ
ఒండి జేల్ కదుల్ జలి. బేగి కెవిడ్వొ
ఎతిక్ఉగిడ్ జల,చిజేలితిలసఎతిక్జిన్ క
బందిల గొలుస్ల్యిపి జల.

27 రకితొసొ, జలె, చెదొద్య్ జా,
కెవిడ్వొ ఉగిడ్ జలిసి దెక కెర, ‘జేలి జలస
ఎతిక్జిన్ ఉటట్ నిగ గెచచ్ తవుల’ మెన
బియఁ కెర,జోచి కతిత్ కడన,జోక జొయియ్
అతయ్ కెరన్ క తయార్ జలొ. 28 గని
“తుయి తుక కిచొచ్ అలల్ర్ కెరను నాయ్.
ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఇనెన్ అసుస్మ్” మెన,
పవులు కేక్ గలిత్కయ్, 29 జో రకితొసొ,
దివొవ్ లంబడ ఆన కెర, బమమ్ తెన్ జేఁవ్
తిలి గదితె పెస, బియఁ అదుద్ ర్ జా,
పవులుచి సీలచి చటెట్ సెరున్ సేడ, జొకర,
30 తిల జేలి తిలసక అనెన్ డిటుట్ మ్
బంద, పవులుక చి సీలక బార్ కెర,
“బాబు ఇసి, ఆఁవ్ రచిచ్ంచుప జా
జతి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
బతిమాలప్ జా పుసిలన్. 31 తెదొడి
పావులీంసి, “పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
ఉపిప్రితూయినముకుమ్తియ,తుయి
తుచి గెర్ చ ఎతిక్జిని, రచిచ్ంచుప
జసెత్” మెన, 32 పబుచి సుబుమ్ కబుర్
జోవయింక బోదన కెరల్. జోవయింక, పడొత్
ఒండి జోవయించి గేర్ చక సంగిలన్.
33 జేఁవ్ దొగులక జయి తెదొడి కడన,
దెబబ్ల్ పెటిల్స్ చ గావోవ్ ఎతిక్ దోవ
సుబుమ్ కెరిల్ బేగి, జో, జోచి గేర్ చ
ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 34 జోచి
గెరి కడన, జోవయింక అనిన్మ్ దా కెర,
జేఁవ్ ఎతిక్జిని, దేముడుచి ఉపిప్రి
నముకుమ్తిలచిఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్
జల.
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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. 36 అదికారుల్ 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
సొంతజాకెరవిడద్ల్ కెరబార్కెరు”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” మెన బియఁ
గెచచ్, 39 అదికారుల్ జేల్ తె జాఁ కెర,
తపుప్ ఒపప్న, జోవయింక బార్ కెర,
“అమ్ చి పటున్మ్ ముల ఉటట్ గెచచ్”
మెన బతిమాలప్ జా సంగిల. 40 జేఁవ్
పవులుచి సీలయు, జలె, జేల్ తెంతొ
బార్ జా, లూదియచి గెరి గెచచ్, బెర
తిల బావుడుల్ క దసుస్ల్ జాఁ, బుదిద్చి
దయిరిమ్ సంగ కెర, ఉటట్ గెల.

17
పవులు చి సీలయు దెసస్లొనీక

పటున్మ్ తె గెలిసి
1 పవులు, సీలయు, అంపిపొలి

పటున్మ్ వాట్ గెచచ్, అపొలోల్ సియ
పటున్మ్ తె గెచచ్, అనెన్ బార్ జా, ఒండి
మాసిదోనియ పదేసిమ్ క వెలిల్ జలి

దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ ల.
ఒతత్, యూదుల్ చి సబగేరు ఏక్ అసెస్.
2 పవులు, కేన్ పటున్మ్ తె అయ్ లె,
యూదుల్ చి సబగేరి గెచుచ్క అలవాట్
కెరనఅసెస్. చిఒతత్ కి,తినిన్ సెలవ్ కడనిల్
దీసల్ వరస్ తెన్ సబతె గెచచ్, దేముడుచి
కొడొతెతిలిసి రుజువుదెకవ దెకవబోదన
కెరల్న్. 3 కిచొచ్ ముకిక్మ్ క బెదయ్ లన్
మెలె,

“దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ క దేముడు తెదయెదె.
తెదయ్ లె, జోమొర అనెన్ జిఁక
అసెస్”

దేముడుచి కొడొ తెన్ పూరుగ్ మ్ రెగిడ్లిసి
సంగ, “ ‘యేసుయి, దేముడు సంగిలొ
కీసుత్ మెన’ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి”
మెన పవులు సంగిలన్. 4 సగుమ్ జిన్
నంపజా,పవులుచిసీలయుతెన్బెదిల.
దేముడుక నంపజా నిదానుమ్ తిల గీసు
దేసుమ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్, పడొత్ ఒతత్చ వెలొల్
సుదల్ తేర్ బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల.

5 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్,
మాతుమ్, గోస జా, పటున్మ్ చ
మూరుక్డుల్ సగుమ్ జిన్ క దెర, జనాబ్
ఒగగ్ర్ జిన్ క సికడ, జా ఒండి పటున్మ్ తె
గగొగ్ ల్ కెరయ్ ల. పావులీంసి కచితె జితె
తిల మెలె, యాసోను మెలొ ఎకిక్లొతె.
తెదొడి, “పావులీంసిక దెర బార్ కెర
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ తీరుప్ 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. 7 ఈంజొ యాసోను
జోవయింతె బెద, జోవయింక టాన్ దా
అసెస్. ‘అనెన్కొల్ రానొ జా అసెస్’, ‘యేసు
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జో’ మెన పెజల్ క సికడ, అమ్ చొ * సర్
రానొచివిలువ కడ, సర్సంగిలఆగన్ల్ క
నే బెదిత రకుమ్ లు సికడత్తి” మెన,
కేకుల్ గల. 8 పెజల్ ఎతిక్, పటున్మ్ చ
అదికారుల్ కి, జా కొడొ సూన, బమమ్ జా,
9 “జేఁవ్ దొగుల అనెన్ అలల్ర్ నే కెరి రితి
తుయి పూచి జా,” మెన, యాసోనుక
బలవంతుమ్ కెర, విడద్ల్ కెరల్.

బెరయపటున్మ్ తె పవులు సీలయు
బోదన కెరిల్సి

10తెదొడి, అందర్ జెతికయ్బావుడుల్
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,దేముడుచికోడు నిదానుమ్పరిచచ్
కెరె తిల. 12 దసిస్ కెర, ‘నిజుమ్’
మెన, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ యూదులు
యేసుక నంపజల. నంపజలస
గీకుదేసిమ్ చవెలెల్ల సుదల్ చితేర్ బోదల్
సగుమ్ జిన్, చి మునుస్బోదల్ కి
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల.

13 గని, దెసస్లొనీక మెలి పవులీంసి
అగెగ్ గెచచ్ తిలి పటున్మ్ చ కోపుమ్
జల యూదుల్, 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 తెన్జా 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 సీలయుక చి తిమోతిక
కబుర్ రెగిడిత్కయ్, “న దెమ్ దె” మెన
జోవయింకబొడొవదాతిలసజాఉతుమ్
నఙ, జోవయించి దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె
బుల గెల.
ఏదెనుస్ పటున్మ్ తె పవులు కెరిల్

బోదన
16 పవులు ఏదెనుస్ తా, సీలయుక

చి తిమోతిక రకితె తా, ‘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.

18 ఒతత్ సంతవీదె ఏక్ దీసి,
ఎపికూరీయు చి సొత్ యిక్ మెల
అలవాట్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్
జో తెన్ దసుస్ల్ జల. జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెల మెలె “ఈంజొ
బులొత్ సొ కిచొచ్ తెలివ్చి సంగెదె గే
నాయ్ గే దెకుమ” మెన ఉచరల్. అనెన్
సగుమ్ జిన్, “వేర దేసిమ్ చ దేముడుల్
చి రిసొ సికడత్య్” మెల. జేఁవ్ కిచొచ్క
ఇసి మెల మెలె, పవులు యేసుచి
రిసొ, జో మొర అనెన్ జీవ్ జలిస్ చి
రిసొ సికడెత్ తిలొ. 19 తెదొడి పవులుక

* 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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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. 21జా ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ, చి
ఒతత్ గోతు జెతసచి అలవాట్ కిచొచ్మెలె,
నొవ కొడొ, నొవ కబురుల్ సంగుక జవుస్,
సూన్ తె తంక జవుస్, జోవయింక ఆస.
ఎతిక్ ములుల, గని జయియ్ అలవాట్
జోవయింక ముకిక్మి.

‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెరిల్
బోదన

22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెరి
టాన్ తె నెడిమి టీఁవొజ, “ఓ ఏదెనుస్
పటున్మ్ చమానుస్ల్,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 దేముడుచి
పూజ కెరి టాన్ ఈంజ’ మెన ఏక్ తె రెగడ్
అసుస్స్. తుమ్అరుద్ మ్నేన్ తెజొకరొజో
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. 25 అమ్ మానుస్ల్
జోక కిచొచ్ తెయార్ కెరెల్ జోక లాబుమ్
నాయ్. జోక కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్. ఎతిక్క
జీఁవ్ దెతొసొ, ఎతిక్క జియడొత్సొ జో,
దొరుక్ జతిసిఎతిక్దొరుక్ కెరొసొజొయియ్.
26 ఎతిక్ దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ క ఎకిక్
రితి, ఎకిక్ మొదొల్ తెంతొ జో జెరమ్వ
అసెస్. జో ఉచర, వేర వేర కాలుమ్ లు
దా, ‘ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ ఇనెన్ జితు,

జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒతత్ జితు’ మెన, ఈంజ
బూలోకుమ్ తె ఎతిక్జిన్ క జితి టాన్,
జొయియ్ దా అసెస్. 27 ఎతిక్జిన్ క ‘అంక
ఆస జా చజుతు, అంచి తెన్ బెదుతు’
మెనజో పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్వ కెరొల్
దేముడు అవ్ కాసుమ్ దా అసెస్. గని
ఎతిక్మానుస్క జోపాసి అసెస్, జేఁవ్ నేనెల్
కి, జానెల్ కి. 28 ఆమ్ జితి సెకి, ఆమ్
ఇండితి సెకి, ఆమ్ జెరిమ్తి సెకి, కచితె
మెలె,జోతెయి.
‘ఆమ్ నిజుమి జోవయించ బోదల్’

మెనతుమ్ చసొంత పండితుల్
సగుమ్ జిన్ కి రెగడ్ అసిత్.

29 “పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్యిలొ
దేముడుచ బోదల్ జమ్ దె జలె, జో కీసి
బఙార్పోలిక గే,వెండిపోలిక గే,పతుత్ రు
పోలిక గే, మానుస్ కెరిల్ కేన్ పోలిక గే,
మానుస్ తెయార్ కెరిల్ కేన్ పోలిక గే,
జయెదె? జయెనాయ్.

30 “అగెగ్ మానుస్ నేనిల్ పొది దస
తపుప్ల్ కెరిల్స్ చి పాపుమ్ జో దేముడు
వయడె నాయ్. గని ‘ఒండి లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ అపెప్ జోవయించి పాపుమ్
ఒపప్న, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్
జా మారుస్ప జతు’ మెన జో ఆడ దా
అసెస్. 31 కిచొచ్క మెలె దేముడు టీఁవొ
కెరొల్ మానుస్చి అతిత్ ఒండి లోకుమ్ చ
ఎతిక్క ‘సతిత్మ్ జా అసిత్ గే పాపుమ్
తెనిన్ అసిత్ గే’ మెన జో సతిత్మ్ తెన్
తీరుప్ కెరుక ఏక్ దీస్ క నిసాన అసెస్.
మొరల్మానుస్ తెంతొజోకఉటట్య్ లి రిసొ
జా నంపజంక మెన అమ్ క రుజువు దా
అసెస్.” 32 ఎకిక్లొక ‘మొరెల్ కి అనెన్
జిఁయ అసెస్’ మెన సూన, సగుమ్ జిన్
ఆఁసిల. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్, “అనెన్క్
సుటుట్ ఇనెన్చి రిసొ అమ్ క బోదన కెరొ
జలె, సూనుమ్ దె”మెల.

33 తెదొడి పవులు జేఁవ్ చి నెడ్ మె
తెంతొ ఉటట్ గెలన్. 34 గని సగుమ్ జిన్
జోచి పటిట్ గెచచ్ పబుక నంపజల.
జోవయింతెఅరేయొపాగీగుమెలి ఒతత్చి
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సబతె వెసితొ దియొనూసియు, పడొత్ ,
నంపజలి ఎకిల్ కొనిస్ మెలె, దామరి
మెలిసి. జోవయింతెన్ అనెన్ సగుమ్ జిన్
కి నంపజల.

18
కొరింద్ పటున్మ్ తె పవులు కెరి

బోదన
1ఒతత్ తెంతొ ఏదెనుస్ పటున్మ్ తెంతొ

బార్ జా, పవులు కొరింద్ పటున్మ్ తె
అనెన్ ఉటట్ గెలన్. 2 ఒతత్ పాఁవ,
అకుల మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొ తెన్
దసుస్ల్ జలొ. జో పొంతు పదేసిమి
జెరిమ్లొసొ. జో, పిసిక్లల్ మెలి తేరిస్ తెన్,
దొగుతెరజాదొరతి ఇటలీ దేసిమ్ చిరోమ
పటున్మ్తెంతొఉటట్ జాఅసిత్. యూదుల్
ఎతిక్జిన్ అమ్ చి రోమ పటున్మ్ ముల
ఉటట్ గెతు, ఒతత్ ఏలుప కెరొ కౌల్దియరానొ
ఆడ దా అసెస్. పవులు జేఁవ్ దొగుతెరచి
గెరి గెలన్, చి జోవయింతెన్ లటట్బల్న్.
3 పవులు, అకుల ఎకిక్ కామ్ కెరస
జవుల, చి రిసొ, పవులు జోవయింతెన్
బస జలొ, చి జేఁవ్ బెద కామ్ కెరె
తిల. జేఁవ్ టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్
కెరిసి. 4జాపొదుల్, 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 తిమోతి మాసిదోనియ
తెంతొ ఉటట్ అయ్ లి పొది, పవులు కిచొచ్
కెరె తిలొ మెలె, “దేముడు ‘తెదయిందె’
మెన సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ , యేసుయి.” మెన సాచి జా
రుజుజ్ ల్ బెదవ దసిస్ యూదుల్ క బోదన
కెరె తిలొ. 6 యూదుల్, మాతుమ్,
జా బోదన 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 లంబుస్ నాయ్’
మెలి గురుక, జోచ పాలల్ పంపడ్ కెర,
7 సబగేర్ ముల బార్ జా “ఇనెన్యి
బోదన కెరె తయిందె” మెన, సబగేర్
సొడిచి గెరి గెలన్. జా గేర్, తీతియు
యూసుత్ మెలొ యూదుడు నెంజిలొ
రోమియుడుచొ గేరు. గని దేముడుక
జో నంపజా జోకయ్ బకి కెరయ్.
8 జా పొదులె, యూదుల్ చి సబగేర్ చొ
ఎజొమాని జలొ కిసుప్ యేసుపబుక
నంపజలొ. జో, జోవయించి గెర్ చ
ఎతిక్జిని, పబుక నంపజల జా కొరింద్
పటున్మ్ చ యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్ కి, నంపజా,బాపిత్సుమ్ నఙనల్.

9ఏక్ రాతి, పబు సివన్ తెన్ పవులుక,
“తుయి బి నాయ్. అంచి సుబుమ్
కబుర్ తుయిసూనయ్ తెతా. తుకెల్ తంక
నాయ్. 10 ఆఁవ్ తుక తోడ్ అసిస్, చి
కో తుక కిచొచ్ పమాదుమ్ కెరి నాయ్.
ఈంజ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
అంచి రిసొ సూన నంపజంక అసెస్”
పవులుక పబు సంగిలన్. 11ఒతత్ 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 తెతిలిరితిదేముడుక 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, “ఈంజొ
మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్ కెరొ జలె,
తుమ్ యూదుల్ సంగితి తీరుప్ సూనుక
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బెదితి, 15 గని, ఈంజ కిచొచ్ నేరిమ్ చి
నెంజె. తుమ్ యూదుల్ 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 జలొ సొసెత్నేసుక 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 తె
పవులు సెండిఉతవనొల్ , దేముడుక ఆతు
ఉకుక్ల గడియ సెండి ముల తిలన్ చి
రిసొ. 19 జలె, కెంకేయతె ఓడతె వెగ,
సముదుమ్జీన,ఎపెసుచిరేవుతెపాఁవ,
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.
22 వెలిల్ సముదుమ్ జీన, యూదయ
పదేసిమ్ చి సరియ రేవుతె బుల జా,
ఓడ తెంతొ ఉత జా యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్చ బావుడుల్
తెన్ దసుస్ల్ జా, బుల జా, ఓడతె అనెన్

వెగ, సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయ
పటున్మ్ 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 చొఅపొలోల్ మెలొ
యూదుడు ఎకిక్లొ,ఆసియాపదేసిమ్ చి
ఎపెసు పటున్మ్ తెఉటట్ జాఅసెస్. బోదన
కెరుక, జలె, కొడొ చెంగిల్ బెదఎదె, చి
దేముడుచి కొడొతె తిలిసి చెంగిల్ జానె.
25 అగెగ్ తెంతొ, యేసు పబుతె రచచ్న
జతిస్ చి బోదన సూన నంపజా అసెస్,
చి ‘వేర మానుస్ల్ క సూనయిందె’ మెన,
ఒగగ్ర్ ఆస జా అసెస్. యేసుచి రిసొ
దేముడుచి కొడొతె సంగిలిసి చెంగిలి
సరిగా బోదన కెరెదె. గని బాపిత్సుమ్ చి
కోడు, జలె, ఎకిక్ యోహాను పానితె
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి అలవాట్ జో జానె,
గనియేసుకీసుత్ చినావ్తెన్చిజోచిఆతమ్
తెన్ చిబాపిత్సుమ్ చి రిసొ, కోజోవయింక
సంగుక నేతయ్.

26జో,యూదుల్ చిసబగేరిదయిరిమ్
తెన్, యేసుచి రిసొ ‘దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జయెదె’
మెనబోదన కెరుక దెరల్న్. గని పిసిక్లల్ చి
అకుల సూన కెర, జోవయింక గెరి కడన
కెర దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్న వాటుచి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె జో నేనిల్సి
ఎతిక్ సొసుట్ మ్ గ సికడల్. 27 జో అకయ
పదేసిమ్ తె గెచుచ్క ఇసుట్ మ్ జలన్, చి
‘చెంగిలి’ మెన, ఎపెసుచ బావుడుల్
ఒపప్న, “గో” మెన సంగ, “ఇనెన్క
బెదవన” మెన అకయతెచ సిసుస్ల్ క
ఉతుమ్ రెగడ్, జోచి అతిత్ తెదయ్ ల.
పడొత్ , జో సముదుమ్ జీన ఒతత్ పాఁవ,
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దేముడుచి దయచి రిసొ యేసుక
నంపజలసక జో ఒగగ్ర్ తోడు కెరల్న్.
28యూదుల్ వేర సంగిలే కి, ఎతిక్జిన్
సూన్ తి రితి, దేముడుచి కొడొతెచతిలిసి
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?”
మెనపుసిలన్. జేఁవ్, “నాయ్. జో ఆతమ్
‘అసెస్, మానుస్క దొరుక్ జయెదె’ మెన
ఆమ్ కెఁయయ్ సూనుమ్ నాయ్” మెన
సంగిల. 3జలె పవులు, “దసిస్ జలె, కేన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు?” మెన పుసిలన్.
4 “యోహాను బోదన కెరిల్ బాపిత్సుమ్”
మెన, జబాబ్ దిల. జాకయ్, పవులు
జోవయింక, “యోహానుబాపిత్సుమ్ కెరిల్సి
కిచొచ్చి రిసొ మెలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి
రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, అంచి పడొత్
జెతొసొక నంపజా బోదన కెరె తిలన్.
జా బుదిద్ మారుస్ప జతి గురుకయ్
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. కచి రిసొ
‘అంచి పడొత్ జెతొసొ’ సంగితె తిలొ
మెలె, యేసుచి రిసొయి” మెన పవులు
సంగిలన్. 5 జేఁవ్ సిసుస్ల్ సూన,
యేసుపబుచి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్
నఙనల్. 6 పడొత్ పవులు జోవయింక
ఎకెక్కల్క బోడి చడ పారద్న కెరల్న్, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ అయ్ లిచి రిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ నేనల్ వేర
వేరబాసల్తెన్ లటట్బల్,చిచోండిపుటట్వ,

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
కొడొతెచకొడొరుజుజ్ ల్ క బెదవ,దయిరిమ్
తెన్ బోదన కెరె తిలన్. 9యూదుల్ 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 కమొజరుగ్ కెరెతిలన్. 12మానుస్క
జొరొజ్ల్ తిలె, కో గే పవులు దెర తిల
రుమాలు జలెకు, కచెచ్లివొ జలెకు, జేఁవ్
జొరొజ్ తిలమానుస్ల్ క నా దిలె, జొరొజ్ తిలె
గెచెచ్దె, బూతుమ్ దెర తిలె,ములెదె.

13 జా పొదొలె బుల బుల, బూతల్
ఉదడత్ యూదుల్ సగుమ్ జిన్ అఁవివ్ కెర
యేసుపబుచి నావ్ దెరుక దెర, “పవులు
బోదన కెరొ యేసుచి 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.

15 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ జోవయించ
పుతత్రుస్లు, దసిస్ యేసుచి నావ్ దెర
ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెరెల్, బూతుమ్
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జబాబ్ దా జోవయింక, “యేసుక జాని,
పవులుక జాని గని తూమ్ కొనస్?”
మెలన్. 16చి బూతుమ్ దెరొల్ జోమానుస్
జేఁవ్ ఉదడుక ఉచరల్సచి ఉపిప్రి నిగ
జా, సేడవ, జీనల్న్, చి జేఁవ్ సతుత్ జిన్
దెబబ్ల్ క, జో గేర్ తెంతొ డుమ్ డయ్ నిగ
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 కెరసజా 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 జల
మెలె, యాబయ్ వెయిలు వెండి బిలల్ల్
చి విలువ జల. 20 దసిస్, ఒండి జా
పాంతుమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్
జలి,చిఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ పబుక
నంపజామారుస్ప జల.

21 ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జలి పడొత్ ,
పబుచి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్
సికడిత్కయ్, “మాసిదోనియచి వాటు,
పడొత్ అకయవాటు గెచచ్యెరూసలేమ్ 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 గడియ తా
గెలొ.
కీసుత్ క నంపజతి రిసొ అరెమి దేవిక

జొకరస అలల్ర్ జలిసి

23జా పొదులె, యేసుకీసుత్ క నంపజా
రచచ్న జతి *వాటుచి రిసొ తగు జలి.
24 కిచొచ్క మెలె, సరాబు జలొ దేమేతి
మెలొసొ అరెమి దేవిక జొకర బొమమ్ల్
వెండి సామన్ క తెయార్ కెరయ్, చి
జోవయింక, జోవయించి కామ్ తె బెదితి
సరాబుల్ క లాబుమ్ ఒగగ్ర్ దొరుక్
జతె తయెదె. 25 జో ఏక్ దీసి జోతె
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. 26 గని అమ్ చి
ఎపెసుతె కి అమ్ చి ఒండి ఆసియా
దేసిమి కి, మానుస్ల్ తెయార్ కెరల్
దేముడుల్ బొమమ్ల్ దేముడుల్ నెంజితి,
మెన, ఈంజొ పవులు సికడ అసెస్,
చి అమ్ చి అలవాట్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
ములిత్ రితి జో మారుస్ప కెర అసెస్ మెన
తుమ్ దెకితసు, సూన్ తసు. 27 జలె,
ఈంజ అలల్ర్ నే పిటట్య్ లె, అమ్ చి కామ్
నిసోట్ రుమ్ జయెదె. 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 చిఎపెసుచివెలిల్ అరెమిదేవిక
జెయియ్, జెయియ్!” మెన, కేకుల్ గలిల.
29 దసిస్, ఒండి పటున్మ్ గగొగ్ ల్ జా గెలి.
జా పటున్మ్ క నచచ్గాఁవితె టాన్ మెన,
వెలిల్ సబతిలి. గాయియుచిఅరిసాత్ రుక్క
మాసిదోనియచమానుస్ల్, జలె, పవులు
తెన్ ఉటట్ జా తిల. జలె, సరాబుల్ చి
పచెచ్న గెల జా పటున్మ్ చి జనాబ్
జేఁవ్ క దెర, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తెడిక
ఒరొగ్ డ నిల. 30 “జేఁవ్ క తోడ్ గెచిచ్ందె”
మెన, పవులు నచచ్గాఁవితె టాన్ జనాబ్
తిలిసితె పెసుక ఉచరల్న్, గని ఒతత్చ
సిసుస్ల్ ఒపిప్తి నాయ్. 31 పడొత్ ,

* 19:23 19:23మెలెయేసుక నంపజలెకయ్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదెమెలిబోదన.
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పవులుచ గోతుల్ జల జా ఆసియా
పదేసిమ్ చ అదికారుల్ సగుమ్ జిన్,
“పోని, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తె పెసు
నాయ్, పమాదుమ్” మెన, బతిమాలప్
జా కబుర్ తెదయ్ ల.

32 జా 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,చిజనాబ్ తెఅనెన్ 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.

35పటున్మ్ క అదికారి, కసట్నె జనాబ్ క
ముదొద్ కెర, “అమ్ చి ఎపెసు పటున్మ్ చ
పెజల్, తూమ్సూన. వెలిల్ అరెమిదేవిచి
గుడి అమ్ చి ఎపెసుతె అసెస్ మెన ఒండి
లోకుమ్ చ జాన్ తి. పడొత్ , ఆగాసుమ్
తెంతొ సేడిల్ బొమమ్పతుత్ ర్ ఇనెన్యి అసెస్
మెనఎతిక్జిన్జాన్ తి. జేఁవ్దొనిన్అమిమ్
రకితసుమ్. 36 జలె, ఈంజ సతిత్మ్ క కో
‘అబదుద్ మ్’మెనుక నెతిరిచి రిసొ తుమ్
కిచొచ్క గగొగ్ ల్ జతసు? బుదిద్ నెంజిలితె
కిచొచ్ బమమ్ కామ్ తుమ్ కెర నాయ్.
సేంతుమ్ కెరన. 37 ఈందె తుమ్ కడ
ఆనల్ ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ 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’మెనఉచరతి,అదికారిచిసబతె
సూనవుక జయెదె, అమ్ క తీరుప్ కెరస

అసిత్. ఎకిక్లొచిఉపిప్రి ఎకిక్లొనాయిమ్
తెనిన్ తగు కెరు, జలె, 39 గని, అనెన్ వేర
బాదల్ అసిత్ మెలె, మాములుమ్ తీరుప్
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 చి రిసొ నేరిమ్ వయడుక
జయెదె. అమ్ క ఏలుప కెరస అమ్ క
పుసిలె, ఆజిచి తగు కిచొచ్ బెదితిసి
సంగుక నెతుమ్” మెన, పటున్మ్ చొ
అదికారి జనాబ్ క సంగిలన్. 41 సంగ,
బెర తిల జనాబ్ ఎతిక్క గెరి తెదయ్ లన్.

20
పవులు గీకు దేసిమ్ తె కెరిల్ పబుచి

కమొ
1 జా పటున్మ్ చి గగొగ్ ల్ కేడిత్కయ్,

ఒతత్చ సిసుస్ల్ క బుకారా, జోవయింక
“దయిరిమ్ తా నిదానుమ్ తెన్ తా”
మెన సంగ కెర, పవులు జోవయింతె
సెలవ్ నఙన, మాసిదోనియ పదేసిమి
గెచుచ్క, ఓడతె వెగిలన్. 2 సముదుమ్
జీన, మాసిదోనియతె పాఁవ, జా
పదేసిమి బుల బుల, ఎతిక్జిన్ క బోదన
కెర, దయిరిమ్ సంగ, జా పదేసిమ్
ఒతత్ల్ తొ జీన గీకు మెన అనెన్క్ నావ్
తిలి అకయ పదేసిమి పాఁవిలన్. 3 ఒతత్
తిన్ జొనొన్ తా కెర, “ఓడతె వెగ సిరియ
పదేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెచిచ్ందె” మెన
సంగిలె, యూదుల్ జోక అలల్ర్ కెరుక
కుట కెర అసిత్ మెన జో సూన తా, జా
వాటు గెచుచ్క ముల,అనెన్మాసిదోనియ
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
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ఈంజేఁవ్ కి గెల. 5 జేఁవ్, అమ్ క
అగెగ్ గెచచ్ సముదుమ్ జీన, ఆసియా
పదేసిమ్ చి తోయ రేవుతె గెచచ్, *అమ్ చి
రిసొ రకితె తిల. 6 గని మాసిదోనియచి
పిలిపిప్ పటున్మ్ తె అమ్ పాఁవ, నే
పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగు
కేడిత్కయ్, ఓడతె వెగ, పాఁచ్ పొదుల్
పయానుమ్ కెర, తోయ రేవుతె ఉత,
సతుత్ పొదుల్ ఒతత్ జా పటున్మ్ తె తా
గెలమ్.

7జా †అయ్ తర్ దీసి, సంజె సంగుమ్
సుదల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తతి
గురుచి అనిన్మ్ బెద కా యేసుచి ఆఁగ్
బలి జలి గురుచి పోడియొ కా, జా
రసుస్మ్ పింక మెన, తినిన్ మెటుల్ చి ఏక్
గేరుచి ఉపిప్ర్ చి మెటుల్ చి గదితె బెద
తిలమ్, చి ‘కలిక ఉటట్ గెచిచ్ందె’ మెన
తా, ఒతత్ బెర తిలసక పవులు బోదన కెర
కెర,సొకుక్ఎదసికడెత్ తిలన్. 8అమ్బెర
తిలి జా గదితె, ఒగగ్ర్ దివొవ్ లగితె తిల.
9 ఐతుకు మెలొ ఉబెడొ ఎకిక్లొ కిటిక్
ఉపీప్ర్ వెస తిలన్. ఒతత్ వెసిలె, పవులు
అనెన్ ఒగగ్ర్ సేపు బోదన కెరె తతికయ్,
జో ఉబెడొ జుమ కెర, పూరి నిజ గెలన్.
వెసుక నెత కెర,జాఉపిప్ర్ తిలిమెటుల్ 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.
11 తెదొడి పవులు, తిల మానుస్ల్ తెన్
జా గదితె అనెన్ వెగ, జా పోడియొ కా
జా రసుస్మ్ పియ,జాపేమఅనిన్మ్ కెర
తా, కుకుడొ వాఁసెనె ఎద బోదన కెరల్న్,
చి పెందలె ఉటట్ గెలన్. 12 జో ఉబెడొ,
మాతుమ్,చెంగిల్జలన్, ‘మొరగెలొసొ
జీవ్ జలన్’ మెన, ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్

తెన్ జోక గెరి నిల.
ఎపెసుతెచ సుదల్ తె సెలవ్ కడనిల్సి

13 అసుస్ రేవు ఎద గెచుచ్క మెన,
బార్ జలమ్. పవులు, మాతుమ్,
“ఇండ గెచిచ్ందె” మెంతికయ్, ‘ఒతత్
అసుస్తె ఓడతె వెగడుమ్ దె’మెన, ఆమ్
ఓడతె వెగిలమ్. 14 పవులు ఇండ జా
అమ్ చి తెన్ అసుస్తె దసుస్ల్ జతికయ్,
జోవయింక ఓడతె వెగడ, మితులేనే
మెలి వెలిల్ డిబబ్తె అయ్ లమ్. 15 ఒతత్
తెంతొ ఓడతెఅనెన్బార్జా,అనెన్క్ దీసి,
కీయొసు మెలి డిబబ్ ఒతత్ల్ తొ పాఁవ,
అనెన్క్ దీసి ఆసియాపదేసిమ్ చిమిలేతు
రేవుతె ఉతిత్రల్మ్.

16ఎపెసుతె గెచుచ్మ్ నాయ్, పవులు
నెసిలన్. ఒతత్ గెలె, జా ఆసియా
పదేసిమి సగుమ్ దీసల్ తంక జలె,
యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక వాయిద
జయెదె. తెరెల్, పెంతెకొసుత్ పండుగు దీసి
యెరూసలేమ్ తె పాఁవ తయిందె మెన,
పవులు ఆస జా అసెస్.

17 జాకయ్, మిలేతుతె తా, ‘ఎపెసు
పటున్మ్ చ సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఇతత్ల్ జెతు’ మెన, కబుర్ తెదయ్ లన్.
18 జేఁవ్ జోచి పురె జెతికయ్ పవులు
జోవయింక ఇసి మెలన్. “ఆఁవ్ తొలితొ
ఆసియాతె ఉటట్ అయ్ లిసి తుమ్ ఏద
కెరె. జా కెర, తుమ్ చి తెన్ జితె తాఁ
గెలయ్. 19 ఒతత్ తా, కిచొచ్ బడాయ్
నే ఉచరంతె, ‘పబుక నంపజతు’ మెలి
ఆసక ఏడ ఏడ, యూదుల్ చ కుటల్ చి
రిసొ సెమల్ సేడ సేడ పబుచి సేవ
కెరె తిలిసి తుమ్ జానుస్. 20 గని
దస బాదల్ సేడెల్ 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

* 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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కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా,
దేముడుక నిదానుమ్ జంక, చి పబు
జలొ యేసుకీసుత్ క నంపజంక ముకిక్మ్’
సాచి సంగితె తిలయ్.

22 “అపెప్, ఒతత్ కీసి జయిందె గే నేని,
గని పబుచి ఆతమ్ అంక పెటిట్ కచితుమ్
సంగిల్ రిసొ, ఆఁవ్యెరూసలేమ్ తె ఉటట్
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. 24గని, ఆఁవ్ జిలె కిమొరెల్
కి బాద నాయ్. అంచి జీవుక విలువ
దెకి నాయ్. ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్ ఆస
మెలె, దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొచి చి
సాచిసంగితెతామెన”యేసుపబుఅంక
కామ్ దా అసెస్. జలె, కెల్ క కెలిత్స్ తె
జీనుక మానుస్క కీసి పూరి ఆస తయెదె
గే, దసిస్ జో పబు దిలి కామ్ పూరి
నిదానుమ్ కెర కేడవుక అంచి ఆస.

25 “పడొత్ , ఈందె, తుమ్ ఎతిక్జిన్
ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లస అపెప్
తెంతొ అంక అనెన్ దెకుస్ నాయ్ మెన
ఆఁవ్ జాని. 26 జాకయ్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్,తుమ్ఎతిక్జిన్సాచి
జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెనసాచి
సంగితసి మెలె, తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ
అంక అనెన్ కిచొచ్పూచినాయ్. అంచిజా
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 తెన్జాగర ఇండ, తుమ్
చెంగిల గొవుడుల్ జా, జోచి మంద జల,
యేసుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్
దెకితె తా, సికడెత్ తంక. జోచొ సొంత
పుతుత్ స్ చి లొఁయి సువడ, జోవయింక
కి పబు గెనన అసెస్. తూమ్ జోక
దెకితి రిసొ, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 29 ఆఁవ్

ఉటట్ గెలె, కూరుమ్ చ డురొక్ జత
రిత మాయమానుస్ల్ తుమ్ చి నెడ్ 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 కి
సతిత్మ్ మారుస్ప కెర కొడొ సంగ సంగ
సికడుల. 31జాకయ్,జేఁవ్ చిరిసొతుమ్
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
కెరిల్సిఎతిక్చకొడొఉచరుకములనాయ్.
జయియ్ నిదానుమ్ పెటిట్ తియనల్దు మెలె,
తుమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరెదె, చి జోచ
సొంతమానుస్ల్ జంకజో నిసానల్సక దిలి
వాటచ తుమ్ క పిటెట్ నాయ్.

33 “ఆఁవ్ ఇనెన్ బులెత్ తిలి పొది, కచి
వెండి కచిబఙరి, కచిపాలల్ క ఆసజయి
నాయ్. 34 ఆఁవ్ అంచ సొంత అతొత్
తెన్ కామ్ కెర కెర, అంచి రిసొ, అంచి
తెన్ కామ్ కెరసచి రిసొ కి సరిపుచుప
జతిసి దొరుక్ కెరన జితె తిలయ్, మెన
తుమ్ జానుస్. 35 ‘నఙితి కంట, దెంక
చెంగిలి’ మెన, యేసుపబు సంగిలి కోడు
నే పఁవిస్తె, దసిస్,సొంతఅతొత్ తెన్ కామ్
కెరయి, నెతిరల్సక తోడు కెరె తా, ‘దసిస్
కెరెల్ చెంగిల్’తుమ్ కవాట్దెకయ్ లయ్”,
పవులు బోదన కెరల్న్.

36 ఇసి సంగ కేడవ, పవులు మొగల్
టెక సెరున్ సేడ, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తెన్
పారద్న కెరల్న్. 37జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ దుకుమ్
జల. అంకివొతె ఆఁసునొ సూఁయి జలి,
చి జోవయించి గుండెతె ఎకెక్కల్ పెలన
గివెడె దెర అమ్ డ చుంబ, 38 కిచొచ్క
ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జల మెలె, “తుమ్ అంక
అనెన్ దెకుస్ నాయ్” మెన జో తెదొడి
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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
డిబబ్తెపాఁవ నిదతా,అనెన్క్ దీసి రోడెస్
డిబబ్తె పాఁవ, ఒతత్ తెంతొ సముదుమ్
జీన, పతర రేవుతె పాఁవిలమ్. 2 ఒతత్
పతరతెఉత, పేనీకే పదేసిమ్ తె గెతిఓడ
దొరుక్ జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.

3 జా ఓడతె పాఁచ్ పొదుల్ గెచచ్
గెచచ్, కుప డిబబ్ అమ్ చి డెబి పకక్య్
తతి రితి జీన, సిరియ పదేసిమ్ పకక్
పాఁవ, తూరు రేవుతె ఉతిత్రల్మ్. ఓడతె
సావుకరుల్ దువారిల్ సామన్ ఒతత్ ఉతవుక
తిలి. 4 ఒతత్చ నంపజల సిసుస్ల్ క చజ,
సతత్రెక్ జోవయింతె తా గెలమ్. జేఁవ్,
జరుగ్ జంక తిలిసి పబుచి ఆతమ్సెకిక
చిన కెర, పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె
గెలె తుక పమాదుమ్, పోని” మెన
సంగిల. 5జలె, 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 తె జోవయింతెన్
సెలవ్ నఙన, 6 ఆమ్ 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’

మెనఅగెగ్యియెరూసలేమ్ తెచయేసుచ
బారికుల్ సతుత్ జిన్ క నిసానతిల. పిలిప్,
జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె ఎకిక్లొ. జోచి గెరి,
సగుమ్ దీసల్తా గెలమ్.

9 పిలిపుప్క చెతత్ర్ జిన్ పెండిల్ నే జల
దువిసివొతిల. పబుచి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ కిచొచ్ సికడెదె గే, జా కోడు ఈంజేఁవ్
ఉబెడివొ సంగుల. 10 పడొత్ , ఆమ్ ఒతత్
తిల పొదుల్, పబుచి ఆతమ్ సికడత్ కబురుల్
సంగితొ అగబు మెలొ యూదయచి
అనెన్క్ పకక్ తెంతొ సరియ పటున్మ్ తె
ఉటట్ అయ్ లొ.

11 జో అమ్ తె జా కెర, పవులుచి
కెరాంటె బందంతివాలి 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 తె
సొరప్ 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, ఆఁవ్ మొరెల్
యేసుపబుక గవురుమ్ జెయెదె మెలె,
మొరిందె కి” మెన సంగిలన్. 14 “ఆమ్
కెదిద్ సంగిలే కి,జోక జయిమెనుస్”మెన,
ఆమ్ చిన, “దసిస్ జలె, పబుచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ జవుస్!” మెన, తుకెల్ జలమ్.

యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెలిసి
15జా పడొత్ , జేఁవ్ పొదుల్ గెతికయ్,

అమ్ చి సామన్ సరుద్ కెర, దెర,
యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలమ్.
16 అమ్ చి తెన్, సరియ పటున్మ్ చ
సిసుస్ల్ జల నంపజలస సగుమ్ జిన్.
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అగెగ్యి తెంతొ సిసుస్డు జలొ కుప డిబబ్
దేసిమ్ చొమాన్సొనుచిగెరినిదతతిరిసొ
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. 19జోవయింతెన్ దసుస్ల్
జా,యూదుల్ నెంజిలసతెజో బులెత్ తిలి
పొది జోవయింతెన్ దేముడు జోచి అతిత్
జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్, వరస్ తెన్, పవులు
సాచి సంగిలన్.

20జేఁవ్,సూన కెరసరద్ 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.
21 తుచి రిసొ కిచొచ్ మెన సూన అసిత్
మెలె, తుయి యూదుల్ నెంజిలసచ
దేసిమ్ లుతె గెచచ్, ‘మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు దిలిసి ఆగన్ల్ తుమ్
పఁవస్,తుమ్ చపుతత్దుల్ క అమ్ చిగురుచి
సునన్తి కెరుకముల,జాఅలవాట్విడద్ల్
ముల’, తుయి అమ్ చ యూదుల్ క
సికడత్సి. 22 జాకయ్, అమ్ క కిచొచ్
బాద మెలె, తుక ‘ఉటట్ జా అసెస్’ మెన
కచితుమ్ సూనుల. 23జాకయ్, 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 ఇండితయ్

మెన నంపజలస అమ్ చ యూదుల్
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 కానాయ్, టొటొమోడలొఁయి నే
గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ
కెర నాయ్, మెన, జా ఎకిక్ ఆడ దిలమ్”
మెనపవులుకయెరూసలేమ్ చ సంగుమ్
వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.

26 జాకయ్, అనెన్క్ దీసి, పవులు
జేఁవ్ సంగిల చెతత్ర్ జిన్ తెన్ సుదిద్ మెన
యూదుల్ సంగితి జా కామ్ కెరన,
జోవయింక దేముడుచి గుడితె కడన,
“సతుత్ పొదుల్ గెలె, అమ్ చి సుదిద్
జతి కామ్ కేడెల్, దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్
దెమ్ 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 సంగిల మెలె, అగెగ్ ఏక్
సుటుట్ , ఎపెసు పటున్మ్ చొ యూదుడు
నెంజిలొ తోపిము మెలొసొ తెన్ పవులు
పటున్మ్ తె బులెత్ తిలిసి దెక తిల, చి
పవులుక, ‘జోవయింక దేముడుచి గుడి
తెడి కడ నిలొ, కిచొచ్గె’మెనఉచరతిల.

30 ఆసియా పదేసిమ్ చ యూదుల్ చ
జేఁవ్ వెలెల్ల సుదల్, పెజల్ క దసిస్
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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 ‘ఒండి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ జనాబ్ గగొగ్ ల్
జతతి’మెనజమాన్ చొఅదికారిదెక కెర,
32సగుమ్ జిన్ జమానుల్ క చి జోవయించ
పుంజెక్ జిన్ క వెలొల్ క కడ ఆన, జేఁవ్
జనాబ్ బెర తిలిస్ తె నిగ గెల. జేఁవ్
జనాబ్, జలె, జమానుల్ క చి జోవయించొ
అదికారిక దెక కెర, పవులుక పెటుక
ముల దిల.

33 తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారి పాసి
జా, పవులుక దెర, దొనిన్ గొలుస్ల్ తెన్
జోక బందయ్ లన్. “ఈంజొకొనొస్? కిచొచ్
కెర అసెస్?” మెనపుసిలన్. 34జనాబ్ చ
సగుమ్ జిన్ ఏక్ కోడు అనెన్, సగుమ్ జిన్
వేర కోడు సంగ, కేకుల్ గలెత్ తిల, చి జా
గగొగ్ ల్ క జో అదికారి కిచొచ్ రుజుజ్ సూనుక
నెత కెర, “అమ్ చి గెరితె ఇనెన్క కడన”
మెన జమానుల్ క ఆడ దిలన్.

35 పవులుక దెరన జా గెరిచి మేడచి
గుముమ్మె పాఁవిత పీనెల్ తె జమానుల్
వెగుక దెరెల్, జనాబ్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా,
జోచి ఉపిప్రి పెలపెలి జతె తిల చి రిసొ,
జమానుల్ పవులుక ఉకుక్ల వయిల.
36 జనాబ్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్ తెన్ పటిట్ జా,
“జోకమొరవ,మొరవ”మెన కేకుల్ గలెత్
తిల.
పవులు పెజల్ తెన్ కొడొ జలిసి

37 పవులుక జమానుల్ జోవయించి
మేడతె కడ నెతె తా, పీనెల్ వెగ
గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలి పొది, “తుక
ఆఁవ్ ఏక్ కోడు సంగుక సెలవ్ దెసెత్
గే?” మెన గీకు బాస తెన్ జోవయించొ
అదికారిక పవులు పుసిలన్. “గీకు

బాస జానిస్ గే? 38జా పొదులె, ఐగుపు
దేసిమ్ చొ ఎకిక్లొ ఈంజ దేసిమి జా
కెర, ఈంజ దేసిమ్ చక ఆకమించుప
కెరుక ఉచర, చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కతిత్వొ
దెరన్ తమానుస్ల్ క పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ సికడ, బయిలు దేసిమి పటిట్
కడన తిలొ, తూయి జో, కిచొచ్గె”
మెన అదికారి సంగిలన్. 39 పవులు
జోవయింక జబాబ్ దిలన్, “ఆఁవ్
యూదుడుయి, కిలికియ పదేసిమ్ చి
తారుస్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లయ్, చి
నాయిమ్ క *వెలిల్ పటున్మ్ చొ జయిందె,
ఆఁవ్ పెజల్ క ఏక్ కోడు సంగుక దయ
కెర అంక సెలవ్ దె” మెన అదికారిక
సంగిలన్. 40జో అదికారి సెలవ్ దిలన్,
చి పవులు, పీనెల్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ జా
కెర, పెజల్ క సయ్ న కెరల్న్. జేఁవ్ పూరి
తుకెల్ జతికయ్, జోవయించి ఎబీ బాస
తెన్ సంగుక దెరల్న్.

22
గగొగ్ ల్ జల యూదుల్ క పవులు

సంగిలిసి
1 కిచొచ్ మెన యూదుల్ చి ఎబీ బాస

తెన్ పవులుయూదుల్ క సంగిలన్మెలె,
“బావుడుల్ , వెలొల్ సుదల్, తుమ్ కెరిల్
నిందక జబాబ్ సంగిందె. సూన” మెన,
2 ఎబీ బాస తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్
యూదుల్ చి బాస’ మెన సూన, అనెన్
తుకెల్ జల. జాకయ్ జోచి జబాబ్ జో
సంగుక దెరల్న్. 3 ఆఁవ్ యూదుడుయి,
కిలికియ పదేసిమ్ చి తారుస్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లయ్, గని,ఈంజయియెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె వడడ్ , వెలొల్ జలొ అమ్ చొ
గమలీయేల్ తె సదు కెరల్య్. జో
సికయ్ తికయ్,అమ్ చపూరుగ్ ల్ చఆగన్ల్
రితి నిదానుమ్ సిక కెరె తిలయ్, చి
తూమ్ అపెప్క కీసి అసుస్స్ గే, ఆఁవ్
కి దేముడుచి సేవ నిదానుమ్ తెన్
కెరె తిలయ్. 4 జాకయ్, యేసుతె

* 21:39 21:39 ‘వెలిల్ పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క సంగ తయెదె.
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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 వెలెల్లమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ కి సాచి జా అసిత్. ‘యేసుక
నంపజల ఒతత్చ మానుస్ల్ క దెర, బంద,
సిచచ్ కెరవుక’ మెన సెలవ్ నఙన,
దమసుక్ పటున్మ్ తెచవెలెల్లమానుస్ల్ 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. 7 ఆఁవ్ 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 గఁవివ్చొ యేసు
ఆఁవ్’,మెన అంక సంగిలన్.

9 “అంచి తెన్ తిలస, జలె,జాఉజిడి
దెకిల, గని అంచి తెన్ లటట్బొల్ సొచి
అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 10 తెదొడి,
‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక, పబు?’ మెన, పబుక
పుసిలయ్, జో అంక, ‘తుయి ఉటట్ ,
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,
ఒతత్చయూదుల్ ఎతిక్జిన్జోక ‘చెంగిల్

మానుస్’ మెనుల. 13 జో, అంచితె జా
కెర, అంచి పాసి టీఁవొజ, ‘సావులు,
బావొ, తుచ అంకివొ డీసుల’ మెన
సంగిలన్,తెదొడిఅంకివొచెంగిల్జాజోక
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. 15 చి తుయి
దెకిలిస్, తుయి సూనిల్స్ చి రిసొ, జోచి
రిసొ,ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ కసాచిసంగెదె.
16అలెల్, కిచొచ్క రకితసి? ఉటట్ జోచి నావ్
దెరబాపిత్సుమ్ నఙన, తుయి కెరల్ పాపల్
దోయిజాగెతిరిసొ,జోచిరచచ్ననఙను.,
మెన అననీయఅంక సంగిలన్.

17 “ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్
బుల అయ్ లి పొది, ఏక్ దీసి,
దేవులుమ్ తె గెచచ్ పారద్న కెరె తిలె,
పబుతె అంచి మెనుస్ పూరి తా, 18 ‘బే
బేగి యెరూసలేమ్ ముల ఉటట్ గో. ఇనెన్
అంచి రిసొచి తుయి సంగితి సాచి నంప
కెరి నాయ్.’,మెన పబు అంక సంగిలన్.
19ఆఁవ్ జోక, పబువ, అఁవ్ అగెగ్ అమ్ చ
యూదుల్ చి కేన్ సబగేరి గెలె కి, తుక
నంపజలసక చజ, జేల్ తె గలిలయ్,
పెటయ్ లయ్. 20పడొత్ , తుచి సాచి జలొ
సెత్పనుకమారిల్స్ తె అఁవ్ కిపాసి టీఁవొజ,
‘చెంగిల్’మెంతె తిలయ్,జోకమారల్సచ
సొకక్ల్ గట దెర తిలయ్. ఈంజ ఎతిక్
జేఁవ్ అదికారుల్ కి జాన్ తి. ఆఁవ్ ఇనెన్
తాఁ గెలె చెంగిల్ కిచొచ్గె మెన, పబుక
ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21 జలె, అంక జో
కిచొచ్ మెలన్, మెలె, ఉటట్ , గో. కిచొచ్క
మెలె, తుయి దూరి గెచచ్ యూదుల్
నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
మెన, ఆఁవ్ తెదయ్ తసి మెన, పబు
అంక సంగిలన్.”, మెన పవులు జేఁవ్
యూదుల్ క సంగిలన్.

పవులు సంగితికయ్జనాబ్కోపుమ్
జలిసి

* 22:4 22:4బారికుల్ 8:1, 9 అదయ్యిమ్తెంతొ.
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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. 23జోవయించి ఒగగ్ర్
కోపుమ్ క,జోవయించసొకక్ల్ గట కడన
దెర పెటిత్ రితి సయ్ న కెర, మతిత్ కి
వెంట కెర గలెత్ తతికయ్, 24 జమానుల్ చొ
అదికారి కిచొచ్ కెరుక నేన కెర, “జోకకమొ
కెరి గేర్ తె కడన కొరడ్ల్ తెన్ పెట పరిచచ్
కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ జోక వయడత్తి గే చి
జోచి రిసొ కిచొచ్క దసిస్ మెన ఒరస్ దిల గే
జానుక”మెన, జమానుల్ క ఆడ దిలన్.

పవులు రోమియుడు మెన జానుస్ప
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,
27 జో అదికారి పవులుతె జా కెర,
“తుయి రోమియుడు గే?” మెంతికయ్,
“ఆఁవ్ రోమియుడుయి” మెన పవులు
సంగిలన్. 28 జాకయ్, జో అదికారి,
“రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్
డబుబ్ల్ దిలయ్” మెన పుంజెక్ 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’
మెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ బియఁ
గెలన్.
యూదుల్ చ అదికారుల్ క సబ

వెసయ్ లిసి
30 అనెన్క్ దీసి, పెందలె, “యూదుల్

కిచొచ్క జోక నింద కెర అసిత్ గే సతిత్మ్
సూనిందె” మెన, జోక బందిల గొలుస్ల్
యిప కెర, “వెలెల్లపూజరుల్ ,యూదుల్ చి
సబతె వెసితస ఎతిక్జిన్ జెతు, చి సబ
వెసయిందె”మెనపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క
వెలొల్ ఆడ దిలన్. జేఁవ్ యూదుల్
జెతికయ్, పవులుక ఎటొట్ తొ జోవయింతె
కడఆన,జోవయించిమొకెమ్ టీఁవొ కెలన్.

23
1పవులు, జలె, నే బితె సబ వెసిలసక

దెక, “ఓ బావుడుల్ , ఆజి ఎద అమ్ చొ
దేముడుక సతిత్మ్ ఆఁవ్ ఇండితసి.”,
మెన, మొదొల్ సంగిలన్. 2 అననీయ
మెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, “జోక చోండి
పెట” మెన పవులుక పాసి తిలసక ఆడ
దిలన్. 3 తెదొడి, పవులు జోవయింక,
“చునున్మ్ దెరవ మురిక్ లుంకడిల్ కూడు
జలొ రితొ తుయి మాయమానుస్క
దేముడు తుకయ్ పెటెదె! దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి నాయిమ్ తెన్
అంచిరిసొచరుజుజ్ ల్సూన్ తిరిసొసబతె
వెస అసుస్స్, గని నాయిమ్ నెంతె అంక
పెటయ్ తసి. తుక కిచొచ్ సతిత్మ్?!”
మెన, సంగిలన్. 4 పాసి తిలస,
“దేముడుచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక దసిస్
దూసుప కెరుక జయె నాయ్.” 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

† 22:28 22:28 పవులుయూదుల్ చి సెకుమ్ చొ జలెకి, అబబ్దింసిచి కాలుమ్ తెంతొ ‘రోమియులు ఈంజేఁవ్’
మెననాయిమ్తెన్ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త కాగల్ జోవయించి కుటుంబుమ్ చక తిల.
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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 ల్జల. 8మానుస్ల్
మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్
తతి నాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్ డుంబల్
గట తతి నాయ్ మెన సదూద్ కయుయ్లు
సికడత్తి. పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ జిమ్ దె,
దూతల్, ఆతమ్ల్ బూతల్, డుంబల్ గట
అసిత్’ మెన ఒపప్న్ తతి, చి రిసొ, దొనిన్
జటుల్ జా ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జల. 9 తెదొడి,
పరిసయుయ్ల్ చి జటుట్ తెచ సగుమ్ జిన్
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
టీఁవ కెర, “ఈంజొమానుస్తె కిచొచ్ తపుప్
డీసె నాయ్. ఏక్ వేల కేన్ జవుస్ ఆతమ్
జవుస్, దూత జవుస్ ఇనెన్తెన్ లటట్బొల్ ”
మెన సంగిల. 10 జా కోడు సూన కెర
సదూద్ కయుయ్లు ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల,
చి జేఁవొజ జటుల్ జలస అనెన్ ఒగగ్ర్
గగొగ్ ల్ జతికయ్, జమానుల్ చొ అదికారి,
‘యూదుల్ పవులుక ఎకెక్ దడి దొనిన్
పకక్లె దెర చిర మారుల’ మెన బియఁ
కెర “తుమ్ జోవయింతె ఉత గెచచ్, జోక
జోవయించి నెడిమి తెంతొ ఉరల్ కడ దెర
జా అమ్ చి జమానుల్ గెరిచి మేడతె ఆన
జోక రక”మెన, జమానుల్ క ఆడ దిలన్.
పవులుక పబు దయిరిమ్ సంగిలిసి

11 జా రాతి, యేసుపబు పవులుచి
పాసి టీఁవొజ కెర, “తుయి బి నాయ్.
ఈంజయెరూసలేమ్ తె తుయి కీసి అంచి
రిసొసాచిసంగఅసిస్స్ గే, దసిస్,తుమ్ క
ఏలుప కెరి రోమ పటున్మ్ తె కి అంచి
రిసొ సాచి సంగితె” మెన పబు జోక
సంగిలన్.
పవులుక మారుక మెన యూదుల్

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. 15జాకయ్, తూమ్,
సబ వెసితస ఎతిక్జిన్ తెన్, రోమచ
జమానుల్ చొ అదికారితె అపెప్ గెచచ్,
‘పవులుక అనెన్ సరిగా పరిచచ్ కెర తీరుప్
సంగుమ్ దె. జోక కడ ఆను’ మెన జో
అదికారిక సంగ. జో కడ ఆనెల్, జో
పవులు తీరుప్ కెరి గెరి పాసి నే జెతె అగెగ్,
మారుమ్ దె”మెన, కుట కెరల్.

16 జలె, పవులుక వటెట్ దెర మారి
కుటచి రిసొ పవులుచి బేనిస్చొ పుతుత్ సి
సూన తా, జమానుల్ తతిస్ తె గెచచ్, తెడి
పెస, పవులుక సంగిలన్. 17 పవులు
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, 19 అదికారి జో నాడుచి

* 23:7 23:7మానుస్ల్మొరెల్ అనెన్ జితినాయ్, దూతల్తతినాయ్,ఆతమ్ల్బూతల్డుంబల్ గటతతినాయ్
మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి
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ఆతు దెర, జో తెన్ గెర్ చి తెడి పెస
గెచచ్, కో నే సూన్ తె, “అంక తుయి
సంగితి కబుర్ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్.
20 “యూదుల్ కుట కెర అసిత్. ఆరిక,
పవులుక అనెన్ సరిగా పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెరి రితి జా, తుక, ‘కలిక సబతె కడ
ఆనుస్’ మెన తుక కబుర్ తెదవుక ఉచర
అసిత్. 21 గని పోని. పవులుక వటెట్ దెర
మారుమ మెన, దొనిన్ విసొజిన్ చి కంట
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్రకితతి. జోకమారెఎదక
చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె మెన జేఁవ్ ఆతు
ఉకుక్ల అసిత్. తుక ‘ఆమ్ ఉచరిల్ ఆడ
దెవుస్’ మెన, రకితె అసిత్”, పవులుచొ
బేనిస్చొ పుతుత్ సి జమానుల్ చొ అదికారిక
సంగిలన్.

22 జాక జో అదికారి, “అంక తుయి
ఈంజ కబుర్ సంగిలిసి కకక్ సంగు
నాయ్” మెన నాడుక ఆడ దిలన్.
23 తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారి, దొగుల
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క బుకారా
కెర, “దొన్ పుంజొజిన్ మాములుమ్
జమానుల్ క, గోడల్ తె వెగిత డబబ్య్ జిన్
జమానుల్ క, దొన్ పుంజొజిన్ ఈంటెల్ దెర
జమానుల్ క ఆడ దేసు. నొవువ్ గంటల్
రాతిక తెయార్ జా తతుత్ . సరియ
పటున్మ్ ఎదక జేఁవ్ క తెదయిందె.
24 పడొత్ , పవులు వెగ గెతి రిసొ, గోడలు
దొరుక్ కెరు. జో కిచొచ్ పమాదుమ్ నే జతె
పేలిక్స్ తె తుమ్జోకబొడొవదాస”మెన,
జేఁవ్ దొగుల పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ క ఆడ దిలన్. 25 పేలిక్స్ క దెతి
ఉతుమ్ రెగిడొల్ .

26“వెలొల్ అదికారి జలొపేలిక్స్ క ఆఁవ్
కౌల్దియ లూసియ తెదయ్ తి ఉతుమ్.
27 తుచితె ఆఁవ్ తెదయ్ తొ ఈంజొ
మానుస్క యూదుల్ దెర, మారిత,
గని ఆఁవ్, అంచ జమానుల్ తెన్ జా
కెర, దెక, జోక ‘రోమియుడు’ మెన
సూన, రచిచ్ంచుప కెరల్య్. 28 జోక
‘కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి గే సూనిందె’

మెన, 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 అంతిపతి
మెలి పటున్మ్ ఎద పవులుక బొడొవ
దా కెర, 32 అనెన్క్ దీసి పెందలె ‘జోక
సరియ పటున్మ్ ఎద బొడొవ దెతు’
ఎకిక్ గోడల్ తె వెగిల జమానుక ముల,
తిలజమానుల్ యెరూసలేమ్ తెఅనెన్బుల
గెల.

33 పవులుక బొడొవ దిలస,
జోవయింతెన్ సరియతె పాఁవ కెర,
అదికారిక ఉతుమ్ దా కెర, పవులుక
జోచి పురె టీఁవొ కెలన్. 34 తెదొడి
అదికారి, జా ఉతుమ్ సదు కెర,
“తుయి కేన్ పదేసిమ్ చొ మానుస్?”
మెన పవులుక పుసిలన్. “కిలికియ
పదేసిమ్ చొ ఆఁవ్” మెన పవులు జబాబ్
దిలొ. 35 “దసిస్ జలె, తుక నింద
కెరస ఇనెన్ పాఁవ అయ్ లె, తుచి తగు
సూనిందె” మెన సంగ కెర, “హేరోదు
రానొచిమేడతెఇనెన్క కడన రకుత్”మెన
పేలిక్స్ అదికారి ఆడ దిలన్.

24
1 పాఁచ్ పొదుల్ గెతికయ్, ఎతిక్క

వెలొల్ పూజరి అననీయ, సబతెచ
వెలెల్ల సుదల్ తెన్, పవులు కెరి నింద
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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,చితుచిదయచిరిసొ,అమ్ చి
దేసిమ్ చ కసట్ల్ నసట్ల్ మారుస్ప జా
అసిత్. 3జాకయ్, తుచి ఎదివాట్ తోడుచి
రిసొ, అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్ తుక
సూనయ్ తసుమ్. 4 తుక ఒగగ్ర్ కామ్
తయెదె, చి తుక ఒగగ్ర్ కొడొ సూనవ
అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్, గనిదయకెరదొనిన్
కొడొ జవుస్ సూను. 5 ఈంజొ మానుస్
బలే అలల్ర్ కెరయ్. ఒండి లోకుమ్ చ
అమ్ చయూదుల్ తె గెచచ్, పబుతుమ్ చి
ఉపిప్రివిరోదుమ్కెరిరితిసికడత్య్. పడొత్
నజరేతు గఁవివ్చొయేసుచి అలవాట్ కెర
మారుస్ప జలసచి జటుట్ తె జో ముకిక్మ్.
6ఈంజ నెంతె అనెన్ అమ్ చి దేముడుచి
గుడిక గార్ కెరుక ఉచరొల్ , గని జోక
దెర పిటట్య్ లమ్. *అమ్ చ ఆగన్ల్
రితిచి అలవాట్ తె కెరి రితి జోక తీరుప్
కెరమ్, 7 గని జమానుల్ చొ అదికారి జలొ
లూసియ జా కెర, అమ్ చి అతిత్ తెంతొ
జోక ఉరల్ కడన కెర, నేరిమ్ వయడత్స
పేలిక్స్ అదికారిచి తీరుప్ కెరి టాన్ తె
గెతు., మెన ఆడ దిలన్. 8 తూయి
సొంత జో మానుస్క పరిచచ్ కెరెల్, అమ్
వయడిత్ నేరిమ్ ఎతిక్చి రిసొ తూయి
సూన, రుజుజ్ ల్ దెకితె”. 9 యూదుల్
ఎతిక్జిన్ “సరిగా” మెన, జోచి సాచి
బెదవ జేఁవ్ నేరిమ్ లు వయడల్.

పవులు జబాబ్ దిలిసి
10 తెదొడి, ‘తుయి జబాబ్ దేసు’

మెన, పవులుక అదికారి సయ్ న కెరల్న్,
పవులు సంగిలన్. “తుయి ఒగగ్ర్
వెరుస్లు ఈంజ దేసిమి ఏలుప కెరె
అసిస్స్ చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ ఆఁవ్
జబాబ్ దెతసి. 11 అపెప్క 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 †మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల
దేముడుచ కబురుల్ తె తిలిసి ఎతిక్, జో
దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి ఎతిక్, ఆఁవ్
నంప కెరసి. 15 ఈంజేఁవ్ ఒపప్న్ తిసి
ఆఁవ్ కి దయిరిమ్ తెన్ పూరి నంప
కెరసి, సతిత్మ్ ఇండిలస అబదుద్ మ్
ఇండిలసకి మొరెల్ కి, జీవ్ జా ఉటట్
గెచుచ్ల. 16 జాకయ్, దేముడుక కి,
మానుస్ల్ క కి కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ,
ఆఁవ్ జాగర దెకన్ తసి.

17 “ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,
యూదుల్ చ బీద సుదల్ క తోడు దెంక

* 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
ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచి
పాఁచ్పుసత్కుమ్ తెరెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజదెకవుకమెనకుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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మెన, ఒతత్చ మానుస్ల్ దిలి డబుబ్ల్
దెరన అయ్ లయ్, చి అమ్ చొ దేముడుక
కానుక దెంక మెన, దేముడుచి గుడితె
గెలయ్. 18 సుదిద్ జతి కారిమ్ కెరన
ఆఁవ్ దేముడుచి గుడితె దసిస్ బకి కెరె
తతికయ్, ఆసియా పదేసిమ్ చ అమ్ చ
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ అంక
దెకిల. గని కేన్ జనాబ్ గగొగ్ ల్ గుగిగ్ల్
జలిసి కిచొచ్య్ నాయ్. 19 అంచి
రిసొ ఆసియాచయూదుల్ కిచొచ్ నేరిమ్
వయడుక ఇసుట్ మ్ జతతి, జెఁవివ్ అపెప్
ఇనెన్ తుచిమొకెమ్సాచిజంక జలె చెంగిల్
తతిత్. 20 గని జేఁవ్ నాయ్, చి ఈంజేఁవ్
యెరూసలేమ్ చ మానుస్ల్ సబ కెరిల్స్ తె
ఆఁవ్ నింద జలి పొది, ఆఁవ్ కిచొచ్
తపుప్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ దెకిల గే, సూనల్ గే,
సంగుతు. 21 ఎకిక్ కోడుచి రిసొ జేఁవ్
సంగుక జయెదె. జోవయించి నెడిమి
ఆఁవ్ టీఁవొజ తా, ‘మొరెల్ కి జీవ్ జా
ఉటుట్ మ్ దె’ మెన ఆఁవ్ సంగితసిచి రిసొ
అంక ఆజి నింద కెరతి.” దసిస్ పవులు
అదికారిక సంగిలన్.
పవులుక తీరుప్ నే జతె జేల్ తె రకితె

తిలిసి
22 అదికారి జలొ పేలిక్స్, యేసుక

నంపజతి చి రిసొ ఇదిల్ ఒగగ్ర్ జానె,
చి తీరుప్ వాయిద కెరి రితి, “జమానుల్ చొ
అదికారి జలొ లూసియ ఇతత్ల్ ఉటట్
అయ్ లె, తుక వయడిత్ నేరిమ్ చి తగు
సూనిందె”మెన, పవులుక సంగిలన్.

23 పడొత్ , ఒతత్ తిలొ పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ క, “ఈంజొ మానుస్క
జేలి కెర, గని బంద గట నాయ్, గదితె
డంక నాయ్, 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 జేలి
తిలిస్ తె అయ్ ల. పవులుక “జెవుస్”
మెన పేలిక్స్ సంగ తెదయ్ తికయ్,
అయ్ లొ. యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిలిస్ చి బోదన సూనల్.
25 పవులు బోదన కెర కెర, కిచొచ్చి
రిసొ సంగుక దెరల్న్ మెలె, పునిన్మ్ చి
రిసొ, ఆస కెరంతి రిసొ, చి ఆకర్
దీసిక లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క యేసుపబు
పరిచచ్ కెర ‡తీరుప్ కెరుక తిలిస్ చి
రిసొ సంగిలన్, చి పేలిక్స్, సొంత కెర
తపుప్ల్ క 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
వేరతె మారుస్ప జలొ, చి పొరిక్యస్
పెసుత్ స్ అదికారి జలొ. మారుస్ప జలి
పొది,యూదుల్ కపులవుకమెనపవులు
జేల్ తెదసేస్ తతి రితి పేలిక్స్ముల దిలొ.

25
పవులుచి రిసొ యూదుల్ అనెన్

అలల్ర్ ఉచరిల్సి
1 ఏలుప కెరుక మెన, పెసుత్ స్

యూదయ పదేసిమి ఉటట్ జా తిరతి గెలి
పడొత్ , జోవయించి మేడ తిలి సరియ
తెంతొ బార్ జా, యెరూసలేమ్ తె గెలొ.
2 వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ అనెన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె జా కెర, పవులుచి
రిసొ సంగిల. 3 అనెన్, “దయ కెర
పవులుకయెరూసలేమ్ తెతెదవు”మెన,
బతిమాలప్ జా సంగిల. జో అయ్ లె,

‡ 24:25 24:25 కిచొచ్ తీరుప్ మెలె, జోవయింక నంపజా సతిత్మ్ జలసక పరలోకుమ్ తె కడ నెతిసి, గని నంప
నెంజ అబదుద్ మ్ తెతాఁ గెలసక సిచచ్తె గలిత్సి.
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వటెట్ లుంక దెర మారుక 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 పవులుచితగుఅనెన్ సూనిల్సి

6 పెసుత్ స్ ఎకిక్ అటుట్ గే దెసుస్ గే
పొదుల్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె తా కెర,
సరియతె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్, చి
అనెన్క్ దీసి పవులుచి తగుచ రుజుజ్ ల్
సూనుక వెస, పవులుక “జెవుస్” మెన
ఆడ దిలొ. 7 పవులు యెరూసలేమ్
తెంతొ అయ్ ల. యూదుల్ జోవయించి
సుటుట్ నంత టీఁవొజ కెర, కిచొచ్ కిచొచ్
వెలెల్ల నేరిమ్ లు ఒగగ్ర్ సంగిల, గని
రుజుజ్ ల్ దెకవుక నెతిరల్. 8తెదొడి పవులు
“యూదుల్ చ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ చి
అలవాట్ ఉచరెల్ కి, కిచొచ్ నేరిమ్ కెరి
నాయ్, దేముడుచి గుడిచి రిసొ కి కిచొచ్
నేరిమ్ కెరి నాయ్, చి అమ్ క ఏలుప కెరొ
* సర్ చి రాజిమ్ క కి కిచొచ్య్ ఇదిలిసి
నేరిమ్ కి కెరి నాయ్” మెన, జబాబ్
దిలన్.

9 పెసుత్ స్, మాతుమ్, యూదుల్ క
పులవుకమెన,పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె
గెచచ్ ఈంజేఁవ్ 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 కెరినాయ్.
తుయి కిజా కోడు జానిస్. 11ఆఁవ్ 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, “ ‘ సరు
సొంత అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్’
మెన ఇసుట్ మ్ జలది. ఈంజ తగు జా
సెలవ్ దెతయ్. సరుచి గెరి గో” మెన
తీరుప్ సంగిలన్.
పెసుత్ స్ పవులుచి రిసొ పెసుత్ స్

అగిపప్ రానొక సంగిలిసి
13 సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, ‘పెసుత్ స్

నొవర్ఏలుప కెరయ్’మెన,ఇదిల్ఉతత్ర
పకక్చొ రానొ జలొ అగిపప్, బేనిస్ జలి
బెరీన్కే తెన్, సరియతె గోత్ అయ్ ల.
14ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తతికయ్, పవులుచి
తగుచి రిసొ పెసుత్ స్ జో రానొక సంగిలన్.
పేలిక్స్ ఏలుప కెరిల్ తెంతొ జేలి జలొ
ఎకిక్లొ ఇనెన్ అసెస్. 15 జలె, ఆఁవ్
యెరూసలేమ్ తెగెచచ్తిలిపొది,ఇసదస
నేరిమ్ లు కెర అసెస్,మెనవెలెల్లపూజరుల్
చి యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
సంగ, తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరు మెన, అంక
సంగిల.

16 “జేఁవ్ యూదుల్ దసిస్
సంగితికయ్. నేరిమ్ వయడల్స నేరిమ్
వయిలొసొ ఎకిక్తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె
జా తగు సూనవుక నే టీఁవొజతె అగెగ్,
నేరిమ్ వయితొసొ జేఁవ్ నింద కెరిస్ క
జబాబ్సంగుక అవ్ కాసుమ్నే దెతెఅగెగ్,
అమ్ చ రోమియుల్ చి అలవాట్ తెన్
జోక కచి అతిత్ సొరప్ దెంక జయె నాయ్,
మెన, జబాబ్ దిలయ్. 17జాకయ్, జేఁవ్
ఇతత్ల్ ఉటట్ అయ్ లి బేగి, వాయిద నే

* 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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కెరె, అనెన్క్ దీసి తగు సూనవుక మెన
తీరుప్ కెరిస్ తెవెస,జోకజెవుస్మెన, కడ
ఆనయ్ లయ్. 18నేరిమ్ వయడత్స టీఁవొ
జలి పొది, కిచొచ్ విలువచ నేరిమ్ లు
వయడిత్ నాయ్. 19జేఁవ్ కిచొచ్చ నిందల్
జోక సంగితె తిల మెలె, జోవయించొ
దేముడుచి అలవాట్ చి కమొచి రిసొ,
పడొత్ యేసు మెలొ ఎకిక్లొక ‘మొర అనెన్
జిలొ’ మెన పవులు సంగిలిస్ క గగొగ్ ల్
జతె తిల. 20 జాకయ్, దసస్ తగులు
తీరుప్ కెరుక నేన కెర, ఈంజేఁవ్ సంగిత
నిందల్ చి రిసొ యెరూసలేమ్ తె గెచచ్
తగు సూనవ తీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్
జతసి గె? మెనపుసిలయ్. 21గని, 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.

22జాకయ్అగిపప్ 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

23 జలె, 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 ఆన మెన పెసుత్ స్ ఆడ
దెతికయ్, కడ ఆనల్.

24 తెదొడి, బెర తిలసక పెసుత్ స్ “ఓ
రానొ జలొ అగిపప్, ఇనెన్ అయ్ లస
ఎతిక్జిన, ఈంజొ మానుస్క తుమ్
దెకితసు. ఇనెన్చి రిసొ జా సుటుట్
యూదుల్ ఎతిక్జిని, యెరూసలేమ్ తె
కి ఇనెన్ కి, అంక బలవంతుమ్ కెర, జో
అనెన్జింక కిచొచ్క? మొరుస్! మెన, కేకుల్
గలెత్ తిల. 25 గని, ‘మొరి సిచచ్ జతి కేన్

నేరిమ్ కెరె నాయ్’ మెన అంక డీసిలి, చి
ఈంజొ, సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి
తగు, సూన తీరుప్ కెరుస్, మెన కోర్ ప
జతికయ్, దసిస్ జలె, జో తెయి రోమ్ తె
తుకతెదయిందెమెన, ఇనెన్క ఒపప్నల్య్.
26గని, ఇనెన్చి రిసొఅంచొ 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 మెన మెలె, ‘జేఁవ్ జోచి
కొడొ సూనెల్, ఆమ్ ఇనెన్క పరిచచ్ కెరెల్,
ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ రుజుజ్ అమ్ చొ
వెలొల్ రానొ సరుక రెగుడుక జయెదె’.
27 జలె, జేలి జలొ కేన్ మానుస్క ఆరి,
కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక నేన్ తె తెదవుక
బెదితయ్ నాయ్, మెన ఆఁవ్ ఉచరసి”
మెన ఇసి సంగిలన్.

26
అగిపప్ రానొచి మొకెమ్ పవులు సాచి

సంగిలిసి
1 తెదొడి, అగిపప్ రానొ పవులుక,

“తుయిసొంత జబాబ్ దెంక తుక సెలవ్
దెతసి” మెలన్, చి పవులు ఆతు తెన్
సయ్ న కెర, ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్.

2 “ఓ అగిపప్ రానొ, యూదుల్ కెరల్
నిందల్ ఎతిక్చి రిసొ తుచి మొకెమ్ ఆఁవ్
జబాబ్ దెంక సెలవ్ దొరుక్ జలిచి రిసొ
అంక సరద్. 3 యూదుల్ 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
ఈంజయెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కి,ఆఁవ్
కీసి జిలయ్ గే యూదుల్ ఎతిక్జిన్
జాన్ తి. 5 అమ్ చి మొతుత్ మ్ చ ఆగన్ల్
ఎతిక్జిన్ చి కంట నిదానుమ్ కెర ఆమ్
పరిసయుయ్ల్బకి కెరి రితిఆఁవ్ఇండిలిసి
మెన జేఁవ్ అగెగ్య్ తెంతొ జాన్ తి. జేఁవ్
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సతిత్మ్ సాచి సంగుక ఇసుట్ మ్ ఒతత్ జలె,
ఇసి సంగిత. 6 అపెప్, జలె, కిచొచ్క
అంక తగు కెర అసిత్ మెలె, అమ్ చ
పూరుగ్ 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 చి ఆసచి రిసొ మెన ఆఁవ్
నంపజతసిచి రిసొ, ఓ రానొ, అంక నింద
కెరతి. 8 ‘మొరల్సక దేముడు జియడత్య్’
మెన సంగిలె, కిచొచ్క తుమ్ ఎతిక్జిన్
నంప కెరుక నెతిరసు?

9 “అగెగ్యి, జలె, నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసుక ‘జొయియ్దొరుక్ 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 కెరొసొజతొ 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,

అంచి తెన్ పయానుమ్ కెరె తిలసచి
సుటుట్ 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. 17 యూదుల్ చి అతిత్ కి,
యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ కి, తుయి
అలల్ర్ సేడెల్ కి, ఆఁవ్ తుక రచిచ్ంచుప
కెరిందె. యూదుల్ నెంజిలసతె తుక
తెదయ్ తసి. 18 జేఁవ్ గుడిడ్ జల రిత
జా తిలె కి, దెక, అందర్ బుదిద్ ముల,
ఉజిడ్ బుదిద్ జా, సయ్ తాన్ చి సేవ కెరుక
ముల, దేముడుచి సేవ కెరు’ మెన,
‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ పుంచి జతు చి అంక
నంపజా సుదిద్ జల అనెన్ మానుస్ల్ తెన్,
జోవయింక కి టాన్ దొరుక్ జవుస్’ మెన
తుక ‘జొయియ్అంచిసాచిసంగుస్’మెన,
తుకయ్ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.”,మెనఅంక
పబు తెదొడి సంగిలన్.

19 “జాక, ఓ అగిపప్ రానొ,
పరలోకుమ్ చొపబుజాదీసిదెకయ్ 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

* 26:10 26:10బారికుల్ 9 అదయ్యిమ్.
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మెన, బోదన కెరె తిలయ్. 21జాకయ్,
యూదుల్ దేముడుచి గుడితె అంక దెర,
అంకమారుక కుట కెరల్.

22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక
తోడు తతత్య్ చి రిసొ, బాల వెలొల్
ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ ఈంజ సాచి ఆఁవ్
సంగితసి. ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి
తెన్ మోసే పూరుగ్ 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 జో మొదొల్
సుదొ జయెదె, చి అమ్ చయూదుల్ క కి,
యూదుల్ నెంజిలసక కి జోచి ఉజిడి జో
దెకయెదె, మెన, పూరుగ్ ల్ సంగిలి కోడు”
మెన పవులు సాచి సంగిలన్.
పెసుత్ స్, పవులు, అగిపప్ లటట్బిల్సి

24 పవులు దసిస్ సాచి సంగితె
తతికయ్, పెసుత్ స్ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన,
“పవులు,తుయివెరిజాఅసిస్స్. తుయి
ఒగగ్ర్ సదు కెరిల్సి తుక వెరి కెర మారుస్ప
కెరయ్” మెన సంగిలన్. 25 “తుక
జొఒర, వెలొల్ పేసత్స్. ఆఁవ్ వెరి నెంజి!
ఆఁవ్ సంగితిసి సతిత్మ్. 26 రానొక
పుసు. ఈంజ ఎతిక్ జోక ఎరెక్, చి
దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి మొకెమ్ ఆఁవ్
సంగితసి. ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్ గుటుట్ చి
నెంజె. జో కి ఈంజ ఎతిక్ కచితుమ్
సూన తయెదె” మెన, పవులు సంగ,
27 రానొచి పకక్ పసల్, “రానొ జలొ ఓ
అగిపప్, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ చొ
దేముడుచి కబురుల్ సంగితస పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ ల కొడొ తుయి నంపజతసి గే?
తుయి ‘నంపజతయ్’మెనజాని”మెన,
పవులు సంగిలన్. 28అగిపప్ పవులుక,
“అంక బే బేగి మారుస్ప జా నంప
జవుస్, మెన తుయి ఉచరసి గే?” మెన
పుసిలన్, 29 పవులు, “బే బేగి జవుస్,
ఆలిస్మ్ జవుస్, గని ఎకిక్ తుకయిమెని

నాయ్. ఆజి అంచి కోడు సూన్ తస
ఎతిక్జిన్ కి ‘ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ క పిటట్వ,
అంచి రితి జా మారుస్ప జతు!’ మెన
ఆస తెన్ దేముడుక ఆఁవ్ పారద్న కెరసి”
మెన, పవులు రానొక సంగిలన్.

30 తెదొడి రానొ, పేలిక్స్, బెరీన్కే, చి
జోవయింతెన్వెసతిలసఎతిక్జిన్ఉటట్ ,
కెర, 31 బార్ జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్
మొరి 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 మెనఈంజొ
మానుస్ సంగితొ నాయ్ జలె, ఇనెన్క
విడద్ల్ కెరుక జతి!” మెన సంగిలన్.

27
రోమ పటున్మ్ తె పావులీంసి

పయానుమ్ గెచుచ్క దెరిల్సి
1 అమ్ ఇటలీ దేసిమి పయానుమ్

గెచుచ్క మెన అదికారుల్ సంగితికయ్,
పవులుక చి అనెన్ జేలి తిలసక,
ఔగుసుత్ వెలొల్ రానొచి మెలి జమానుల్ తె,
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యూలి
మెలొఎకిక్లొచిఅతిత్ సొరప్ కెరల్. 2తెదొడి,
వేర దేసిమ్ చి అదముతిత్య పటున్మ్ చి
ఓడ ఆసియా పదేసిమ్ చ రేవుల్ వాట్
గెచెచ్దె మెన, జా ఓడతె వెగ బార్
జలమ్. అనెన్ మాసిదోనియ పదేసిమ్ చి
దెసస్లొనీక పటున్మ్ చొ అరిసాత్ రుక్
అమ్ చి తెన్ తిలొ.

3ఉతత్ర 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
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అలల్ర్ కెరి. 5 ఒతత్ తెంతొ, కిలికియచి
పంపూలియా పదేసిమ్ లు సొడి ఓడ
తెన్ గెచచ్ గెచచ్, లుకియ పదేసిమ్ చి
మూర 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 వాదు అలల్ర్ కెరిల్,
చి కీన్దు రేవు పాసి అయ్ లి పొది, అనెన్
పడమర పకక్ గెచుచ్క ఉచరెల్ వాదుపూరి
అడుడ్ కెరికయ్, దచెచ్న పకక్ గెచచ్, కేతు
డిబబ్చి సలోమ్నే మెలి కొసస్క కసట్నె జీన,
8 కేతుచి లాసేయ పటున్మ్ చి పాసి 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,పవులుజాగరసంగిలన్.
11 గని పవులు సంగిలిస్ క పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ విలువ నే దెకితె, ఓడ
ఇండయ్ తసచొ ఎజొమాని, అనెన్ ఓడచొ
ఎజొమాని దొగులచి కోడు సూనల్న్, చి
12 “ఈంజ రేవుతె వాదు సరిగా అడుడ్
జయె నాయ్ చి రిసొ పమాదుమ్” మెన
ఓడతె తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సంగ,
“ఏక్ వేల కేతు డిబబ్చి పీనిక్స్ మెలి
అనెన్క్ రేవుతెపాఁవిలె, ఇదిల్వేరదికుక్క
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 ఇనుముసామన్
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, 15చిజావాదుక
నెత కెర, ఓడపసుల,వాదు గెతి దికుక్తె
పెలిల్ జలి. 16 తెదొడి, కీసి గే, కౌద మెలి
ఇదిలిసి డిబబ్చి గటుట్ తె జా కెర, ఓడ
పడొత్ కడ దోనిక కసట్నె ఓడతె వెగడల్మ్.
17డిటుట్ మ్జవుస్మెన,డిటుట్ మ్వాలివొ
తెన్ ఒండి ఓడక బందిల. తెదొడి, సూరి
మెలిఇసక్ డిబబ్తె ఓడపెలిల్ జలె టకుక్న
దెరన గెలెదెమెనబియఁ కెర,ఓడతిరీమ్
ఉటట్ గెసుస్మెన,జేఁవ్ చవెలెల్లమానుస్ల్
తెరల్ గట ఉతయ్ ల.

18 గని, వాదు కెరట్ల్ ఒగగ్ర్ కెర, ఓడక
ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరికయ్,అనెన్క్ దీసి, ఓడతె
దువారె తిలి సామన్ సముదుమ్ తె
గలుక దెరల్, ఓడ సులక్న జవుస్ మెన.
19 గని వాదు తగుప జయె నాయ్, చి
తిరత్ క ఎతిక్జిని,బాల వెలొల్ ,సొంతయ్
బెద, ఓడ ఇండయ్ తిసామన్ కి ఉకుక్ల
సముదుమ్ తె గలిలమ్. 20 ఒతత్ తెంతొ,
వాదుపాని గటిట్ఙ జతికయ్, ఒగగ్ర్ దీసల్
జలి పొదుద్ డీసె నాయ్, సుకక్ల్ డీసిత్
నాయ్, చి రచిచ్ంచుప జతి దయిరిమ్
ఎతిక్జిన్ కపూరి గెలి.

21 జేఁవ్ మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ దీసల్
చువెవ్ తతికయ్, పవులు జోవయించి
నెడిమిపురెజా, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలిసి
సూన్ తద్ జలె, కేతు తెంతొ బార్ జతద్
నాయ్, ఈంజ నసుట్ మ్ కసుట్ మ్ సేడత్ద్
నాయ్. 22ఈంజ 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, అంచిపాసి టీఁవ,
24 అంక, ‘పవులు, తుయి బి నాయ్.
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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 అసెస్ మెన,’ దూత అంక
సంగిలన్. 25 జాకయ్, గోతుసుదల్,
తుమ్ దయిరిమ్ తా. అంక కబుర్
సంగిల్ రితి కచితుమ్జరుగ్ జయెదెమెన
ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని మదెనె, కేన్
జవుస్డిబబ్తెఓడపెలిల్ జంకఅసెస్”ఇసి
పవులు సంగిలన్.
ఓడ డిబబ్చి గటుట్ తె పెలిల్ జలిసి

27 చొవద్ పొదుల్ గెతికయ్, అందరె,
అదియసముదుమ్ తెఅమ్ చిఓడఇండ
నే ఇండిలి రితిజాతిరీమి గెతెతతికయ్,
‘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 తెంతొచెతత్ర్ లంగరుల్ సముదుమ్ తె
బుడడ్వ తా, “కెదొడ్ క రాతి పాయదె.”
మెనపారద్న కెరె తిల. 30మదెనె, ‘ఓడక
ముల దోనితె వెగ బయిలె బార్ జమ’
మెన ఓడ ఇండయ్ తస, ఆరిక “ఓడచి
పురెతొచ లంగరుల్ బుడడ్య్ తసుమ్”
మెన సంగ, లుంకచోరు ఓడచి దోని
ఉతవ దిల. 31 జా పవులు దెక
కెర, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క
చి జమానుల్ క, “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్
ఓడతె తిలెకయ్ రచిచ్ంచుప 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, చి తుమ్ క సెకి
తయెదె. జేఁవ్ క కి పవులు బలవంతుమ్
కెర, 35పోడియొదెర,ఈంజఅనిన్మ్దా
దయకెరల్చి”మెన,దేముడుకజొకర కెర,
ఏక్ గండమోడకంకదెరల్న్. 36జేఁవ్దెక,
దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ కి కంక దెరల్. 37జా
ఓడతె మొతుత్ మ్ దొన్ పుంజొ డబబ్య్
సొవువ్ జీన తిల. 38 జలె, ఎతిక్జిన్
సరిపుచుప జలిసి కయ్ లి పడొత్ , ఓడక
‘అనెన్ సులక్న జవుస్’ మెన, సేంసిలి
గోదుమ్ ఎతిక్ సముదుమ్ తె గలిల.

39 †పొదుద్ బార్ జతికయ్, ‘ఈంజ
కేన్ దేసిమ్ చి బుఁయి గె?’ మెన చినితి
నాయ్, గని ఏక్ రేవు తిలిసిచి ఇసక్
తిలి సదూనుమ్ చి ఒడుడ్ దెకిల, అనెన్,
“ఒతత్ పాఁవిలె, ఓడ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ నెంక
జయెదె”మెన,ఉచరల్. 40జాకయ్,జేఁవ్
బుడడ్వ తిల లంగరుల్ చ వాలివొ యిప
సముదుమ్ తె ముల, దికుక్ దెకయ్ త
చటుల్ చ వాలివొ బొడుగ కెర, ఓడక పురె
తతి ఇదిలిసి తెర వెగడ, ఒడుడ్ పకక్
గెచుచ్క దెరల్మ్. 41 సముదుమ్ తెడిచి
ఏక్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జా, దెరన గెలి.
పురెతొ పకక్ టకుక్న డిబబ్తె వెస గెలి,
పడొత్ పకక్ కెరట్ల్ పెటిత్కయ్, ఓడబదద్ల్జా
గెలి.

42 “ఏక్ వేల ఒడుడ్ తె పుంగ ఉటట్
నిగుల” మెన, జేలి తిలసచి రిసొ
జమానుల్ సుదల్ ఉచర, మారుక ఉచరల్,
గని, 43 ‘పవులుకమొరుక జయెనాయ్’
మెన, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ అడుడ్
కెరొల్ . “పుంగితస, సముదుమ్ తె డేఁవ
ఒడుడ్ తె పుంగ, చి 44 పుంగుక నేనల్స
ఓడచ డండల్ బలల్లు దెర, ఒడుడ్ తె
పాఁవ” మెన ఆడ దిలన్, చి కో నే పిటెత్,
ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ తెంతొ ఒడుడ్ తె
జీనల్మ్.

* 27:24 27:24 వెలొల్ రానొచి. † 27:39 27:39రాతిపాయితికయ్
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28
పవులుక అయిచడెల్కి చెంగిల్తిలిసి

1 ఆమ్ ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ నెంతె
బుఁయెయ్ పాఁవిలె, జా డిబబ్క మెలితే
డిబబ్ మెన చినిలమ్. 2మెలితే డిబబ్చ
మానుస్ల్, జలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క
చెంగిల్ మరియాద కెర, ‘పాని జా 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.

4 జోచి ఆతు తెంతొ అయి ఒడొయ్
జా అసెస్ మెన జేఁవ్ మెలితే డిబబ్చ
మానుస్ల్ దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ
మానుస్ అతయ్ కెరొసొ జా తయెదె.
సముదుమ్ తె నే మొరెల్ కి, ఇనెన్చి
పాపుమ్ క మొరుక అసెస్, కిచొచ్గె” మెన
సంగిల. 5 పవులు, మాతుమ్, ఆతు
వీర దెతికయ్, అయి ఆగితె సేడిల్, చి
పవులు కిచొచ్ పమాదుమ్ జయె నాయ్.
6 “ఈంజొ పుల గెచచ్ టకుక్న జా సేడ
మొర గెచెచ్దె” మెన ఉచరల్, గని ఒగగ్ర్
సేంపు రకిలెకి, కిచొచ్ జయె నాయ్ మెన
దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ దేముడు జా
తయెదె”మెనఉచరల్.

7 ఒతత్ అమ్ తిలిస్ క పాసి, జా
డిబబ్ దేసిమ్ క వెలొల్ జలొ పొపిల్
మెలొసొక బుఁయి తిలి. జో పొపిల్
తెన్ దసుస్ల్ జతికయ్, అమ్ క తిరతి
ఒగగ్ర్ మరియాద కెరల్న్. 8 జోచొ
అబొబ్స్ క జొరొజ్ , చి పెటిట్ దెర తిలిచి రిసొ
పవులు జోతె గెచచ్ పారద్న కెర జోక బోడి
చడితికయ్, జో చెంగిల్ జలన్. 9 దసిస్
జరుగ్ జతికయ్, జా డిబబ్ దేసిమ్ చ జొరొజ్
తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ పవులుతె జా
కెర, చెంగిల్ జల. 10 జాకయ్ అమ్ 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 తె పావులీంసి

పాఁవిలిసి
11 జా తినిన్ జొనొన్ గెతికయ్, ఒండి

చలిల్ పొది జా డిబబ్తె తిలి ఏక్ ఓడతె
వెగ,బార్జలమ్. జాఓడఅలెకస్ందియ
పటున్మ్ చి. జా ఓడచి బోడితె ‘కలవ్ల్
దేవతల్’ మెన బొమమ్ల్ తిల. 12 జలె,
జా ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద ఉత,
తిరతి తిలమ్. 13 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్
వంకిడివాటుబుల, రేగియుమెలిరేవుతె
పాఁవిలమ్. 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. జాసతుత్ పొదుల్ గెతికయ్,బార్
జా, 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 అపీప్యామెలి 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 దయిరిమ్జలన్.
16 తెదొడి, ఆమ్ రోమతె పాఁవిలి పొది,
పవులుక జేల్ తె గలిత్ నాయ్, గని ఇసుట్ మ్
అయ్ లిస్ తె జో జింక సెలవ్ దా, జమాన్
ఎకిక్లొక రకయ్ ల.

17 తిరతి గెతికయ్, పవులు ఒతత్చ
యూదుల్ చ వెలొల్ సుదల్ క,అదికారుల్ క
జోతె బుకారొల్ . జేఁవ్ ఒతత్ ఎకిక్తె
బెదితికయ్, పవులు జోవయింక, “ఓ
బావుడుల్ , అమ్ చ యూదుల్ క కిచొచ్
అలల్ర్ కెరి నాయ్, అమ్ చ పూరుగ్ ల్ చ
విదల్ పిటట్వుక మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరి
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నాయ్, గని యెరూసలేమ్ తె అంక జేలి
కెర, రోమియుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్
కెర దిల. 18 రోమియులు అంక పరిచచ్
కెర, అంచి తగు సూన, ‘కిచొచ్ మొరి
సిచచ్ ఆనన్ తి తపుప్ కెరె నాయ్’ మెన,
జోవయింక రుజుజ్ అయ్ లిచి రిసొ, అంక
విడద్ల్ కెరుక ఇసుట్ మ్ జల. 19గని 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. 21 జలె,
జేఁవ్, “యూదయతెంతొ తుచి రిసొ కేన్
ఉతల్ జెతి నాయ్, చి ఇతత్ల్ అయ్ ల
అమ్ చ యూదుల్ కోయి కి, తుచి రిసొ
కిచొచ్య్ అలల్ర్ సంగితి నాయ్, 22 గని,
తుయి ఉచరిసి ఆమ్ సూనుక ఇసుట్ మ్
జతసుమ్. తుయి బెదితి జటుట్ చి రిసొ
ఎతిక్జిన్ ‘తపుప్’ మెన సంగితతి”
మెన, పవులుక ఒతత్చయూదుల్ చ వెలొల్
సుదల్ సంగిల.

23జాకయ్,జేఁవ్సంగిలిదీసి,జోతిలి
గెరి ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ యూదుల్ అయ్ 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 మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి

అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ
కబురుల్ చ కొడొ బెదవ, యేసుక ‘జొయియ్
దేముడు సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’
మెన, బోదన కెరె తిలన్. 24జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ జో సంగిలిసి నంప కెరల్,
సగుమ్ జిన్ నంప కెరి నాయ్. 25 జేఁవ్
దొనిన్ జటుల్ జా, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె
ఉటట్ గెల. గని నే గెతె అగెగ్యి, పవులు
ఇసిసంగిలన్. “యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చ
పూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు సరిగా అసెస్.
26 ‘అమ్ చ యూదుల్ తె గెచచ్ ఇసి

మెన సంగ. తుమ్ సూన్ తె,
గని కచితుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్. తూమ్ దెకితె, గని
కచితుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్!
మెన సంగు. 27 ఈంజేఁవ్
అమ్ చ మానుస్ల్ చి పెటిట్ బేడు
బంద అసెస్, జోవయించ కంగొడ్
బొయ్ ర జా అసిత్, జోవయించ
అంకివొ జేఁవ్ డంకన అసిత్.
నెంజిలె, అంకివొ దెకిత, కంగొడ్
సూన్ త, పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత,
చి ఆఁవ్ జోవయింక చెంగిల్
కెరి రితి అంచితె జెత.’ మెన
సంగిలి కోడు.

28 “జాకయ్, తుమ్ క, అమ్ చొ
దేముడు దిలి రచచ్న యూదుల్
నెంజిలసక జో దా అసెస్. జెఁవివ్
సూనుల” మెన, పవులు సంగిలన్.
29 †పవులు ఇసి సంగితికయ్,
యూదుల్, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె, దొనిన్
జటుల్ జా, ఉటట్ గెల.

30పవులు,సొంతగేరు నఙనఅదెద్ దా
దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ జితెతా, కో అయ్ లె కి
మరియాద కెర, 31దేముడుచి రాజిమ్ చి

* 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 తెమోసేపూరుగ్ 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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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 తిరిసొఆఁవ్జోచొబారికి
జంక మెన, యేసుకీసుత్ అంక నిసాన
బుకారా అసెస్. ఈంజయి కామ్ అంక
సొరప్ దా అసెస్. 2 ఈంజ సుబుమ్
కబుర్ తెదవుకమెనఅగెగ్యితెంతొజోచ
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. జో పుతుత్ స్ క ‘మానుస్’ మెన
దెకిలె, అమ్ యూదుల్ చొ దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్.
4 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ , జో
మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ రిసొ
దేముడుచిపూతుత్ మెన దేముడుచి సుదిద్
తిలిఆతమ్చిఒగగ్ర్ సెకి తెన్ రుజు కెరనల్న్.
5 జలె, ఎతిక్ దేసిమి జోక నంపజా జోచి
కోడు నిదానుమ్ కెరజోచినావ్గవురుమ్
కెరు మెన మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ త జోచ బారికుల్ అమ్ జంక
మెన, జో పబు జోచి దయ అమ్ క దా
అసెస్. 6యేసుకీసుత్ చ సొంత మానుస్ల్

తూమ్ కి జంక మెన, జేఁవ్ తెన్ బెదుక
మెన వేర వేర దేసిమ్ లుతె తుమ్ క కి
దేముడు బుకారా అసెస్.

7 అమ్ 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
రోమియుల్తుమ్ చినముకుమ్తిలిస్ చి
రిసొ ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ సూన
అసిత్. 9జోచొపుతుత్ స్ చి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ సూనవ సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెరొ
దేముడు అంచి రిసొ సాచి జతయ్.
ఆఁవ్పారద్న కెరి పొది, కెఁయఁక తెఁయఁక
నే పిటెత్ తుమ్ చి రిసొ జోక ఆఁవ్
సంగితసి. 10తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ పారద్న
కెరిస్ తె ఏక్ కిచొచ్ మెలె, జోచి దయ
తిలె, కీసి గే తుమ్ తె ఆఁవ్ అపెప్ జెంక
వాట్ దెవుస్మెనయ్ఆఁవ్పారద్న కెరసి.
11 తుమ్ చి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరి రితి
తుమ్ క కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్సెకి దొరుక్ కెరి
రితి కిచొచ్ జవుస్ కామ్ క జెతిసి కెరుక
మెన, తుమ్ క దెకుక తుమ్ తె గెచుచ్క
అంక ఒగగ్ర్ ఆస. 12 తుమ్ చి ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ కెరుక మెన సంగిలె, తూమ్ కి
ఆఁవ్ కి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ నముకుమ్
దెకిలె అనెన్ సరద్ దయిరిమ్ జమ్ దె.

13 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ జానుక
అంచి ఇసుట్ మ్ మెలె, యూదుల్ నెంజిల
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తె ఆఁవ్ కీసి గెచచ్ పబు
దిలి పంటొ జోవయింతె లాయ అసిస్ గే,
తుమ్ తె గెచచ్, తుమ్ తె కి దసిస్ పంటొ
లాయిక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచర

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతి జలొ రితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:8 1:8 మెలె, యేసుకీసుత్ జోవయింక
నంపజలసచిపాపుమ్వయగెచచ్య్ లి రిసొ ‘జొయియ్మదెనెజతికయ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు అబొబ్సి
అమ్ చపారద్నల్ సూనెదె’ మెనయ్, జయి దయిరిమ్ క యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర పవులు దేముడుక పారద్న కెరయ్,
ఆమ్ కి జోవయింక పారద్న కెరుక జతయ్.
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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
కబుర్ బోదన కెరుక మెన అంక ఒగగ్ర్
ఇసుట్ మ్ అసెస్.

నముకుమ్ వాట్ కయ్ రచచ్న దొరుక్
జతయ్

16సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంక కిచొచ్
లాజ్ నాయ్. సుబుమ్ కబుర్ చి ఉపిప్రి
అంక పూరి దయిరిమ్. §నంపజతొ
ఎతిక్మానుస్పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప
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, జా రచచ్న, అమ్ క కీసి
దొరుక్ జతయ్ మెలె, ‡పూరి నముకుమ్
వాటు. దేముడుచి కొడొతె జో సొంత
రెగడ్య్ లి రితి, “పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క కో పునిన్మ్§ జవుల గే
జెఁవివ్ జివుల”.

దేముడుచి పునిన్మ్ నెసిలసచి
రిసొచి తీరుప్

18 దేముడుక విరోదుమ్ జా
మానుస్ల్ క పాపుమ్ కెర కెర జోవయించి

పెటిట్చి పాపుమ్ తె సతిత్మ్ క లుంకడొత్ ,
దసిస్ ఎతిక్ మానుస్చి ఉపిప్ర్ జోచి
కోపుమ్ జో దేముడు పరలోకుమ్ తెంతొ
సుఁవ దా దెకయెదె, లయడెదె మెన
రుజుజ్ *డీస అసెస్. 19 దేముడుక జేఁవ్
విరోదుమ్ జలిసిచి అనెన్ మానుస్ల్ క
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క ‘జోవయించిపాపుమ్’
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, మెలెజోవయింక ‘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, పబుచిమొకెమ్ “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
నెంజిలజోవయించపెటిట్ అందర్జాగెల.
22 ‘జాన్ ల మానుస్ల్ ఆమ్’ మెననయి
జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస జా గెల. 23అనెన్,
నే మొరొ కెఁయఁక తెఁయఁక జీవ్ తతొ
దేముడుక ముల దా, మాములుమ్
మొర మానుస్ల్ చి రూపుమ్ చ, పిటట్ల్
రూపుమ్ చ, జంతువుల్ రూపుమ్ చ,

‡ 1:14 1:14 గీసు దేసిమ్ చమానుస్ల్ కమెనుక జతయ్, గనిపవులుఈంజఉతుమ్రెగిడల్ పొదులె,యూదుల్

నెంజిలఎతిక్జిన్ క కి ‘గీసు దేసిమ్ చక’మెనుక ఏక్అలవాట్తిలి. § 1:16 1:16మెలె, కీసుత్ కయ్నంపజతొ

ఎతిక్ మానుస్. యోహాను 1:12, 3:16, 18, 36. * 1:16 1:16 తొలితొ యూదుల్ క అవ్ కాసుమ్ తంక
చి పడొత్ కయ్ యూదుల్ నెంజిలసక అవ్ కాసుమ్ తంక మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్. లూకా
24:47, బారికుల్ 1:8, 13:46. † 1:17 1:17 జోచి సతిత్మ్ పునిన్మ్ జోవయింక నంపజలసక దొరుక్
కెరన్ తికయ్అమ్ క అనెన్ బెదవంతయ్. ‡ 1:17 1:17 నెంజిలె ‘చిజా సతిత్మ్పునిన్మ్ 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 తానుక మొరున్క 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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అయివొ రూపుమ్ చ బొమమ్ల్ క ఇసుట్ మ్
జా, దసచకయ్జొకరుక దెరల్.

24జాకయ్దేముడు 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
జితిసిముల దా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపూరి
వెరి ఆస జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లంజె
వెటాక్రుమ్ జా, జోవయించ ఆఁగ్ తె
ఆతమ్ల్ తెజోవయించిజాపాపుమ్కెలచి,
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 కామ్ నే కెరస,
పేమనేనల్స, కనాక్రుమ్ నేనల్స. 32 “దస
కమొకెరస,మొరిసిచచ్క విలువజతతి”
మెన దేముడు తీరుప్ కెర అసెస్ మెన
జేఁవ్ జానెల్ కి, దస కమొ ఇండితతి.
చి దస కమొ అనెన్ మానుస్ల్ ఇండిలె,
మెనిస్తతి, ‘చెంగిల్’మెంతతి.

2
దేముడుచి పునిన్మ్ చి తీరుప్

1 జాకయ్, ఓ మానుస్ కొనొస్ జలెకి,
తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‘గరచ్’ మెన
తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ చ సొంత పాపల్ చి
రిసొ తుమ్ క కి జా తీరుప్ లయితయ్.
మెలె, అనెన్కొల్ క ‘గరొచ్’ మెన తీరుప్
సంగిలె, తుమ్ క తుమి పాపుమ్
వయడత్సు. తూమ్ తీరుప్ సంగిలొ
మానుస్ కొనొస్ జలెకి, జో కెర తపుప్ల్ తె
తూమ్ కి ఇండితసు. 2ఆఁవ్ అగెగ్ రెగిడిల్
జాబితతపుప్ కమొకోకెరులగే,దేముడు
జోవయింకతీరుప్ కెర, సిచచ్ కెరుక ఒపప్న
అసెస్మెనజానుమ్. అనెన్,జోసతిత్మ్ చొ
జతయ్ చి రిసొ జో కెరి తీరుప్ సరిగచి
మెన జానుమ్. 3 ఓ మానుస్ కో జలెకి,
దస కమొ కెరసకజోవయించిపాపుమ్ చి
తీరుప్ తుమ్ సంగిలె, తూమ్ కి దస కమొ
కెరెల్, దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ కయ్
పిటెట్దె మెన ఏక్ వేల ఉచరంతసు గే?
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4 నెంజిలె, ‘ఆమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి జోచి
ఎదివాట్ దయ అమ్ చి ఉపిప్రి అసెస్,
చి ఓరుస్ప జా అమ్ క చెమించుప కెరెదె’
మెన తుమ్ క తూమ్ ఉచరంతసు గే?
తుమ్ క ‘జోవయించ పాపల్ ఒపప్న
ములుత్ ’మెనయ్జోదేముడుజోచిదయ
దెకయ్ తయ్మెన నేనుస్ గే?

5తుమ్ చిరాడ్జీవుకతుమ్ చపాపల్
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. 7జా దీసి నే జతె అగెగ్చి మదెనె
సగుమ్ జిన్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె
బెదితి, పబు గవురుమ్ జతిస్ తె బెదితి
ఆస జా, జో దెతి సతిత్మ్ క నిదానుమ్
ఇండుల. “జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె అంచి
తెన్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి జీవ్, జో
దెయెదె. 8 గని సగుమ్ జిన్ జోవయించి
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండుక ఆస జా,
సతిత్మ్ ఇండితిసి ముల కెర, పాపుమ్
ఇండితతి. జోవయించి ఉపిప్రి, జో
దేముడుచి కోపుమ్ తయెదె, చి జో దెతి
సిచచ్ కచితుమ్ జోవయింక లయెదె.
9దేముడుజాసిచచ్ 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 చమానుస్ల్ 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 తెయూదుల్ నెంజిలసతెకోపాపుమ్

కెర తవుల గే, జేఁవ్ ఆగన్ల్ నెంతె తీరుప్
జా నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల, అనెన్, అమ్
యూదుల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ జానుమ్. జేఁవ్
ఆగన్ల్ జాన్ ల అమ్ యూదుల్ తె కో
పాపుమ్ కెర తవుల గే, ఆగన్ల్ చి తెడి
అసిత్చి జేఁవ్ ఆగన్లీ జోవయించి ఉపిప్రి
సాచి జవుల, చి జోవయించి పాపుమ్ చి
సిచచ్ జేఁవ్ వయుల. 13 మోసేచి అతిత్
దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎకిక్ సూన్ తసయ్
నాయ్, గని జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె బెదితి బుదిద్
ఇండితసయి కో జలె, జోవయింకయ్
దేముడుజోవయించిపాపుమ్నేవయడెత్
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 ఇండడిదెకయ్ త
ఆగన్ల్ దేముడు కీసి మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ తెరెగడ్వ అసెస్ గే, ‘దసిస్ ఇండుతు’
మెనజేఁవ్మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో రెగడ్ అసెస్
మెన రుజుజ్ జతయ్, అనెన్, ‘సతిత్మ్’
మెనజేఁవ్ సతిత్మ్చినితిస్ తె, ‘పాపుమ్’
మెన జేఁవ్ పాపుమ్ చినితిస్ తె కి రుజుజ్
జతయ్. అనెన్,జోవయింకజెఁవివ్పరిచచ్
కెరన నిందల్ వయడనిల్ రితి, నెంజిలె
చెమించుప కెరనిల్ రితి, జోవయించ
సొంత కమొ ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే జెఁవివ్
చినన ఒపప్నుల. 16 అమ్ సూనయ్ లి
సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ ఏక్ బెదితయ్
మెలె, జేఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెరంతిసి కెఁయఁక
పూరి జరుగ్ జయెదె మెలె, కీసుత్ జలొ
యేసుచి అతిత్ దేముడు మానుస్ల్ చి
పెటిట్చ గుటుట్ ల్ తిలిసి ఎతిక్ తీరుప్ కెరిజా

* 2:9 2:9 ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన ఇనెన్ సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసక సంగితయ్.
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వెలిల్ దీసికయ్, తెదొడ్ కయ్ పూరి రుజుజ్
జయెదె.
యూదుల్ కమోసేతెన్దేముడుదిలి

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, ‘అమ్యూదులిదేముడుతెన్బెద
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 తసఆము’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 కజొకరుకనాయ్,వెటాక్రుమ్!’
మెన ఒపప్నెల్ కి, గుడివొతెచ బొమమ్ల్
తుమ్ చోర దెర గెతసు గే? తుమ్
ఉచర. 23 ‘దేముడు మోసేచి అతిత్
అమ్ యూదుల్ కయ్ జోచ ఆగన్ల్ దా
అసెస్’ మెన తుమ్ గవురుమ్ ఉచరనెల్కి,
ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ నే కెరె దేముడుచి
మరియాద కడ ఇండితసు గే? 24తుమ్

అమ్ చయూదుల్ కి దస పాపల్ కెరసు.
దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగిడిల్
రితి, †“తుమ్యూదుల్ చ కమొచిరిసొ,
యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ దేముడుచి
నావ్ దూసుప కెరతి”.

25 దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితి
పూరి తపుప్ నెంతె ఇండిలెకయ్ తుమ్
యూదుల్ జోచయ్ మానుస్ల్ జతి
గురుచి సునన్తిక విలువ తయెదె. గని
జోదిలఆగన్ల్ ఇండితిసితుమ్పిటట్వనెల్,
జోచయ్ మానుస్ల్ జతి గురు దెకయ్ తి
జా సునన్తి తుమ్ కెరన తిలె కి, నే
కెరనిల్ రితి జయెదె. 26 జలె, జోచి అఁగి
జా సునన్తి నే కెరనొల్ మానుస్ కో జలెకు
దేముడుచఆగన్ల్తెన్బెదితిబుదిద్ ఇండ
ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి సతిత్మ్
నెరవెరుస్ప కెరిల్ రితి జలె, జోజా సునన్తి
నే కెరనెల్కి, ఆతమ్కయ్ జో జా సునన్తి
కెరనిల్ రితి జా అసెస్ మెన జో దేముడు
దెకె నాయ్ గే? దెకెదె. 27 దసిస్ జలె,
యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్జోవయించి
అఁగి జా సునన్తి నే కెరనెల్కి, జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్
బెదితి బుదిద్ ఇండితతి. అనెన్, తుమ్
యూదుల్ క మోసే 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 నేరిమ్ వయడత్
సాచుల్ జవుల. మెలె, జోవయింక
తుమ్ కపబుతీరుప్ కెరెల్,తుమితీరుప్ సేడ
పాపుమ్ వయితె. 28మెలె, యూదుడు
జెరమ్ ఎకిక్ ఆఁగి కెరనిల్ గురు తిలొసొక
‘నిజుమ్ చొ యూదుడు’ మెనుక నెంజె.
పడొత్ ముకిక్మ్ క కలుసుప జలి సునన్తి
అఁగి కెరంతిసి నెంజె. 29 దసిస్ జలె
“కో నిజుమ్ చ యూదుల్ జవుల?”

† 2:24 2:24యెసయాపుసత్కుమ్ 52:5,యెహెజేక్లు 36:22.



రోమా 3:1 332 రోమా 3:9

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 చ యూదుల్ జవుల. జోచయ్
జల 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? 2అమ్
యూదుల్ క లాబుమి, దేముడు తొలి
సంగిల పమానల్ దేముడుచ కొడొ అమ్
యూదుల్ చిఅతిత్ జోసొరప్ కెర దాఅసెస్,
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 జోవయించొ అమ్ చొ దేముడుక
‘నిదానుమ్ చొ నెంజె’ మెనుక జయెదె
గే? 4 ఎతిక్ మానుస్ అబదుద్ మ్ జలెకి,
దేముడు సతిత్మ్ తయెదె. దేముడుచి
కొడొతె పూరుగ్ మ్ జోవయించి రిసొ
జొయియ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“తుచ కొడొ నెరవెరుస్ప జతిస్ తె తుచి

సతిత్మ్ రుజుజ్ జయెదె,
చి మానుస్ల్ 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,జాతేడడీసిత్స్ తెజోకయ్
గవురుమ్ జెతయ్ జలె, అమ్ కిచొచ్
ఉచరుక? ‘అమ్ పాపుమ్ కెరిస్ చి
జో సతిత్మ్ కెరిస్ చి తేడ దెకిలె జోచి
గవురుమ్ డీసత్య్ చి రిసొ అమ్ చి
పాపుమ్ తె జోకయ్ లాబుమ్’ మెన,
జవుస్, ‘అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ
జో అమ్ క సిచచ్ కెరుక బెదె నాయ్’
మెన అమ్ ఉచరుక గే? మానుస్ల్ చి
పాపుమ్బుదిద్కయ్మానుస్ ఇసి ఉచరుక
జయెదె. 6దసిస్ ఉచరుక నాయ్. ‘ఒండి
లోకుమ్ చమానుస్ల్ క ఆకర్ క పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ దెయిందె, బవుమానల్
దెయిందె’ మెన జో ఒపప్న అసెస్. జలె,
అమ్ యూదుల్ చి పాపుమ్ క ‘కిచొచ్
నెంజె’ మెలి రితి జో దెకితొ జలె, ఒండి
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క కో కీసి సతిత్మ్ చి
తీరుప్ కెరుక జయెదె! బెదె నాయ్.

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

కెరల్స
9 జలె, కిచొచ్ ఉచరుక జయెదె? వేర

మానుస్ల్ చి కంట అమ్ యూదుల్ క
దేముడుచి సిచచ్ పిటట్య్ తిసి కిచొచ్
జలెకు తయెదె గే? నాయ్, గెద! ఆఁవ్
జేఁవ్ చి కంట గొపప్ సుదల్ గే, నెంజుమ్
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గెద, ఆఁవ్ ఉపిప్రి రుజుజ్ రెగడ్ దెకయ్ లి
రితి, ఎతిక్ మానుస్. యూదుల్ జలెకి,
గీసు దేసిమ్ చజలెకి,కోజలెకి,పాపుమ్ క
దెరున్ సేడ పాపుమ్ సుదల్ జా అసుస్మ్
10 దేముడుచి కొడొతె పూరుగ్ మ్ రెగడ్వ
తిలి రితి,
†“సతిత్మ్ చొ మానుస్ కేనె కి నాయ్.

ఎకిక్లొ కి నాయ్.
11కోయిబుదిద్ తతొసొనాయ్,
జీవ్ తిలొ దేముడుక చజితొసొ కోయి

నాయ్.
12 ఎతిక్ మానుస్ సతిత్మ్ ముల, కామ్ క

నెంజితిస్ తె సేడ గెచచ్ అసిత్.
కోయి సతిత్మ్ కెరి నాయ్, ఎకిక్లొ కి

నాయ్.”
13 ‡“జోవయించిడొంగొ ఉగిడల్ మెసుస్న్,

జోవయించ కొడొ గని.
మోసిమ్ కెరి రిసొయి జీబు చోండి

బులయ్ తతి.
అయివొచి విసుస్మ్ జోవయించ

ఒటొట్ తెయిఅసెస్.”
14 §“జోవయించి చోండి బెరు

సాపెనల్మూరుక్మ్ విసుస్మ్ అసెస్.
15*జోవయించచటొట్ లొఁయిదెకుకమెన

బే బేగి నిగుల.
16 నాసెనుమ్ కసుట్ మ్ జోవయించి

ఇండితి వటెట్ అసెస్.
17సేంతుమ్వాట్ ఇండుక ఎదగ్రె నేన్ తి.
18 †దేముడుక ఎదిలి కి బితినాయ్.”

19మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె
కిచొచ్ కోడు తిలె కి, కకక్ సంగితయ్మెలె,
జా ఆగన్ల్ చి రితి తెడిచ మానుస్ల్ కయ్.
కిచొచ్క మెలె, జోవయింతె కోయి
దేముడుక జబాబ్ దెంక నెతిరి రితి
ఎతిక్ చోండి ముదొద్ జంక, చి యూదుల్
కి నే పిటెత్, ఒండి లోకుమ్ చ ఎతిక్
మానుస్ దేముడుచి సిచచ్క జలిలెక

జవుల, దేముడుచి పరిచచ్ జోవయించి
తీరుప్ జంక. 20మెలె, దేముడు మోసే
తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితి ఇండితి వాటు
దేముడుచి మొకెమ్ ఈంజ లోకుమ్ చొ
కేన్ మానుస్చి పాపుమ్ పుంచె నాయ్,
చి ఆగన్ల్ రితి మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరెల్,
జో కకక్య్ ‘పునిన్మ్ చొ’ మెనుక బెదె
నాయ్. ఆగన్ల్అమ్ చిపాపుమ్పుంచితి
నాయ్. అమ్ చి పాపుమ్ దెకయ్ తతి.
జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిస్ చి రిసొ అమ్ చి
పాపుమ్చినితసుమ్.
యేసుకీసుత్ క నంపజలె పునిన్మ్

21 ఆగన్ల్ 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’మెలిరితి
దేముడు దెకెదె, జేఁవ్ కొనస్ జలెకి జోచి
పునిన్మ్ తెజోవయింక వాట దెయెదె.
మానుస్ల్ తె జో తేడల్ దెకె నాయ్.

23 మెలె, కో కి పాపుమ్ కెర దేముడు
దెకయ్ లి సతిత్మ్ ఇండుక నెత కెర, జోచి
మొకెమ్ ఓడుప జా అసిత్. 24జాకయ్, జో
కిచొచ్ వాటు మానుస్ల్ చి పాపుమ్ పుంచ
అసెస్ మెలె, జోచి దయకయ్ ఆరి అమ్ క
నీతిసుదల్ కెర అసెస్. కీసి మెలె, కీసుత్
జలొయేసు అమ్ చిపాపుమ్వయిలిస్ క
జో దేముడు అమ్ క సయ్ తాన్ చిరాజిమ్
తెంతొ నెతొవ గెల అసెస్. 25 అమ్ కెరల్

† 3:10 3:10 10-12 కీరనలు 14:2, 3చి 53:3. ‡ 3:13 3:13 కీరనలు 5:10,చి 139:4. § 3:14
3:14 కీరనలు 10:7. * 3:15 3:15 15-17: యెసయా 59:7-8. † 3:18 3:18 కీరనలు 36:2.
‡ 3:21 3:21తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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పాపల్ క ఆమ్ జెతికయ్ సిచచ్ పిటట్య్ తి
బలిజో జంక జోచిలొఁయిసూఁవుకమెన
దేముడు అబొబ్సి జోవయింక టీఁవడల్న్.
జా రచచ్న వరుమ్ అమ్ మానుస్ల్ క కి,
కీసుత్ చి ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్
తింక. జో అబొబ్సి జా బలి దిలిసి
ఏక్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. పాపుమ్ క
‘పాపుమీ. జా పాపుమ్ గెలెకయ్
మానుస్ల్ క అంచి తెన్ అనెన్ బెదవనుక
జయెదె’మెనజోసతిత్మ్ చితీరుప్ కెరిల్స్ చి
రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. కిచొచ్క మెలె, జోచి
పరలోకుమ్ చి కనాక్రుమ్ బుదిద్క అమ్ చ
అగెగ్చ పాపల్ సిచచ్ కెరుక వాయిద
కెర తిలన్. 26 జో సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్
కెరొసొ జలిస్ చి జా రుజుజ్ ఈంజయి
కాలుమ్ క దెకవుక మెనయ్ వాయిద
కెరల్న్. అనెన్ కిచొచ్కమెలె, ‘కోయేసుకయ్
నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్
పుంచి జయెదె, జోవయింకయి పునిన్మ్
దెకిన్ దె’ మెనయ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి
రిసొయివాయిద కెరల్న్.

27 జాకయ్, ‘అమ్ యూదుల్ కయ్
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె
పునిన్మ్’ మెన అమ్ కీసి గవురుమ్
ఆననుక జయెదె! నెంజె. కిచొచ్చి
రిసొ, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి
రితి అమ్ మానుస్ల్ 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
కోనాసెనుమ్ తె గెతినాయ్, గని, పబుచి
ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలెకయ్ మానుస్చి
పాపుమ్ పుంచి జయెదె, చి దేముడు
జో మానుస్క పునిన్మ్ మెలి రితి దెకెదె
మెన ఒపప్న్ తసుమ్. జా రచచ్న రితి
నముకుమ్వాటు దొరుక్ జతిసి.

29 నెంజిలె, దేముడు ఎకిక్

యూదుల్ కయ్ దేముడు జయెదె మెంతె
గే? యూదుల్ నెంజిలసక కి జో
దేముడు జయె నాయ్ గే? నిజుమి,
యూదుల్ నెంజిలసక కి జొయియ్
దేముడు. 30 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క
జో దేముడు, జో ఎకిక్లొ. ఎకిక్లొతె
ఏక్ రగుమ్ అనెన్కొల్ తె అనెన్క్ రగుమ్
జతొసొ నెంజెచి రిసొ వేర వేర రచచ్న
కెరె నాయ్, గని యూదుల్ జతి గురుచి
సునన్తి కెరనల్సక కీసుత్ క నంపజా గెలె,
జేఁవ్ నంపజలి రిసొయి జోవయించి
పాపుమ్ జో పుంచెదె చి జోవయింక
‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకెదె. అనెన్, జా
సునన్తి నే కెరనల్స జోవయింక నంపజా
గెలె, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి
జోవయించి పాపుమ్ కి, జో పుంచ జోక
కి ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకెదె.

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

4
నముకుమ్ వాట్, దేముడుచి దయ

వాటు 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. 2 జలె, ఏక్ వేల జోచ కమొచి
రిసొయి అబాహామ్ క పునిన్మ్ కలుగు
జతి జలె, జో అబాహామ్ గవురుమ్
ఉచరనుక జతి, గనిజోవయించ కమొచి
రిసొయి జోవయింక పునిన్మ్ మెన
మానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, దేముడు దసిస్ దెకె
నాయ్.

* 4:3 4:3 ఆదికాండుమ్ 15:6.
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3 *“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి
కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక
పునిన్మ్’ మెలి రితి జో పబు
దెకిలొ”

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

6 దసిస్, “జోవయించ కమొచి రిసొ
నాయ్, గని జోచి దయచి రిసొ దేముడు
కకక్ కకక్ ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి
రితి దెకెదె గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి”
మెన దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ ఏక్ కోడు రెగడ్
అసెస్.
7 †“కిచొచ్ తపుప్ల్ చెమించుప జా అసిత్

గే,
కచ పాపల్పుంచిజా అసిత్ గే,
జోవయింకయ్చెంగిలి.
8 కేన్ మానుస్చి పాపుమ్ పబు

జోవయింక వయడెనాయ్ గే,
జోకయ్చెంగిలి”
మెన రెగడ్ అసెస్.

9 జలె, ఈంజ చెంగిల్ వరుమ్ కకక్
దొరుక్ జతయ్? ఎకిక్ యూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనల్సకయ్ దొరుక్
జతయ్ గే జా సునన్తి నే కెరనల్సక
కి దొరుక్ జతయ్ గే? అబాహామ్
నంపజలిస్ కయ్ ‘జోక పునిన్మ్’ మెలి

రితి పబు జోచి దయక దెకిలన్
మెంతసుమ్. 10 జలె, పబు జోక
‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకిలిసి
కెఁయ తెంతొ? జా సునన్తి జో నే
కెరంతె అగెగ్ తెంతొ గేర్ కెరనిల్ పడొత్
గే? పడొత్ తెంతొ నాయ్. అగెగ్య్
తెంతొ. 11 జా సునన్తి నే కెరంతె
అగెగ్ తెంతొ జో నంపజలిస్ చి రుజుజ్
దెకయ్ తి గురుకయ్ పడొత్ జో జా సునన్తి
కెరనొల్ . దసిస్, జా సునన్తి నే కెరంతె కో
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 ‘జోవయింకపునిన్మ్’మెలి రితిజో
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

† 4:7 4:7 కీరనలు 32:1-2.
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జతి నాయ్. ఆగన్ల్ తిలె, అమ్ చ
కమొక ‘పాపుమ్ చయ్’ మెన రుజుజ్
దెకవయ్అమ్ చిపాపుమ్ చిరిసొచిసిచచ్
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. 16జేఁవ్
దొనిన్ అలల్ర్ చి రిసొ మానుస్చి రచచ్నక
దేముడు కిచొచ్ దిలొ మెలె, జొయియ్
ఆదారుమ్కెరిల్సి కిచొచ్మెలె, కమొనెంజె,
గని రితి నముకుమ్ తెన్. కిచొచ్క మెలె,
కమొనాయ్, గని నముకుమ్ ఆదారుమ్
జలె, జా పమానుమ్ జెయిమ్ జతిస్ క
దేముడుచి దయయ్ సాలు, అనెన్, జా
పమానుమ్ జోచి దయచి రిసొ జెయిమ్
జయెదె జలె, అబాహామ్ చ పుతత్రుల్
జలస ఎతిక్జిన్ కయ్ జా పమానుమ్
జెయిమ్ జయెదె. అబాహామ్ చ పుతత్రుల్
యూదులి, అమ్ చి దేముడు మోసే
తెన్ దిలి ఆగన్ల్ అమ్ చ తిలసయ్ గని
అనెన్ కోయి నాయ్ మెన నాయ్, పడొత్
‘అమ్యూదుల్ఎతిక్జిని’మెననాయ్.
గని అబాహామ్ చి రితి దేముడుచి
‡కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిని, జేఁవ్
యూదుల్ జలెకి నెంజిలె కి జోచ పుతత్రుల్
జవుల. జోచి రితి నముకుమ్ తిల
ఎతిక్జిన్ కజోఅబాహామ్అబొబ్జయెదె.
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 రితబుకారొదేముడుక అబాహామ్

నంప కెరొల్ , దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ జో
దేముడుచి కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిన్ క
అబాహామ్ అబొబ్ జా అసెస్. 18 ఒగగ్ర్
దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచక జో అబొబ్
జతిసి జెయిమ్ జతిసి జో అబాహామ్ క
రుజుజ్ నే డీసిలెకి,జోజాఆసతెన్ 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
జాపుంజెక్వెరుస్ల్జాతామొరివయసు
జా తిలె కి, తేరిస్ జలి సారా గొడుడ్ జా
తిలె కి, జో అనామ్నుమ్ జయె నాయ్.
20 కేన్ సుటుట్ జా పమానుమ్ చి ఉపిప్రి
అనామ్నుమ్జయెనాయ్, గని దేముడుక
‘జా జెయిమ్ కెరెదె’ మెన నముకుమ్
తా జోక గవురుమ్ దెతె తిలన్, చి జోచి
నముకుమ్ అనెన్ డిటుట్ మ్ జలి. 21 ‘జో
సంగిలి రితి దేముడు కెరుక తెరె’ మెన
పూరి నముకుమ్ తెన్ తిలొ. 22జాకయ్,
‘జోచి నముకుమ్, జోక పునిన్మ్ జలి
రితి జతయ్’ మెన దేముడు తీరుప్ కెరొల్ .
23 గని ‘జోచి నముకుమ్, జోక పునిన్మ్
జలి రితి జతయ్’ మెలి కోడు ఎకిక్
జోచి రిసొ నాయ్, 24 గని అమ్ చి రిసొ
కి. అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక అనెన్
జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి పమానుమ్
అమ్ నంప కెరెల్, అనెన్ మానుస్ల్ క కి
‘జోచినముకుమ్జోకపునిన్మ్మెలిరితి
జతయ్’మెంతితీరుప్జోచిదయకకెరెదె.
25అమ్ చయ్పాపల్ వయితి రిసొ పబు
జలొయేసు అమ్ క జెతి సిచచ్ సేడల్న్. జా

‡ 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 అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కొడొ ఎతిక్ నంప కెరుక ముకిక్మ్,
గనిముకిక్మ్ క ‘జోవయించికోడు’మెలె,యేసుయి;యోహాను 1:1-2, 14; చియేసుచి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్,
జోవయించి రిసొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్. § 4:17 4:17 ఆదికాండుమ్ 17:5.
* 4:18 4:18ఆదికాండుమ్ 15:5. † 4:25 4:25చిఒతత్ తెంతొఅమ్ క జో ‘పునిన్మ్’మెలిరితి దెకిలిసి.



రోమా 5:1 337 రోమా 5:12

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
1 జలె, నముకుమ్ వాట్ అమ్ చి

పాపుమ్పుంచి జా అసెస్. అమ్ చొ పబు
జలొ యేసు అమ్ చి పాపుమ్ పుంచిలి
బలి జలి రిసొ దేముడు తెన్ అమ్ క
సేంతుమ్ జలి. 2 దేముడుచి దయచి
రిసొ నముకుమ్ తెన్, జో అమ్ క రచచ్న
దొరుక్ కెర అసెస్. ఈంజ రచచ్న అమ్ క
కేన్ వాట్ దొరుక్ జా అసెస్ మెలె, జో
యేసుపబు అమ్ చి పాపుమ్ పుంచితి
బలి జలి వాటు, అనెన్ జా రచచ్న
అమ్ క దొరుక్ జలి తెంతొ, 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.
4 జేఁవ్ బాదల్ సేడిత్సి అమ్ క ఏక్ పరిచచ్
కెరిల్ రితి జయెదె, చి అమ్ ఓరుస్ప జా
నిదానుమ్సికిలెఅమ్ క “పరిచచ్తెజీనల్”
మెన దేముడు జోచి సరద్ దెకవ అమ్ చి
పెటిట్ అమ్ క అనెన్ ఆస దెయెదె, అమ్ క
అనెన్ దిటుట్ మ్ కెరెదె, చి 5 జా ఆసచి
రిసొఅమ్నంపజలిసి జెయిమ్జయెదె,
లాజు జము నాయ్. దేముడు అమ్ క
దిలిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్తెన్జోచి
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 అరిప్తుమ్ జలన్.
7 జలె, పునిన్మ్ డీసొత్ కేన్ జవుస్
మానుస్క కిచొచ్ జవుస్ బాద తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరుక మెన కో మానుస్ల్
సొంత జీవు దెవుల గే? దెతి నాయ్.
కేన్ గే ఏక్ సుటుట్ కో జవుస్ చెంగిలొ
మానుస్క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన కో
జలెకు మానుస్ దయిరిమ్ జా మొరెదె.
8గని, దేముడుచి పేమఅమ్ క కీసి రుజుజ్
జతయ్ మెలె, అమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా
తతికయ్, అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
కీసుత్ జోచి జీవు దిలన్.

9 జలె, దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జో
దిలిస్ చి లొఁయిచి రిసొ అమ్ 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.
10 మెలె, 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,జోకఅమ్విరోదుమ్జాతిలిపొది.
జలె, అనెన్, అమ్ అపెప్ జో తెన్ అనెన్
బెదయ్అసుస్మ్ జలె,జోఅనెన్ జీవ్జా,
జీవ్ తతిస్ చి రిసొ నాసెనుమ్ తె నే గెతె,
పరలోకుమ్ తెజోతెగెతిరచచ్న 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

12ఎకిక్లొమానుస్, తొలితొచొమానుస్
జలొ ఆదాము, పాపుమ్ తె సేడిల్స్ తెన్
ఒండి లోకుమ్ తె పాపుమ్ అయ్ లి,
అనెన్ పాపుమ్ చి రిసొ మొరున్ అయ్ లి.
జాకయ్ ఒతత్ తెంతొ ఎతిక్ మానుస్
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పాపుమ్ కెర అసిత్, కెరతి, చి ఎతిక్జిన్ క
మొరున్ అయ్ లి. 13 దసిస్, కచితుమ్,
దేముడు ఆగన్ల్ రితి నే దిలి అగెగ్యి
తెంతొ ఈంజ లోకుమ్ తె పాపుమ్ అసెస్.
‘గని ఆగన్ల్ రితి నెంజిలిస్ తె జా
పాపుమ్ చి రుజుజ్ సరిగా డీసె నాయ్, చి
తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నెంజె’. 14 జలెకి,
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 కి
మొరున్యి ఏలుప కెరె తిలన్. జలెకి,
పడొత్ జెంక తిలొ యేసుక ‡తొలితొచొ
ఆదాము అమ్ క టాలి జతయ్. ఆదాము
ఏక్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ, §పాపుమ్ చి
మొరున్ ఏలుప కెరి కాలుమ్. పడొత్ యేసు
అనెన్క్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ, పాపుమ్
గెచచ్వ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఏలుప
కెరి కాలుమ్. 15 పాపుమ్ తె సేడల్స్ క
చి రచచ్న దిలిస్ క తేడ. మెలె, ఎకిక్లొ
మానుస్ పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్
మొరల్మ్. గని దేముడుచి దయచి రిసొ
జోఅనెన్కొల్ మానుస్ జలొయేసుకీసుత్ జోచి
పేమక ఆరి దిలి రచచ్నచి ఒగగ్ర్ జిన్ క జో
దేముడు నెతొవ కెరయ్ అసెస్. 16అనెన్,
జోచిదయకదేముడు దిలివరుమ్ క జరుగ్
జతిస్ క చిజోఎకిక్లొ కెరిల్ పాపుమ్ క జరుగ్
జలిస్ క ఒగగ్ర్ తేడ. జా ఎకిక్ పాపుమ్ చి
రిసొచితీరుప్ కిచొచ్ఆన్ లిమెలె,దేముడు
దెతి సిచచ్. గని, పడొత్ , అమ్ ఎతిక్జిన్
మానుస్ల్ 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,మెలెపరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె, జేఁవ్ †ఏలుప కెరుల. 18దసిస్
జలె, ఎకిక్లొ పాపుమ్ కెరిల్సి కీసి
ఎతిక్జిన్ క సిచచ్తె సేడయ్ లి గే, దసిస్,
జోఅనెన్కొల్ పునిన్మ్కెరిల్సి ‡జోకనంపజల
ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక
జియడత్య్. 19మెలె, ఎకిక్లొ మానుస్
దేముడు సంగిలి కోడు నే కెరిల్స్ చి రిసొ
§ఎతిక్జిన్ పాపుమ్ సుదల్ జా గెలమ్.
దసిస్, జో అనెన్కొల్ , దేముడు అబొబ్స్ చి
కోడు సూన కెరిల్స్ చి రిసొ *ఒగగ్ర్ జిన్ క
‘జేఁవ్ పునిన్మ్ జల రిత జా అసిత్’ మెన
జో దేముడు కచితుమ్ దెకెదె.

20 ఆగన్ల్ రితి మదెనె అయ్ లి,
గని కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ పాపుమ్
ఇండితిస్ చి రుజుజ్ సొసుట్ మ్ డీసుస్
మెనయ్దేముడు జాఆగన్ల్ రితిమదెనె
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. 21మెలె, పాపుమ్

* 5:14 5:14 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్. † 5:14 5:14ఆదాము తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడుసొంతలటట్బ ఏక్ కోడు తినన్గ సంగ తిలన్. తినన్గ సంగిలిజాఆడఆదాము పిటట్య్ లన్. ఆదికాండుమ్
2:15-17 చి 3 అదయ్యిమ్. ‡ 5:14 5:14 1 కొరిందిల్ 15:22, 45 § 5:14 5:14 ఆదికాండుమ్ 3

అదయ్యిమ్. * 5:17 5:17 14నంబర్కోడుచిఎటొట్ చి. 17నంబర్? కోడు దెక. † 5:17 5:17తిమోతిక
రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి 22:5. ‡ 5:18 5:18 నెంజిలె ‘పాపుమ్
పుంచి జతి అవ్ కాసుమ్, జోవయించి రాజిమ్ తె జితి అవ్ కాసుమ్, ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ కెరయ్’. గని దొరుక్ కెరెల్ కి,
జానఙిలెకయ్. కీసి నఙుక మెలె,యేసుకీసుత్ కయ్ నంప కెరుకయ్. యోహాను 3:18, 1:12. § 5:19 5:19
3:10-12, 23 దెక. * 5:19 5:19 18 నంబర్ కోడు దెక.
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మొరున్ ఆన, జా పాపుమ్మొరున్ వాట్
కీసి ఏలుప కెరె తిలి గే, దసిస్, అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుకీసుత్ మొర అమ్ చి
పాపుమ్ పుంచ, జోచి పునిన్మ్ అమ్ క
ఆరి దిలిస్ కయ్ జోచి దయ ఏలుప కెరుస్
మెనయ్, దేముడుచి దయయ్ జీన
అసెస్. అమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెద పరలోకుమ్ చి జీవుక కెఁయఁక
తెఁయఁక జిఁయ ఆకర్ కయ్ ఒతత్య్
గెతు’మెనయ్జావరుమ్ దిలన్.

6
నంపజా పాపుమ్ ముల సతిత్మ్

ఇండుక
1 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘అమ్ చి

పాపుమ్ దేముడు చెమించుప కెరిస్ తె
జోచి దయ ఒగగ్ర్ డీసుక, ఒగగ్ర్
అవ్ కాసుమ్ దెమ’ మెన అమ్ పాపుమ్
ఇండితెతంక గే? 2దసిస్ఉచరుకనాయ్.
పాపుమ్ ముల అమ్ చి సొంత ఆతమ్క
మొరల్ రిత జలమ్ మెలె, పాపుమ్ తె కీసి
అనెన్ ఇండుమ్ దె? 3యేసుకీసుత్ చి నావ్
తెన్ బాపిత్సుమ్ జల అమ్ ఎతిక్జిని,
జలె, జో మొర పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి
గురు జతి బాపిత్సుమ్ కడనిల్స్ తె జో
మొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి, జా మొరల్ రిత
జలమ్ మెన నేనుస్ గే? 4 జో యేసుచి
ఆఁగ్మొరిల్స్ తెఅమ్బెద,అమ్ చిఆతమ్క
మొర జో తెన్ రోయి జలి గురుకయ్
అమ్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్మ్. దసిస్,
అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి సెకిక కీసుత్ కీసి
మొరున్ తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటల్న్ గే,
దసిస్, అమ్ ఈంజ బతుక్కయ్ నొవర్
జెరుమ్న్ జోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా సతిత్మ్
ఇండుకయ్ మెన, జో దేముడు అమ్ క
జియడ అసెస్.

5 జలె, జో మొరిల్స్ తె ఆతమ్క బెద జో
తెన్ అంటుప జలి రితి జలమ్ మెలె,
జో అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ జీవుక కచితుమ్
ఆమ్ కి జిమ్ దె, చి మదెనె ఆఁగ్ క అమ్
మొరెల్, ఆకర్ క జోచి రితి ఆమ్ కి జీవ్ జా

ఉటుట్ మ్ దె. 6 అమ్ చి ఆఁగుతె ఏలుప
కెరె తిలి అగెగ్చిపాపుమ్ బుదిద్ పూరి గెసుస్
మెనయ్, పాపుమ్ చి సేవ అమ్ అపెప్
తెంతొ కెరుక నాయ్ మెనయ్, పాపుమ్
అమ్ చి అగెగ్చి ఆతమ్ జో తెన్ సిలువతె
గలి జామొరిల్ మెన జానుమ్. 7అమ్ చి
పాపుమ్ చి ఆతమ్ మొర తిలె, పాపుమ్
అమ్ క ఏలుప కెరిస్ తెంతొ విడద్ల్ జా
అసుస్మ్. 8 గని అనెన్, కీసుత్ తెన్
మొరల్మ్ మెలె, ‘జో తెన్ జిమ్ దె’ మెన కి
అమ్ క దయిరిమ్ అసెస్. 9 కిచొచ్క మెలె,
కీసుత్ మొర తా అబొబ్స్ అనెన్ 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
చి కామ్, కేడిత్సి నెంజె. 11 జాకయ్
తూమ్ కి కీసి దెకనుక మెలె, ‘అమ్ చి
పాపుమ్ గెలి. అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్
మొరిల్’ మెనయ్, కీసుత్ జలొ యేసుచి
జీవుకయ్ నొవర్ జిఁయ అసుస్మ్, చి
దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి
అమ్ ఇండితె తంకయ్ మెన అరుద్ మ్
కెరన దసిస్ ఇండుక.

12 జాకయ్, మొర తుమ్ చ ఆఁగ్ తె
పాపుమ్ ఏలుప కెరుస్ నాయ్, నెంజిలె
తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరె, పోన.
13 పాపుమ్ కమొ కెర అయ్ దల్ జేఁవ్
జతి రితి, పాపుమ్ తె తుమ్ చ ఆఁగ్ చ
వాటల్ తుమ్ బెదవ నాయ్. గని,
‘మొరున్ తెంతొ జో అమ్ క నెతొవ కెర జో
తెన్బెదవనదేముడుఅమ్ కజియడయ్
అసెస్, అమ్ క జివివ్ కెర అసెస్’ మెనయ్,
జోచి అతిత్ తుమ్ చి ఆతమ్ సొరప్ కెర దా,
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జోచి సతిత్మ్ దెకయ్ త కమొచి రిసొచ
అయ్ దల్ జేఁవ్ జతి రితి, తుమ్ చ
ఆఁగ్ చవాటల్జోచిఅతిత్ సొరప్ కెరదాస.
14 జోచి 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.

15 జలె, ‘అపెప్ ఆగన్ల్ రితి తెడి
ఆమ్ నాయ్. జోవయించి దయక
దేముడు అమ్ క చెంగిల్ దెకితయ్, చి
అమ్పాపుమ్కెరెల్బాదనాయ్’మెంతసు
గె? దసిస్ ఉచరుక నాయ్. 16 జోచి
సేవ కెరుక మెన కచి అతిత్ తుమ్ క
తుమ్ ఒపప్న కెరన తసెత్ గే, జోచయ్
గొతిమానుస్ల్ జా అసుస్స్ మెన నేనుస్
గే? పాపుమ్ తె సొరప్ కెరనెల్, పాపుమ్ చ
గొతిమానుస్ల్ జసెత్, చి మొరున్తె గెతె.
దేముడుచి కోడు కెరిస్ తె ఒపప్న కెరంతె
జలె,జో దెతిపునిన్మ్ జసెత్.

17 దేముడుక జెయియ్! పాపుమ్ చి
సేవ కెర పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్
అగెగ్ జా తిలదు, గని తుమ్ క అపెప్
సికడిల్ తుమ్ క అపెప్ దిలి కోడ్ రితి
ఇండుక తుమ్ చి పెటిట్ కోర్ పజాఅసుస్స్.
18 అనెన్, పాపుమ్ ఏలుప కెరిసి తెంతొ
దేముడు తుమ్ క విడద్ల్ కెర, సతిత్మ్
ఇండితిస్ క తుమ్గొతిమానుస్ల్ జతి రితి
కెర అసెస్. 19 మానుస్ల్ 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
జతిరితి,సతిత్మ్కమొకఇండితిస్ తెయ్,

తుమ్ చ ఆఁగ్ చ వాటల్ తుమ్ సొరప్ 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. 21 గని
జా పొదిచ తుమ్ చ కమొచి రిసొ అపెప్
ఉచరెల్ తుమ్ క లాజు. జేఁవ్ కమొ
తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్ ఆనల్? కిచొచ్
పలితుమ్ దెరల్? లాబుమ్ నాయ్, కిచొచ్
చెంగిల్ పలితుమ్ నాయ్. దసస్ కమొ
మానుస్క 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.

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

7
ఆగన్ల్ తెంతొ విడద్ల్ జా కీసుత్ చి తెడి

తిలిస్
1 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి

ఆగన్ల్ జాన్ ల బావుడుల్ , మానుస్ మొర
తిలె నాయ్, గని జివివ్ తిలె పొదికయ్
జోచి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్
తయెదెమెననేనుస్ గే? 2గని, కేన్జవుస్
తేర్ బోదచొ మునుస్సి 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 తయె నాయ్.
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3 జాకయ్, మునుస్సి జీవ్ తిలె పొది
జా తేర్ బోద అనెన్కొల్ క గెలె, జాక ‘లంజె’
మెనుల, గని మునుస్సి మొర గెలె, జా
ఆగన్ ముదొద్ కెరిల్స్ తెంతొ జా పిటట్వ జా
అసెస్, చి అనెన్కొల్ క పెండిల్ జలె లంజె
నెంజె.

4 దసిస్, బావుడుల్ , కీసుత్ క నంప కెర జో
తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ,జోయేసుకీసుత్ 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
రిసొతుమ్అనెన్కొల్చి అదికారుమ్ చి తెడి
తంకవాట్తవుస్మెనయ్దేముడు 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. 5ఈంజ 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 కమొ పోన’ మెన
సంగితికయ్, జేఁవ్పాపల్ కెరి ఆస ఒగగ్ర్
జా గెలి. పాపుమ్ కెరి జా ఆస ఒగగ్ర్
జా అమ్ చి ఆఁగ్ చ వాటల్ తె బార్ జా
జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తా మొరున్ ఆన్ తి
పలితుమ్ దెరె తిలి. 6 గని అపెప్, కీసుత్
తెన్ బెద అమ్ ‘మొరిల్’ తెంతొ, ఆగన్ల్
తెంతొ పిటట్వ జా అసుస్మ్. అమ్ క
దెర బంద తిలి జా ఆగన్ల్ క అమ్ చి
ఉపిప్రి అదికారుమ్నాయ్చి రిసొ రెగిడల్
ఆగన్ల్ చి తెడి నాయ్ గని దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్ నొవర్ జెరుమ్న్ జా,
జయియ్ సెకికయ్జోచి సేవ కెరసుమ్.

ఆగన్ల్ తె పాపుమ్ వాట్ చజ ఒగగ్ర్
జా గెతిస్

7 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘ఆగన్లీ
పాపుమ్’ మెనుక జయెదె గే? నెంజె.
దసిస్ మెనుక జయె నాయ్. గని ఆగన్ల్

తతత్ నాయ్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ,
‘ఆఁవ్పాపుమ్కెరొల్సొ’మెనఆఁవ్ సరిగా
చినంతయ్ నాయ్. “అనెన్ మానుస్ల్ చి
ఆసిత్క ఆస జా నాయ్” మెన ఆగన్ల్ తె
తతిత్ నాయ్ జలె, అనెన్కొల్చి ఆసిత్క ఆస
జతిస్ క ‘పాపుమ్’ మెన నేన్ తయ్,
ఆఁవ్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెరిసి చినంతయ్
నాయ్. 8 గని, పాపుమ్ బుదిద్ అంచి
పెటిట్ అగెగ్ తెంతొ తిలన్, చి “అనెన్
మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జా నాయ్”
మెన ఆగన్ల్ తె తతికయ్, అంచి పెటిట్చి
పాపుమ్ బుదిద్కయ్ “దసిస్ జలె, అనెన్
మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జయిందె”
మెనయ్ ఆస జలయ్, చి అనెన్ ఒగగ్ర్
ఆసల్, కిచొచ్ కిచొచ్చ ఆసల్ ఎతిక్
జలయ్. ఆగన్ల్ నేనెల్, అమ్ చి పాపుమ్
నిజిల్ రితి, జీవ్ నెంజిల్ రితి తా కామ్
కెరె నాయ్. 9 ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, అగెగ్యి
ఆగన్ల్ చి తెడి నే తసెత్, అంచి పాపుమ్ క
‘అసెస్’ మెన నేన కెర, అంచి ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి సరద్ తెన్ జితె తిలయ్, గని
జా ఆగన్ సూనిల్ తెంతొ పాపుమ్ అంచి
పెటిట్ అనెన్ జీవ్జలన్,చిఆఁవ్మొరల్య్.
10దసిస్, ‘జీవ్ దెతివాట్ దెకయెదె’మెన
ఆఁవ్ నంప కెరిల్ ఆగన్ అంక మొరి సిచచ్
ఆనల్న్. 11 కీసిమెలె,పాపుమ్ బుదిద్ అంక
మోసిమ్ కెర, ‘చెంగిల్’మెన ఆఁవ్ నంప
కెరిల్ ఆగన్ వాటీ బార్ జలన్. 12 మెలె,
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సుదిద్
అసిత్, ఒతత్చి ఎతిక్ ఆగన్ సుదిద్ అసెస్,
సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ దెకయ్ తయ్, చెంగిల్
అసెస్.

13 దసిస్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ,
చెంగిల్ చి అంక మారల్న్ గే? నాయ్.
ఆగన్ల్ చెంగిల, గని జా చెంగిల్
తిలిస్ చి ఆగన్ పిటట్వ పిటట్వ, 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 మెన
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మానుస్ల్ చినుత్ మెనయ్, పాపుమ్
ఆగన్ల్ వాట్ పుల పుల కెదిద్ మూరుక్మ్
జా గెతయ్ గే చినుక నెంజిలిస్ చి జేఁవ్ చి
కామ్ పూరి డీసుకయ్ మెన, 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 మాములుమ్ మానుస్చి
ఆఁగి, మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్
అసెస్, చిఈంజ ఆఁగ్ తె ఆఁవ్ తతి ఎదిలి
సేంపు పాపుమ్ అంక నేనిల్ రితి అసెస్.
పాపుమ్ చి గొతిమానుస్ ఆఁవ్. 15 ఆఁవ్
సొంత ఇండితిసి ఆఁవ్ అరుద్ మ్ కెరనుక
నెతిర్ తసి. ‘సతిత్మ్ కెరిందె’ మెలె కి నెత
తా, ‘గరిచ్’మెనఆఁవ్నెసితిసిఆఁవ్జరుగ్
కెర గెల సికుక్ జా గెతసి.

16 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్
నెసితిసి ఆఁవ్ కెరసి జలె, జా పాపుమ్
నెసిలిసి తెన్ ‘దేముడు దిల ఆగన్ల్
చెంగిలి’ మెన ఒపప్నిల్ రితి జతయ్.
17తెడికతెడిదేముడుక పేమకెరొఅఁవివ్
జా పాపుమ్ కెరొసొ నెంజి, గని ఆఁవ్
మానుస్చి ఆఁగి తిలి పాపుమీ జా కామ్
కెరయ్. 18 మెలె, అంచి సొంత సెకిక,
అంచి ఆఁగి, అంక కిచొచ్ సతిత్మ్ నాయ్
మెన జాని. ‘చెంగిల్ చి కెరిందె’ మెన
ఉచరిందె, గని మానుస్చి అంచి సెకిక
జరుగ్ కెరుక నెతిరి. 19 నెత, ‘చెంగిల్’
మెన ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి జరుగ్ నే కెరె,
నెసిలి పాపుమ్ జరుగ్ కెరయ్ గెలత్సి.
20 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి
ఆఁవ్ కెరసి జలె, దేముడుక పేమ కెరొ
అఁవివ్ జరుగ్ కెరిల్సి నెంజె, గని అంచి
అఁగి జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ కెర, పాపుమీ జరుగ్
కెరయ్.

21 దసిస్, కిచొచ్ ఆగన్ డీసత్య్ మెలె,
‘సతిత్మ్ కెరిందె’మెన ఆఁవ్ ఉచరెల్ పొది,
పాపుమ్ పాసి రకితె అసెస్. 22 మెలె,
అంచి పేట్ తెడి దేముడు మోసే తెన్

దిలి ఆగన్ల్ రిసొ ఇసుట్ మ్ కెరుక పేమయ్
అసిస్, 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. 24 అయొయ్! కెదిద్
బాద సేడత్సి, జా ఎతిక్ రిసొ! మొరున్
ఆన్ తి ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ తెంతొ కో
అంక రచిచ్ంచుప కెరుల? 25 అమ్ 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 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. జోయేసుచి అతిత్, యేసుతె జరుగ్
జలి కామ్ వాట్ విడద్ల్ కెరయ్ అసెస్.
3మెలె, మానుస్చి ఆఁగి పాపుమ్ ఏలుప
కెరయ్. అమ్ చి ఆఁగి ఏలుప కెర,
ఆగన్ల్ నెరవెరుస్ప కెరుక తిలిసిపాపుమ్
పిటట్య్ లి. జాకయ్ ఆగన్ల్ అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్వుక అమ్ క చెంగిల్ కెరుక
నెతిరి. జలె, దేముడు అమ్ చి పాపుమ్
గెచచ్వఅమ్ క సుదిద్ కెరుకమెనమానుస్చి
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ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ రూపుమ్ జోచొ
సొంత పుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లన్. దసిస్ పాపుమ్ పుంచితి
బలి జో జతి రిసొ అమ్ చి అఁగి కామ్
కెరి పాపుమ్జాక జెతికయ్,జోయేసుచి
ఆఁగ్ వాట్ పాపుమ్ క సిచచ్ కెర గెల
తీరుప్ కెరల్న్*. 4 కిచొచ్క పాపుమ్ క తీరుప్
కెరల్న్ మెలె, ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి
పునిన్మ్ అమ్ చితె నెరవెరుస్ప జవుస్
మెనయ్. కచితె మెలె, అమ్ చి ఆఁగ్ చ
ఆసల్ కనాయ్గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చిసెకికయ్కోఇండుమ్ దె గే,అమిమ్.

5 మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్క,
ఈంజఆఁగ్ చఅమ్ చిపాపుమ్ చఆసల్ క
కో జితతి గే, ఈంజయి లోకుమ్ తె
తిలిస్ ఎతిక్క, ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్
తిలిస్ ఎతిక్కయ్ కోర్ ప జతతి, ఉచరె
తతత్తి. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సెకిక కో జితతి గే, జా ఆతమ్యి
సికడిత్స్ కయ్కోర్ పజతతి,ఉచరెతతత్తి.
6 ఈంజయ్ లోకుమ్ చి, అమ్ చి ఆఁగ్ చ
ఆసల్జరుగ్ కెరిస్ క కోర్ పజతిసిమానుస్క
మొరున్తె నెయెదె, గని దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క కోర్ ప జతిసి అమ్ క జీవు
దెతిసి, 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 విరోదుమ్జాఅసిత్, విరోదుమ్
కెరతి. దసిస్ పాపుమ్ చి ఆతమ్ తిలస
దేముడుచి ఆగన్ల్ సూన్ తి నాయ్,
కెరి నాయ్. నెతిరి. 8 మాములుమ్
మానుస్చి జోచి సొంత బుదిద్క, జోచి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
ఇండితస, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కెరుక
నెతిరి,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 తయె నాయ్ గే,
జో మానుస్ కీసుత్ చొ నెంజె. 10 తుమ్ చి
పాపుమ్ చి రిసొతుమ్ చ ఆఁగ్మొరల్ రిత
జా అసిత్, గని కీసుత్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్
జలె, కీసుత్ చి పునిన్మ్ చి రిసొజోచిఆతమ్క
తుమ్ జివివ్ అసుస్స్. 11 జో యేసుక
అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ జితయ్ జలె, కీసుత్ జలొ
జో యేసుక మొరున్ తెంతొ విడద్ల్ కెర
జియడొల్ జో అబొబ్సి, మొర తుమ్ చయ్
ఆఁగ్ క కి జియడెదె. తుమ్ చి పెటిట్ జితి
జోచి ఆతమ్వాటు, తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి
జోచి ఆతమ్కయ్ జియడెదె.

యేసు తెన్ అమ్అబొబ్స్ చపుతత్రుల్
12జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్పూచిజా

అసుస్మ్. జాపూచి అమ్ కీసి కుటట్వుక?
మాములుమ్ మానుస్చి 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, ఆతమ్కమొరె. గని దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఈంజ ఆఁగుచ కమొ
గెచచ్వనయ్ గెలెత్ జలె,మారెజలె, ఆతమ్క
జిసెత్. 14 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్సెకిక ఇండితొ ఎతిక్ మానుస్,
జో దేముడుచి పుతత్రుల్ జవుల. 15మెలె,
జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి
తుమ్ క గొతిమానుస్ల్ కెర బియడిత్సి
నెంజె. తుమ్ చి అగెగ్చి బుదిద్చి రిసొచి
బిడిక్ తెన్ తుమ్ అపెప్ తంక నాయ్.
జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి
తుమ్ క జోవయించ పుతత్రుస్లి కెరిల్సి.
అపెప్ “అంచ పుతత్రుల్ తుమ్” మెన

* 8:3 8:3యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొసిస్యుల్ 2:15 దెక.
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జో అమ్ క దెకితయ్, చి “ఓ బ, ఓ
బ” మెన జోక అమ్ ఉంకయ్ లె, కిచొచ్
సెకిక ఉంకయ్ తసుమ్ మెలె, 16 జోచ
బోదల్ అమ్ జలిస్ చి రిసొ, జోచి సొంత
ఆతమ్ అమ్ చి ఆతమ్తె జోచ బోదల్ మెన
సాచి దెతయ్ చి, దసిస్ ఉంకయ్ తసుమ్.
17 అనెన్, జోవయించ బోదల్ జలమ్
మెలె, జోచి పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తెన్ జో
దేముడుక తిలిస్ తెఅమ్ కవాటజెయెదె.
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. 19 జో దేముడుచ
పుతత్రుల్ అమ్ జలిసి, జా దీసిక అమ్
గవురుమ్ జతిస్ తె పూరి రుజుజ్ జతె
ఎదక జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ ఆస తెన్ రకితె
అసెస్. 20 కిచొచ్క మెలె, తయార్ జలిస్
ఎతిక్ అగెగ్ తెంతొ కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్
సేడ సికుక్ జా అసెస్. జాచి ఇసుట్ మ్ క
నాయ్, గని “కచితుమ్ సమయుమ్ జా
అయ్ లి మెలె చెంగిల్ కెరిందె” మెన
దేముడుచిసెలవ్నెరవెరుస్పజతిస్ కయ్
‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి రితి
దయిరిమ్ తెన్ తిలి రితి రకితయ్.
21మెలె, దేముడుచ బోదల్పూరి 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 ఆమ్ అమ్ చి పెటిట్ టింక
టింకయ్ రకితసుమ్. 24 ‘అమ్ చ ఆఁగ్ క
మారుస్ప కెరిస్ జో జరుగ్ కెరిస్ కయ్ జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’ మెనయ్
ఆస తెన్ రకితసుమ్. జలె, ఉచరుమ,
దెకిలిసి జరుగ్ జలిస్ కయ్ ‘ఆస తెన్
రకితసుమ్’మెనుక బెదెనాయ్. 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 చ పారద్నల్ తె కి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క తోడ్ తతిస్

26దేముడుచి 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.
27 జలె, 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 చిపెటిట్ తిలిస్ఎతిక్పరిచచ్ కెరొసొచి
ఆతమ్ సొంతయ్ అమ్ చ పారద్నల్ తె
అమ్ క తోడ్ తతత్య్, బెదితయ్.

దేముడు అమ్ క జీనయ్ తిసి
డిటుట్ మ్ కెరిసి
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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. 29కోయేసుకీసుత్ క నంపజాజో
దెతి రచచ్న నఙనుక గే జో దేముడు అగెగ్
తెంతొ జానె. జలె, జోచొ సొంత పుతుత్ స్
యేసుచ రితఅమ్జంకమెనఅమ్ కయ్
జో నిసాన, జా జరుగ్ కెరుక ఒపప్నల్న్.
దసిస్, అమ్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ బావుడిస్వొ
జలసక యేసు తొలుస్ర్ జలన్. 30 జలె,
‘యేసుచ రిత జతు’ మెన జో కకక్
కకక్ నిసానల్ గే, జోవయింక బుకారల్న్.
కకక్ కకక్ బుకారల్న్ గే, జోవయించి
పాపుమ్ పుంచ ‘అపెప్ తెంతొ పునిన్మ్
జా అసిత్’ మెలి రితి దెకిలన్, చి కచి
కచి పాపుమ్ పుంచ ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’
మెలి రితి దెకిలన్ గే, “జోవయింక
పరలోకుమ్ తె కడ నెయిందె, అంచి
ఉజిడ్ తెఅంచిగవురుమ్ తెబెదయిందె”
మెనయ్ఒపప్నల్న్, 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 క పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ జోక బలి
కెర మొరున్తె సొరప్ కెర దిలొ. అమ్ చి
ఉపిప్రి జోవయింక తెదిద్ పేమ తిలి జలె,
జో పుతుత్ స్ క దెతిసి ఎతిక్తె అమ్ క కి
వాట దెయెనాయ్గే? దెయెదె.

33 దేముడు నిసానల్చి ఉపిప్రి కో
కిచొచ్య్ నింద వయడుక తెరితి గే?
కోయి నెతిరి! జో దేముడు సొంతయ్
అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అసెస్. అమ్ క
‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకితయ్. 34అమ్
జో నిసానల్సక కో తీరుప్ కెర,నాసెనుమ్ తె

తెదవుక తెరితి గె? కో నెతిరి! మొరఅనెన్
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?
జోవయింక అమ్ క వీడుప కెరుక బాదల్
జవుస్ తెర్ తి గే? ఇరుక్ల్ జవుస్ తెర్ తి
గే? మానుస్ల్ కెర గోసల్ అలల్ర్ తెరితి
గే? చువెవ్ తతిసి జవుస్ తెరె గే? పాలల్
నెంజిలిస్ జవుస్ తెరె గే? పమాదల్
జవుస్తెరితి గే? మొరిసిచచ్ జవుస్తెరె
గె? కిచొచ్య్ అమ్ క జోక వీడుప కెరుక
నెతిరి! 36 దేముడుచ కొడొతె పూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి రితి,
†“తుచినావ్ చిరిసొఒండిమెదెద్నెఅమ్ క

మారతి,
‘కండ కత మెండల్ 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. 38 అమ్ క కిచొచ్
పూరి దయిరిమ్ మెలె, మొరున్ జవుస్,
జీవ్ తతిస్ జవుస్, కేన్ లోకుమ్ చ
దూతల్ జవుస్, బూతల్ జవుస్, అపెప్
జరుగ్ జతిసి జవుస్, పడొత్ క జరుగ్ జతిసి
జవుస్, కేన్ లోకుమ్ చ సెకివొ జవుస్,
39ఈంజలోకుమ్ కఉపిప్రి తిలిసిజవుస్
ఎటొట్ తిలిసి జవుస్, జెరుమ్న్ జలిసి
అనెన్ కిచొచ్ జలెకి, అమ్ చొ పబు జలొ
కీసుత్ యేసు అమ్ క దొరుక్ కెరిల్ దేముడుచి
పేమతెంతొవీడుప కెరుకనెతెమెనఅంక
పూరి దయిరిమ్అసెస్.

9
దేముడు పూరుగ్ మ్ నిసానల్

యూదుల్
† 8:36 8:36 కీరనలు 44:22.
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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. 3అంచి 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 జానాసెనుమ్ 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
జతి జోచి †ఉజిడి, జోవయించి నెడిమి
తతి వరుమ్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడు
జోవయింక జోచి ‡పమానుమ్ కోడు
దిలన్, జోచ §ఆగన్ల్ దిలన్, జోచి
*బకి కెరి ఆగన్ దిలన్, †రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జెంక దిలిస్ చి రిసొచ పమానల్
దిలన్. 5అబాహామ్, ఇసాస్కు,యాకోబు
జోవయించయ్ పూరుగ్ మ్ చ. అనెన్,

జో మానుస్ జలిస్ చి జెరుమ్న్ క దెకిలె,
జోవయించిసెకుమ్ తెరచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొ కీసుత్ యి జెరిమ్లన్. ‡ఎతిక్చి ఉపిప్రి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జొఒర!
కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక గవురుమ్
తవుస్! ఆమేన్.

6 గని యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్
అనామ్నుమ్ జలిసి దెకిలె ‘దేముడు
పూరుగ్ మ్ సంగిలి పమానుమ్ కోడుక
పిటిల్’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. పిటెట్
నాయ్. కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె,
§ఇసాయేలుచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లసతె
సగుమ్ జిన్ క ‘ఇసాయేలులు’ మెనుక
నెంజె, 7 *అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లస సగుమ్ జిన్ క ‘జోవయించ
బోదల్ జవుల’ మెనుక నెంజె.
అబాహామ్ చి పెటిట్చ సగుమ్ జిన్ జోచ
నిజుమ్ చ బోదల్ నెంజిలిస్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడు
అబాహామ్ క,
†“తుచి సెకుమ్ చ ఎతిక్తె ఎకిక్

ఇసాస్కుచి తెడి జెరిమ్లసకయ్
‘తుచయ్’మెనిందె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్. 8 ఈంజ
టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
మాములుమ్ ‡ఆఁగ్ జెరుమ్న్ క జోచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లస నాయ్, గని
దేముడుచి §పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లసక

* 9:4 9:4 ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, తొలితొ యాకోబు పూరుగ్ మ్ చొక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా
నావ్ తిలొ, ఆదికాండుమ్ 32:28. పడొత్ జోవయించి సెకుమ్ మొతుత్ మ్ క ‘ఇసాయేలులు’ మెన నావ్ తిలన్.

† 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 33:18-23. ‡ 9:4 9:4 ఆదికాండుమ్ 15:18, 17:1-21, 28:13,
నిరగ్మకాండుమ్ 2:24, 6:2-8, 19:5, 34:10-27, సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 23:5. § 9:4 9:4
నిరగ్మకాండుమ్ 20:1-17, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:1-22, 10:1-5. * 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్
25-31 అదయ్యల్. † 9:4 9:4 యెసయా 53 అదయ్యిమ్, యిరీమ్యా 23:5-6. ‡ 9:5 9:5

నెంజిలె, ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జొయియ్. జోవయింక జెయియ్!…’. § 9:6 9:6 మెలె

‘యాకోబుచి’. * 9:7 9:7యాకోబుక 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’ మెనసారా సంగితికయ్, అబాహామ్ దసిస్ కెరల్న్, చి ‘ఇషామ్యేల్’ మెన పుతుత్
పాయిలన్. ఆదికాండుమ్ 16 అదయ్యిమ్. ‡ 9:8 9:8 తేరిస్ సారాచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ అబాహామ్
పాయిలొ పుతుత్ స్ ఇషామ్యేల్ ఆఁగుతె జెరుమ్న్ జలొసొ జయెదె. మానుస్చి ఇసుట్ మ్ కయ్ పాయిలొసొ జోచి రిసొ
మాములుమ్అబాహామ్ చిసెకుమ్ తెజెరిమ్లసక ఇషామ్యేల్ చిపెటిట్ జెరిమ్లస, ఇషామ్యేల్ చిసెకుమ్ చటాలిజయెదె.
§ 9:8 9:8 ఇసాస్కు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లొసొచి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడుచి పమానుమ్నంప కెరల్సక,మెలెయేసుకీసుత్ క నంప కెరల్సకయ్ఇసాస్కుచి పెటిట్ జెరిమ్లస ఇసాస్కుచి
సెకుమ్ చటాలి జయెదె.
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‘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.

10జాఏక్,అనెన్,అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ
ఇసాస్కుచితేరిస్ రిబాక్జోఎకిక్మునుస్స్
తెన్ కలవ్ల్ క అంగి జలి పొది, 11 జేఁవ్
కలవ్ల్ ఇనెన్ నే జెరిమ్తె అగెగ్, జోవయింతె
కో సతిత్మ్ కో పాపుమ్ కెరుక నేతయ్
జలెకి, ‘కచ కమొచి రిసొ నాయ్, గని
కకక్ నిసానల్ అంచి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే,
జోవయింకయ్ నిసాన’ మెనమానుస్ల్ క
నిసాన బుకారి జోచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్
జంక 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, మోసేక
జో,
§“కచి ఉపిప్రి దయ తియిఁదె గే,

తియిఁదె.
కకక్ కనాక్రుమ్ దెకిన్ దె గే, దెకిన్ దె”
మెన సంగిలన్. 16 కేన్ మానుస్చి
ఇసుట్ మ్ తె నాయ్, కేన్మానుస్చ కమొతె
నాయ్, గని దేముడుచి దయతె.
17 అనెన్, దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
పడొత్ ఇసాయేలుల్ క అలల్ర్ కెరె తిలొ

ఐగుపు దేసిమ్ చొ రాడ్ జీవ్ తిలొ పరో
రానొక దేముడు,
*“ఒండి లోకుమ్ తె అంచి నావ్ సాడుప

జవుస్మెన,
తుచితె జరుగ్ జతి కామ్ తె అంచి సెకి

దెకయ్ తి రిసొయి
తుక ఆఁవ్ టీఁవడ అసిస్”
మెన సంగ తెదయ్ లన్. 18 కచి ఉపిప్రి
జోచిదయతియెదెగే,జోచిఇసుట్ మ్. కచి
జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్!

19 దసిస్ సంగిలె, “దసిస్ జలె,
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క జో కెరిసి జోచి
పూచి. జాకయ్, జో కీసి కకక్ పాపుమ్
వయడుక జయెదె! అమ్ రచిచ్ంచుప
జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి అమ్ చి
పూచి జయెదె! జా పాపుమ్ వయుక
కీసి అమ్ చి పూచి జయెదె!” మెంతె,
20 గని, ఓ మానుస్, తుయి కొనొస్, చి
దేముడుచి కోడుక జబాబ్ అనెన్ దెతె!
మతిత్కతెయార్కెరిల్ గేడిజాకతెయార్కెరొల్
కుమమ్రొక †“కిచొచ్క ఈంజయి రూపుమ్
అంక దిలది?”
మెన పుసెదె గే? 21నాయ్. జా మతిత్చి
ఉపిప్రి కుమమ్రొక పూరి అదికారుమ్.
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 గేడివొక
జో కెరి ఎదివాట్ దయ జాన్ తి ఎదక
జోవయించిసిచచ్ జతనాసెనుమ్ తె గెత,
గేడివొ ఒండి పాపుమ్ జో మదెనె ఒగగ్ర్
సేంపుఓరుస్పజారకితెతిలె,జోచిదయ!
24జో ఎదివాట్ దయ కెరల్ నిసానల్ గేడివొ
కొనస్ మెలె, ఆము. ఆమ్ కొనస్ మెలె,

* 9:9 9:9 ఆదికాండుమ్ 17:19-21, 18:10, 14. † 9:12 9:12 ఆదికాండుమ్ 25:23. ‡ 9:13
9:13 మలాకీ 1:2-3. § 9:15 9:15 నిరగ్మకాండుమ్ 33:19. * 9:17 9:17 నిరగ్మకాండుమ్
9:13-16. † 9:20 9:20యెసయా 29:16, 45:9.
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యూదుల్ తెంతొ ఆమ్ సగుమ్ జిన్ క జో
బుకారా అసెస్, గని యూదుల్ నెంజిలస
తెంతొ కి అనెన్మానుస్ల్ క బుకారా అసెస్.
25 జోచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగితె తిలొ
హోసెయ అతిత్ దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్
రితి,
‡“ ‘అంచయ్మానుస్ల్’మెనఆఁవ్ అగెగ్

నే సంగిలసక
తెదొడ్ క ‘అంచయ్’మెనిందె.
ఆఁవ్ అగెగ్ పేమ నెంజిలిస్ క ‘ఆఁవ్ పేమ

కెరిల్సి’
మెనిందె.”
26 §“అనెన్, ‘తూమ్ అంచ మానుస్ల్

నెంజుసు’ మెన అగెగ్ జో సంగిలి
టాన్ తె

తెదొడ్ క ‘జీవ్తిలొ,జీవ్దెతొదేముడుచ
పుతత్రుల్ జేఁవ్’ మెన మానుస్ల్
సంగుల.”

27అనెన్, ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ
యూదుల్ చి రిసొ దేముడుచ కబురుల్
సంగితెతిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొకిచొచ్
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 చ

మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి కిచొచ్
సిచచ్చి

తీరుప్ పబు ఉచరెదె గే,
సతుత్ తెన్ తందతెన్ జో జరుగ్ కెరెదె.”
మెన రెగడ్ అసెస్.

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 దెతొ
నాయ్జలె,

‡సొదొమ అనెన్ గొమొరా పటన్ల్ చి
రితి సిచచ్ జా కుడెత్ నాసెనుమ్
జతమ్”

మెన రెగిడిల్ కోడు.
30 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ఈంజయి.

సతిత్మ్ వాట్ నే చజిల యూదుల్
నెంజిలస దేముడు దెతి పునిన్మ్ జా
అసిత్. కీసి మెలె, నముకుమ్ వాట్.
యేసుకీసుత్ క నంపజలి వాటు. 31 గని
ఆగన్ల్ వాట్ పునిన్మ్ జంక ఉచరల్
అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెల యూదుల్
ఆగన్ల్ చ కమొమ్వాట్ పునిన్మ్ ఇండుక
నెత ఆగన్ల్ తిలిసి నెరవెరుస్ప నే కెర,
ఓడుప జల. 32నముకుమ్ వాట్నాయ్
గని కమొ వాటీ రచచ్న దొరుక్ కెరనుక
ఉచరల్. వటెట్చొ పతె పిస సేడల్ రిత జాఁ
ఓడుప జా అసిత్. 33 వటెట్చొ పతుత్ రు
మెలె, యేసుకీసుత్ . యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి
నంపజతిసి నే జతిస్ చి రిసొ అనెన్క్
కోడుతె తిలి రితి. కేన్ కోడు మెలె,
§“ఈందె, ‘సీయోను’ మెల అమ్ చ

యూదుల్ చి వటెట్ ఏక్ పతుత్ రు
ఆఁవ్ గలత్సి.

జేఁవ్ నంప నెంజ జో పతె, జో సాపయ్
పిసిర సేడుల.

గని జోచి ఉపిప్రి కో జో నముకుమ్
తివుల గే,

జెఁవివ్ కచితుమ్ లాజ్ జతి నాయ్,
ఓడుప జతి నాయ్”

మెన రెగడ్ అసెస్.

10
యేసుకీసుత్ కయ్ నంపజలెకయ్

రచిచ్ంచుప జంక జతిస్
‡ 9:25 9:25హోసెయ 2:23. § 9:26 9:26హోసెయ 1:10. * 9:27 9:27యెసయా 10:22, 23.
† 9:29 9:29యెసయా 1:9. ‡ 9:29 9:29 ఆదికాండుమ్ 13:13, 18:20, 19:24-25. § 9:33
9:33యెసయా 8:14, 28:16,యోవేలు 2:32.
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1 బావుడుల్ , నంపనెంజిల అమ్ చ
యూదుల్ చి రిసొ “జేఁవ్ కి నంపజా
రచిచ్ంచుప జతు” మెన అంక జీవు
డడడ్ దేముడుక ఆఁవ్ పారద్న కెరె
తతత్సి. 2 నిజుమి దేముడుచి సేవ
కెరుక యూదుల్ ఆస తెన్ అసిత్ మెన
ఆఁవ్ సాచి జతసి, గని జో దెతి రచచ్న
కీసిచి గే అరుద్ మ్ నే కెరన పొరపాట్
జా గెచచ్ అసిత్. 3 మెలె, 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
కెరంతినాయ్. 4మెలె,ఎకిక్ కీసుత్ చి,తెడి
ఆగన్ల్ సికడిత్ పునిన్మ్ దొరుక్ జతయ్,
ఆగన్ల్ తె కోర్ ప జా జలిసి కుటట్య్ తొసొ
నెరవెరుస్ప కెరొసొ జొయియ్, చి జోచి
ఉపిప్రికోజోవయించినముకుమ్తివుల
గే,జోవయించిపాపుమ్జోపుంచెదె.

5మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్అసెస్
మెలె,
*“ఆగన్ల్ తెచి పునిన్మ్ కో పూరి

నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జేఁవ్ చి తెన్ జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 6 †గని నముకుమ్
వాట్ పునిన్మ్ జతిస్ చి రిసొచి ఏక్
కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్ తె కో
వెగ గెచుచ్ల? ‘కీసుత్ క ఉతవ కడ
ఆన్ తి రిసొ’ మెనుమ.” 7 నెంజిలె,
“బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె కో ఉత
గెచుచ్ల?”; ‘కీసుత్ క మొరున్ తెంతొ వెగవ
కడ ఆనుక’ మెనుమ. నాయ్, దసిస్
మెన నాయ్. 8 నముకుమ్ వాట్ చి
రచచ్నచి కోడు కేనె గెతిసి నెంజె, కిచొచ్
కామ్ కెరిసి నెంజె. రచచ్న దూరి నాయ్.
రచచ్నచి కోడు పాసి అసెస్. తుమ్ చి
చోండితె, తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్. మెలె,

కీసుత్ చిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ చిరిసొఅమ్
సుబుమ్ కబుర్బోదన కెరసుమ్. జయియ్
కోడు. 9మెలె, యేసుక ‘పరలోకుమ్ చొ
పబు జొయియ్’ మెన మానుస్చి మొకెమ్ కో
సంగ ఒపప్న, ‘మొరున్ తెంతొ దేముడు
అబొబ్సి జోక విడద్ల్ కెర అనెన్ జియడల్న్’
మెన పెటిట్ నిదానుమ్ నంపజవుల గే,
జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల. 10 కిచొచ్క
మెలె, ‡మానుస్జోచిపెటిట్ నంపజలె,జోచి
పాపుమ్ పుంచి జయెదె. జోచి చోండి
ఒపప్నెల్,జో రచిచ్ంచుప జయెదె.

11 దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లిస్
ఉపిప్రి ఏక్ దెకిలమ్. కిచొచ్ మెలె,
§“జోచి ఉపిప్రి జోచి నముకుమ్ తిలొ

కేన్మానుస్కి
కచితుమ్ లాజ్ జతి నాయ్ ఓడుప జతి

నాయ్”
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.
13దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
*“పబుచి రచచ్న నఙన్ తొఎతిక్మానుస్
తుచితెయి రచచ్న అసెస్ మెన ఒపప్న
రచిచ్ంచుప జయెదె”
మెన అసెస్.
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిపూచిచి

రిసొచి కోడు
14 జలె, మానుస్ల్ కీసుత్ క నంప నే

జలె, జోవయించి రచచ్న కీసి నఙుల!
జోచి రిసొ నే సూన తిలె, జోక కీసి
నంపజవుల! కోబోదన కెరుక నే గెలె, కీసి
జోచి రిసొ సూనుల! 15 అనెన్ దేముడు
నే తెదయ్ లె, మానుస్ల్ కీసి జోచి బోదన
కెరుల! దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;

* 10:5 10:5 లేవీయకాండుమ్ 18:5. † 10:6 10:6 6-7 దివ్తీయోపదేశకాండుము 30:12-14చికోడు
పవులు ఇనెన్ బెదయ్ తయ్. ‡ 10:10 10:10 నెంజిలె,మానుస్ జోవయించి పెటిట్ నంపజాజోవయించిచోండి
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†“సుబుమ్ కబుర్ కో బోదన కెరుల గే,
జోవయించ చటొట్ కెదిద్ సూటి!”
మెన అసెస్. 16 గని సూనల్ అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్ నంపజా అసిత్
మెన ఉచర నాయ్. యెసయాచి అతిత్
దేముడు అనెన్ రెగడ్య్ లి రితి;
‡“పబు, అమ్ సూనయ్ లిసి కో నంపజా

అసిత్?”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

17 జలె, కొడొ సూనయ్ లెకయ్
మానుస్ల్ నంపజవుల. జేఁవ్ కిచొచ్
సూనుక మెలె, కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ సూనవ బోదన కెరిసి.

యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ సూనుక
నెసిలిస్

18 జలె, అమ్ చ యూదుల్ క
‘సుబుమ్ కబుర్ సూన తతి నాయ్ గే?’
మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్అసిత్. జా
ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్ జలిస్ చి రిసొ
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు
బెదితయ్.
§“జోవయించి అవాడ్ ఒండి లోకుమ్ తె

సూనయిజాఅసెస్,
ఎతిక్ దికుక్తె కెదిద్ దూరి జలెకి,
జోవయించ కొడొ సూనయ్జాఅసిత్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 19 జలె, ఆఁవ్ అనెన్
పుసితసి; ‘ఇసాయేలు పెజల్ అరుద్ మ్
కెరంతి నాయ్ గే?’ మెన పుసితసి జలె,
మోసేచిఅతిత్ దేముడు,
*“అంచ యూదుల్ నెంజిలసక తుమ్

యూదుల్గోసజతిరితి కెరిందె,
బుదిద్ నెంజిలి దేసిమ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ క

కోపుమ్జెతిరితిఏక్కామ్జరుగ్
కెరిందె”

మెనయూదుల్ నెంజిలస నంపజలిస్ చి
రిసొయూదుల్ గోస జతిస్ చి రిసొ రెగిడిల్
కోడు. 20 పడొత్ , యూదుల్ నెంజిలస
కీసుత్ క నంపజా దేముడు తెన్ బెదితిస్ చి

రిసొ అనెన్ సొసుట్ మ్ చి కోడు దేముడు
యెసయాచిఅతిత్ రెగడ్ అసెస్.
†“అంక చజుక నే ఉచరల్స, అంక చజ

అసిత్.
అంచి రిసొ నే పుసిలసక, ఆఁవ్ డీస

అసిస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 21 గని అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ చి రిసొజోచిఅతిత్ 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 దేముడు పూరి నే

ములిలిస్
1 అపెప్ కిచొచ్ పుసితసి? జోవయించ

యూదుల్ క దేముడు పూరి ముల
అసెస్ గే? నాయ్! ఆఁవ్ సొంత కి
ఇసాయేలుడు, అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లొసొ, బెనాయ్మీను చి తెగతె
జెరిమ్లొసొ. 2 జో దెతి రచచ్న తంక
మెన జో అగెగ్ తెంతొ జాన్ ల నిసాన
మానుస్ల్ క దేముడు ములె నాయ్. జా
పొదిచ ఇసాయేలుల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన
దేముడుచి మొకెమ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ
ఏడతీరుప్ సంగిలన్ గే దేముడుచి కొడొతె
అసెస్.
3 *“పబు, తుచ కబురుల్ సంగితసక

మార అసిత్.
తుచినావ్తెన్బందిలగుడివొబొసుడవ

అసిత్.
అపెప్ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయి తుచ కబురుల్

సంగితొసొ అసిస్,
చి అంక కిమారుక కోర్ ప జతతి”
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మెన ఏలీయా ఏడల్న్. 4 గని దేముడు
జోక
†“ ‘బయలు దేముడు’ మెలొసొక నే

జొకరె అంకయ్ నిదానుమ్
తతుత్ మెన సతుత్ వెయిల్ జిన్
యూదుల్జాపాపుమ్ తెనేసేడిత్
రితి పిటట్వ అసిస్”

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

7జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్మెలె,జేఁవ్
చజుక ఉచరిల్సి అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క
పిటట్ అసెస్. జోవయింతె కకక్ దేముడు
నిసానల్న్ గే,జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్,
గని తిలసక జోవయించి జీవ్ రాడ్ జా
గెచచ్, జా రచచ్న జేఁవ్ నఙనుక నాయ్.
8దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
‡“అపెప్ ఎద కి ‘దెకుత్ నాయ్, సూన్ తు

నాయ్’మెనయ్,
జేఁవ్ గుడిడ్ బొయ్ రొ తతి రితి, జుమితస

తతి రితి,
దేముడు జరుగ్ కెర అసెస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 9 పడొత్ , దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి కి;
§“జోవయించి విందు అనిన్మ్

జోవయింక బోను జలి రితిజా,
జోవయింక దెరున్ సేడవ్ సు, సిచచ్ ఆనుస్.
10జేఁవ్ గుడిడ్ జా దెకుత్ నాయ్, చి
జోవయించిపాటి కుబిడ్ జలి రితి జా,
జోవయించి పాపుమ్ చి జాడు 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 ఇసాయేలుల్నంపనెంజపొరపాట్
జతికయ్, రచచ్న దొరుక్ జతి వాటు
యూదుల్ నెంజిలసక దొరుక్ జా అసెస్.
‘జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస రచిచ్ంచుప
జతిసి అమ్ చ ఇసాయేలుల్ దెక గోస
జా బుదిద్ ఉచరంతు’ మెనయ్ దేముడు
దసిస్ జరుగ్ కెర అసెస్. 12 జలె, జేఁవ్
ఇసాయేలుల్ పొరపాట్ జలిసి ఒండి
లోకుమ్ చక దేముడు దెతి సొమాస్రుమ్
దొరుక్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్
ఓడుప జలిసి యూదుల్ నెంజిలసక
సొమాస్రుమ్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్
యూదుల్ జల ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్
పడొత్ క రచిచ్ంచుప జలె, లోకుమ్ క అనెన్
కెదిద్ సొమాస్రుమ్ జయెదె!

13 అపెప్, జలె, ఒతత్ తిల తుమ్
యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, తుమ్ కయ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక మెన పబు అంక
జోచొ బారికి కెర తెదవ అసెస్. ఈంజ
కామ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సరద్ జతసి.
14 తూమ్ రచిచ్ంచుప జతిసి అమ్ చ
యూదుల్ దెకిలె, ఇదిల్ జవుస్ గోస జా,
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ పబుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ క ఇసుట్ మ్ జవుల, చి
జో దొరుక్ కెరి రచచ్న నఙనుల. దసిస్
జలె, జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి కామ్ తె
ఆఁవ్ ఇదిల్ బెద తయిందె. 15 ఈంజ
కిచొచ్క అంచి ఆస మెలె, దేముడు
అమ్ చ యూదుల్ క గడియ ములయ్ లి
రిసొ, ఒండి లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్
కి జోవయింతెన్ బెదుక వాటు అయ్ లి.
దసిస్ కి దేముడు అమ్ చయూదుల్ 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
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జలె, కొమమ్ల్ కి సుదిద్ జవుల. 17 జలె,
దేముడు నిసానల్ ఇసాయేలుల్ క ‘ఒలీవ
రూకు’ మెనుమ. తుమ్ యూదుల్
నెంజిలసక ‘వెరి ఒలీవ రూక్ చ కొమమ్ల్’
మెనుమ. జలె, జో చెంగిలొ ఒలీవ
చెటెట్చ కొమమ్ల్ సగుమ్ కండి జా సేడ
అసిత్ మెనుమ, అనెన్ జా రూక్ చ కొమమ్ల్
గెలిస్ తె 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 మెలె, తుమ్ చి సెకిక చేరు జియె
నాయ్, గని చేరుచి సెకికయ్ తుమ్
జిఁయఅసుస్స్.

19తూమ్ 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 క ఉపిప్ర్ తుమ్ చి
రిసొ తుమ్ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్,
గని దేముడుచి దయక తుమ్ బియఁ.
21 కిచొచ్క మెలె, జో రూక్ చ సొంత
కొమమ్ల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ క జో
జోవయింక సిచచ్తె గలిలన్మెలె,తూమ్
దసిస్ అనామ్నుమ్ జలె, తుమ్ క కి కండ
వెంట గెలెదె.

22 దేముడుచి దయచి రిసొ కి, జో
దెతి సిచచ్చి సెకిచి రిసొ కి, తుమ్చెంగిల్
ఉచర. పొరపాట్ జా సేడల్సక జేఁవ్
విలువ జలి సిచచ్ జో దెయెదె, గని జోచి
దయచి తెడి తుమ్తా నముకుమ్ వాట్
ఇండితె తిలె,జోవయించి దయతుమ్ 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,అనెన్సొంత జెరుమ్న్ క తోట
రూక్ తె తా కండి జా తిల కొమమ్ల్ క జో
ఒతత్ అనెన్ అంటుప కెరుక జయెదె!

25 తుమ్ సొంత గవురుమ్ నే
ఉచరంతి రిసొ, జో దేముడు బార్ కెరిల్
ఈంజ గుటుట్ సరిగా అరుద్ మ్ కెరన,
బావుడుల్ . కిచొచ్ మెలె, ‘నంపజంక’ మెన
జో కెతిత్జిన్యూదుల్ నెంజిలసక నిసానల్
గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పబుతె జెతె ఎదక,
ఏక్ వెలిల్ వాట ఇసాయేలుల్రాడ్జీవ్జా
అసిత్. 26 గనియూదుల్ నెంజిలసతె కకక్
కకక్ జో నిసాన అసెస్ గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
నంపజల మెలె, ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్
రచిచ్ంచుప జవుల. దేముడుచి కొడొతె,
*“†సీయోనుతె రచిచ్ంచుప కెరొసొ

జెరెమ్దె.
‘యాకోబు’ మెన నావ్ తిల అమ్ చ

యూదుల్ తెంతొ
పాపుమ్ బుదిద్ జో ఉదడెదె”
అనెన్,
27 ‡“జోవయించి పాపల్ ఆఁవ్ కెఁయఁక

గెచచ్వ గెలిందె గే,
తెదొడ్ క అంచిఈంజ నే పిటిత్ పమానుమ్

కోడు నెరవెరుస్ప జయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్.

28 తుమ్ కయ్ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప
జతు’ మెన, అపెప్చి మటుట్ క సుబుమ్
కబుర్ చి రిసొదేముడుక జేఁవ్యూదుల్
విరోదుమ్ సుదల్ జా అసిత్. గని జో
జోవయింక నిసాన దెకిలె, జోవయించ
పూరుగ్ ల్ క జో సంగిలి పమానుమ్ కోడుచి
రిసొ, జో జోవయింక పేమయ్ అసెస్.

* 11:26 11:26 యెసయా 59:20, 21. † 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’ మెలె, యూదుల్ తె,
ఇసాయేలుల్ తె. ‡ 11:27 11:27యిరీమ్యా 31:34,యెసయా 27:9.
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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 చి ఉపిప్రి దయ తిఁయ తుమ్ చి
పాపుమ్ పుంచ అసెస్. 31 దసిస్ జేఁవ్
అపెప్జోచికోడు నే సూన్ తెపాపుమ్తెన్
అసిత్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క జో దేముడు
రచిచ్ంచుప కెరిల్ వాట్ కయ్ జేఁవ్ కి
రచిచ్ంచుప జతి రిసొయి. 32యూదుడు
జలెకి, యూదుడు నెంజిలె కి, ఎతిక్
మానుస్క జోచి దయ దెకవుక మెనయ్,
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ రితి జోచి కోడు నే సూనిల్
పాపుమ్ తె దెరున్ సేడుక మెనయ్ జో
సెలవ్దా అసెస్.
దేముడుచి గవురుమ్

33 దేముడుచి దయచి సొమాస్రుమ్,
జోచి బుదిద్ , జోచి గాయ్నుమ్ కెదిద్
తమమ్సచి! జోచ తీరుప్ల్ కెదిద్ తెలివ్చ!
కెదిద్ తెలివి మెలె, అమ్ మానుస్ల్
కోయి అరుద్ మ్ కెరనుక నెతుమ్, మెనుక
నెతుమ్! జోచ కమొ అమ్ కోయి పరిచచ్
కెరుక నెతుమ్! 34దేముడుచి కొడొతె,
§“పబుచి పెటిట్ తిలిసి కో కెఁయ జాన

అసిత్?
జోక కో బుదిద్ సంగుక జయెదె? కోయి

నాయ్”
మెన అనెన్,
35 *“జోరునుమ్జతి రితికో కెఁయజోక

కిచొచ్ దా అసిత్?
కోయి నాయ్, కెఁయ నాయ్, కిచొచ్య్

నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 36 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్
జోతె తెంతొ జెతయ్, జో జెరమ్య్ లొ.
ఎతిక్జోచితెడిఅసెస్,చిజోచి గవురుమ్
దెకయ్ తి రిసొయి అసెస్. కెఁయఁక
తెఁయఁక జోవయింక జొఒర! ఆమేన్.

12
పబుచి ఆతమ్సెకిక జియ

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

3 మెలె, దేముడు అంక దిలి దయ
తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్ జా
సంగితసి మెలె, తుమ్ కో గవురుమ్
ఉచరన నాయ్, గని తుమ్ ఎతిక్
మానుస్ జాగర తెన్ సరిగా పరిచచ్ కెరన,
నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు కకక్ కిచొచ్
సెకివరుమ్ దా అసెస్ గే, తుమ్ చితె ఎతిక్
మానుస్ చినన, తుమ్ క దిలి సెకి వాడిక
కెర. 4మెలె, ఎకిక్ ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్ వాటల్
తవుల, అనెన్ ఎతిక్ వాటల్ క ఎకిక్ రితి
కామ్ తయె నాయ్, గని ఏక్ వాటక
ఏక్ కామ్, అనెన్క్ వాటక అనెన్క్ కామ్
తయెదె. 5 దసిస్, అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి,
కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ ఆఁగ్ జా అసుస్మ్,
చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అమ్ తోడు తంక
అమ్ చి పూచి, 6 జాకయ్, అమ్ చితె
కకక్ పబు కిచొచ్ సెకివరుమ్ దా అసెస్
గే, అమ్ఎతిక్మానుస్ బుదిద్ తెన్ జా సెకి
వాడిక కెరుక. పబుచ కబురుల్ సంగితి
సెకి తిలొసొ జలె, పబు దిలి నముకుమ్
తెన్ సంగుస్. 7 పబు దిలి కిచొచ్ సేవ

§ 11:34 11:34యెసయా 40:13,యిరీమ్యా 23:18. * 11:35 11:35యోబు 41:11.



రోమా 12:8 354 రోమా 13:1

కెరొసొజలె,జాసేవకెరుస్. పబుచిబోదన
కెరి సెకి తతొసొ జలె, బోదన కెరుక.
8 పబు దిలి సెకిక మానుస్ల్ క జాగరల్
సంగితొ దిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరొసొ జలె,
జాగరల్ సంగుక, దయిరిమ్ సంగుక.
మానుస్ల్ క తోడు దెంక సెకి తిలొసొ జలె,
దరుమ్మ్ తెన్ దెవుసు. సంగుమ్ క ఏలుప
కెరి సెకి తిలొసొ జలె, జోవయించి జా
కామ్ నిదానుమ్ 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 జా నాయ్, గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, తుమ్ చి
ఆతమ్తె దీవు లగిల్ రిత తా, కెదొద్డ్
కి పబుచి సేవ కెరిస్ తె తుమ్ చి ఆతమ్
పూరి బెదవ. 12 పరలోకుమ్ తె తుమ్
బెదితి రచచ్న కచితుమ్నెరవెరుస్ప జంక
తిలిస్ చిదయిరిమ్ క సరద్సంతోసుమ్తా,
బాదల్ ఓరుస్ప జా, పారద్న కెరె తా,
13 అనెన్ నంపజలసక కొతుక్ల్ తిలె,
తుమ్ క తిలిస్ క తోడు దాస, చి అనెన్
మానుస్ల్ క గెరి బుకారామరియాద దెక.

14 “జోక చెంగిల్ దెకు”మెన, తుమ్ క
అలల్ర్ కెరసచి రిసొ పబుక తుమ్ పారద్న
కెర. “జోక పబు సిచచ్ కెరుస్” మెన
తుమ్ఉచరనాయ్. జాపోన, గని ‘జోక
చెంగిల్ దెకుస్’ మెనయ్ తుమ్ కోర్ ప
జా. 15 అనెన్, 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 ఉచరననాయ్. 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 తుమ్ పిటట్వ నాయ్.
జేఁవ్ పిటట్య్ లె, జోవయించిపూచి, గని
తూమ్ పిటట్వ నాయ్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , మానుస్ల్
తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్,జోవయింకయ్తుమ్
అలల్ర్ కెర నాయ్. పోన, దేముడు
సిచచ్ కెరెల్, కెరుస్, గని తుమి తుకెల్ తా.
దేముడుచి కొడొతె,
‡“సిచచ్ కెరి సెకి అంచి. ఏ జేఁవ్ అలల్ర్

కెరల్సక ఆఁవీవ్
సిచచ్ కెరిందె మెన పబు సంగితయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్.
20 §“తుమ్ చొ విరోదుమ్ సుదొక చూ

తిలె,జోక అనిన్మ్దాస.
జోకతాన్ తిలె, పితిసి దాస.
తుమ్ దసిస్ కెరల్దు మెలె,
జోచిబోడిఆగి సువ దిలి రితి జయెదె,చి
జో పూరి లాజ్ జా తపుప్ చినంతిసి

జోవయింక నొపిప్ దెయెదె.”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్.
21అనెన్కొల్ తుమ్ క కెరిల్ గార్తుమ్ కజీన్ తి
రితి తుమ్ కోపుమ్ జా నాయ్, గని జో
కెరిల్ గార్ ఓడుప జా పేమయ్ జీన్ 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,
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దేముడు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె,
అదికారుల్ జా తతత్ నాయ్, అనెన్, తిల
అదికారుల్ ఏలుప కెరుక జో దేముడుచి
ఇసుట్ మ్. 2జాకయ్,అదికారుల్ చి కోడుక
కో విరోదుమ్ కెరతి గే, దేముడు దిలిస్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరతి, అనెన్, కో జోచి
సెలవ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరతి గే,
జోవయింక జొయియ్ జెతి సిచచ్ కవుల.

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

5 జాకయ్, 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 అనెన్
అదికారుల్ ఏలుప కెర తుమ్ క దెకుక
మెన, జోవయించి కామ్ దేముడు
జోవయింక దా అసెస్. 7జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
దెతిసి జోవయింక దాస. సిసుత్ నఙుక
అదికారుమ్ తిలసక సిసుత్ చి డబుబ్ల్
దాస, పబుతుమ్ క దెతిసి పబుతుమ్ క
దాస. గవురుమ్ క విలువ తిలసక
గవురుమ్ దెక, చి మరియాదక విలువ

తిలసకమరియాదదెక. దసిస్ఎతిక్జిన్ క
జేఁవ్ చి జేఁవ్ చిమరియాద కెరుక.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తతిసి

8 పేమ కెరుకయ్, గని వేర రునుమ్
కతెత్య్ జా నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ ఇండితయ్ గే,
ఆగన్ల్ ఎతిక్తె దొరుక్ జలిసి నెరవెరుస్ప
కెరయ్. 9 *‘లంజెకమొ కెర నాయ్’
మెలిస్ జలెకు, ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్’
మెలిస్ జలెకు, ‘చోర నాయ్’ మెలిస్
జలెకు, ‘అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస
జా నాయ్’ మెలిసి జలెకు, దేముడుచ
ఆగన్ల్ ఎతిక్తె తిలిసి కి ఎకిక్ ఒడుగుతె
బెదితయ్. కేన్ ఒడుగుతె మెలె,
†“తుక తూయి కెదిద్ పేమ కెరంతసి గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క తెదిద్ పేమ తుయి

కెరుక”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్వ అసెస్.
10 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, పాసిచొ
మానుస్క కిచొచ్ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్.
జాకయ్, పేమతెయి ఆగన్ల్ ఎతిక్
నెరవెరుస్ప జతయ్.

పబు అనెన్ ఉత జెతి వెలిల్ దీసి పాసి
జెతయ్

11 అనెన్, పబు సంగిలి సమయుమ్
పాసి జా అసెస్ మెన జానుస్. మెలె,
అగెగ్ నిజ తిలె కి, అపెప్ ఉటట్ తెలివి
జా తంకయ్ అసెస్. సమయుమ్ జా
గెచచ్ అసెస్. అమ్ తొలితొ నంపజలి
కంట, అమ్ చి రచచ్న పాసి జా అసెస్.
12 రాత్ పాయితి రితి, ఉజిడ్ జయెదె.
జాకయ్ అందర్ బుదిద్చ కమొ వెంట గెల
కెర, ఉజిడ్ బుదిద్చ అయ్ దల్ గలనుమ.
13 మెదెద్నెచి ఉజిడ్ తె బెదిత కమొతె
ఇండుమ. మెలె, ‘సరద్ కెరసుమ్’
మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, మచిచ్తిసి
పోన. లంజెకమొ, ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్
నే కెరంతిసి పోన. కొడొ జుజవ జటిట్

* 13:9 13:9 నిరగ్మకాండుమ్ 20:13-15, 17. దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:17-19, 21. † 13:9
13:9 లేవీయకాండుమ్ 19:18.
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జతిసి, గోసల్ కెరిసి, పోన. 14 గని పబు
జలొయేసుకీసుత్ చిబుదిద్ గలన,మానుస్చి
ఆఁగ్ చ తుమ్ చ ఆసల్ నెరవెరుస్ప నే
కెరంతి రితి జాగర తా, దసచక కిచొచ్
వాటు దాసనాయ్.

14
ఇసి కెరెల్ గారు దసిస్ కెరెల్ చెంగిలి

1 నంపజలస కీసి ఇండుక గే
ఇదిల్ నేనొల్ కేన్ నంపజలసక బెదవన,
గని ముకిక్మ్ నెంజిలిస్ చి రిసొ
జోవయింతెన్ కామ్ క నెంజిల కొడొ
జుజవుక పోన. 2ఏక్ చి రిసొ ఉచరుమ.
“కిచొచ్ కి కంక జయెదె”మెన, దయిరిమ్
తిలొసొఉచరెదె, గని “ఈంజజాగారు”
మెంతి అలవాట్ తెంతొ పూరి 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. 4అనెన్కొల్చొ
సేవ కెరొస్ చి రిసొ తుమ్ చితె కో తీరుప్
కెరుక కొనస్? జోవయింక ‘చెంగిల్’
మెనుక గే ‘గార్’మెనుక గే కచిసెకిమెలె,
జోచొసొంత ఎజొమానిచి సెకి, అనెన్ కచి
నాయ్. జో నిజుమి నంపజలొస్ జలె, కో
వేర ఉచరెల్ కి, జో టీఁవెదె. కిచొచ్క మెలె,
జోక టీఁవడుక పబుక సెకి అసెస్.

5 పడొత్ , ఏక్ దీసిచి కంట అనెన్క్ దీసిక
‘ఎలల్కాలుమ్ చి రిసొ ముకిక్మ్ చి’ మెన
ఎకిక్లొఉచరెదె, గని అనెన్కొల్ జలె, ఎతిక్
దినాల్ క ఎకిక్ రితి దెకితయ్. ఎతిక్
మానుస్ ఈంజేఁవ్ దొనిన్తె కేన్ రగుమ్
ఉచరసు గే, సరిగా ఉచర తా. ఎతిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండ. 6 దీసిక,
“పబుచి గవురుమ్దెకయ్ తిరిసొఈంజ
జా కామ్ పలాన దీసి కెరెల్ చెంగిల్”
మెన కో ఉచరయ్ గే, పబుచి గవురుమ్
ఉచరయ్. దసిస్, ‘తుయి దిలిసి’ మెన

దేముడుక ఉచరయ్ కోముకక్ల్ కతయ్
గే, పబుక గవురుమ్ దెతయ్. దసిస్ కి,
ముకక్ల్ నే కతొసొ కో జలె, జో కతిస్ క
‘తుయి దిలిసి’ మెన దేముడుక ఉచరెల్,
జో కి పబుక గవురుమ్ దెతయ్.

7 అమ్ చి రిసొ అమిమ్ జిము నాయ్,
మొరుమ్ నాయ్. 8 ఆమ్ జిలె, పబుచి
సేవచి రిసొయి జితసుమ్. అమ్మొరెల్,
జా కి జోచి సేవ. జాకయ్, అమ్ జిలె
కి మొరెల్ కి, జోచయ్ మానుస్ల్ అమ్.
జొయియ్ అమ్ చొ ఎజొమాని. 9 ఇసికయ్
కీసుత్ మొరల్న్ చి అనెన్ జిలన్. మెలె,
మొరున్క జీన కెర, మొరల్సక కి, జితసక
కి జో పబు జా, ఎజొమాని జా, ఏలుప
కెరుకయ్.

10 తుమ్ క బావుడుల్ జల అనెన్
నంపజలస్ చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క
అలల్ర్ చ తీరుప్ల్ ఉచరసు, నిసాక్రుమ్
ఉచరసు? లోకుమ్ చక జో పరిచచ్
కెరి వెలిల్ దీసిక అమ్ ఎతిక్జిన్ పబుచి
మొకెమ్ టీఁవ, జోచి అతిత్ తీరుప్ జమ్ దె.
11దేముడుచి కొడొతె,
“ఆఁవ్ కచితుమ్ జివివ్ అసిస్. దసిస్,

కచితుమ్,
అంచి చటెట్ ఎతిక్ మానుస్ మొగల్ టెక

సెరున్ సేడుల, చి
‘తుయిదేముడు. తీరుప్ కెరుకతుచిఅతిత్

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
ఎతిక్మానుస్ సాచి నఙనుక తయెదె.

13 జాకయ్, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్లొచి
ఉపిప్రి ఎకిక్లొ తీరుప్ల్ కెరుమ నాయ్,
గని కేన్ బావొ ఆతమ్క నే పిసిరి రితి,
కేన్ పొరపాట్ నే జతి రితి, జో ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ జతిసి నే పిటిత్ రితి, ఎకిక్ మెనుస్
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తెన్ ఇండుక అమ్ చి పెటిట్ ఒపప్నుమ.
14 పబుచి తెడి తా కిచొచ్ జాని, కిచొచ్
పూరి దయిరిమ్తెన్ అసిస్ మెలె, జేఁవ్ చి
సొంత సెకిక కిచొచ్ వసుత్ వచి రిసొ ‘గార్’
మెనుక నెంజె. గని జాక ‘గార్’ మెన కో
దెకితయ్ గే, జోకయ్ జా గారు జయెదె.
15 జాకయ్, తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్
కతిసిఅనెన్కొల్చిఆతమ్తెజోవయింకఅలల్ర్
కెరెదె మెన తుమ్ జాన జానయ్ కయ్ లె,
తుమ్ పేమయ్ ఇండుక ముల తసెత్.
తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్ లె పబు
మొర రచిచ్ంచుప కెరొల్ అనెన్కొల్చి ఆతమ్తె
జోక పాడ్ కెరెదె జలె,జా కంక పోన.

16 జాకయ్, ‘చెంగిల్’ మెన కేన్
అలవాట్ చి రిసొ తుమ్ జానుస్ జలెకి,
వేర మానుస్ల్ చి మొకెమ్ జా కామ్ చి రిసొ
పబుచి నావ్ నిసాక్రుమ్ జయెదె జలె,
జా నే కయ్ లె చెంగిలి. 17 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితిస్ క కతిసి
పితిసి ముకిక్మ్ నాయ్, గని దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి సతిత్మ్ సేంతుమ్
అనెన్ సంతోసుమ్, జేఁవ్ ముకిక్మ్.
18 ఈంజేఁవ్ వరుమ్ ఇండితి రితి కో
కీసుత్ చి సేవ కెరుల గే, ‘చెంగిల్’ మెన
దేముడు కిమానుస్ల్ కి దెకుల.

19జాకయ్,ఎకిక్మెనుస్ తెన్తతిస్ చి
రిసొ, పబుచిఉపిప్ర్ చిఅనెన్మానుస్ల్ చి
నముకుమ్ డిటుట్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్
కిచొచ్కామ్ క జెయెదెగే,జయియ్ముకిక్మ్
ఉచరె తమ. 20 ఎకిక్ కతిసి నే కతిస్ చి
రిసొ మానుస్చి పెటిట్ దేముడు కెరి కామ్
తుమ్ పాడ్ కెర నాయ్. నిజుమి ఎతిక్క
కి ‘కంక జయెదె’ మెనుక జయెదె, సుదిద్
అసెస్, గని ఆమ్ కతిస్ చి రిసొ, అనెన్కొల్
జోచి ఆతమ్తె తపుప్ జలి రితి జయెదె
జలె, అమ్ చి తపుప్. 21 తుమ్ ముకక్ల్
కతిసి జవుస్, కేన్ రగుమ్ పితిసి జవుస్,
కిచొచ్ కామ్ కెరిసి జవుస్, తుమ్ చొ
బావొ జతొ కేన్ నంపజలసచి ఆతమ్తె
జోవయింక పాడ్ కెరెదె జలె, జా కామ్

తుమ్ములిలె 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’
మెన జో జానెల్, జో మానుస్క చెంగిలి.
23గని ‘కయ్ లెతపుప్’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

1 అమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తిలస జలె,
డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి జాడు వయిలి
రితి జోవయించ అనామ్నల్ ఓరుస్ప
జా అమ్ చి ఇసుట్ మ్ గడియ ములిలె
చెంగిలి. 2 అనెన్ మానుస్ల్ క ‘ఆతమ్క
డిటుట్ మ్ జా చెంగిల్ జతు’ మెన,
జోవయించి ఇసుట్ మ్ తిలిస్ క మరియాద్
దెకుమ. 3 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ ఎకిక్ జోచి
సొంతయ్ ఇసుట్ మ్ క కిచొచ్ కెరె నాయ్,
గని దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి జొయియ్
సంగిలి
*“దేముడు ఓ బ,
తుక మానుస్ల్ కెరల్ నిందల్ అంకయ్

లయఅసిత్”
మెన జో సంగిల్ రితి అసెస్. 4 జలె,
పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి కిచొచ్క రెగడ్ అసెస్
మెలె, అమ్ కయ్ ‘సికుక్త్’ మెనయ్
రెగడ్ అసెస్. దసిస్, దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లిసి అమ్ క నిదానుమ్ దయిరిమ్
సికడెల్, అమ్ దయిరిమ్ డిటుట్ మ్ జమ్ దె.

* 15:3 15:3 కీరనలు 69:9.
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5 యేసుయి 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, 6 చి
తుమ్ఎకిక్మెనుస్ తెన్ ఎకిక్ అవాడ్ రితి
జా, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చొ
అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి గవురుమ్
దెకయ్ తె తసెత్.

7 జాకయ్, కీసుత్ తుమ్ కయ్ బెదవనిల్
సరద్ తెన్,దేముడుచిగవురుమ్దెకయ్ తి
రిసొతూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొబెదవన.
8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, కీసుత్ †యూదుల్ క సేవ
కెరొసొ రితొ జలొ. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి సతిత్మ్ దెకవుక. కీసి
మెలె, జోవయించ పూరుగ్ ల్ క దేముడు
దిల పమానల్ నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ.
9 అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ మెలె, యూదుల్
నెంజిలసక కి జో దెతి రచచ్న జో దొరుక్
కెరెల్, జోవయించి దయ కనాక్రుమ్ చి
రిసొ జేఁవ్ కి దేముడుక గవురుమ్ దెతు
మెనయ్. దేముడుచి కొడొతె దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొ;
‡“జేఁవ్ కి, యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి

సరద్ జా,
గాయ గాయ తుచి నావ్ గవురుమ్

కెరుమ్ దే”
మెన రెగడ్ అసెస్. 10 పడొత్ దేముడుచి
కొడొతె,
§“జోవయించ సొంత మానుస్ల్ తెన్

తూమ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస,
సరద్సంతోసుమ్జా”
మెన మోసేచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 11 పడొత్
దావీదుచి అతిత్ అనెన్ రెగిడిల్సి,
*“యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్ దేసిమ్ చ,
ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్,
పబుచి గవురుమ్ గాయ”

మెన రెగడ్ అసెస్. 12 పడొత్ అనెన్,
యెసయాచిఅతిత్ దేముడుచి కొడొతె,
†“యెసస్యిచి సెకుమ్ తె ఎకిక్లొ జెరెమ్దె.
జొయియ్ ఉటట్ , యూదుల్ నెంజిలసక

ఏలుప కెరెదె, చి
జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, జేఁవ్

యూదుల్ 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
దెతిగాయ్నుమ్అసెస్,చిఎకిక్లొకఎకిక్లొ
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. 16 జో దిలి
అదికారుమ్ వరుమ్ మెలె, యేసుకీసుత్ చి
రిసొచి జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ
సూనవ, జో దేముడుచి సేవ కెరొపూజరి
మెలి రితొ ఆఁవ్ జంక మెన జో నిసాన
కామ్తియారిల్ వరుమ్. మెలె,యూదుల్
నెంజిలసక కీసుత్ క నంపజా దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్చిసెకికజేఁవ్జోచయ్జా,
సుదిద్ జా దేముడుక సరి జలి బలి జతి
రితి,జోచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెంక.

† 15:8 15:8ఈంజఉతుమ్తొలితొరెగిడల్ కాగల్ తెకిచొచ్అసెస్మెలె, ‘యూదుల్జతిగురుచిసునన్తి కెరనల్సక
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17 జలె, దేముడుచి సేవ ఆఁవ్
కెరిస్ చి రిసొ ‘చెంగిల్ చి’మెన కీసుత్ జలొ
యేసుచి తెడి అంక దయిరిమ్. 18మెలె,
యూదుల్ నెంజిలస జోవయించి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ ఇండితి రితి
కీసుత్ యిఅంచిఅతిత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చిరిసొయి
ఆఁవ్ సంగితసి. జో పబు కీసి ఈంజ
కామ్ అంచి అతిత్ జరుగ్ కెరల్న్ మెలె,
ఆఁవ్ బోదన కెరిల్స్ తె, ఆఁవ్ ఇండిలి
బుదిద్తె, 19 జో అంచి అతిత్ కెరల్ జోచి
గురుచవెలొల్ కమొతె,జోదిలిదేముడుచి
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 రితిజలిసి గెచచ్, దెకుల.
జోచి రిసొ కెఁయఁక నే సూనల్స అరుద్ మ్

కెరనుల”
మెన రెగడ్య్ లి కోడు.

రోమ్ పటున్మ్ చ గెచుచ్క మెన
పవులు ఉచరిల్సి

22 జలె, సుబుమ్ కబుర్ నే సూనల్
టానుల్ తె గెచచ్ సూనవుక అంచికామ్తిలి
రిసొ, అపెప్క తుమ్ తె జెంక అంక వాటు
తయె నాయ్. 23 గని అపెప్, ఈంజేఁవ్
పాంతుమ్ లుతె అంక అనెన్ కామ్ నాయ్
మెన, ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ తెంతొతుమ్ తెజెంక
అంచి ఆసచి రిసొ, 24 సెప్యిను దేసిమి
ఆఁవ్ గెతి పొదిక, వటెట్ తుమ్ తె గోత్ జా

తుమ్ క దెకుక ఉచరసి. సరద్ తెన్ గడియ
తుమ్ చి తెన్ తా పుండిలయ్ మెలె,
తుమి అంక బార్ కెర వటెట్ తెదయ్ తె.

25 గని అపెప్ యెరూసలేమ్ తె ఉటట్
గెతసి; ఒతత్చ నంపజలస్ క తోడు
న దెంక. 26 మాసిదోనియచ చి
అకయచ నంపజలస్ క యెరూసలేమ్ చ
యూదుల్ చ బీద జల నంపజలస్ క
తోడు ఉకుక్ల తెదవుక ఇసుట్ మ్ జల.
27ఈంజేఁవ్ఇసుట్ మ్జల, గనిఅనెన్జేఁవ్
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
జేఁవ్ యూదుల్ క కిచొచ్ జవుస్ ఈంజ
లోకుమ్ తె కామ్ క జెతికయ్ తోడు
ఈంజేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస దిలె,
చెంగిలి.

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

కెరుక
30 బావుడుల్ , ‘అమ్ చొ పబు జలొ

యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి పేమక, అంచి
రిసొ దేముడుక తుమ్ పారద్న కెర కెర
అంక తోడు తా’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్
బతిమాలప్ జా సంగితసి. 31 కిచొచ్చి
రిసొ మెలె, ఆఁవ్ అపెప్ గెతి యూదయ
పదేసిమ్ చ యేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్
తిలసతె ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ,
పడొత్ ఒతత్చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ
నంపజలసచి రిసొచి అంచి సేవ
జోవయింకచెంగిల్సేడుస్మెనయ్తుమ్
పారద్న కెర. 32దసిస్ జెయిమ్ జలిమెలె,
సరద్సంతోసుమ్ తెన్ ఆఁవ్ తుమ్ తె జెంక
జయెదె, చి తుమ్ చి తెన్ తా సరద్ తెన్

‡ 15:21 15:21యెసయా 52:15.
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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.
2 తుమ్ తె జా అయ్ లె, పబుచయ్ జల
మానుస్ల్ క దెకితి మరియాద తెన్ జాక
బెదవన, చి కిచొచ్ కామ్ తె జేఁవ్ కి తోడు
కావలెమెలె,తోడుతా. కిచొచ్కమెలె,అగెగ్
తెంతొ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజలసక జా తోడు
కెర అసెస్, అంక కి.

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

8 పడొత్ , పబుచి తెడి ఆఁవ్ పేమ
తిలొ అంపీల్యతునక అంచి పేమ సంగ.
9పడొత్ కీసుత్ చికామ్ తెఅమ్ చితెన్బెదిలొ
ఊరాబ్నుక, చి పేమ తిలొ సాట్ కునక
అంచి పేమ సంగ.

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

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

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

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

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 జలొయేసుకీసుత్ చి
దయ తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్ తవుస్!
ఆమేన్.

25 జలె, ‘సూనవు’ మెన అంక దిలి
సుబుమ్ కబుర్ వాటు యేసుకీసుత్ చి
రిసొ బోదన కెరి వాటు తుమ్ క డిటుట్ మ్
కెరొ దేముడుక జొఒర! జా సుబుమ్
కబుర్ తె బెదితి గుటుట్ జో అపెప్ బార్
కెర అసెస్. మదెనె, అగెగ్ తెంతొ లుంకడ
తిలొ. 26 జలె, యూదుల్ నెంజిలసక
కి జోవయించి రచచ్న దొరుక్ జలి
రిసొచి, ఈంజ గుటుట్ జో అపెప్ బార్ కెర
అసెస్, చి జోవయించ కబురుల్ పూరుగ్ మ్
సంగిలస రెగిడిల్సి సూనయ్ జతిస్ తె
ఒండి లోకుమ్ తె ఎతిక్ దేసిమ్ చక
జానుస్స్ మెన కెఁయఁక తెఁయఁక తా
గెతొ దేముడుచి ఆడ, ఒండి లోకుమ్ తె
మానుస్ల్ నంపజా జోచి కోడ్ 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 తొ జోచొ
బారికిఅఁవ్జంకమెనయ్దేముడుజోచి
ఇసుట్ మ్ క అంక నిసాన అసెస్. అమ్ చొ
పబు జోచొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ తె
‘తుచితెయ్ రచచ్న అసెస్. తుయి పబు’
మెనజోచినావ్ దెరన్ తస ఎతిక్జిన్ తెన్
తుమ్ క కి ‘అంచి సుదిద్ జా అంచయ్
మానుస్ల్ జతు’ మెనయ్, దేముడు
బుకార అసెస్. 3 జలె, అమ్ క తుమ్ క
అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి
ఉపిప్రి తవుస్!

4 తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుక రోజుక పారద్న కెర
అంచి సరద్ జోక సూనయ్ తసి. కిచొచ్చి
రిసొ మెలె, యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజా
అపెప్ జోచి తెడి తిలి రిసొ జోచి దయక
దేముడు తుమ్ క దిలి రచచ్నచి రిసొయి.
5మెలె,జారచచ్నదిలితెంతొకీసుత్ చితెడి
గాయ్నుమ్ ఎతిక్, జా గాయ్నుమ్ బోదన
కెరి సెకి ఎతిక్, తుమ్ క కలుగు జలి రిసొ
పూరి ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్.
6 దసిస్, కీసుత్ చి రిసొ అమ్ సంగిలి సాచి
తుమ్ చి పెటిట్ రుజుజ్ జా అసెస్.

7 జాకయ్, అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ 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. 9పుతుత్ స్ జలొ అమ్ చొ పబు
జలొయేసుకీసుత్ తెన్ తుమ్ బెదితి రిసొ
తుమ్ క బుకారొల్ దేముడు నిదానుమ్ చొ,
జో సంగిల్ రితి కెరెదె, జో సంగిలిసి జరుగ్
కెరెదె.
గోసల్పోనమెనపావులు గోల కెరిల్సి

10 ఓ బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ కిచొచ్ మెన అఁవ్
తుమ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె,
తుమ్ జటిట్ నే జతె, ఎకిక్ మెనుస్ జా,
ఎకిక్ కటుట్ జా, తుమ్ ఎకిక్ బుదిద్ ఎకిక్
మెనుస్ జా చెంగిల్ జా. 11 బావుడుల్ ,
కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ జటిట్ జా అసిత్ మెన కోల్యెచ
గెర్ చ సుదల్ అంక సంగ అసిత్. 12మెలె,
“అఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్
అపొలోల్ చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ కేపాచొ
సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్ కీసుత్ చొ
సుదొ” 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 సిలువతె
మొరల్య్ గే? అఁవ్ పావులుచి నావ్
తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు గే? 14నాయ్.
కిసుప్క చి గాయియుక పిటట్వ అఁవ్
కకక్ బాపిత్సుమ్ నే దిలి రిసొ అంక
చెంగిలి. 15 కకక్ కకక్ బాపిత్సుమ్ దెతయ్
జలె, ‘పావుల్ చి నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్
సంగిలమ్’ మెన ఏక్ వేల తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ సంగిత. 16సెత్పనుచి గేర్ చక
బాపిత్సుమ్ దిలయ్, గని అనెన్ కకక్
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బాపిత్సుమ్ దిలయ్ గే నాయ్ గే పఁవస్
అసిస్. నాయ్, కిచొచ్గె. 17 కీసుత్ అంక
తెదయ్ లిసిబాపిత్సుమ్ దెతి రిసొనాయ్,
గని సుబుమ్ కబుర్ సూనవఅఁవ్బోదన
కెరి రిసొయి. పడొత్ , ఒగగ్ర్ తెలివ్చ
కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ బెదయ్ తి రితి అఁవ్
బోదన కెరి రితి తెదయె నాయ్. దసిస్
బోదన కెరయ్ జలె, కీసుత్ సిలువతెమొర
మానుస్ల్ క పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరిల్స్ ముకిక్మ్ జలిస్ క లుంకడిల్ రితి
జతి. రచిచ్ంచుప కెరి సెకి జో మొర
అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయిఅసెస్.

కీసుత్ దేముడుచి సెకి గాయ్నుమ్
18 మొర పాపుమ్ తె గెతస, జలె,

పబుసిలువతెమొరఅరిప్తుమ్జలిస్ చి
కోడు సూనెల్, నాసెనుమ్ జతసక కి వెరి
గని ఆమ్ రచిచ్ంచుప జతసక, జలె,
దేముడుచిసెకిమెనజానుమ్. 19కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి కొడొతె,
*“పండితుల్ చిగాయ్నుమ్ కపాడ్ కెరిందె,
తెలివిమానుస్ల్ చి తెలివి పిటట్యిందె”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

20 ఒగగ్ర్ బుదిద్ తిల సుదొ కేతె? మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
కేతె? ఈంజ ఉగుమ్ తె తెలివి తెన్
కొడొ బెదవ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తస కేతె?
ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క ‘గాయ్నుమ్
నెంజె’ మెన, దేముడు దెకవ అసెస్.
21 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 ‘తెలివి నాయ్’ మెన మానుస్ల్
సంగితతి. 22మెలె, ‘జోచిసతిత్మ్ క రుజుజ్
దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ దెకయ్ లెకయ్
నంపజమ్ దె, నెంజిలె నాయ్’ మెన
యూదుల్ సంగిల. ‘కొడొ తెలివి తెన్
బెదయ్ లెకయ్ జా బోదనక విలువ
దెకుక జయెదె’ మెన గీకుల్ సంగిల.
23గని “కీసుత్ సిలువతెమొరఅరిప్తుమ్
జలిస్ తెయి మానుస్చి రచచ్న” మెన
అమ్ బోదన కెరసుమ్. ఇసి బోదనక
అడుడ్ మెనయూదుల్ 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.
25దేముడు కెరిస్ క ‘బుదిద్చి నెంజె’మెన
మానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, జా కేన్ మానుస్చి
గాయ్నుమ్ చి కంట వెలిల్. జో దేముడుచి
అవుక్ కేన్ మానుస్చి సెకిచి కంట ఒగగ్ర్
సెకిచి.

26బావుడుల్ , పబు తుమ్ కయ్ నిసాన
బుకారొల్ . జలె, తుమ్ తె తొకిక్జిన్ క
ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ ఒగగ్ర్
కలుగ్ ప జా అసెస్. తుమ్ తె తొకిక్జిని
వెలెల్ల మానుస్ల్ జా అసుస్స్. తుమ్ తె
తొకిక్జిని వెలెల్ల కుటట్ంబల్ తె జెరిమ్లదు.
27 గని దేముడు, ఈంజ లోకుమ్ తె
తెలివి నెంజిలసకయ్ నిసానల్న్. కిచొచ్క
మెలె, తెలివి తిలసక కి లాజ్ కెరుక
మెన. సెకి తిలసక కి లాజ్ కెరుక
మెన ఈంజ లోకుమ్ తె సెకి నెంజిలసక
దేముడు నిసానల్న్. 28 పడొత్ ఈంజ
లోకుమ్ తె విలువ జలిస్ క ‘కిచొచ్ నెంజె’
మెన రుజుజ్ తంక ఈంజ లోకుమ్ తె
విలువ నెంజిలసక, నిసాక్రుమ్ జలసక,
కిచొచ్ నెంజిలసక జో దేముడు నిసానల్న్.

* 1:19 1:19యెసయా 29:14. † 1:24 1:24 ఇనెన్ ‘గీకుల్’ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ క
సంగితయ్.
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29 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి మొకెమ్ కేన్
మానుస్ గవురుమ్ఉచరనుక బెదెనాయ్
మెన రుజుజ్ దెకవుక. 30 యేసుకీసుత్ 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. 31 జాక దేముడుచి
కొడొతె,
‡“మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుక ఇసుట్ మ్

జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, పబుచి

రిసొయి”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

2
1 ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ తె తెదొడి

జా కెర దేముడుచి చి సాచి సూనయ్ లి
పొది ఒగగ్ర్ తెలివి గాయ్నుమ్ కొడొ
బెదవయ్ బోదన కెరి నాయ్. 2 ఆఁవ్,
‘యేసుకీసుత్ చి రిసొయి మెలె, సిలువతె
మొర జరుగ్ కెరిల్ యేసుకీసుత్ చి రిసొ
నెంజిలె, అనెన్ కిచొచ్ కి తుమ్ చి మదెనె
అనెన్ కిచొచ్ నేని మెన వేరచి బెదవుక
నెంజె’మెనయ్దసిస్ కెరల్య్.

3 పడొత్ తుమ్ చితె తిలి పొది, ‘సొంత
సెకిక కిచొచ్ కెరుక నెతిరి’ మెన బయిమ్
తెన్బలేఅదుద్ ర్ తెన్తిలయ్. 4తుమ్ చి
నముకుమ్మానుస్ల్ చిగాయ్నుమ్తెన్నే
జతె, గని దేముడుచి సెకి తెన్ఆదారుమ్
కెరన తంక మెన, 5 ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి చి
సాచి సూనయ్ లె కి, తెలివి గాయ్నుమ్ చ
తియాన కొడొ నే బెదయ్ తె, సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చిదేముడుచిసెకిదెకయ్ తిరిసొయి
మెన సంగితసి మెనయ్ ఇసి జరుగ్ జంక
మెన జోచి సెలవ్.
ఆతమ్తె వడిడ్లసక పబుచి గాయ్నుమ్

సికడిల్సి
6 ఆతమ్తె వడిడ్లసక గాయ్నుమ్ తెన్

సికడత్సుమ్, జా గాయ్నుమ్ కేడయ్ గెతి

చి జా ఈంజ ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్
నెంజె, ఈంజ ఉగుమ్ తె ఏలుప కెరసచి
గాయ్నుమ్ నెంజె. 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 చి ఉజిడ్ తె బెదుతు’ మెన
ఉచర జరుగ్ కెరిల్ గాయ్నుమ్.

8ఈంజ ఉగుమ్ చ అదికారుల్ కోయి
ఈంజ గాయ్నుమ్ క అరుద్ మ్ కెరంతి
నాయ్; జా అరుద్ మ్ జోక జతి జలె గొపప్
ఉజిడ్ చొ రుపుమ్ చొ గవురుమ్ తిలొ
పబుక సిలువ గలమారితనాయ్. 9గని
దేముడుచి కొడొతె,
“ఇనెన్చి రిసొ దేముడు తెయార్ కెర

అసెస్”
జోక పేమ కెరసక కిచొచ్ దెంక మెన

తెయార్ కెరిల్సి
*“జా కేన్ అంకితె డీసె నాయ్,
కేన్ కంగొడ్ తె సుని జయెనాయ్,
కేన్మానుస్ జోచి పెటిట్ ఉచరుక నెతిరిల్సి”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 10 అమ్ క జలె
దేముడు ఎతిక్ జోచి ఆతమ్ తెదవ రుజుజ్
దెకవ అసెస్; జా ఆతమ్ ఒండిక, దేముడు
గుటుట్ ల్ చి రుజుజ్ ల్ కి జోచి ఆతమ్ రుజుజ్
దెకయెదె. 11 ఏక్ మానుస్చి ఉదెద్సుమ్
జోచితె తిలి మానుస్చి సొంత ఆతమ్క
పిటట్వ, జో మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి
కో జాన్ తి గే? దసిస్, దేముడుచి
ఉదెద్సుమ్ లు దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క ముల, జోచి ఉదెద్సుమ్ 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
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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.

14 లోకుమ్ చొ సమమ్ందుమ్ జల
మానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చ
కబురుల్ నెసె, దసచ జోక వెరిలెక అసెస్,
జో అరుద్ మ్ కెరనుక నెతె. దసచక
ఆతమ్తెజెరుమ్న్ తిలెకయిఅరుద్ మ్ కెరనుక
జయెదె గని జోవయింక జా ఆతమ్ నాయ్
చి నెతిరి. 15ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలొసొ
మానుస్ల్ క ఒండి అరుద్ మ్ కెరనెదె, గని
జోక కేన్మానుస్ తీరుప్ కెరుక నెతిరి.
16 †“పబుచి పెటిట్ తిలిసి జాన జోక

సికడుకతెరిలసకో? అమ్ కజలె
కీసుత్ చి మెనుస్ అసెస్.”

3
ఆతమ్క వడిడ్లస నెంజుస్

1 బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ ‘ఆతమ్క
వడిడ్ల మానుస్ల్ తెన్ కొడొ జలి రితి
ఆఁవ్ కొడొ జంక నెతిరల్యి. ఈంజ
లోకుమ్ చ ఆఁగ్ చ సమమ్ందుమ్ చ
మానుస్ల్ మెనయ్, కీసుత్ తె బాలబోదలీ’
మెన, తుమ్ చి తెన్ కొడొ జంక తిలి.
2 అగెగ్ తుమ్ క సతుత్ నాయ్ చి రిసొ రితి
దూదు పియడల్య్, చి పోసిలయ్ గని
చింబొ కవడ తుమ్ క పోసినాయ్. తుమ్
అపెప్క కి ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చ రిత జా
అసుస్స్ చి రిసొ అపెప్క కి తుమ్ వడితస్
నాయ్. 3 తుమ్ చితె కుసిదుమ్, గోసల్
తిలె, తుమ్ ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చ
మానుస్ల్ చి రితి ఇండితస నెంజుస్ గే?
4 ఎకిక్లొ ఆఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ, అనెన్కొల్
ఆఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ, మెన సంగిలె
పొది తుమ్లోకుమ్ చ సమమ్ందుమ్ జల
మానుస్ల్ 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. 7జాకయ్, జియడ వడడ్య్ లొ
దేముడుతెయి గని, రోవిలొసొతె జలెకి,
పానిసుఁవిలొసొతెజలెకి కిచొచ్ కి నాయ్.
8 రోవిలొసొక పాని సూఁవిలొసొక ఎకిక్
ఉదెద్సుమ్. ఎతిక్ జీన జేఁవ్ కెరిల్ కామ్ చి
కసుట్ మ్ కయ్ జీతుమ్ నఙనుల. 9 అమ్
దేముడు తెన్బెదకామ్కెరసుమ్;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
పునాదితెయార్కెరుక కో నెతిరి. 12జలె,
జా పునాదితె కో బఙార్ తెన్, కో వెండి
తెన్, కో వజమానికయ్ల్ తెన్, కో దారు
తెన్, కో పెయయ్డి తెన్, కో పీరి తెన్
గేర్ బందిలె, 13 జేఁవ్ 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 కామ్జాపరిచచ్తె
జీనెల్, జో మానుస్క బవుమానుమ్ దొరుక్
జయెదె. 15జో పునాదితె బందిలొ కేన్
మానుస్చి కామ్ డడడ్ గెచెచ్దె గే, జోక
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నసుట్ మ్తయెదె, గనిజొయియ్రచిచ్ంచుప
జయెదె. గని ఆగి తెంతొ కీసి గే ఉరిల్ జలి
రితి జాజో రచిచ్ంచుప జయెదె.
నంపజలస పబుచి దేముడుచి గుడి

జవుల
16 దేముడుచి గుడి తుమ్ జసెత్ మెన

నేనుస్ గే? జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్
మెన నేనుస్ గే? 17జలె, దేముడుచి గుడి
కో పాడ్ కెరెదె గే, జోక, జో దేముడుయి
పాడ్ కెరెదె. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి
గుడి జోకయ్ సుదిద్ తంక అసెస్. జా
దేముడుచి గుడి తుమిజాఅసుస్స్.

18 తుమ్ క తుమ్ మోసిమ్ కెర
నాయ్. ‘ఈంజ ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్ క
ఆఁవ్ తెలివి’ మెన కో ఉచరనెదె గే,
పరలోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ జో దొరుక్
కెరంతి రితి ఈంజయ్ ఉగుమ్ చి
గాయ్నుమ్ క గవురుమ్ కెరుక ముల నేనొల్
రితొ జవుస్. 19 కిచొచ్క మెలె, ఈంజయ్
లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ దేముడుచి మొకెమ్
గాయ్నుమ్నెంజె. జోరెగడ్య్ లికేన్కోడుతె
ఈంజ సతిత్మ్ డీసత్య్మెలె,
*“తెలివితిలజోవయించమోసిమ్ లుతెయి
దేముడు జేఁవ్ తెలివిమానుస్ల్ క దెర
జేఁవ్ ఉచరిల్సి పిటట్య్ తయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 20జోచి అనెన్క్ దసిస్
కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క

నంపజలసచి పెటిట్ ఉచరసక
కామ్ క నే జయెమెన పబు జానె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

21 జాకయ్, కేన్ మానుస్క ‘జొయియ్
వెలొల్ ’ మెలి రితి మానుస్క గవురుమ్
కెర నాయ్. ఎతిక్ తుమ్ చి జా అసెస్.
22 పవులు కి, అపొలోల్ కి, కేపా కి,
అమ్ సికడత్స తుమ్ ఎతిక్జిన్ క దొరుక్
జా అసుస్మ్. ఈంజ లోకుమ్ కి, జీవు
కి, మొరున్ కి, 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 తుమ్మరియాదదెకుక 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.
3గని తుమ్జవుస్,మానుస్చి కేన్ తీరుప్
కెరి గేర్ జవుస్, అంక పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెరెల్, అంక బాద నాయ్. ఆఁవ్ కి సొంత
తీరుప్ కెరనీ నాయ్. 4 దేముడుచి 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. 5జాకయ్,జాసమయుమ్
నే జతె అగెగ్, మెలె, పబు అనెన్ నే జెతె
అగెగ్, తుమ్ అంక తీరుప్ కెర నాయ్.
మానుస్ల్ క దసిస్ తీరుప్ కెరిసి తుమ్
ముల. అందర్ తె లుంకిల్ రితి తిలిసి
ఎతిక్, మానుస్చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు
ఎతిక్ జొయియ్ జోచి ఉజిడ్ తె పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరెదె. తెదొడ్ కయ్దేముడుసొంత
ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చ కెరల్ కమొ తీరుప్ల్
సంగెదె.

6 అంచి రిసొచి అపొలోల్ చి రిసొ
ఆఁవ్ ఇస టాలివొ కిచొచ్క సంగ
అసిస్ మెలె, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ ,
తుమ్ క ‘సికుక్త్’ మెనయ్, దేముడు
రెగడ్య్ లిస్ చి కంట కిచొచ్ వేరచి అమ్

* 3:19 3:19యోబు 5:13. † 3:20 3:20 కీరనలు 94:11.
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దొగుల కిచొచ్ బెదవుమ్ నాయ్, దసిస్
తుమ్ కి వేరచి జా బోదనతె బెదవ
నాయ్. ఆఁవ్ అపొలోల్ , జలె, అమ్
దొగుల సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి
బెదవుమ్నాయ్, చి అమ్ తె కకక్ ‘వెలొల్ ’
మెనతుమ్ సంగుక నాయ్. ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’
మెనజవుస్ ఆఁవ్ సంగి నాయ్,జోసంగె
నాయ్. దసిస్ తుమ్ చితె కో కిచొచ్ వేరచి
నే బెదయ్ లె, తుమ్ చితె కి ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ,
జో దాక్’ మెన తేడల్ దెకన బులుక బెదె
నాయ్. 7 జలె, తుమ్ క దెకిలె, కకక్
‘వెలొల్ ’ కకక్ ‘దాకు’ మెనుక జతయ్
గే? దేముడు దిలి కంట తుమ్ క కిచొచ్
అసెస్ గే? దేముడు తెంతొ ప యిలిసి
జలె, జా జొయియ్ నే దిలి రితి కిచొచ్క
తుమ్ గవురుమ్ సంగితసు! 8 ‘ఎతిక్తె
సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్’ మెన తుమ్
ఉచరంతసు. అమ్ క పడొత్ ముల తుమ్
రానల్ జా అసుస్స్, జలె! తుమ్ నిజుమి
ఏలుప కెరదు జలె, ఆమ్ కి తుమ్ చి తెన్
ఏలుప కెరుక జతి! సరద్ జతమ్!

పావులీంసి నిసాక్రుమ్ జలిస్
9 అమ్ కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్

సూనయ్ తబారికుల్ కమానుస్ల్ ఎతిక్చి
కంట అమి నిసాక్రుమ్ డీసత్సుమ్,
*మొరి సిచచ్ కలుగు జల మూరుక్డుల్
రిత డీసత్సుమ్, మెన దేముడు సెలవ్
దిలి రితి అంక డీసత్య్. అనెన్
మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే,
అమ్ యేసుచ బారికుల్ క కి లోకుమ్
ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి మానుస్ల్
జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి. 10 ‘కీసుత్ చి
సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక ముకిక్మ్’
మెనయ్, ఆమ్ నేనల్ మానుస్ల్ రిత
డీసత్సుమ్. తూమ్ మాతుమ్, కీసుత్ చి
తెడి బుదిద్ సుదల్ జా అసుస్స్, కిచొచ్
గే! తుమ్ క ‘దసిస్ ఉచరంతతి’ మెలి

రితి డీసత్య్, ఆమ్, జలె, సెకి నెంజిల్
రితి డీసత్సుమ్. అమ్ కయ్ సెకి అసెస్
మెన తుమ్ క తుమి ఉచరసు. నిజుమి,
మానుస్ల్ తుమ్ కయ్గవురుమ్దెకితతి,
అమ్ కయ్నిసాక్రుమ్ దెకితతి. 11అపెప్
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 అమ్ పారద్న
కెరసుమ్. జేఁవ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరెల్,
ఓరుస్ప జతసుమ్. 13 అమ్ చి నావ్
జేఁవ్ కడెల్, సేంతుమ్ కెరసుమ్. మానుస్చి
మొకెమ్ ఒండి లోకుమ్ చి తొకుక్ ఉసొట్ జా
అసుస్మ్.

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, 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. 16 జాకయ్, ‘అంకయ్ దెక
సిక అంచి రితి ఇండ’ మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతిసి. 17 జాకయ్
పేమ తిలొ నిదానుమ్ తిలొ పబుచి తెడి
అంక పూతుత్ జలొ తిమోతిక తుమ్ తె
ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
కీసుత్ చి తెడి కీసిఇండితసిగే,సంగుమ్ లు
ఎతిక్తె కిచొచ్ బోదన కెరసి గే, తుమ్ క జో
ఉచార కెరయ్ తి రిసొ, తుమ్ క ‘ఉచార
కెర బుదిద్ తతుత్ ’మెనయ్.

18ఆఁవ్ ‘అమ్ తె అనెన్ జెయె నాయ్’
మెనతుమ్ చితెసగుమ్ జిన్ఉచారపుల

* 4:9 4:9మొరి సిచచ్ కలుగు జలమానుస్ల్ జోవయించి జా సిచచ్తె వటెట్ గెతె తిలె పొది కీసి అనెన్మానుస్ల్
జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్ యేసుచ బారికుల్ క కి లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి మానుస్ల్ జలెకి,
ఆఁసిల్ రితి జతతి.
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అసుస్స్. 19 గని పబు సెలవ్ దిలె,
తుమ్ తె బే బేగి జెయిందె, చి జేఁవ్
పులిల మానుస్ల్ 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 కొడొ నాయ్, గని పబుచి
ఆతమ్సెకి మానుస్ ఇండితి బుదిద్తెయి
డీసెదె, జయియ్ రుజుజ్ జయెదె. 21 జలె,
తుమ్ చి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ ఆఁవ్ అయ్ లె,
సిచచ్ కెరి డండొ దెరనిల్ రితి జెంక గే, పేమ
ముదుద్ తెన్ జెంక గే? పేమ ముదుద్ తెన్
ఆఁవ్అయ్ లెసరద్ జసెత్, జలె,తుమ్బుదిద్
ఇండ.

5
లంజె జలొ ఎకిక్లొచి రిసొ పవులు

తీరుప్ సంగిలిసి
1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక, అనెన్కొల్చి

ఉపిరి జలె, ‘లంజె వంసుమ్ చొ జా
జితయ్’ మెన సంగితతి. అనెన్, జొయియ్
జితి రగుమ్, జలె, పబుక నేనల్ మానుస్ల్
కి తెదిద్ పాపుమ్ తెన్ జితి నాయ్! కీసి
లంజె జా అసెస్ మెలె, అబొబ్స్ చి తేరిస్
తెన్లంజెజితయ్! 2జలెకి,తుమ్లాజు
జసు నాయ్, పుల అసుస్స్! కీసి! జా
పాపుమ్ చిరిసొతుమ్విసారుమ్జతదు
జలె, జతి! జా పాపుమ్ కెరొసొక తుమ్
దూరి కెర తుమ్ చి తెన్ అనెన్ బెదవన
నాయ్.

3 ఆఁగుక, జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్
నెంజిలె కి, ఆతమ్క తుమ్ చి తెన్ అసిస్.
తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ పూరి తిలి రితి
అసిస్. 4 జలె, దసిస్ పాపుమ్ కెరొల్ జో
మానుస్చి రిసొఆఁవ్అపెప్ కితీరుప్ఉచర
అసిస్. తుమ్ సంగుమ్ తె బెదిలె పొది,
ఆతమ్క ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్ బెదిల్ రితి
జయిందె, చి యేసుకీసుత్ చి సెకి తుమ్ చి

తెన్ తా, 5జోమానుస్చి ఆఁగ్ పాడ్ జతి
రితి జోక సయ్ తాన్ చి అతిత్ తుమ్ సొరప్
కెర దాస; సిచచ్ జో జలె, పబు జలొ
యేసు లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా ఆకర్
దీసిక జోమానుస్చి ఆతమ్యి రచిచ్ంచుప
జతయి.

అనెన్ బుదుద్ ల్ చి రిసొ తీరుప్
సంగిలిసి

6దసిస్ పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ‘అమ్ చి
సెకిక అమ్ ఇండితసుమ్’ మెన తుమ్
పులిలిసి చెంగిల్ నాయ్. పోడియొ
కెరిపాకుమ్ తెపులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్
తిలె కి, ఒండి పాకుమ్ పులెదె మెన
నేనుస్ గే? 7 అగెగ్చి పాపుమ్ కెరిల్
బుదిద్చి తుమ్ గెచచ్వన గెల; తుమ్ సుదిద్
జతి రిసొ, *పాపుమ్ గెచచ్య్ లి గురుచి
పసాక్ పండుగు మెండపిలల్ రిత, కీసుత్
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్
జలి తెంతొ తుమ్ క ‘సుదిద్ జల’ మెన
దెకితయ్. 8జాకయ్, జా పండుగు కెరిల్
రితి జా, జో అమ్ క సుదిద్ కెరిల్స్ చి రుజుజ్
డీసిత్ రితి ఇండుమ. అమ్ చి ఆతమ్క
పాడ్ కెరి అగెగ్చి బుదిద్ , మెలె మూరుక్మ్
బుదిద్ , పాపుమ్ బుదిద్ , అమ్ క గార్ కెరెదె,
చి జా పోన. 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,
ఆసల్జలస,చోరుల్ ,బొమమ్ల్ కజొకరసచి
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

* 5:7 5:7 పసాక్ పండుగు దీసియేసు అమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలన్.
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జొకరొసొ జలె, మానుస్క దూసెనల్
కెరొసొ జలె, మతిత్లొసొ జలె, చోరు
జలె, దసొచొక తుమ్ బెదవన నాయ్.
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కి కెర నాయ్.
12 జలె, నంపజలస్ నెంజిలసక తీరుప్
కెరుక అంచి కామ్ నెంజె. గని
పబుచి సంగుమ్ తె బెదిలసకయ్ తీరుప్
కెరుక, మాతుమ్, సంగుమ్ చ తుమ్
నంపజలసచి పూచి. 13 సంగుమ్ తె నే
బెదిలసక తీరుప్ కెరొసొ దేముడు, గని
†“తుమ్ చి తెన్ బెదిలొ కొనొస్ జలెకు

పాపుమ్ కెరొల్సొ జలె,
తుమ్ తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెనపబుజోచయ్జలమానుస్ల్ చిరిసొ
పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి తీరుప్కోడు అసెస్.

6
నంపజలస తీరుప్ కెరి గేర్ చ తగు

కెరుక పోన
1 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జటిట్

జా తిలె, నంపజలసచి ముకెమ్ నే
గెతె, కిచొచ్క పబుక నంప నెంజిలసతె
జోవయించి తీరుప్ కెరి గేర్ తె తగు
కెరసు? జా తపుప్. 2 నంపజలస ఒండి
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరుల మెన నేనుస్
గే? ఒండి లోకుమ్ చక తుమ్ తీరుప్
కెరుక అసెస్ జలె, ఇస ఇదుదల్ తగుల్
తుమ్ సంగుమ్ తె సూనుక నెతురుస్ గే?
3 దూతల్ క కి అమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్
మెన కి నేనుస్ గే? దసిస్ కెరుమ్ దే జలె,
ఈంజయ్ లోకుమ్ చ తగుల్ సూనుక
అమ్ క అనెన్య్ అదికారుమ్ అసెస్.

4 జలె, తుమ్ క ఈంజ లోకుమ్ తె
తగుల్ తిలె, కిచొచ్క పబుచి సంగుమ్ క
కామ్ క జెత మానుస్ల్ చి మొకెమ్ నే
సూనయ్ తె వేర మానుస్ల్ చ తగుల్ తె
కుటట్య్ తసు? 5తుమ్ క లాజ్ నాయ్ గే?
పబుక నంపజల తుమ్ బావుడుల్ తె కో
బుదిద్ మానుస్ తయె నాయ్ గే, చి జోచి
మొకెమ్ సూనయ్ లె జో తగు కుటట్వుక

నెంజె గే? 6 జలె, తుమ్ నంపజలస
బావొక బావొ తగుల్ కెరసు, చి పబుక
నంపనెంజిలసక వెసడత్సు! 7అనెన్ 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 ఎకిక్లొ పాపుమ్ కెర మోసిమ్
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,మునుస్బోదల్
తెన్ మునుస్బోదల్, తేర్ బోదల్ తెన్
తేర్ బోదల్ లంజె జతస జలెకు, 10చోరుల్
జలెకు, డబుబ్ల్ క ఒగగ్ర్ ఆస జతస
జలెకు, మతావ్లల్ జలెకు, మానుస్ల్ క
దూసుప కెరస జలెకు, మానుస్ల్ క
బియఁడ లాబుమ్ కెరంతస జలెకు,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెతిరి.
11 తుమ్ అగెగ్యి దస మానుస్ల్ జా
తిలదు, గని పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
నావ్ తెన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్తె తుమ్ దోయిజా, పబుచయ్జా,
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 కెరుకఅంకఅకుక్అసెస్, గని
కిచొచ్ అలవాట్ క గొతిమానుస్ రితొ అఁవ్
జా తయిందె.

† 5:13 5:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 17:7, 19:19, 22:21, 24 చి 24:7.
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13“అనిన్మ్మానుస్చిపేట్ కయ్,పేట్
అనిన్మ్ కయ్” మెన సంగితసుమ్, చి
ఆకర్ క దొనిన్ కి పబుయి గెచచ్వ గెలెదె.
గని, మానుస్చి ఆఁగ్ లంజె జతి రిసొ
నెంజె గని పబుచి రిసొయి, దసిస్ పబు
ఆఁగ్ చి రిసొయి. 14అనెన్, యేసుపబుక
దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడొల్ , చిజోచి
సెకిఅమ్ క కి జియడెదె. 15కీసుత్ చి ఆఁగ్ క
తుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ జవులమెన తుమ్
నేనుస్ గే? జేఁవ్ దసిస్ జలె, కీసుత్ చ వాటల్
కడ గెల కెర సానిక బెదవుక బెదెదె గే?
నెంజె! 16సానితెన్ కో బెదెదె గే,జాతెన్
ఎకిక్ఆఁగ్జతయ్మెననేనుస్ గే? కిచొచ్క
మెలె,
*“జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్యిలయ్
అసెస్. 17 గని, పబు తెన్ కో బెద అసిత్
గే, జో తెన్ ఎకిక్ ఆతమ్యి జా తవుల.
18 జాకయ్, లంజెకమొ దూరి కెరన.
దసితె ఎదగ్రె బెద నాయ్. మానుస్ల్ కెరి
అనెన్ ఎతిక్ పాపుమ్, జలె, జోచి ఆఁగ్ క
దూరి అసెస్, జోచి ఆఁగ్ క బయిలె అసెస్,
గని కో లంజె జయెదె గే, జోచి సొంత
ఆఁగుక పాపుమ్ కెర పాడ్ కెరయ్.

19 తుమ్ చి ఆఁగ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి
దేముడు దిలిజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్క 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 చి ఆఁగ్ తెన్ జోక
గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ 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 జో మానుస్ పెండిల్ నే జా
తిలె, సయ్ తాన్ఉచరిసి రితి లంజెకమొ
నే కెరవుక మెన, ఎతిక్ మునుస్బోదక
సొంత తెరిన్ తిలె, ఎతిక్ తేర్ బోదకసొంత
మునుస్సి తిలె చెంగిలి.

3మునుస్సి తేరిస్క జోచి పూచి తిలిసి
దెంక, తేరిస్ మునుస్స్ క జేఁవ్ చి పూచి
తిలిసి దెంక. 4 కిచొచ్కమెలె,జాచిసొంత
ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఏలుప కెరుక
తేరిస్క అదికారుమ్ నాయ్; మునుస్సి
ఏలుప కెరయ్. దసిస్, జోచి సొంత
ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఏలుప కెరుక
మునుస్స్ క అదికారుమ్ నాయ్; తేరిస్
ఏలుప కెరయ్.

5 తుమ్ తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎకిక్
ఉదెద్సుమ్ ఉచర పారద్న నిదానుమ్ కెరి
రిసొయి గడియకయ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
దూర్ జా తంక జయెదె, నెంజిలె పోన.
గని పారద్న కెరి జా కామ్ కెర కేడయ్ లదు
మెలె, అనెన్ మాములుమ్ బెద, నెంజిలె
తుమ్ *ఆఁగ్ క ఆసక ముదొద్ కెర నెతిరెల్,
సయ్ తాన్ తుమ్ క పాపుమ్ కెరవుక
ఉచరెదె. 6పారద్నల్ చిరిసొగడియఅంక
తంక జయెదె మెన కిచొచ్క సంగితసి
మెలె,ఆడనెంజె, గనిదసిస్ కెరుక చెంగిల్
జయెదె. 7అనెన్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి
రితి పెండిల్ నెంతె తతత్దు జలె, ‘చెంగిలి’
మెన్ తయ్, గని ఎతిక్మానుస్క 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.

* 6:16 6:16 ఆదికాండుమ్ 2:24. † 6:20 6:20మెలె,జోవయించిలొఁయి సువ జోవయించిపాపుమ్

పుంచ సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొజోవయింక నెతొవన అసెస్. * 7:5 7:5 ఆఁగ్ క ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్
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10 పెండిల్ జలసక కిచొచ్ ఆడ దెతసి
మెలె; ఆఁవ్ నాయ్, గని పబుచి ఆడ
ఈంజ; తేరిస్ మునుస్స్ క ములుక నెంజె.
11గని ఏక్ వేలముల దిలె, దసేస్ తవుస్,
నెంజిలె మునుస్స్ తెన్ అనెన్ బెదుస్.
పడొత్ మునుస్సి తేరిస్క ములవుక పోని.

12 తుమ్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
కిచొచ్ మెంతసి మెలె; పబు సంగిలిసి
నెంజె, గని అఁవివ్ సంగితసి. పబుక
నంపజలొ కేన్ బావొచి తేరిస్ పబుక
నంపనెంజిలిసి జయెదె గే, జా ‘జో తెన్
జియిందె’ మెన్ తయ్ జలె, జో జాక
ములుక నెంజె. 13 దసిస్, కేన్ నంపజలి
తేర్ బోదచొ మునుస్సి నంపనెంజిలొసొ
జలె, ‘జా తెన్ జియిందె’ మెన జో
సంగిలె, జా కి జోక ములుక నెంజె.
14కిచొచ్కమెలె,నంపజలితేరిస్చిసుదిద్చి
రిసొ, నంపనెంజిలొ మునుస్సి కి సుదిద్
జయెదె, చి నంపజలొ మునుస్స్ చి
సుదిద్చి రిసొ నంపనెంజిలి తేరిస్ కి సుదిద్
జయెదె. నెంజిలె, తుమ్ చితె దసిస్ జల
కుటుంబల్ చ బోదల్ సుదిద్ జత నాయ్.
గని అపెప్ సుదిద్ జా అసిత్.

15గనిజేఁవ్దొగుతెరతెనంపనెంజిలొ
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 రితితుయిజోకసికడుక
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 తతి నాయ్ గే, కెరనుక ఉచరు
నాయ్. 19 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచ
కొడొ రితి ఇండుకయ్ముకిక్మ్. 20పబు
బుకారిల్ పొది కీసి తిల గే, ఎతిక్ మానుస్
దసిస్ తంక. 21 పబు బుకారిల్ పొది
గొతిమానుస్ల్జాతిలదు గే,బాదనాయ్.
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
లొఁయితెన్దేముడు ‡తుమ్ క గెనఅసెస్.
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

25పెండిల్ నే జలసచి రిసొ, జలె, పబు
అంక కిచొచ్ ఆడ దెయెనాయ్, గని పబు
అంక నంప అసెస్, జోవయించి దయ
అంచి ఉపిప్రి అసెస్చి రిసొ నిదానుమ్
అసిస్, చి ఆఁవ్ ఉచరిసి ఆఁవ్ సంగిందె.
26 కిచొచ్ ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె, అపెప్
జెత అలల్ర్ చి రిసొ దసేస్ తంక చెంగిలి.

† 7:22 7:22 సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ జలొసొ. ‡ 7:23 7:23 నెంజిలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్
తెంతొ తుమ్ క నెతొవన అసెస్’.
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27కేన్మునుస్బోదతెరిన్ఆనతిలె,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
పాపుమ్నెంజె. గనిపెండిల్ జలసకఈంజ
లోకుమ్ చ బాదల్ తయెదె. దస బాదల్
తుమ్ సేడుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.

29 బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెన ఆఁవ్
సంగితసి మెలె, అపెప్ తెంతొ ఆకర్ దీసి
ఎద తొకిక్ సమయుమ్ అసెస్. జాకయ్,
తెరిన్ ఆనల్స అపెప్ తెంతొ తెరిన్ నే ఆన్ లి
రితి పబుచి కామ్ కయ్ నిదానుమ్ జితు.
30 ‘కిచొచ్ జలెకి, పబుచి కామ్ముకిక్మ్’
మెనయ్, ఏడత్స నే ఏడిత్సి రితి జితు, సరద్
తెన్ తిలస సరద్ నెంజిల్ రితి జితు. ఆసిత్
గెనల్స కీసి జింక మెలె, కిచొచ్ నెంజిలి రితి
జతు. 31అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి
వాడిక కెరస కీసి జింక మెలె, దసిస్చిక
దెరున్ నే సేడిత్ రితి జితు. అపెప్ సంగిలిసి
ఎతిక్ కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ చిరితి
తిలిసి ఎతిక్పూరిపాడ్జా గెతిసి.

32 ‘తుమ్ చి మెనుస్తె ఈంజ
లోకుమ్ చబాదల్ తతుత్ నాయ్’మెనయ్
తుమ్ చి రిసొ అంచి ఆస. పెండిల్ నే జలొ
మునుస్బోద, జలె, పబుచ కమొచి రిసొ
మెనుస్ దెతయ్,పబుచఆసల్ కెరుకఆస
జతయ్. 33 పెండిల్ జలొ మునుస్బోద
ఈంజయ్ లోకుమ్ చ కమొచి రిసొచి
తేరిస్చ ఆసల్ జరుగ్ కెరుక అలల్ర్ జతయ్.
34చిజోవయింకదొనిన్మెనుస్ల్తతత్య్.
దసిస్, పెండిల్ నే జలి తేర్ బోద గే, ఉబెడి
గే జలె, పబుచ కమొచి రిసొ మెనుస్
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 సంగితసి మెలె, తుమ్ క ‘చెంగిల్

తతుత్ ’మెనయ్సంగితసి. తుమ్ క జాడు
వయడిత్ రిసొ నాయ్, గని బుదిద్వాటు
దెకయ్ తి రిసొయి. తుమ్ క ‘పబుక ఎకిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ జతు’ మెన అంచి
ఆస.

36జోకదెంక సంగ తిలినాడిక ఎకిక్లొ
నే ఆనెల్, ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్,
రకనుక నెతిరెల్, పెండిల్ జతి జోచి ఇసుట్ మ్
కెరనుస్. పెండిల్ జంక పాపుమ్ నెంజె.
37 గని, కకక్ మెనుస్ డిటుట్ మ్ తిలె, జో
ఓరుస్ప జంక తెరజోచిఆస రకనుక తెరెల్,
జా దుయిస్ క మింతుస్ జా, నే ఆనుక
దయిరిమ్ తిలె, దసేస్ తాఁ గెలె, చెంగిలి.
38జాక,జోసంగతిలిదుయిస్ క కోపెండిల్
జలె చెంగిలి, గని కో పెండిల్ జయె నాయ్
గే,జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి.

39 మునుస్సి జీవు తిలె ఎద, తేరిస్
జోకయ్ తంక. గని మునుస్సి మొర
గెలె, జా ఇసుట్ మ్ జలొసొక పెండిల్
జంక జయెదె; గని పబుచి సెలవ్ రితి
జలెకయ్. 40జా దసేస్ తాఁ గెలె, జాకయ్
చెంగిలి,మెనఆఁవ్ఉచరసి. దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కి దసిస్ మెన అంచి పెటిట్
సికడత్య్మెన ఆఁవ్ 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 “అంక
గాయ్నుమ్ అసెస్” మెన కో ఉచరంతయ్
గే,జోజానుకముకిక్మ్తిలిసిజోఅపెప్క
నేనె. 3 గని, దేముడుక కో పేమ కెరయ్
గే,జో దేముడు జోకయ్జానె.

4జాకయ్,బొమమ్ల్ కఅనిన్మ్దిలిస్ చి
రిసొఉచరెల్,ఈంజలోకుమ్ చ ‘బొమమ్ల్ క
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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. నిజుమిమానుస్ల్ క
కిచొచ్ కిచొచ్ ‘దేముడుల్ ’ ‘పబులు’ ఒగగ్ర్
జతతి. 6 మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలే కి,
అమ్ క ఎకిక్లొయిదేముడు. కొనొస్మెలె,
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 ‘మెనుస్క పాడ్ జలమ్’ 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, ‘జో గాయ్నుమ్ తిలొసొ కతయ్,
ఆఁవ్ కి కయ్ లె బాద నాయ్, కిచొచ్గె’
మెన దయిరిమ్ నెంజ, దయిరిమ్ జా
జో కి కయ్ లె, ‘వేర దేముడుల్ క దిలిసి
కయ్ లయ్. కీసుత్ క ములిల్ రితి జతయ్’
మెన జో పడొత్ బమమ్ జయెదె. 11 దసిస్
జలె, జో మానుస్క ‘పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జవుస్’ మెనయ్ కీసుత్ మొర
తిలె కి, తుమ్ చి ‘గాయ్నుమ్’ చి రిసొయి
ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొజోమానుస్ జోచి
ఆతమ్తె పాడ్ జలి రితి జయెదె. 12దసిస్,
జేఁవ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి ఆతమ్
పాడ్ కెర తుమ్ పాపుమ్ కెర, కీసుత్ క కి
పాపుమ్ కెరిల్ రితి జతసు. 13జాకయ్,
ఆఁవ్ముకక్ల్ జవుస్ కతిసి జలెకు బావొ
జలొ కేన్ జవుస్ నంపజలసక ‡పాపుమ్
కెరయెదె జలె, ఆఁవ్ ముకక్ల్ కయి
నాయ్!

9
పబు నిసాన్ లొచిరిసొపవులు రుజుజ్

జలిస్
1అంకపరిచచ్ కెరసు జలె, కీసుత్ చి తెడి

ఆఁవ్ విడద్ల్ జలొసొ నెంజి గే? జోచి చి
రిసొ జోచొ బారికి ఆఁవ్ జయి నాయ్ గే?
అమ్ చొ పబు జలొయేసుక ఆఁవ్ సొంత
దెకుక నాయ్ గే? తుమీ పబుచి తెడి
ఆఁవ్మారుస్ప కెరల్సచి పలితుమ్ తుమ్
నెంజుస్ గే? 2 ఆఁవ్, ‘పబుచొ బారికి
నెంజె’ మెన వేర మానుస్ల్ అంచి రిసొ
ఉచరెల్ కి, దసొచొ ఆఁవ్ తిలిస్ క తుమి
సాచుల్ జసెత్. పబుచి బారికి కామ్ క జో
అంక నిసానిల్సి. కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్
మెలె, తుమ్ పబుచి తెడి తిలిసి, అంచి
అతిత్ జోచి రిసొసూన నంపజలదు,అంక

* 8:6 8:6యోహాను 1:1-4 దెక. † 8:9 8:9 రోమియుల్ 14 అదయ్యిమ్,ముకిక్మ్ క 14:13-23 దెక.
‡ 8:13 8:13 8:9 దెక, చి రోమియుల్ 14:23.
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జో దిలి కామ్ తుమ్ చితెయ్ జెయిమ్
జలి.

3 అంక పరిచచ్ కెరసక అంచి జబాబ్
ఈంజయి. 4 పబుచి 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? 7 జమాను సుదొ సొంత గెర్ చి
డబుబ్ల్ ఆనన జమానుల్ చ కామ్ కెరెదె
గే? కో దాసతోఁట గల కెర ఒతత్చ
కాయల్ జో కంక నెంజె గే? మంద
రకితొ గొవుడుమందచి దూదు నే పితె కో
తవుల? 8 ఆఁవ్ మానుస్ అఁవివ్ కెరయ్
ఇసి సంగితసి గే? దేముడుచ †మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగడ్య్ ల దేముడుచ
ఆగన్ల్ కి ఇసి సంగితతి. 9 ‡“గిడడ్ల్ కెలెన్
సుఁదయ్ తెపొది సుఁదయ్ తొబెయిలుచి
మూంతి బందుక పోన” మెన మోసే
పూరుగ్ 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 సంగితయ్మెనఆఁవ్ నంపజతసి.
కిచొచ్క మెలె, కేఁసొత్ సొ కేఁసిలె, పంటొ
లాయితొసొపంటొలాయిలె,జోకిఈంజొ
కి ‘పంటొచి వాట నఙనుక జయెదె’
మెన ఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ
జవుల. 11 ఆమ్, జలె, తుమ్ చితె
ఆతమ్చి బిఁ గల అసుస్మ్ మెలె, అమ్ క
తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ దెంక నెంజె గే?
అమ్ క కిచొచ్ జవుస్ వాట జెంక బెదె
నాయ్ గే?. 12 పబుచి కామ్ కెరల్
వేర మానుస్ల్ తుమ్ చితె వాట నఙనుక

విలువ తిలె, అమ్ అనెన్ విలువ జము
నాయ్ గే? అమిమ్ తొలితొ తుమ్ క
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్, గెద.
జలె, జా నఙనుక అమ్ విలువ జలెకి,
జా అమ్ నఙనుక నాయిమ్ తిలె కి,
అమ్ క జెతిసి నఙనుమ్ నాయ్. పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సూన్ తిస్ క కిచొచ్
అడుడ్ కెరుక నెస కెర, కిచొచ్ కసుట్ మ్ కి
ఓరుస్ప జమ్ దె.

13 దేముడుచి గుడిచి కామ్ కెర సేవ
కెరస, జలె, దేముడుచి గుడిచి జేఁవ్ చి
వాట నఙ కతతి. బలిచి కామ్ కెర
సేవ కెరస జా బలి 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 నాయిమ్తిలె 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.

* 9:5 9:5 మెలె, ‘పేతురు’. † 9:8 9:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు
రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్.
ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్మెన
రగడ్వ అసెస్. ‡ 9:9 9:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4.



1 కొరింది 9:18 375 1 కొరింది 9:27

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’
మెనయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ నే నఙితె, తుమ్ క
జాడు వయడుక నెస కెర, డబుబ్ల్ గట
నే నఙితె ఆరి బోదన కెరసి.

ఎతిక్ రగల్ మానుస్ల్ 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 మ్ మోసేచి 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, §‘పేమయ్
ముకిక్మ్’ 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 రితొ జలయ్.

‘కీసి జలె సగుమ్ జిన్ కయ్ జవుస్
రచిచ్ంచుప కెరిందె’మెనయ్జోవయించ
విడద్ల్ క, ఆతమ్ల్ క నిసాక్రుమ్ నే దెకితె,
ఎతిక్జిన్ క మరియాద దెక అసిస్.
23 ‘ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తు,
నంపజా రచిచ్ంచుప జతి అవ్ కాసుమ్
నఙన్ తు’ మెనయ్, పడొత్ , ‘నంపజలస
ఎతిక్జిన్ తెన్ ఆఁవ్ కి సుబుమ్ కబుర్
తెచ వరల్ తె బెదిందె’మెనయ్.

పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్
24 కేన్ జవుస్ నిగితి కెల్ తితె ఒగగ్ర్

జిని నిగుల, గని ఎతిక్చి కంట బే
బేగి నిగితొసొ ఎకిక్లొ జీనెదె, చి
జోకయ్ బవుమానుమ్ దొరుక్ 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 కచితుమ్
ముదొద్ కెరంతసుమ్ మెలె, 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. 27 అంచి ఆఁగుక
ఆఁవ్ ముదొద్చి బుదిద్ సికయ్ తసి కెరసి,
అంచ ఆసల్ క ముదొద్ కెరంతసి. నెంజిలె,
తొలితొ వేర మానుస్ల్ క బోద కెర సికడ
తిలె కి, ఏక్ వేల అఁవివ్ ఓడుప జలె,
కెదిద్ తపుప్ జయిందె. అంక జెతికయ్
జా బవుమానుమ్ నఙన్ తి అవ్ కాసుమ్
ఆఁవివ్ పిటట్వనెల్, కెదిద్ పాపుమ్!

§ 9:21 9:21మతత్యి 22:37-40,యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.
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10
యూదుల్ చి రితిపొరపాట్ జతిస్ తె

తుమ్ కెరుక నాయ్
1 తుమ్ కిచొచ్క జాగర తెన్ తంక

మెలె, బావుడుల్ , అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
కీసి జల గే, ఉచరుమ. తుమ్ పఁవస్
నాయ్. ఉచరెల్,కామ్ కజెయెదె. దేముడు
జోవయించి పురె ఇండయ్ లి *మబుబ్చి
ఎటొట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెలిల్ బయిలె బులెత్
తిల, †సముదుమ్ చి బుఁయి వాట్ జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ తె ఇండ గెల.
2దసిస్,మబుబ్చి పటిట్ ఇండ, సముదుమ్
దసిస్ డేఁవ, మోసేతెన్బాపిత్సుమ్ నఙనిల్
రితి జల. 3 ఎతిక్ ఎకిక్ ‡ఆతమ్ అనిన్మ్
కయ్ ల, 4ఒండిజీన §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 పాఁవితె
మొరుక మెన జో సిచచ్ దిలన్.

6 జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్
ఆస జంక నాయ్ మెల, అమ్ క బుదిద్
సికితి రితి జా ఎతిక్ అమ్ క కిచొచ్
కామ్ క జెయెదె మెలె, అమ్ క జాగర
దెకయ్ తయ్.
7 ‡“పెజల్ కంక పింక వెస, నచుక

ఉటిట్ల”
మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ పాపుమ్ జా
బొమమ్క జొకరిస్ చి రిసొ దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. జా పాపుమ్
తుమ్ కెరుక పోన. 8 పడొత్ , జోవయింతె
§ఒగగ్ర్ జిని లంజె జా ఎకెక్ దీంసి విసెస్క్

తినిన్ వెయిల్ జిని మొర గెల. అమ్
నంపజలస్ జా పాపుమ్ కెరుక నాయ్.
9పడొత్ ,జోవయింతెసగుమ్ జిన్దేముడు
పబుక కొంకడిల్ రితి పాపుమ్ కెరల్, చి
జో *అయివొ తెదయ్ తికయ్, చడల్,
చి జయియ్ సిచచ్ జల. పబుక అమ్
నంపజలస్ పరిచచ్ కెరిల్ రితి కొంకడుక
నాయ్. 10పడొత్ ,జోదేముడు పబు తోడు
తిలె కి, జోవయించి రిసొ కోపుమ్ జతె
తిల, చిమొరయ్ తొసొ దేముడుదూతచి
అతిత్ జేఁవ్మొర గెల.

11 జోవయింతెచ 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 లొ మెలె, ఆమ్ ఉగుమ్ చి
ఆకర్ తె జిత మానుస్ల్ క ‘సికుక్తు’
మెనయ్ రెగడ్వ అసెస్. 12 జాకయ్ కో
‘ఆఁవ్ చెంగిల్ అసిస్’ మెన ఉచరంతయ్
గే, పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రితి
జాగర దెకనుస్. 13 తుమ్ క దెరుక జెత
పాపల్ అగెగ్య్ తెంతొమానుస్ల్ క దెరతి,
కిచొచ్ నొవచ నెంజితి, గని దసచతె
తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ కిచొచ్
దయిరిమ్ తంక జయెదె మెలె, దేముడు
నిదానుమ్ తతొసొ, చి సతిత్మ్ ఇండుక
తుమ్ క ఇసుట్ మ్ తిలె, సయ్ తాన్ తుమ్ క
పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి దేముడు సెలవ్
దెయె నాయ్. తుమ్ జా పాపుమ్ నే కెరి
రితి తుమ్ క దొరుక్ జలి సెకి దెయెదె,
కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్దసిస్ అలల్ర్
కెరుక జెయెదె గే, తుమ్ ఓరుస్ప జా
జీనుక తెరితి రిసొ విడద్ల్ జతి వాటు
జో దేముడు దెకయెదె.
బొమమ్ల్ క జొకరిస్ చి రిసొ జాగర
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సంగిలిసి
14 పేమ తిల బావుడుల్ , బొమమ్ల్ క

జొకరిస్ క దూరి తా, దసితె బెద నాయ్.
15 తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలస’ మెన ఆఁవ్
తుమ్ క ఇసి సంగితసి. ఆఁవ్ అపెప్
సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్ సొంత చెంగిల్
ఉచర. 16 ‘తుయి దిలిసి ఈంజ’ మెన
పబుచి నావ్ తెన్ అమ్ జొఒర కెర
దాచ రసుస్మ్ పిలె, జోచి సూఁయి జలి
లొఁయిచి రిసొదొరుక్ 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.
17జా ఎకిక్ పోడి కతి ఎకిక్ గురు అమ్
ఎతిక్జిన్ నంపజలస్ క తసుమ్ చి రిసొ,
అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, జా ఎకిక్ పోడి
కయ్ లి రిసొ, అమ్ కీసుత్ తెన్, ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ ఆఁగ్ జా అసుస్మ్.

18 పూరుగ్ మ్ చి రితి దేముడుక బలి
దెతఅమ్ చఇసాయేలుల్ చి రిసొఉచర.
జా బలి దిలిసి కయ్ లె, జా కతస
ఎతిక్జిన్ జా బలి దిలిస్ తె బెదిలి గురు
జతయ్. 19 జలె, బొమమ్క దిలి కిచొచ్
బలిక కిచొచ్ సెకి అసెస్ గే? బొమమ్క
కిచొచ్ సెకి తయెదె గే? కిచొచ్ నాయ్.
20 కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దేముడుక నేనల్
మానుస్ల్ బలి దెతిసి కకక్ దెతతి మెలె,
దేముడుక నాయ్, గని బూతల్ కయ్.
తూమ్ బూతల్ క జొకర, జోవయింతెన్
బెదుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్! 21 కిచొచ్క
మెలె, పబు తెన్ బెద పిలి పడొత్ , బూతల్
తెన్బెదపింక ఎదగ్రె బెదెనాయ్. పబుచి
అనిన్మ్ చి బూతల్ చి అనిన్మ్ ఎకిక్లొ
మానుస్ కో జలెకు కంక బెదెనాయ్. దొనిన్
బెదితినాయ్. 22దసిస్ జలె, పబుక అమ్
కొంకడ కోపుమ్ కెరుక జయెదె గే? నెంజె,
గెద. జోచి కంట అమ్ క సెకి గే? నాయ్
గెద.

నంపజలసక అకుక్

23 జలె, “కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’
మెనుక నెంజె” మెన సంగితసుమ్. జా
నిజుమ్, గని అమ్ సగుమ్ కమొ కెరెల్,
అనెన్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ తయె నాయ్.
“కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’ మెనుక నెంజె”
మెన అమ్ నంపజలస సంగితసుమ్
గని సగుమ్ కమొ కెరెల్, మానుస్చి
నముకుమ్ క చెంగిల్ కెరె నాయ్. 24 కో
నంపజలస సొంత లాబుమ్ క ఆస జతు
నాయ్, గనిఅనెన్మానుస్ల్ 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 తెతిలిసి 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,జోఅనామ్నుమ్ నే జతి రిసొజాకా
నాయ్. 29 తుమ్ చి పెటిట్చి సతిత్మ్ తతి
రిసొనాయ్, గని సతిత్మ్ కయ్జోమానుస్
తుమ్ క సంగ తయెదె, చిజోఅనామ్నుమ్
నే జతి రిసొయి తుమ్ కా నాయ్. ‘కంక
నెంజె’ మెన వేర మానుస్ల్ చి మెనుస్
తెన్ అంక కిచొచ్క తీరుప్ జరుగ్ జయెదె.
30 ‘పబు దిలొ’ మెన ఆఁవ్ సరద్ తెన్
జా కయ్ లె, కో మానుస్ల్ అంక నింద
కెరుక తెరితి గే? నెతిరి. పబుచి నావ్
తెన్జొఒర సంగ కెర ఆఁవ్ కయ్ లె,జాచి
రిసొ అంక కో నింద కెరుల? 31 గని కంక
జలెకి, పింక జలెకి, కిచొచ్ కామ్ కెరుక
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జలెకి, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి
రితి కెర. 32 యూదుల్ జవుస్, గీసు
దేసిమ్ చ జవుస్, దేముడుచి ఆఁగ్ జతి
సంగుమ్ జత నంపజలస్ పొరపాట్ నే
జతి రితి తుమ్ కిచొచ్ అడుడ్ కెర నాయ్.
33 అంచి సొంత లాబుమ్ పోని, గని
ఎతిక్జిన్ క ‘జేఁవ్ రచిచ్ంచుప జా చెంగిల్
జతు’ మెనయ్, కిచొచ్ కామ్ తిలె కి
ఆఁవ్ ఎతిక్జిన్ క మరియాద కెరి రితి
ఇండితసి.

11
సంగుమ్ లుతె కీస్ తంక గే

1 ఆఁవ్ కీసుత్ క దెక కీసి ఇండితసి గే,
తుమ్ కి అంక దెక దసిస్ ఇండ.

2 అంక తుమ్ కెదొద్డి తెదొడి ఉచార
కెరసు, చి రిసొ బావుడుల్ , ఆఁవ్
సూనయ్ లి రితి, అమ్ నంపజలసక
దిలిసి తుమ్ కెరసు, చి రిసొ అంక
సరద్. 3అమ్ చమునుస్బోదల్ 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. 5 కేన్ తేర్ బోద బోడి నే
డంకింతె పారద్న కెరెల్ జవుస్ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలె జవుస్, జాచి బోడి
నిసాక్రుమ్ కెరంతయ్; జాచి బోడి
బోడనిల్ రితి జతయ్. 6 కీసి మెలె,
తేర్ బోద బోడి డంకనుక నెసిలె, జాచి
సెండి కతవనెల్కయ్ చెంగిలి, గని సెండి
బోడనుక జవుస్ కతవనుక జవుస్ నెంజె
మెలె,బోడి డంకనయ్తంక.

7 కిచొచ్క ఇసి సంగితసి మెలె,
మునుస్బోదక జెరమ్య్ లి పొది, “అంచి
పోలిక అంచి గవురుమ్ ఇనెన్తె డీసుస్”
మెన, దేముడు జెరమ్య్ లన్. గని

తేర్ బోద జలె మునుస్బోదచి గవురుమ్
దెకయ్ తయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, మొదొల్ క
మునుస్బోద తేర్ బోద తెంతొ జెరుమ్న్
జయె నాయ్. మునుస్బోద తెంతొ
తేర్ బోద జెరుమ్న్ జలి. 9 తేర్ బోదక
తోడు తతి రిసొ మునుస్బోద జెరమ్య్
జయెనాయ్, గనిమునుస్బోదక తేర్ బోద
తోడ్ తతి రిసొయి తేర్ బోదక జెరమ్వ
అసెస్. 10 జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి
రిసొ, తేర్ బోదచి ఉపిప్ర్ చొ మునుస్స్ చి
అదికారుమ్ చి గురు దెకయ్ తి రిసొయి
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. 13తుమ్సొంత తీరుప్ ఉచర.
బోడి నే డంకింతె తేర్ బోద దేముడుక
పారద్న కెరుక సూటి గే? 14 ఒండి
లోకుమ్ క దెకిలె, ‘మునుస్బోదచి సెండి
దీగుజాతిలెసూటినాయ్’మెననేనుమ్
గే? 15 ‘తేర్ బోదక సెండి దీగు తిలె జాక
గవురుమ్’ మెన నేనుమ్ గే? కిచొచ్క
మెలె, జాక మరియాద తెన్ డంకితయ్.
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.

పబుచి ఆఁగ్ చి లొఁయిచి గురు తిలి
పోడి,దాచ రసుస్మ్

* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొసిస్యుల్ 1:18, 2:10.
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17 వేరచి రిసొ తుమ్ క మెనుస్క
జతయ్ జలెకి, ఏక్ కోడుచి రిసొ అంచి
విసారుమ్ ఆఁవ్ సంగుక అసెస్. కిచొచ్చి
రిసొ మెలె, పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్
సంగుమ్ తె సబ కెరుక బెదిలె, కామ్ క
జెతికయ్ బుదిద్ తెన్ నాయ్, గని కామ్ క
నెంజిలి బుదిద్ తెన్ బెదితసు. 18 కిచొచ్
బుదిద్చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, ఎకిక్,
‘సంగుమ్’ మెన తుమ్ బెదితి పొది
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ నాయ్. జటుల్ జలి
రితి జతసు, మెన తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
సూన అసిస్. జా కోడు ఇదిల్ నంప కెరుక
జతయ్. 19 తుమ్ తె కో సతిత్మ్ అసిత్
గే, కో నాయ్ గే చినితి రిసొ దస జటుల్
తంకయ్ మెన ఏక్ వేల తుమ్ ఉచరసు
గే? దసిస్ ఉచరుక పిటెట్ నాయ్.

20 తుమ్ బెద సబ కెరి పొది
పోడి చి దాచ రసుస్మ్ 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 తా జోవయింక పెటిట్
బెరెనాయ్. చి సగుమ్ జిన్మచచ్ గెతతి!
22అబబ్వోమమ్! తుమ్ క గెరల్ నాయ్ గే,
చి నే జెతె అగెగ్ చూ తాన్ గెచచ్వంతి రితి
గెరి కంక పింక నెంజె గే? నెంజిలె, పబుచి
సంగుమ్ తెబెదిలసకనిసాక్రుమ్ఉచర,
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!

23పబుతె అంక దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ,
ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ సొరప్ కెర దిలిసి కిచొచ్
మెలె, జోక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దిలి జా రాతి, యేసుపబు
పోడి దెర, 24 దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర
సంగ పారద్న కెర, మోడ కెర, “ఈంజ,

తుమ్ చి రిసొ †బలి జతి అంచి ఆఁగుక
గురు. ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర
కెఁయఁక కంక,అంచి రిసొయిఉచరెతా”
మెన పబు సిసుస్ల్ క దిలన్. 25 జా
అనిన్మ్ కయ్ లి పడొత్ , దాచ రసుస్మ్ చి
గలస్ దెర పారద్న కెర, “ఈంజ గలస్ చి
రసుస్మ్ కిచొచ్ గురుచి రిసొ మెలె, అంక
నంపజతసచి పాపుమ్ పుంచితి అంచి
లొఁయిచి గురు ఈంజ. ఈంజ, అంచి
నొవి పమానుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి గురు.
ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర కెఁయఁక
పిలెకి, అంచి రిసొయి ఉచరె తా” మెన
సంగ పియడల్న్. 26 కిచొచ్క మెలె, జా
పోడియొ కెఁయఁక కయ్ లె, జా దాచ
రసుస్మ్ కెఁయఁక పిలె, పబు మొర
అరిప్తుమ్ జలిస్ చి గురు దెకయ్ తసు,
సాడుప కెరిల్ రితి జతసు. జో ఈంజ
లోకుమ్ తె అనెన్ జెతె ఎదక జయియ్ గురు
దెకయ్ తెతా.

27 జలె, కిచొచ్ వేర బుదిద్ తెన్ కో
జా పోడియొ కయ్ లె, జా దాచ రసుస్మ్
పిలె, పబుచి ఆఁగుక జోచి లొఁయిక
దూసుప కెరిల్ రితి, విలువ నే దిలి రితి,
పాపుమ్ వయుల. 28 జాకయ్, కేన్
మానుస్ జా పోడి కయెదె గే, జా లొఁయి
పియెదె గే, తొలితొ జోక జొయియ్ పరిచచ్
కెరన, సిలువతె పబు జరుగ్ కెరిల్ కామ్
ఉచరయ్ కవుస్ పివుసు. 29 కిచొచ్క
మెలె, ‘పబుచి ఆఁగుచి గురు, జోచి
లొఁయిచి గురు ఈంజ’ మెన సరిగా నే
ఒపప్న్ తె కో ఈంజ కవుల గే, పివుల గే,
జో సిచచ్కయి 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

† 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి
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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 తుమ్ బెదిలె, బమమ్ నే
జతె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ రక. 34 నెంజిలె,
కిచొచ్ ఆస బుదిద్ తెన్ కయ్ లె పిలెల్, తీరుప్
జా పబుచి సిచచ్ జసెత్. కకక్ చూ తిలె,
గెరి అనిన్మ్ కెరుస్. వేర ఇస ఆడల్, జలె,
తుమ్ చితె అయ్ లె సంగిమ్ దె.

12
పబు దెత సెకివరల్

1 అనెన్ మానుస్ల్ చి పెటిట్ పబు దిల
జోచి ఆతమ్ దా సెకి వరల్ చి రిసొ తుమ్
నేనతంక,అంక ఇసుట్ మ్నాయ్. 2తుమ్
పబుక నేనిల్ పొదిమోసిమ్జా, సయ్ తాన్
ఉదడిల్ రితి ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తా, జీవ్
నెంజిలబొమమ్ల్ కజొకరెతిలదు. 3తుమ్
అనెన్ దసిస్ మోసిమ్ నే జతి రిసొ తుమ్
కిచొచ్ అరుద్ 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 జో మానుస్
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
వేరమానుస్ల్ క జో దెయెదె, గని జా సేవ
ఎకిక్లొ పబుచి రిసొయి. 6 దేముడు
రగల్ రగల్ కమొ కెరెదె, ఎకిక్లొ ఇసి
కెరెదె, అనెన్కొల్ దసిస్ కెరెదె, గని జేఁవ్

కమొ కెర సెకివరల్ ఎతిక్ దెతొసొ ఎకిక్
దేముడు.

7 దేముడు ఎతిక్ మానుస్క జోచి
ఆతమ్సెకి వరుమ్ దా అసెస్, ఈంజ అమ్
దెకితసుమ్, జోక నంపజల మానుస్ల్
మొతుత్ మ్ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన, ఎతిక్
మానుస్క ఆతమ్సెకి వరుమ్ దేముడు
దెయెదె. 8 కిచొచ్ మెలె, సుదిద్ తిలి జోచి
ఆతమ్ ఎకిక్లొచి పెటిట్ తా, జో మానుస్
ఒగగ్ర్ బుదిద్ తెన్ పబుచి బోదన కెరుక
జో సెకి దెతయ్. అనెన్కొల్చి పెటిట్ పబుచి
జయియ్ ఆతమ్ తా, ఆతమ్తె గాయ్నుమ్
జో మానుస్ సంగుక పబు సెకివరుమ్
దెతయ్. 9 అనెన్కొల్చి పెటిట్ జయియ్ ఆతమ్
తా నముకుమ్, సెకివరుమ్ దెతయ్.
అనెన్కొల్చి అతిత్ వేర వేర జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కమొ జరుగ్ జతు
మెన ఒగగ్ర్ కెర సెకివొ జో దెతయ్.
10 అనెన్కొల్ క జోవయించి అదికారుమ్
దెకయ్ త రకుమ్ లు అదుబ్తుమ్ కమొ
కెరి సెకి, అనెన్కొల్చి చోండి పుటట్వ పబు
జోచ కబురుల్ సంగెదె, అనెన్కొల్ క వేర వేర
బుదిద్వొక ‘పబు సికడల్స గే నెంజితి గే’
చినితి సెకివరుమ్ దెయెదె. అనెన్కొల్
వేర రగల్ జో అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్
లటట్బుక సెకివరుమ్ దెతయ్. అనెన్కొల్ క
బాసల్ చి అరుద్ మ్ సంగుక సెకివరుమ్
దా అసెస్. 11ఈంజేఁవ్ సెకివరల్ ఎతిక్
కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, పబుచి ఎకిక్
ఆతమ్యి, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జేఁవ్
వేర వేర కమొ కెరయ్. కేన్మానుస్క కేన్
సెకివరుమ్జో దెయెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్.

ఎకిక్ ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్
12కేన్జవుస్ఆఁగ్ క కీసి ఒగగ్ర్వాటల్

తవుల గే, జేఁవ్ వాటల్ ఒగగ్ర్ జలెకి బెద
ఎకిక్ ఆఁగ్ కీసి జయెదె గే, దసిస్, కీసుత్ చి
ఎకిక్ ఆఁగ్ జా నంపజలస మొతుత్ మ్
బెదిలిసి. 13 అమ్ యూదుల్ జలెకి,
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*గీసు దేసిమ్ చ జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్
జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ నెంజిలె కి, ఎకిక్
ఆఁగ్ తెఎకిక్ఆతమ్తెఅమ్నంపజలసజా
బాపిత్సుమ్ తె బెదిలమ్; అమ్ ఎతిక్జిన్ క
పబు జోచి ఎకిక్ ఆతమ్తెయి పియడల్స
జలమ్, అమ్ క ఒండిక ఎకిక్ ఆతమ్యిదా
అసెస్.

14 అమ్ చి ఆఁగ్ క ఎకిక్ వాట తయె
నాయ్. అమ్ చి ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్ వాటల్
తవుల. 15 “ఏక్ వేల చాటు ఆఁవ్
ఆతు నెంజి, జలె ఆఁవ్ ఈంజ ఆఁగ్ క
వాట నెంజి” మెన సంగిలే కి, ఆఁగ్ క జా
చాటు కచితుమ్ ఏక్ వాట జా తతత్య్.
16 “ఆఁవ్ అంకి నెంజిచి రిసొ ఆఁగ్ క
వాట నెంజి” మెన కంగొడ్ జవుస్ ఏక్ వేల
సంగిలే కి, జా ఆఁగ్ క జా కంగొడ్ కచితుమ్
వాట జా తతత్య్. 17 జలె ఆఁగ్ ఒండి
అంకి జలె, కీసి సూనుక జతి? ఆఁగ్ ఒండి
కంగొడ్ జలె, కీసి జుంగుక జతి!

18 పబు జాన జానయ్ ఆఁగ్ తె కిచొచ్
కిచొచ్ వాటల్జోఉచరిల్ రితి బెదవ అసెస్.
19 జేఁవ్ ఎతిక్ ఎకిక్ వాట జత జలె,
ఆఁగ్ ఒండి కేనె తతిత్? 20 నిజుమి
ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్ తిలె కి ఎకిక్ ఆఁగ్
జతతి. 21 జాకయ్, “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,
23చి ఆఁగ్ తె గవురుమ్ నెంజిల వాటల్ క
‘డీసిలె లాజు’ మెన, గవురుమ్ కెర
పాలల్ గలంతసుమ్. దెకుక సూటి
నెంజిల అమ్ చి ఆఁగుతె వాటల్ ఒగగ్ర్
సూటి దెకయ్ త. 24 ‘డీసుక సూటి’
మెన, తిలవాటల్ క లుంకడుక నాయ్.

25 జలె దేముడు, ఒండి ఆఁగ్ ఎకిక్
సేంతుమ్తతి రితి,ఆఁగ్ చివాటల్ ఎతిక్
అనెన్ ఆఁగ్ వాటల్ క గవురుమ్ దెకిత్
రితి, తొకిక్ గవురుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ క

పబు ఒగగ్ర్ గవురుమ్ దెతి రితి బెదవ
అసెస్. 26ఒండి ఆఁగ్ చి ఏక్ వాటక నొపిప్
అయ్ లె,తిలవాటల్ఎతిక్కబాద. ఒండి
ఆఁగ్ తెచి ఏక్ వాటక గవురుమ్ అయ్ లె,
తిలి ఎతిక్ వాటల్ క సరద్.

27 జలె, తుమ్ జోక నంపజలస
మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి ఆఁగ్ జా అసుస్స్,
చి తుమ్ చితెచొ ఎతిక్ మానుస్ కీసుత్ చి
ఆఁగ్ క వాట జయెదె. 28 పడొత్ , దేముడు
మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె వేర కమొచి రిసొ,
పబు వేర వేర మానుస్ల్ క నిసాన అసెస్.
తొలితొ జోచి నావ్ తెన్ బుల బుల
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్,
పడొత్ జోచకబురుల్ సంగితసక,పడొత్ బోదన
కెరస, పడొత్ జోచి సెకిక జోచి అదికారుమ్
దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ కెరస, పడొత్ జబుబ్
తెన్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరస, పడొత్
బాదల్ తిల మానుస్ల్ క తోడు కెరస,
పడొత్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొక
ఏలుప కెరస, పడొత్ వేర వేర బాసల్
తెన్ పబుచ కొడొ సంగితసక తిలన్.
29 ఎతిక్జిన్ పబుచ బారికుల్ జవుల
గే? ఎతిక్జిన్ జోచ కబురుల్ సంగితస
జవుల గే? ఎతిక్జిన్బోదన కెరస జవుల
గే? ఎతిక్జిన్ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెరస
జవుల గే? 30 ఒండి జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరి సెకి ఎతిక్జిన్ క
తయెదె గే? వేర వేర బాసల్ తెన్
పబుచ కొడొ సంగితి వరుమ్ ఎతిక్జిన్ క
తయెదె గే? జేఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ కొడొచ
అరద్ల్ సంగుక ఎతిక్జిన్ క సెకి తయెదె
గే? 31జలె 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

* 12:13 12:13 గీసు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ క సంగుల, గని ఇనెన్ ‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన సంగిలె, యూదుల్
నెంజిలసమొతుత్ మ్ కయ్ సంగితయ్.
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కి, అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, రితి టముక్
జవుస్, కంచు గంటొ బజయ్ లి అవాడ్
రితి జతయ్. 2 పడొత్ , ఏక్ వేల పబుచ
కబురుల్ సంగుక అంక సెకి తిలె కి, పబుచ
గుటుట్ ల్ ఎతిక్ జోచి రిసొచి గాయ్నుమ్
ఎతిక్ ఆఁవ్ జానెల్ కి, డొంగల్ ఉటక్వ
ఎదిలి నముకుమ్ అంక తిలె కి, అంచి
పెటిట్ పేమ నెంజిలె, కామ్ క నెంజిలొసొ
జయిందె. 3 అంక కలుగు జలిసి ఎతిక్
ఏక్ వేల బీద సుదల్ కపూరి 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,
బాదల్ఓరుస్పజాజీనుమ్ దె. మెతత్నతా
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకుమ్ దె. పేమ
అమ్ చి పెటిట్ తిలె, గోసల్ జము నాయ్.
అమ్ చి సొంత గవురుమ్ సంగనుమ్
నాయ్. సొంత గవురుమ్ ఉచరనుమ్
నాయ్. 5 అనెన్ మానుస్ల్ చి మరియాద
కడుమ్ నాయ్. పేమ అమ్ చి పెటిట్ తిలె,
అమ్ చి సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ ప కెరుక
ఆస జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్
నాయ్. పెటిట్ కోపుమ్తియనుమ్నాయ్.
6 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, పాపుమ్
దెకిలె సరద్ జము నాయ్, గని సతిత్మ్
తిలి కిచొచ్ జవుస్ కామ్ దెకిలె, సరద్య్
జమ్ దె. 7అమ్ చిపెటిట్ పేమతిలె,అనెన్క్
మానుస్ల్ 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.

8 పేమ, 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. గని తెదొడ్ కయ్, కిచొచ్
అడుడ్ నెంతె,సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె,అరుద్ మ్
కెరనుమ్ దె. ఆఁవ్, జలె, అపెప్ ఇదిలిదిల్
జాని. తెదొడ్ కయ్పూరిఅరుద్ మ్జెయెదె.
పబు అపెప్ కి అగెగ్ తెంతొ అంకయ్ కీసి
పూరి జానె గే, దసిస్, తెదొడ్ కయ్ జోక
ఆఁవ్పూరిజానిందె,అంకపూరి అరుద్ మ్
జెయెదె.

13 జలె, తినిన్ పాడ్ నే జతె కెఁయఁక
తెఁయఁక తాఁ గెచుచ్ల. కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె,
పబుచి రిసొచి నముకుమ్, పడొత్ పబుచి
తెడిచి ఆస, పడొత్ పబు దెతి పేమయి.
గని, జేఁవ్ తినిన్తె పబు దెతి పేమయి
గొపప్చి.

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 కిచొచ్క
మెలె, కేన్ జవుస్ వేర బాస తెన్ ఎకిక్లొ
లటట్బెల్, పబు తెనిన్ లటట్బ్ తయ్, గని
మానుస్ తెన్ నాయ్. మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి తెడి పబుచ గుటుట్ ల్
జో మానుస్ సంగితయ్, గని సూన్ తొ
కేన్ మానుస్క అరుద్ మ్ జెయె నాయ్.
3గని, తిలస ఎతిక్జిన్జాన్ తిబాసతెన్
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పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, సూన్ తసక
జోవయించి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ కెరెదె. జేఁవ్
నేనిల్సి జేఁవ్ సికుక జయెదె, చి నెతిరిల్స్ క
దయిరిమ్ జంక జయెదె. 4 తిలస నేనిల్
బాస తెన్ కో లటట్బెల్, జో లటట్బొత్ 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 రితి సొంత బాస 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.

6 బావుడుల్ , 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, 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 మ్నేబజిలె,యుదుద్ మ్ కెరుకమెన
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? తుమ్
మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఆరి వాదు తెన్
లటట్బిల్ రితి తసెత్.

10 నిజుమి, ఈంజ లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ బాసల్ తవుల, చి జేఁవ్ బాసల్
ఎతిక్తె అరుద్ మ్ నెంజిల కొడొ తయె
నాయ్. 11 గని, కేన్ బాస ఆఁవ్
నేనెల్, జా బాస తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెల్, జో
అంక వేరయ్ దేసిమ్ చ మానుస్ జయెదె,
ఆఁవ్ కి జోక వేరయ్ దేసిమ్ చ మానుస్
జయిందె.

12 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్. పబుచ
ఆతమ్వరల్ క తుమ్ క ఆస అసెస్చి రిసొ,
ముకిక్మ్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ ఆతమ్క
వడిడ్తి రితి పబు దిల వరల్ బుదిద్ తెన్,
నిదానుమ్ తెన్ దెరనుక అసెస్.

వేర బాస తెన్ లటట్బెల్ కీస్ తంక
13 ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి, పబుచి

కోడు కో వేర బాస తెన్ లటట్బెల్, ‘జా
అరుద్ మ్ సంగితి సెకి దొరుక్ జవుస్’
మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. 14 అమ్
నేనిల్ బాస తెన్ ఆఁవ్ జవుస్ పారద్న
కెరెల్, అంచి ఆతమ్యి పారద్న కెరయ్, గని
అరుద్ మ్ నెంజిలి రిసొ అంచి బుదిద్తె
పలితుమ్ దెరె నాయ్. 15 జాకయ్,
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,
జోమానుస్చిసరద్చిజాపారద్నతె కీసిజోచి
మెనుస్ బెదవ ‘*తెదిద్లి’మెనఒపప్నుల?
నెతిరి! 17 నిజుమి జో మానుస్ జోచి

* 14:16 14:16 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్.
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సరద్ సంగతయెదె, గనిసూన్ తొమానుస్క
కిచొచ్ లాబుమ్నాయ్.

18తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ వేర
బాసల్ తెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బత్సిచి రిసొపబుక
అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 19 గని,
సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తిలి పొది అనెన్కొల్
అరుద్ మ్ నే కెరంతి, జేఁవ్ నేనిల్ బాస
తెన్ దెసుస్ వెయిలు కొడొ లటట్బిత్ కంట,
జేఁవ్ అరుద్ మ్ కెరంత బాసచ పాఁచ్ కొడొ
జోవయింకబోదనకెరి రితిలటట్బుకఅంక
ఇసుట్ మ్.

నంపజలస ఆతమ్క వడిడ్త్ రితి
సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరుక

20బావుడుల్ , బాలబోదల్ చి బుదిద్ తెన్
తుమ్ తా నాయ్. పాపుమ్ చి కామ్ క
జలె, నేనల్ బాలబోదల్ రిత తా, గని
బుదిద్చి కామ్ క జలె వడిడ్ల రిత జా.
21 †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి కోడు కిచొచ్
మెలె,
‡“ ‘వేర బాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్ లుచ

మానుస్ల్ చి చోండివాట్
ఈంజ దేసిమ్ చక బోద కెరిందె.
కెరెల్ కి, సూన్ తినాయ్’మెన
పబు సిచచ్చి తీరుప్ సంగితయ్.”

22 జా కోడు సదు కెరెల్, నంపతిలసక
నాయ్, గని నంపనెంజిలసకయ్
జేఁవ్ క అనామ్నుమ్ చి పాపుమ్ లయితి
గురుకయ్ జేఁవ్ నేనల్ బాసల్ తెన్
లటట్బిత్స్ క పబు సెలవ్ దెతయ్. జానిల్
బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ సంగితిసి,
మాతుమ్, నంపనెంజిలసచి రిసొ
నాయ్, గని నంపజతసకయ్ ‘అరుద్ మ్
కెరంతు’మెనయ్పబు సెలవ్ దెతయ్.

23 జలె, నంపజలస మొతుత్ మ్
సంగుమ్ తె బెదితి పొది ఎతిక్జిన్ జేఁవ్

వేర వేర బాసల్ తెన్ లటట్బెత్ తిలె, వేర
మానుస్ల్ జలెకు, ఎదగ్రె నంప నెంజిలస
జలెకు తెడి అయ్ లె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ క
‘వెరి జా అసిత్’ మెనుల. 24జానిల్ బాస
తెన్ పబుచ కబురుల్ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,
నంపనెంజిలొసొ జవుస్, వేర మానుస్
జవుస్ తెడిఅయ్ లె, ఎతిక్జిన్ సంగితిసి
సూన,జోవయించిపాపుమ్చినన,జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చి అతిత్ సంగిలిస్ క జో మానుస్
పరిచచ్ జలి రితి జతయ్. దేముడు దెతి
తీరుప్ల్ సూన్ తయ్, చి 25 జోవయించి
పెటిట్ తిల గుటుట్ ల్ జోవయింక సొసుట్ మ్
డీసుల,చిజోవయించిమొకెమ్ సెరున్ సేడ,
పబుక బకి కెరెదె, చి దేముడు తుమ్ చి
తెన్ తిలిసి జో ఒపప్నెదె.

26 జలె, అనెన్ కిచొచ్ తుమ్ క సంగుక,
బావుడుల్ ? తుమ్ సంగుమ్ తె బెద వెసితి
పొది తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్క కిచొచ్
జవుస్ ఆతమ్సెకి తయెదె. ఎకిక్లొక ఏక్
గనుమ్ గ యిందెమెనతయెదె,అనెన్కొల్ క
కిచొచ్ జవుస్ బోదన కెరుక మెన తయెదె,
అనెన్కొల్ క పబు కిచొచ్ జవుస్ దెకవ తిలిసి
సంగుకమెనతయెదె,అనెన్కొల్ కేన్జవుస్
ఆతమ్బాస తెన్ కిచొచ్ జవుస్ సంగెదెమెన
తయెదె, అనెన్కొల్ క జా కోడుచి అరుద్ మ్
సంగెదె మెన తయెదె. సంగుమ్ తె కిచొచ్
కెరెల్ కి ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి రితి తుమ్
కెర. 27 కో ఆతమ్బాసల్ తెన్ లటట్బత్స
తిలె, ఎకిక్, దొగుల గే తీగల్ వరస్ తెన్
జేఁవ్ బాసల్ తెన్ లటట్బుత్ , చి ఎకిక్లొ
జా అరుద్ మ్ సంగుసు. 28 గని, అరుద్ మ్
సంగితొసొ ఒతత్ నెంజిలె, వేర వేర బాసల్
తెన్ లటట్బొత్ సొ సంగుమ్ తె తుకెల్ తా.
జోక జొయియ్ బాసల్ పబు తెన్ లటట్బుక,
గని కో సూన్ తి రితి నాయ్. 29 పడొత్ ,
పబుచ కబురుల్ సంగితస దొగుల తీగల్

† 14:21 14:21 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. ‡ 14:21
14:21యెసయా 28:11-12, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 28:49.
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జోచ కబురుల్ సంగుతు, చి తిలమానుస్ల్
జేఁవ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ ఉచరంతు.
30 అనెన్కొల్ క ఒతత్ వెస తిలొసొక పబు
కిచొచ్ దెకయ్ లె, అగెగ్చొ తుకెల్ తంక.
31 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్జిన్ వరస్ తెనిన్
ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ పబుచ కబురుల్
సంగుక జయెదె. దసిస్ వరస్ తెన్
లటట్బెల్, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్ జవుస్
సికుక జయెదె, ఎతిక్ మానుస్ కిచొచ్
జవుస్ అరుద్ మ్ సూనుక జయెదె; జాగర
సంగితిస్ జలెకి, దయిరిమ్ సంగితిస్
జలెకి. 32పబుచి కబుర్జో సంగితి సెకిక
ముదొద్ కెరి సెకి జోచి అతిత్ అసెస్. తుకెల్
తంక సూటి తిలె, తెరె. 33 దేముడు
జోచి సంగుమ్ తె సేంతుమ్ దెతొసొ గని
జో అలల్ర్ లు కెరొసొ నెంజె.

34 పబుచ మానుస్ల్ చ సంగుమ్ లు
ఎతిక్తె కెరి రితి, ఒతత్చి సంగుమ్ తె కి
తేర్ బోదల్ తుకెల్ తంక. జేఁవ్ లటట్బుక
సెలవ్ నాయ్, దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి మునస్రుస్ల్ చి తెడి
జేఁవ్ తంక. 35జేఁవ్ కిచొచ్ జవుస్పుసుక
మెలె, మునస్రుస్ల్ క గెరి పుస తంక.
తేర్ బోద సంగుమ్ తె లటట్బుక చెంగిల్
నాయ్. 36 తుమ్ వేర ఉచరసు జలె,
దేముడుచి కోడు తుమ్ చితెయ్మొదొల్
జలి గే? నెంజిలె, ఎకిక్ తూమ్ సూన
అసుస్స్ గే?

37 ‘పబుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్’
మెన అనెన్ కో ఉచరెల్, ‘పబుచి ఆతమ్సెకి
తతొసొఆఁవ్’మెనఅనెన్కోఉచరెల్,ఆఁవ్
తుమ్ క రెగిడిల్న్ క ‘పబుయి దిలిసి ఆడ’
మెన జో ఒపప్నుక. 38జోఈంజ ఒపప్నె
నాయ్ గే, 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 తెన్మరియాద్తెన్సేంతుమ్తెన్
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 లి పొది కిచొచ్ కిచొచ్
సంగిలమ్ గే, తుమ్ ఉచర. జా ఎతిక్
తుమ్ సూన నంపజలదు. 2 ఆఁవ్
సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ చి తుమ్ నే
పఁవిస్తె నిదానుమ్ జా అసుస్స్ జలె,
జాచిరిసొరచిచ్ంచుప జతెఅసుస్స్. 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 బారజిన్
సిసుస్ల్ మొతుత్ మ్ క డీసిలన్. 6 పడొత్
పాఁచ్ పుంజొ జిన్ చి కంట ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజలసక ఎకెక్ సుటు డీసిలన్.
జోవయింతెఅపెప్క 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. 9 జోచ బారికుల్ ఎతిక్చి
కంట ఆఁవ్ దాక్ జయిందె. ‘జోచొ
బారికి’ మెననుక ఆఁవ్ విలువ కి నాయ్.

* 15:5 15:5మెలె ‘పేతురుక’. † 15:9 15:9బారికుల్ 9:1-3.
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కిచొచ్క మెలె, జో దేముడుచ బకుల్
జల నంపజలస్ క ఆఁవ్ అగెగ్ †అలల్ర్ కెరె
తిలయ్. 10 గని జో దేముడుచి దయచి
రిసొ ‡రచిచ్ంచుప జా జోచొ బారికి ఆఁవ్
జా అసిస్, చి అంక కెరిల్ దయ ఆరిచి
నెంజె. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్
ఒగగ్ర్ కామ్ కెర అసిస్, జా అంచి సొంత
సెకి తెన్ నాయ్, గని అంచి పెటిట్ తిలి
దేముడుచి దయయ్ అనెన్ ఈంజ కామ్
కెరవ అసెస్. 11 ఆఁవ్ 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?
13 మొర, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె
మెలె, కీసుత్ కి ‘జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్’
మెనుక జయెదె. 14 కీసుత్ అనెన్ జీవ్
జా ఉటెట్ నాయ్ జలె, ఆఁవ్ బోద కెరిసి,
తుమ్ చినముకుమ్ఎతిక్,ఆరి. 15అనెన్
దసిస్ తిలె, దేముడుచి రిసొచి అమ్ చి
సాచి అబదుద్ మ్ చి జా తయెదె. కిచొచ్క
మెలె, జోక ‘కీసుత్ క అనెన్ జీవ్ కెర
ఉటట్య్ లన్’ మెనసాచి 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 నాయ్ మెలె, ‘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
నంపజలసమొరల్స కి నాసెనుమ్ తె గెచచ్
తవుల. 19 ఎకిక్ ఈంజ లోకుమ్ తెచి
అమ్ చి జీవితుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అమ్ క
కామ్ క జయెదె మెన అమ్ చి నముకుమ్
తిలె,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 §తొలితొచొ మానుస్ ఆదాము
పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ మొరున్ మొదొల్
జా అయ్ లి. గని మొరున్ తెంతొ అనెన్
జీవ్ జా ఉటుట్ 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. 24 జా జరుగ్
జలి పడొత్ క, ఆకర్ క, *అదికారుమ్ తిలిస్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి, †అదికారుమ్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి, ‡సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో జీన
గెచచ్ కెర, యేసు జోచి రాజిమ్ దేముడు
అబొబ్స్ చి అతిత్ అనెన్ సొరప్ కెర దెయెదె.
తెదొడి ఆకర్ జయెదె. 25మదెనె, జోచ
విరోదుమ్ సుదల్ ఎతిక్క, జో జిన్ తె
ఎదక, కీసుత్ సొంత ఏలుప కెరుక అసెస్.

‡ 15:10 15:10బారికుల్ 9:4-6. § 15:21 15:21రోమియుల్ 5:14-21,ఆదికాండుమ్ 3అదయ్యిమ్.
* 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గటచి రిసొ
సంగితె తిల. కొలొసిస్యుల్ 1:16 కి దెక. † 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్పొదులెఈంజేఁవ్ తినిన్
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1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గటచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొసిస్యుల్
1:16 కి దెక.
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26 జా ఆకర్ 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
అదికారుమ్తెంతొఅసెస్. 28కీసుత్ 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

29మొరల్సఅనెన్జీవ్జాఉటిట్తినాయ్
మెలె, సగుమ్ జిన్ కిచొచ్కమొరల్సచి 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
జీవ్జాఉటుట్ ల’మెనఆఁవ్ కిచొచ్క కెదొద్డ్
తెదొడ్ మొరి పమాదుమ్ ఆనయ్ తసి?
జీవ్ జా ఉటుట్ క నెంజె మెలె, ఇసి జతె
తతత్య్ గే?* 31నాయ్,బావుడుల్ , తుమ్
నంపజలి రిసొ ఆఁవ్ పబుచి తెడి కెదిద్
గవురుమ్ ఉచరంతసి గే, తెదిద్ కచితుమ్
ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, రోజుక ఆఁవ్
మొరసి. 32 ఎపెసు పటున్మ్ తె, జేఁవ్
కెల్ క కెలిత్ రితి ఆఁవ్ జంతువుల్ తెన్
జుజిజ్ల్ రితి జలయ్. ఆఁవ్ దసిస్
జతిస్ తెఈంజయ్లోకుమ్ తెఅంక కిచొచ్
లాబుమ్! కిచొచ్య్ లాబుమ్ నాయ్.
మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్

జలె, పబుచి రిసొ కిచొచ్ అలల్ర్ సేడెల్ కకక్
లాబుమ్నాయ్, చి
†“కలిక ఆఁవ్మొరిందె చి రిసొ
ఆజికంక,పియకెర,ఎదిల్సరద్ కెరుమ!”
మెనుక జతి. 33 తుమ్ మోసిమ్ జా
నాయ్! “పాపుమ్ బుదిద్చ మానుస్ల్ తెన్
బెదిలె, చెంగిల్ బుదిద్ తిలొసొ కి పాడ్
జయెదె” మెన సంగితి కోడు నిజుమ్.
34 అలెల్, ఉటట్ ! బుదిద్ జా పాపుమ్
ముల! సగుమ్ జిన్ దేముడుక ఎదగ్రె
నేన్ తి, చి జోవయించ రుజుజ్ ల్ దెకవుక
అసెస్! తుమ్ క ‘లాజ్జా జతు’ మెనయ్
ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి.
మొర,నొవిపోలికజాపరలోకుమ్ 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. 36ఓ బుదిద్
నెంజొలొసొ, తుక వెరి! కిచొచ్ జవుస్
బి గలిలె, ఉపిప్ర్ చి చామ్ మొరెల్కయ్
జిఁయ మొకక్ జయెదె! 37 బీ గలితొసొ
గోదుమ్ గే, కిచొచ్ జవుస్ వేర గిడడ్ల్ గే
పంటొ జంక జలె, జేఁవ్ చి రూపుమ్ జా
గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి
ఎతిక్ గిడడ్య్, జా ఉటిట్తిసి మొకక్య్.
38 గని జా బి జీవ్ జా ఉటట్ గజజ్ల్
జంక జలె,జో నిసానిల్ రూపుమ్ దేముడు
దెయెదె. ఏక్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చమొకక్ల్ క
ఏక్ రూపుమ్, అనెన్క్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చ
మొకక్ల్ క అనెన్క్ రూపుమ్ జో దెయెదె.
39 ఆఁగ్ తిలసక జలె, వేర వేర రగల్
రూపుమ్ లు తవుల. మానుస్ల్ క ఏక్
రగుమ్, జంతువుల్ క అనెన్క్ రగుమ్,
పిటట్ల్ క అనెన్క్ రగుమ్, మొసస్క అనెన్క్
రగుమ్. 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
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తిలిస్ చి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్ డీసెదె,
ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ చి ఉజిడి అనెన్క్
రగుమ్ డీసెదె. 41పొదుద్ క ఏక్ రగుమ్
ఉజిడి తయెదె, సుకక్ల్ క ఏక్ రగుమ్
ఉజిడి తయెదె, జోనుక అనెన్క్ రగుమ్
ఉజిడి తయెదె. అనెన్ ఏక్ సుకొక్చి
ఉజిడి ఏక్ రగుమ్, అనెన్క్ సుకొక్చి
ఉజిడి అనెన్క్ రగుమ్ తవుల.

42 మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిస్
తెన్ కి దసిస్. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ జలె,
మొరిసి. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి, జలె,
మొరిసి నెంజె. 43బి గలిలిఈంజ ఆఁగ్ క
గవురుమ్ నాయ్. అనెన్ జీవ్ జా ఉటిత్
మాతుమ్, అమ్ చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తెన్ గవురుమ్ తెన్ తయెదె. బి
గలిలిఈంజఆఁగ్ క సెకినాయ్, గనిఅనెన్
జీవ్జాఉటెల్ ,అమ్ చిఆఁగ్పరలోకుమ్ 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
కితవుల. 45దేముడుచికొడొతెరెగడ్య్ 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. 48 మతిత్ 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. 50 బావుడుల్ , ముకిక్మ్ క
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్ ఈంజ లోకుమ్ చి
లొఁయి దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక
నెతె. మొరిసి నేమొరిస్ 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. ఆమ్ ఎతిక్జిన్
మొరుమ్ నాయ్, అమ్ నంపజలస
ఎతిక్జిన్ మారుస్ప జమ్ దె. 52 ఈంజ
ఉగుమ్ చి ఆకర్ క పబు నపిప్ర్ మూరి
పుఙిలె, అంకి రెపప్ నే పెడెత్ బేగి మారుప్
జమ్ దె. జో నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె,
మొరల్స పరలోకుమ్ తె బెదితి నే మొరి
పోలిక జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల కి, జీవ్
తిలసయ్ కి దసిస్ పోలిక జా మారుస్ప
జవుల. 53 కిచొచ్క మెలె, పాడ్ జతి
ఈంజ ఆఁగ్ పాడ్ నే జతి రగుమ్ జా
మారుస్ప జంక అసెస్. మొరి ఈంజ
ఆఁగ్ నేమొరి రగుమ్జామారుస్ప జంక
అసెస్. 54పాడ్ జతిసిపాడ్ 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.

56జలె,మొరున్చి విసుస్మ్ కేతెమెలె,
పాపుమ్ తె. †దేముడు తొలితొ దా తిలి
ఆగన్ల్ పాపుమ్ చి సెకి. 57 గని, జో
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దేముడుక జెయియ్! అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క జీనవ
అసెస్!

58 జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ ,
డిటుట్ మ్ తా అనామ్నుమ్ నే జతె, పబుచి
తెడి తుమ్ సెమ సేడ కెరి కామ్ ఆరి
కామ్ క నెంజిలిసి నెంజె మెన జానయ్,
జోచికామ్తుమ్నిదానుమ్తెన్ కెరెతా.

16
బీదల్ చి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ క

1 జలె, యెరూసలేమ్ తెచ
యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసచి
రిసొ డబుబ్ల్ ఉకల్తిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, గలతీయ పాంతుమ్ చ
సంగుమ్ ల్ క ఆఁవ్ సంగిలి రితి,
తుమ్ కయ్ కి “దసిస్ కెర” మెన ఆఁవ్
సంగితసి. 2 మెలె, ఎతిక్ అయ్ తరి
తుమ్ చితె ఎతిక్ మానుస్, గెలి సతత్రెకక్
పబు కెదిద్ లాబుమ్ జోవయింక దొరుక్
కెర తయెదె గే జేఁవ్ దెక, జాక ఏక్
వాట తిఁయ తంక, చి సతత్రెకక్ సతత్రెకక్
సరుద్ కెరెల్, ఒగగ్ర్ జా తయెదె. చి ఆఁవ్
జెతి పొదిక ఉకుక్ల్ క తుమ్ బమమ్
జంక నాయ్. 3 పడొత్ , ఆఁవ్ అయ్ లె,
‘నిదానుమ్ కెరుల’మెనతుమ్ కకక్ కకక్
నిసాన్ తె గే, జా గురుక ఆఁవ్ ఉతల్ రెగడ్
దెయిందె,చితుమ్ఉకుక్ల దెతిడబుబ్ల్
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 సేంపు తుమ్ చి తెన్
తయిందె, నెంజిలె ఒండి చలిల్ పొది కి
ఒతత్ తంక జయెదె, చి ఒతత్ తెంతొ ఆఁవ్
కేన్ పయానుమ్ గెలె కి, తుమి అంక
బార్ కెర తెదవుక జయెదె. 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. 11 జాకయ్,
జో దాకు జలెకి కో జోక నిసాక్రుమ్ దెక
నాయ్. జో అంచితె అనెన్ ఉటట్ జెంక
మెన బార్ జతి పొదిక సరద్ తెన్ తుమ్
జోక అనెన్ తెదవ. ఆఁవ్ తెదయ్ ల అనెన్
బావుడుల్ తెన్ జో ఉటట్ జెతిస్ క ఆఁవ్
రకితసి.

12 అనెన్ బావుడుల్ తెన్ తుమ్ తె గోత్
గెసుస్మెన,అమ్ చొబావొజలొఅపొలోల్ క
బలవంతుమ్ కెరల్య్, గని అపెప్ గెచుచ్క
జోక సెలవ్ నాయ్. జోక వాటు తిలె,
పడొత్ కయ్ తుమ్ తె జెయెదె.

13 తుమ్ తెలివి తెన్ జాగర తెన్
తా, తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన,
దయిరిమ్ తెన్ ఇండ, డిటుట్ మ్ తా.
14తుమ్కిచొచ్ కెరుకజలెకి,పేమయ్తెన్
కెర.

15 జలె, బావుడుల్ , ఒండి అకయ
పాంతుమ్ తె సెత్పనుచి గెర్ చ తొలితొ
పబుకనంపజల,చిఎకిక్నిదానుమ్తెన్
నంపజలస్ క దెక తోడు తా అసిత్. 16దస
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 లిస్తెన్తుమ్అంచితెన్
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తిలి రితి జతయ్. 18 తుమ్ చి ఆతమ్క
జేఁవ్ కీసి అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరల్ గే, దసిస్
అంకయ్ కి సరద్ కెర అసిత్. దసమానుస్ల్ క
తుమ్మరియాద 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 ఎకిక్లొతుమ్ చిపేమదెకయ్ 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. 22తుమ్ చితె
కో పబుక పేమ కెరె నాయ్ గే, పబు జోక
సిచచ్తె తెదవుస్. అమ్ చొ పబు, తుయి
జె!

23పబుచిదయతుమ్ చితెన్తవుస్.
24 యేసుకీసుత్ 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.

2 అమ్ 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 కీస బాదల్
సేడల్సక ఆమ్ కి డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరుక
జతయ్. 5 కీసి మెలె, కీసుత్ సేడల్ సెమల్ తె
ఆమ్ కీసి బెదితసుమ్ గే, దసిస్, జోచి
తెడితా,జోదెతి డిటుట్ మ్ తె దయిరిమ్ తె
కి అమ్ బెదితసుమ్. 6తుమ్ క ‘డిటుట్ మ్
దయిరిమ్ జతు, రచిచ్ంచుప జతు’
మెనయ్ అమ్ 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. జాబాద 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 కెరెదెమెన
అమ్ క దయిరిమ్. ‘జొయియ్ అమ్ క అనెన్
రచిచ్ంచుప కెరెదె’ మెన, జోచి ఉపిప్రి
అమ్పూరి నముకుమ్ తిఁయఅసుస్మ్.
11అమ్ చి రిసొ తూమ్ కి పారద్న కెర కెర
అమ్ క తోడు తా, చి ఒగగ్ర్ జిన్ పారద్న
కెరిల్ రిసొ పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్
మెనయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి సరద్ సంగుల.

కొరిందిల్ క పవులు నిదానుమ్ కెరిల్సి
12 జలె, 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



2 కొరింది 1:14 392 2 కొరింది 2:3

రితి నాయ్, గని ఎతిక్ తుమ్ సొసుట్ మ్
అరుద్ మ్ కెరంతిరితిజయియ్అరుద్ మ్అమ్
రెగిడ్తసుమ్. 14పబు జలొయేసు ఈంజ
లోకుమ్ చకతీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక ‘చెంగిల్
అసిత్’ మెన తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ కీసి సరద్
జమ్ దె గే,అమ్ చి రిసొతుమ్ క దసిస్ సరద్
తంక జయెదె మెన తుమ్ అపెప్ ఇదిల్
అరుద్ మ్ కెరన అసుస్స్. తుమ్ క ‘జా
కోడు పూరి అరుద్ మ్ కెరంతు’ మెనయ్
అంచి ఆస.

15 అంచి ఈంజ దయిరిమ్ చి
రిసొ తుమ్ తె తొలితొ జెంక ఉచర
తిలయ్. గెచుచ్క జతి జలె, తుమ్ క
దొవెవ్ర్ దెకితయ్, తివెవ్రి సరద్ జతయ్.
16 తొలితొ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె
తిలి వటెట్ తుమ్ తె గోత్ గెచుచ్క చి జా
మాసిదోనియ పదేసిమ్ తెంతొ అనెన్ వటెట్
ఉటట్ అయ్ లెపొదికితుమ్ తెజెంకఉచర
తిలయ్. దసిస్, ఆఁవ్ అనెన్ యూదయ
పదేసిమ్ తె గెచుచ్కబార్ జలెపొదితుమి
అంక బార్ కెర తెదయ్ తదు.

17 జలె, దొనిన్ మెనుస్ల్ తాఁ
‘జెయిందె’ మెలయ్ గే? మాములుమ్
ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తెన్ ‘జెయిందె’
జవుస్ మెన దొనిన్ మెనుస్ల్ తా ఆరి
సంగిమ్ దె గే? జెంక ఉదెద్సుమ్ నెంజిలె
‘జెయిందె’ మెనిందె గే? 18 ఆఁవ్ దసొ
మానుస్ నెంజి. కచితుమ్ దేముడు
నముకుమ్ చొ, జాకయ్ ఆమ్ తుమ్ క
సంగితి దేముడుచి కొడొ ఆరి నెంజె గని
కెఁయయ్ఁక కి నిజుమి. 19 దేముడుచొ
పుతుత్ సి జలొ యేసుకీసుత్ ; *సిలావ్ను
తిమోతి చి ఆఁవ్ తుమ్ తె బోదన కెరొ
కీసుత్ ; దసొచొ నెంజె. సంగిల్ రితి జో
కెరెదె. ఆమ్ కి దసిస్. 20 దేముడు
అబొబ్సి సంగ తిలి ఎతిక్ కోడు,
ఎతిక్ పమానుమ్ కీసుత్ తెయ్ కచితుమ్
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’ మెన జోచి ముద గల అసెస్,
చి జోతె అమ్ క దొరుక్ జతి వాటక
‘కచితుమ్ దెయిందె’ మెన అమ్ క అపెప్
కి రుజుజ్ తతి రిసొ, అమ్ చి పెటిట్ జోచి
ఆతమ్ దా అసెస్.
కొరిందిల్ క పవులు దుకుమ్ కెరుక

నెసిలిస్ చి కోడు
23 గని దేముడు అంచి రిసొ సాచి

జవుస్! తుమ్ తె కొరింద్ తె ఆఁవ్ కిచొచ్క
అనెన్ జెంక నేతయ్ మెలె, తుమ్ క సిచచ్
కెరుక నెసి. 24 తుమ్ చి నముకుమ్ చి
ఉపిప్రి ముదొద్ కెరుక అమ్ క అదికారుమ్
నాయ్, తుమ్ క ఏలుప కెరుక అమ్ క
ఇసుట్ మ్ నాయ్. నముకుమ్ క జలె,
డిటుట్ మ్ అసుస్స్. గని, తుమ్ క
‘సరద్సంతోసుమ్ తెన్ తతుత్ ’ మెనయ్,
తుమ్ కతోడ్తంకయ్అమ్ చిఉదెద్సుమ్.

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.

3జా ఉతుమ్ తె కిచొచ్క జా ఏక్ కోడు
రెగిడల్య్ మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె దసేస్
అయ్ లెతుమ్అంకసరద్ తెన్బెదవంతస
అంక దుకుమ్ కెరదు. జా ఓరుస్ప జంక
నెతిరయ్. అగెగ్ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్
నంప కెర తిలయ్, చి ‘అంక సరద్ తిలె
తుమ్ కయ్ కి సరద్ తయెదె’ మెన ఉచర

* 1:19 1:19జోవయించిఅనెన్క్నావ్సీలయు. బారికుల్ 15:27. † 1:20 1:20 గీకుబాసతెన్ ‘ఆమేన్’
మెనుల.
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తిలయ్. 4జా సుటుట్ తుమ్ క ఉతుమ్
రెగిడిల్సి, జలె, తుమ్ క దుకుమ్ కెరయ్ తి
ఇసుట్ మ్ తెన్ రెగిడ్ నాయ్, గని తుమ్ క
అంచిఒగగ్ర్ పేమదెకయ్ తిరిసొయిదసిస్
రెగిడల్య్. పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద సేడ ఏడ,
ఏడయ్ రెగిడల్య్.

5 జో మానుస్ అంక దుకుమ్
కెరయ్ లిసి, జలె, ఎకిక్ అంకయ్ దుకుమ్
కెరయ్ లిసి నెంజె. దసిస్ కెర తుమ్
ఎతిక్జిన్ క కి ఇదిల్ జవుస్ దుకుమ్
కెర తయెదె. గని జోక జా పూచి ఒగగ్ర్
వయడుక నెసి. 6 ఎతిక్జిన్ జోక సిచచ్
రితి కెరిల్సి సరి జలి. 7 జాకయ్, ఒగగ్ర్
దుకుమ్ క జో పాడ్ నే జతి రిసొ తుమ్
అపెప్ జోక చెమించుప కెర బెదవన
డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెర. 8 ‘జోచి రిసొచి
తుమ్ చి పేమ జోక దెకవ’ మెన ఆఁవ్
బతిమాలప్ జా సంగితసి. 9 అంచి
కోడు సూన కెరుల గే నాయ్ గె మెన
రుజుజ్ దెకుక ‘జోక తుమ్ సిచచ్ కెర’
మెన జా తుమ్ క ఉతుమ్ తె రెగిడల్య్.
10 తుమ్ కకక్ చెమించుప కెరెల్, ఆఁవ్
కి జోక చెమించుప కెరసి. ఆఁవ్ కిచొచ్
చెమించుప కెరుక తిలి మెలె, తుమ్ చి
రిసొయిచెమించుప 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.

పవులు మాసిదోనియ పదేసిమ్ తె
గెలిస్

12 జలె, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్
కామ్ చి రిసొ ఆఁవ్ తోయ పటున్మ్ తె
గెచచ్ పాఁవిలయ్. సుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ పబు అగెగ్చి
అవ్ కాసుమ్ దిలన్. 13 గని, బావొ
జలొ తీతు తుమ్ చితె తెంతొ ఒతత్ బుల
జెంక నేతయ్ చి రిసొ బాద సేడ జా
పటున్మ్ చతెసెలవ్నఙన,అనెన్బార్జా

సముదుమ్జీన,మాసిదోనియపదేసిమి
ఉటట్ 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.
16 జా వాసెనక దెక, జలె, నాసెనుమ్
జతసక కి అమ్ మొరున్చి వాసెన, గని
రచిచ్ంచుప జతసక కి జీవుమ్ చి వాసెన
జా అసుస్మ్. దసిస్ జలె, ఇసి పబుచి
కామ్ కెరుక కేన్ మానుస్ విలువ జవుల?
17 ఆమ్, జలె, జేఁవ్ వేర మానుస్ల్ చి
రితి లాబుమ్ క పబుచి కోడు సికయ్ తస
నెంజుమ్. అమ్ విలువ నెంజిలె కి,
ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ తిలిసి తిలి రితి,
నెంజిలిసి నే తిలి రితి దేముడుచి మొకెమ్
జోచి అదికారుమ్ తెన్ కీసుత్ చి తెడి తా
జోచి కోడు సూనయ్ తసుమ్.

3
అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క పబు సాచి

1అమ్అనెన్అమ్ చిసొంతగవురుమ్
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 చి
సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి ఉతుమ్ రితి
తుమి జతసు; తుమ్ చి పెటిట్ రెగిడిల్ జా
ఉతుమ్ ఎతిక్జిన్ సదు కెర అరుద్ మ్
కెరనుక జయెదె. 3 పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్
సొసుట్ మ్డీసత్య్మెలె, కీసుత్ సొంతరెగిడిల్
అమ్ చి అతిత్ వేర మానుస్ల్ తె తెదయ్ లి
ఉతుమ్, తూమ్ జసెత్ మెన డీసత్య్.
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సిర తెన్ రెగిడిల్సి నెంజె, గని జీవ్ తిలొ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి రెగిడిల్సి
జా, పతె రెగిడిల్సి నెంజె, గని మానుస్చి
పెటిట్ రెగిడిల్సి. 4 కీసుత్ చి తెడి, దేముడు
అబొబ్స్ చి మొకెమ్ దసిస్ మెన అమ్ క
దయిరిమ్.
దేముడు దిలి అగెగ్చి పమానుమ్

5 అమ్ చి సొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక
తెరుమ్మెనఉచరుమ్నాయ్,నెతుమ్.
అమ్ చి సెకి కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె,
దేముడు తెంతొయ్. 6యేసుక నంపజత
మానుస్ల్ క జో దిలి నొవి పమానుమ్ చి
రిసొ అమ్ సూనవుక మెన జొయియ్
అమ్ క సెకి దా అసెస్. ఈంజ నొవి
పమానుమ్ తిలిసి కిచొచ్ పతె గే,
పుసత్కుమ్ తెగేరెగిడల్ కిచొచ్ కిచొచ్ఆగన్ల్ చి
నెంజె, గని జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్ రెగిడ్లిసి. *పతల్ తె
జవుస్, కాగల్ తె జవుస్, రెగిడల్ ఆగన్ల్
అమ్ మానుస్ల్ చి పాపుమ్ దెకవయ్
అమ్ క నింద కెర మార, గని మానుస్చి
పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ రెగిడిత్సి
మానుస్క †జియడత్య్.

7 జలె, పతె రెగిడల్ ఆగన్ల్ చి
మానుస్ల్ క మారి సేవ దేముడు మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దిలి పొది, జో
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఉజిడి
తెన్ గవురుమ్ తెన్ దొరుక్ జలి. కెదిద్
ఉజిడి కెదిద్ 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 జయెనాయ్గె? జయెదె. 9 కిచొచ్క

మెలె, మానుస్క నింద కెరి ఆగన్ల్ సేవచి
గవురుమ్ ఉజిడి ఒగగ్ర్ తిలె, మానుస్చి
పాపుమ్పుంచజోవయింకపునిన్మ్దెతి
సేవకఅనెన్ఒగగ్ర్ గవురుమ్ఒగగ్ర్విలువ
తయెదె. 10 ఇనెన్చి 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 కేడయ్గెలిస్ క గవురుమ్విలువ తిలి
జలె, కెదొద్డ్ తెదొడ్ తాఁ గెతిస్ క అనెన్
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె.

12 ఇసి మెన అమ్ క దయిరిమ్ చి
రిసొ, దయిరిమ్ తెన్ ఈంజ
నొవి పమానుమ్ చి రిసొచి సతిత్మ్
సూనయ్ తసుమ్. 13మోసేచి రితి అమ్
జము నాయ్. జో, జలె, ‘కేడ గెతి జా
ఉజిడి కేడ గెతిసి ఇసాయేలుల్ మెల
అమ్ చ పెజల్ దెకుత్ నాయ్,’ మెనయ్,
దేముడుతె తెంతొ ఉటట్ అయ్ లి పొది
లాజ్జామొకొమ్డంకనొల్ .

14 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ కీస జల
మెలె,జోవయించిపెటిట్ బేడు బందిల్రితి
జల, చి ఆజి ఎద కి అగెగ్చి పమానుమ్ చి
వాట జేఁవ్ సదు కెరెల్ పొది, మొకొమ్
డంకన తతి రితి పెటిట్ సతిత్మ్ చినితి
నాయ్. కిచొచ్కమెలె, కీసుత్ చి తెడిమానుస్
తిలెకయ్ జా డంకిలిసి దేముడు కడ
వెంట గెలెదె. 15 నిజుమి, ఆజి ఎద
మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్సి దేముడుచ కొడొ
జేఁవ్ కెఁయయ్ సదు కెరెల్ కి, జోవయించి
పెటిట్ యేసుకీసుత్ చి రిసొచి సతిత్మ్ చినుక
నెతిరి. 16 గని, మానుస్ మారుస్ప జా
పబుతె అయ్ లె, జా డంక అడుడ్ జలిసి
కడి జతయ్, 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

* 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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గొతిమానుస్ల్ తము నాయ్, విడద్ల్
జా తమ్ దె. 18 అనెన్, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జల అమ్
ఎతిక్జిని, కిచొచ్ డంకిలిసి అడుడ్ నెంతె
పబుచి ఉజిడిజోచి గవురుమ్ దెకితెతా,
జోచి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెద, జోచి
పోలిక జతి రితి తిరీమ్ తిరీమ్మారుస్ప
జతె అసుస్మ్, చి జోచి ఉజిడి జోచి
గవురుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్ అగెగ్చి కంట
అమ్ ఇండితిస్ తె అనెన్ డీసత్య్. ఈంజ
ఉజిడి ఈంజ గవురుమ్ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి జలొ పబు తెంతొయ్
జెతయ్. 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.

3అమ్బోదన కెరిస్సుబుమ్ కబుర్ చి
అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి జలె,
కకక్య్ లుంక తయెదె మెలె, నాసెనుమ్
జతసకయ్. 4జోవయింకయ్,జలె,జేఁవ్
నంప నే జతసకయ్, ఈంజ లోకుమ్ క
ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్; నాసెనుమ్
జతస జోక ‘దేముడు’ మెనుల; జొయియ్
జోవయించి మెనుస్క గుడిడ్ కెర అసెస్.
కిచొచ్క మెలె, ‘దేముడుచి పోలిక
పూరి తిలొ కీసుత్ చి గవురుమ్ దెకయ్ తి
సుబుమ్ కబుర్ చి ఉజిడ్ జతి సతిత్మ్

దెకుత్ నాయ్’మెనయ్జేఁవ్మానుస్ల్ క
జో సయ్ తాన్జోవయించిమెనుస్తె 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 రిసొతుమ్ చ *సేవ కెరస రితజా
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
గాయ్నుమ్ఉజిడిమానుస్ల్దెకచినఅంక
జాన్ తు అంచి ఉజిడ్ తె జెతు మెనయ్,
జో దేముడు ఈంజ సేవతె అమ్ క బెదవ
అసెస్.
పబుచ కామ్జోచిఅతిత్ జో జోచి సెకి

తెన్ కెరయ్
7 దేముడు జోచి ఈంజ ఉజిడ్

సొమాస్రుమ్ రితయ్ గేడివొతె బెరవ
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ గేడివొక సెకి
నాయ్, విలువ నాయ్ చి రిసొ అమ్
సెకి 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 గెచుచ్మ్నాయ్;జోచిసెకిచి
రిసొ, సగుమ్ బాదల్ కిచొచ్క సేడత్సుమ్
గే అమ్ అదుద్ మ్ కెరనుక నెతిరెల్ కి, జో
దిలి కామ్ చి రిసొ ఆస నెంజిలస జము
నాయ్. 9విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ అమ్
అలల్ర్ జలెకి పబు అమ్ క ములె నాయ్.
అమ్ చవిరోదుమ్సుదల్అమ్ క బూసిల్
రితి కెరెల్ కి, మొరుమ్ నాయ్. 10యేసు
కీసిమొరిరితిజతెతాబాదల్సేడెత్ తిలన్
గే, ఆమ్ కి ఈంజ జీవితుమ్ క మొరె
తతి రితి అసుస్మ్. గని ఆమ్ మొరి
రితి జా సెకి నెంజిలిస్ తెయి యేసుచి

* 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్ల్, గొతిత్ మానుస్ల్’. † 4:6 4:6 ఆదికాండుమ్ 1:3.
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సెకి డీసత్య్. యేసు అనెన్ జీవ్ జా
పరలోకుమ్ తె ఏలుప కెరి సెకి, అమ్
సెకి నెంజిలస రచచ్న జతిస్ తె డీసత్య్.
11 కిచొచ్క మెలె, యేసుచి జీవ్ అమ్ చి
మొరి ఆఁగ్ తె డీసుస్ మెనయ్, అమ్ చి
ఈంజ జీవితుమ్ తెయేసుకీసుత్ చి నావ్ చి
రిసొ అమ్మొరున్క దెరున్ సేడత్సుమ్.

12 జలె, ఆమ్ మొరసుమ్, తూమ్
జితసు!

13 గని
‡“నంప జలయ్చి సంగిలయ్”
మెన పూరుగ్ మ్ సంగిలొ రితి ఆమ్ కి
నంపజాఅసుస్మ్ చిరిసొఆమ్కిఅమ్ చి
నముకుమ్ తిలిసి సంగితసుమ్. 14ఇసి
దయిరిమ్ తెన్ అమ్ నంపజలిసి కిచొచ్క
సంగితె తతత్సుమ్ మెలె, పబు జలొ
యేసుక అనెన్ జియడ ఉటట్య్ లొసొ
జోవయించినావ్ 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 కపాఁవిలె, పబుచి
దయచి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక జోచి
సరద్ తెన్ జొఒర సంగ జోక గవురుమ్
కెరుల.

16 జాకయ్ అమ్ చి దయిరిమ్ పిటెట్
నాయ్. అమ్ చి ఈంజ లోకుమ్ చి
ఆఁగ్ పాడ్ జతె తిలె కి కువితె తిలె
కి, 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 చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిము
నాయ్; పరలోకుమ్ తెచి నే డీసిత్స్ కయ్
నంప కెరసుమ్. కిచొచ్క మెలె, డీసిత్సి
పాడ్ జతిసి, నే డీసిత్సి పరలోకుమ్ తెచి
జలె,తాఁ గెచెచ్దె.

5
పరలోకుమ్ తె ఆమ్ తతిసి

1 అనెన్ కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తె అమ్ జితి కుడియ జతి
అమ్ చి ఆఁగ్ పాడ్ జలెకి, పరలోకుమ్ తె
అమ్ క కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి గేర్
అమ్ చొ దేముడు అమ్ క దా అసెస్. కేన్
మానుస్ తెయార్ కెరిల్సి నెంజె, దేముడు
తెయార్ కెరిల్సి, జా. 2 నిజుమి, ఈంజ
లోకుమ్ తెతిలెపొదిదుకుమ్జతసుమ్,
చి పరలోకుమ్ చి అమ్ చి గేర్ నఙనుక
ఆస జతసుమ్. 3జా గేర్మెలిసి నఙనెల్,
పాలుమ్ గలనిల్ రితి జయెదె, చి ఆమ్
డుమ్ డి తయె నాయ్. 4ఈంజ అపెప్చి
కుడియతె అమ్ తతి పొది, అమ్ చ
బాదల్ చి రిసొ దుకుమ్ తెన్ అసుస్మ్.
ఈంజ కుడియ, ఈంజయ్ పాలుమ్,
గెసుస్ మేనుమ్నాయ్, గని అనెన్ చెంగిల్
గేర్ చెంగిల్ పాలుమ్ గలన్ తి రిసొ,
పరలోకుమ్ చి జా గేర్ జయి పాలుమ్
గలనల్మ్మెలె,అమ్ చిఈంజలోకుమ్ చి
మొరున్క పరలోకుమ్ చి నే కేడిత్ జీవు
తతిసి జీన గెచెచ్దె.

5 పరలోకుమ్ తె జితి రిసొ అమ్ క
తెయార్ కెరొల్సొ దేముడుయి, చి ‘జరుగ్
జయెదె’ మెన అమ్ క కిచొచ్ గురు జో దా
అసెస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
అమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 6 జాకయ్,
కిచొచ్ జలెకి అమ్ క దయిరిమ్. ఈంజయ్
ఆఁగ్ తె, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె అమ్
జితి పొది, పబుక దూరి అసుస్మ్ మెన
జానుమ్. 7 పరలోకుమ్ తెచి పబు
అమ్ క దిలి అపెప్ దసేస్ డీసె నాయ్,
గని జాక ‘అసెస్’ మెలి నముకుమ్ తెనిన్
ఇండితసుమ్. 8 ‘అమ్ పరలోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే’ మెన దయిరిమ్ తెన్
అసుస్మ్, చి ‘ఈంజ ఆఁగుక ముల
పబుతె గెచచ్ జిలె చెంగిలి’ మెన
జానుమ్.

పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి పేమ
‡ 4:13 4:13 కీరనలు 116:10.
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9 జలె, ఇనెన్ ఈంజ అఁగి అమ్ జింక
తిలె కి, ఒతత్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క తిలె
కి, అమ్ చి ఆస కిచొచ్ మెలె, పబుక
సరద్ కెర జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకయ్.
10 ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ అఁగి తిలె
పొది అమ్ చితె కో సతిత్మ్ తె ఇండిల
గే పాపుమ్ తె ఇండిల గే, కీసుత్ చి అతిత్
అమ్ తీరుప్ జంక, అమ్ జోచి మొకెమ్
టీఁవొ జతి జా దీసిక జలె, ఈంజ
జీవితుమ్ తె కో సతిత్మ్ ఇండ తవుల
గే, జోక బవుమానుమ్, కో పాపుమ్ తె
ఇండ తవుల గే, జోవయింకయ్ సిచచ్
పబు దెయెదె.

11 పబు లోకుమ్ చక పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరెదె మెన జానయ్, జా బయిమ్
తెన్ మానుస్ల్ క సికడత్సుమ్. అమ్ చి
సతిత్మ్ జో దేముడు జానె, చి తుమ్ చి
పెటిట్ తూమ్ కి చినితసు, కిచొచ్గె.
తుమ్ క ‘చినుత్’ మెనయ్ అమ్ చి ఆస.
12 తుమ్ తె అమ్ క గవురుమ్ దొరుక్
జెయదె మెన తుమ్ ఉచర నాయ్.
గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి నే చినితె
మానుస్ ముకిక్మ్ చొ రితొ డీసిలెకయ్
గవురుమ్ కెరస సగుమ్ జిన్ అమ్ చి
రిసొ తుమ్ క అనామ్నుమ్ సికడత్తి.
తుమ్ క ‘జేఁవ్ అనామ్నుమ్ సికడత్సక
కీసి జబాబ్ దెంక గే జాన్ తు’ మెనయ్
అమ్ ఇసి సొంతచి రిసొచి సాచి
రెగిడత్సుమ్. అమ్ చిసతిత్మ్జానెల్,తుమ్
జబాబ్ దెంక జాన్ తె, జాకయ్ తుమ్ క
సంగితసుమ్. గవురుమ్ఆననుక 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’మెనఅమ్ చిరిసొతుమ్
ఒపప్నెల్, చెంగిలి. తుమ్ కయ్ ‘చెంగిల్
జతు’మెనయ్ఇసి జతసుమ్.

14 కీసుత్ పేమచి రిసొ అమ్ తుకెల్
తంక నెతుమ్. అమ్ క జోచి పేమ

పెలయ్ తయ్. కీసుత్ ఎకిక్లొ అమ్
ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
మొరల్న్ మెన అమ్ దెకితసుమ్. జో
మొరిల్స్ తెన్ అమ్ ఎతిక్జిన్ మొరెల్ రిత
జా జోక నంపజలి తెంతొ సొంత ఇసుట్ మ్
జరుగ్ కెరి రితి ఇండుమ్నాయ్. 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’ మెనయ్ జో
మొరల్న్.

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
దెకుమ్నాయ్. జోదేముడు జలిస్ రుజుజ్
జలిస్ కయ్ జోక దెకితసుమ్. 17 గని,
కో కీసుత్ చి తెడి తవుల గే, జోచి అగెగ్చి
జెరుమ్న్ క మొరిల్ రితి జా తా జోచి ఆతమ్తె
జెరుమ్న్జానొవర్ రగుమ్జాఅసిత్. నొవర్
జెరుమ్న్ జలి రితి జా అసిత్. అగెగ్చి గెచచ్,
నొవిచి బార్ జా అసెస్, చి నొవిచికయ్
దెకితసుమ్.

18మానుస్ నొవర్ జతి ఈంజ వరుమ్
కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, దేముడు
తెంతొ. జో కీసుత్ చి నావ్ తెన్ అమ్ చి
పాపుమ్ 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.

19 మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ తెన్
జోవయించి పాపుమ్ పుంచ నే
వయడెత్, దేముడు లోకుమ్ చక బెదవంతె
అసెస్, చి జో బెదవంతిస్ చి కబుర్
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సూనయ్ తిసి అమ్ చి అతిత్ జో సొరప్
కెర దా అసెస్. 20 జాకయ్, 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’
మెనయ్పాపుమ్నెంజిలొపాపుమ్ నేనొల్
జోచొ పుతుత్ సి అమ్ చి పాపుమ్ రితి
దేముడు అబొబ్సి జోక టీఁవడొల్ .

6
రచచ్ననఙన్ తిసమయుమ్నిజుమి

జాఅసెస్
1 జలె, “దేముడుచి రచచ్న నఙనా”

మెన సంగితసుమ్, గని జోచి నావ్ తెన్
అనెన్ కిచొచ్ మెంతసుమ్ మెలె, జోచి
దయ ఆరి నఙన తా నాయ్. 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 నముకుమ్ పిటట్య్ తి కిచొచ్య్
అడుడ్ కెరుమ్ నాయ్. 4 పబుచి సేవ
పూరి నిదానుమ్ కెరసుమ్ మెన సాచి
సంగన్ తసుమ్. ఇనెన్చి రుజుజ్ కిచొచ్
మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్ఒగగ్ర్అలల్ర్ ఓరుస్పజా

నిదానుమ్ తెన్ అసుస్మ్. కిచొచ్ అలల్ర్
మెలె, బాదల్, సెమల్, కసట్ల్, ఇరుక్లు,
5కొరడ్ల్ చదెబబ్లు,జేలిజలిసి,జటుట్ తెన్
నిగ జా మానుస్ల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరిల్సి,
ఒగగ్ర్కామ్కెరటకిక్లిస్, గూన్నెంజిలిసి
అందరుల్ , చువెవ్ తిలిసి; దసచ ఎతిక్
నిదానుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా అసుస్మ్.

6పడొత్ 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 చినిదానుమ్డీసత్య్. డెబిపకక్ కి,
ఉజెతొ పకక్ కి, కామ్ క జెత పునిన్మ్ చి
అయ్ దల్ వాడిక కెరన నిదానుమ్
తతత్సుమ్. 8జాకయ్, గవురుమ్ జలెకి,
నిసాక్రుమ్ జలెకి, మానుస్ల్ అమ్ క
‘చెంగిల్ చ’ మెలె కి, ‘గారచ్’ మెలె కి,
నిదానుమ్ తతత్సుమ్. సగుమ్ జిన్
అమ్ క ‘మాయచ’మెంతతి, గని సతిత్మ్
కెరసుమ్. 9 సగుమ్ జిన్ అమ్ క విలువ
దెకిత్ నాయ్, గని సగుమ్ జిన్ విలువ
దెకితతి. ‘బే బేగిమొరుల’ మెన అమ్ క
సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని జితసుమ్.
దెబబ్ల్ కతసుమ్ గని మొరుమ్ నాయ్.
10 అమ్ చ బాదల్ క దుకుమ్ జంక
జతయ్, గని సరద్సంతోసుమ్ తెన్
అసుస్మ్. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్క
ఉచరెల్ బీద అసుస్మ్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ క
సొమాస్రుమ్ కెరసుమ్. అమ్ క కిచొచ్
నెంజిలె కి, ఎతిక్ కలుగు జలి రితి జా
అసుస్మ్.

అమ్ క కి తుమ్ ఎదిలి పేమ కెర
* 6:2 6:2యెసయా 49:8.
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11 ఓ తుమ్ కొరిందిలు, కిచొచ్ నే
లుంకడెత్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క ఎదారుద్ మ్
సొసుట్ మ్ సంగ అసుస్మ్. అమ్ చి
పెటిట్తె తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమయ్ అసుస్మ్.
12 అమ్ చి రిసొచి తుమ్ చి పేమక ఆమి
కిచొచ్ ఇరుక్ కెరుమ్ నాయ్. తుమ్ చి
సొంత పెటిట్ తుమి ఇరుక్ కెరంతసు.
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 కీసిబెదెదె?! నెంజిలె,అందర్ బుదిద్
తెన్ ఉజిడ్ బుదిద్ కీసి బెదెదె? బెదె
నాయ్! 15 ‘బెలియాల్’మెలొసయ్ తాన్
తెన్ కీసుత్ కీసి బెదెదె? బెదె నాయ్!
నంపనెంజిలొసొ తెన్ నంపజలొసొక
కీసి వాట తియిఁదె? తయె నాయ్!
16 దేముడుచి గుడి, జలె, బొమమ్ల్ క
జొకరిస్ తెన్ కీసి బెదెదె? నెంజె! కిచొచ్క
ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి మెలె, జీవ్ తిలొ
దేముడుచి గుడి ఆము. పూరుగ్ మ్
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ జియిందె,
జోచి తెన్ ఆఁవ్ బులిందె,
ఆఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె.
జెఁవివ్ అంచ పెజల్ జవుల”
మెన అనెన్,
17 ‡“జాకయ్ ‘అంక నంప నెంజిలస

తెంతొ తుమ్బార్జా’మెన
‘సుదిద్ నెంజిలిసి తుమ్ చడనాయ్.
దసిస్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జలదు మెలె,
తుమ్ క బెదవనిందె’ మెన పబు

సంగితయ్”
మెన అనెన్,

18 §“అంచ బోదల్ మెనయ్ తుమ్ కయ్
అబొబ్ది జయిందె,

చి అంక ‘అబొబ్ మెనయ్ అంచ పుతత్రుల్
దువొ జసెత్’

మెన ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ పబు
సంగితయ్.”

మెన రెగడ్ అసెస్.

7
సుదిద్ జతిస్

1 జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ ,
దేముడు అమ్ క ఈంజేఁవ్ పమానల్
సంగ అసెస్చి రిసొ, అమ్ చి ఆఁగ్ క,
అమ్ చి ఆతమ్క కిచొచ్ గార్ కెరెదె గె, జా
గెచచ్వన గెల కెరయ్, దేముడు పబుక
బియఁ కెర, అమ్ సుదిద్ జంక *దెరిల్సి
పూరి జతి రితి జోచి సుదిద్ ఆననుమ.
2అమ్ క తుమ్ చి పెటిట్తె బెదవన. అమ్
కకక్ తపుప్ కెరుమ్ నాయ్, కకక్య్ పాడ్
కెరుమ్ నాయ్, కకక్య్ మోసిమ్ కెర
లాబుమ్ కెరనుమ్ నాయ్. 3 తుమ్ క
నింద కెరి రిసొ ఇసి సంగి నాయ్, అగెగ్
కిచొచ్ మెన రెగిడల్య్ మెలె, ‘అమ్ చ
జీవుతె తుమ్ చి రిసొ పేమయ్అసుస్మ్’
బెదమొరుమ్ 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

† 6:16 6:16లేవీయకాండుమ్ 26:12,యిరీమ్యా32:38,యెహెజేక్లు37:27. ‡ 6:17 6:17యెసయా
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7:1 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 3:18, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:23. † 7:5
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దయిరిమ్ కెరొ దేముడు, జలె, తీతుక
అమ్ తె తెదవ అమ్ క దయిరిమ్ కెరొల్ .
7 ఎకిక్ తీతు అయ్ లిసి తెన్ దయిరిమ్
జము నాయ్, గని తుమ్ చి నిదానుమ్
దెకజొయియ్దయిరిమ్జలిస్ 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
పేమనిదానుమ్ చిరిసొఅమ్ కసంగిలన్,
చి అనెన్ ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్.

8 అంచి ఉతుమ్ తె ఆఁవ్ రెగిడిల్స్
తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ దుకుమ్ కెరెల్ కి,
ఆఁవ్ ఉచర్ క నాయ్. విసారుమ్ జా
తిలయ్, గని తపుప్ కెరి నాయ్ మెన
జాని. జా ఉతుమ్ తుమ్ క దుకుమ్
కెరిల్, గనిగడియకయ్మెనఆఁవ్దెకితసి.
9 జలె, అంక సరద్. తుమ్ క దుకుమ్
కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని తుమ్ దుకుమ్
జా తపుప్ ఒపప్న చెంగిల్ జలదు చి
రిసొయి. మెలె,తుమ్ చిదుకుమ్పబుచి
సతిత్మ్ తుమ్ క ఉచరవడిల్స్ చి రిసొయి
తుమ్ క అమ్ కెరిల్సి కిచొచ్ సంతోసుమ్
కెరె నాయ్. 10 కిచొచ్క మెలె, పబు
ఉచరిసి దుకుమ్ అమ్మానుస్ల్ చి పెటిట్
అయ్ లె, అమ్ కెరల్ పాపల్ ఒపప్న బుదిద్
జంక ఇసుట్ మ్ జమ్ దె, చి పబుచి రచచ్న
నఙనుమ్ దె. జా రచచ్నచి రిసొ ‘చెంగిల్
జలమ్’ మెనయ్, అనెన్ దుకుమ్ తయె
నాయ్. గనిఈంజయ్లోకుమ్ చిబుదిద్చి
దుకుమ్ అమ్ పెటిట్ తియనెల్, అమ్ క
మొరున్ జెయెదె.

11 ఈందె, 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.

జా తపుప్చి రిసొ సరిగా తీరుప్ కెరల్దు.
జా ఎతిక్తెయి తుమ్ అపెప్ సతిత్మ్
జలిసి డీసత్య్. 12 జాకయ్, ఆఁవ్
తుమ్ క రెగిడిల్సి దుకుమ్ చి తిలె కి,
ఒతత్ కిచొచ్ లాబుమ్ మెలె, ముకిక్మ్ క
తపుప్ కెరొల్సొక ఉచరినాయ్,ముకిక్మ్ క
అలల్ర్ సేడొల్సొక ఉచరి నాయ్, గని జా
ఉతుమ్ చి రిసొ ముకిక్మ్ క కిచొచ్చి
రిసొ ఉచరసి మెలె, అమ్ చి రిసొచి
తుమ్ చి ఒగగ్ర్ ఆస, పబుచి మొకెమ్
తుమ్ అపెప్ చినన అసుస్స్. 13 తుమ్
చెంగిల్ జలిస్ చి రిసొ అమ్ క సరద్,
అమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరిల్.
అమ్ సొంత సరద్ జలిస్ చి కంట కిచొచ్క
అనెన్య్ సంతోసుమ్ జా అసుస్మ్
మెలె, తీతు తుమ్ తె జా దెకిలి తెంతొ,
తుమ్ చి రిసొచి జోచి అగెగ్చి అనామ్నుమ్
నాయ్, చి సరద్సంతోసుమ్ జో జా అసెస్.
14 తుమ్ చి రిసొ అంచి సరద్, ఆఁవ్
గవురుమ్ ఉచరంతిసి, జోక అగెగ్ తెంతొ
సంగితె తిలయ్, చి జో తుమ్ తె గెలి
పొదిజోచిమొకెమ్ కిచొచ్ తపుప్ల్ కెర అంక
లాజ్ కెరయ్ సునాయ్,అంచిమరియాద
కడుస్ నాయ్. అమ్తుమ్ కయ్ సంగిలిసి
ఎతిక్చి సతిత్మ్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్
తుమ్ చి రిసొ ఆమ్ తీతుక సంగిలిసి
నిజుమ్ జలి. 15అపెప్ జో తుమ్ క అగెగ్చి
కంట ఒగగ్ర్ పేమ ఉచరయ్. పబుచి
ఇసుట్ మ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ కెరిల్స్ చి రిసొ
కి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ బియిఁ అదుద్ ర్ తెన్
జోక బెదవనిల్స్ చి రిసొ కి జో ఉచార
కెరయ్. 16 జలె, తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
పూరి దయిరిమ్ జా అసిస్చి 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 లుచ
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మానుస్ల్ చి పెటిట్ దేముడు పేమ సికడల్సి
రుజుజ్ జా అసెస్. 2 కీసి మెలె,జోవయించి
నిదానుమ్ పరిచచ్ జలి రితి జా జేఁవ్
ఒగగ్ర్ కసట్ల్ సేడెత్ తిలె కి, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ బీద
జలెకి, పబుచి, జోవయించి ఎదివాట్
సరద్చి రిసొ ఒగగ్ర్ దరుమ్మ్ తెన్ అనెన్
జేఁవ్ క *తోడు దా అసిత్. 3 జేఁవ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ సాచి సంగితసి మెలె,
జోవయించి సెకి తిలి ఎదిలి, నాయ్,
గని జోవయించి సొంత ఇసుట్ మ్ క తెరిల్
ఎదిలి కంటయ్అనెన్జేఁవ్ఒగగ్ర్దాఅసిత్.
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.

6 జాకయ్ తుమ్ కొరిందిల్ చి రిసొ
కి అమ్ ఉచరల్మ్, చి బీద సుదల్ క
దెతి దరుమ్మ్ ‡తుమ్ ఉకిక్ల్ తిసి, తీతు
మొదొల్ కెరిల్స్ క ‘పూరి జరుగ్ జవుస్’
మెన,తీతుకబలవంతుమ్కెరఅసుస్మ్.
7జలె, నముకుమ్ క, పబుచిగాయ్నుమ్ 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.

8 ఆఁవ్ ఇసి సంగితిసి ఆడ దెతిసి
నెంజె, గని మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ
జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ తోడు దా సతిత్మ్
కెరిల్స్ క తూమ్ దెక తుమి పరిచచ్
కెరనెల్, బీద సుదల్ క తోడు కెరి తుమ్ చి
ఉదెద్సుమ్ క ‘నిజుమ్ చి’ మెన తుమ్

రుజుజ్ దెకయ్ తి అవ్ కాసుమ్ తుమ్ క
దొరుక్ జవుస్ మెనయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క
ఉచరయ్ తసి. 9 పబు జలొ యేసుకీసుత్
సొంత కి జోచి దయక కిచొచ్ కెరల్న్
గే జానుమ్. మెలె, పరలోకుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ జోక తిలె కి, తుమ్ చి రిసొ
బీద కెరనొల్ ; తుమ్ క సొమాస్రుమ్ కెరుక
మెనయ్జోబీద జలన్.

10 జలె, 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 మ్ నెరవెరుస్ప జయెదె. తుమ్
తెరిల్ ఎదిలికయ్ జరుగ్ 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. ఏక్
వేల పడొత్ క తుమ్ కయ్ కొతుక్ తిలె, జేఁవ్
తుమ్ కయ్ తోడు కెరుక జయెదె, చి
ఎతిక్జిన్ క సమానుమ్ జతిసి తయెదె.
15పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి
ఏక్ కోడుచి అరుద్ మ్ తుమ్ ఉచర.
§“ఒగగ్ర్ కుడవనొల్సొక కిచొచ్సేఁసెనాయ్,
గని తొకిక్ కుడవనొల్సొక కిచొచ్ కొతుక్

తయెనాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

తీతుక కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్
తెదయ్ లి

* 8:2 8:2 రోమియుల్ 15:25-27. † 8:4 8:4యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చియూదయ పదేసిమికారు 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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16 దేముడుక జొఒర! తుమ్ చి రిసొ
జో తీతుచి పెటిట్ కి జోవయించి పేమ దా
అసెస్. 17 “కొరింద్ తె ఈంజ కామ్ క గో”
మెన అమ్ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్,
“గెచిచ్ందె” మెలన్. గని ఎకిక్ ఆమి
సంగిల్ రిసొ నాయ్, గని అనెన్య్,
తుమ్ చి రిసొచి జోచి పేమకయ్ జోచి
సొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ జెతయ్.

18జో తెన్ అనెన్ కకక్ తెదయ్ తసుమ్
మెలె, జో సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తస్ చిరిసొఎతిక్సంగుమ్ లుతె,
ఎతిక్జిన్మెనిస్తొబావొకతెదయ్ తసుమ్.
19 పడొత్ , ‘పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి
అమ్ చి పేమ దెకయ్ తిఈంజ 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 రిసొకోఅమ్ క నింద నే
కెరి రితి, ఈంజ కామ్ తె కిచొచ్ పొరపాట్
బెదవుమ్ నాయ్, కిచొచ్ పొరపాట్
బెదయ్ లి రితి డీసుక కి నెసుమ్, 21 చి
పబుచిమొకెమ్ కి,మానుస్చిమొకెమ్ కి, కీసి
సతిత్మ్ కెరుక గే సరిగా ఉచర అసుస్మ్.
జాకయ్, సంగుమ్ లుచ నిసానమానుస్క
కి అమ్ చి తెన్ ఈంజ తోడు దెతిస్ తె
బెదవన అసుస్మ్.

22 అనెన్, జేఁవ్ దొగుల తెన్ అనెన్కొల్
బావొక తెదయ్ తసుమ్. ఇనెన్క అగెగ్
తెంతొ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొ దా అసుస్మ్ చి
కిచొచ్ కామ్ తె కి నిదానుమ్ కెరయ్ మెన
రుజుజ్ ల్ దెక అసుస్మ్. తుమ్ చి రిసొచి
జోవయించి ఒగగ్ర్ నముకుమ్ చి రిసొ,
వేర కమొచి కంట తుమ్ తెయ్ గెచుచ్క
అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమఈంజొజాఅసెస్.

23తీతు, 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. 24 జాకయ్,
తుమ్ చి పేమక, చి ఈంజేఁవ్ క ఆఁవ్
తుమ్ చి రిసొ నముకుమ్ సంగిలిస్ క,
‘నిజుమి జో సంగిల్ రితి జా అసిత్’
మెనయ్ సంగుమ్ లు రుజుజ్ దెకిత్ రితి
కెర.

9
దరుమ్మ్ఉకుక్ల దెతిస్ చి రిసొఅనెన్

సంగిలిసి
1 జలె, *యెరూసలేమ్ తెచ

నంపజలసక దెతి తుమ్ ఉకిక్లిత్
డబుబ్ల్ చి రిసొ అమ్ అనెన్ రెగుడుక
కిచొచ్క? 2 జా ఉకుక్ల దెంక తుమ్
కోర్ పజలిసిఆఁవ్జాని,చిమాసిదోనియ
పదేసిమ్ చ నంపజలసక తుమ్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సంగితిసి. కిచొచ్ సంగితసి
మెలె, “†అకయ పదేసిమ్ చ నంపజలస
పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోవయించి డబుబ్ల్
దెంక తెయార్ జా అసిత్” మెన ఆఁవ్
సంగితసి. జా దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతి
తుమ్ చి సరద్చి రిసొ సూనిల్ రిసొయిజేఁవ్
మాసిదోనియచ ఒగగ్ర్ జిని జా కామ్ తె
బెదుక కోర్ పజా అసిత్.

3 జలె, ఈంజేఁవ్ బావుడుల్ క కిచొచ్క
తుమ్ తె తెదయ్ తసి మెలె, ‘జా డబుబ్ల్
ఉకుక్ల తెయార్ జా 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.
4 నెంజిలె, పడొత్ అంచి తెన్ ఈంజ
మాసిదోనియచ నంపజలస సగుమ్ జిన్
తుమ్ తె అయ్ లె, తుమ్ తెయార్ నే
జా తిలె, అమ్ చి మరియాద గెచెచ్దె;

* 9:1 9:1 కీసుత్ యెరూసలేమ్ తెమొర జీవ్ జలన్, గెద, చి తొలితొ ఒతత్య్మానుస్ల్, కీసుత్ చ సిసుస్ల్ తెన్,
జోవయింకనంపజల. యెరూసలేమ్పటున్మ్ చియూదయపదేసిమికారుజాతతికయ్,వేరతెంతొచనంపజలస
తోడు తెదయ్ ల; అకయ పదేసిమ్ చ కి మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ కి; బారికుల్ 1:28-30. † 9:2 9:2 ఆజి
కాలి అకయ పదేసిమ్ క చిమాసిదోనియపదేసిమ్ క ‘గీకు పదేసిమ్’మెంతతి.
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అమ్ చి కి తుమ్ చి కి. ‘సతిత్మ్ కెరుల’
మెన అమ్ దయిరిమ్ క సంగిలిసి పిటట్
తయెదెచి రిసొ. 5జాకయ్, ‘అంచి కంట
జేఁవ్ అగెగ్ గెచచ్ తుమ్ సంగిలి దరుమ్మ్
దెతిస్ కయ్ తుమ్ క తెయార్ కెర తతుత్ ’
మెనయ్ జేఁవ్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్.
దసిస్,తుమ్అగెగ్యిజాడబుబ్ల్తెయార్
కెర తిలె, సరద్ తెన్ దెతె, ఆరి ఇసుట్ మ్
నెంజిల్ రితి నాయ్.
ముసిక్ బుదిద్చి రిసొచి దరుమ్మ్

బుదిద్చి రిసొచి కోడు
6ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,కోముసిక్

తెన్ బి గలెదె గే, తొకిక్ పలితుమ్ చి
పంటొ లాయెదె. కో దరుమ్మ్ తెన్ బి
గలెదె గే, ఒగగ్ర్ పంటొ లాయెదె. 7 ఎతిక్
మానుస్ సరిగా ఉచర, ‘దెంక చెంగిలి’
మెన కెదిలిచి రిసొ ఉచరె 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 తుమ్మొచచ్
తెన్ దెంక తెరితి రిసొ కి, సరిపుచుప
జతిసి తుమ్ క దెంక జోచి ఇసుట్ మ్.
9 దేముడుచ కొడొతె పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
అసెస్.
‡“జోవయింక తిలిసి జో వంట దెతయ్,
బీద సుదల్ క జో దరుమ్మ్ తెన్ దెతయ్,
జోవయించిజాసతిత్మ్ కెఁయఁకతెఁయఁక

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 ఎతిక్తెసొమాస్రుమ్ రితి

జసెత్. అమ్ చి అతిత్ తుమ్ జా దిలె, అమ్
బీద సుదల్ క దెమ్ దె, చి దేముడుక జేఁవ్
జోచి సరద్ దెకవ జోక గవురుమ్ కెరుల.
12దసిస్,ఈంజ దరుమ్మ్ చి సేవ కెరెల్, బీద
జల నంపజలసక కామ్ క జెతిసి దొరుక్
జలిసి దా తసెత్, పడొత్ అనెన్, “దేముడు
దొరుక్ కెరయ్ లొ” మెన జోక జొకర జేఁవ్
ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరుల.

13 ఈంజ 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 కోడ్
దిలిస్ చి దరుమ్మ్ చి రిసొ గే దేముడుక
గవురుమ్ జెయెదె. 14 అనెన్, 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 కీసి మెతత్న తా మానుస్ల్ 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 జా ఆఁవ్ సంగితసి మెలె,
ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె పొదిక

‡ 9:9 9:9 కీరనలు 112:9.
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ఆఁవ్ ఇసి దయిరిమ్ తెన్ గోల కెరుక
నెంజితి రితి, జేఁవ్ అలల్ర్ చ మానుస్ల్
బుదిద్ జాతతుత్ ,నెంజిలెఅపెప్ కీసిడీసత్య్
మెలె,అయ్ లె కచితుమ్జోవయింక గోల
కెరుక తయెదె. అమ్ క ‘మాములుమ్
ఈంజయ్ లోకుమ్ చ ఆసల్ ఇండితతి’
మెనజేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరతి,
గెద.

3 జలె, అమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె
జిలె కి, ఆమ్ కెరి యుదుద్ మ్ ఈంజయ్
లోకుమ్ చి రగుమ్ చి యుదుద్ మ్ నెంజె.
ఆతమ్యుదుద్ మ్ ఈంజ. 4 పాపుమ్ చి
ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర అమ్ చ
అయ్ దల్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చ నెంజితి.
అమ్ 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 బడాయ్
తిల కొడొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జిన్ తసుమ్,
చి మానుస్చి మెనుస్ తిలి ఎతిక్
ఉచరన మారుస్ప జా కీసుత్ క బితి రితి,
జోవయించ జేఁవ్ ఉచరన మారుస్ప
కెరసుమ్. 6 అనెన్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్
రితి ఇండితి రితి తుమ్ కొరిందిల్ బుదిద్
జలదు మెలె, అమ్ అయ్ లె కో సేంసిల
మానుస్ల్ బుదిద్ నే జా తిలె, జోవయించ
తపుప్ల్ క పబుచ అయ్ దల్ తెన్ సిచచ్
కెరుక బిము నాయ్.

7 తుమ్ చి మొకెమ్ తిలిస్ కయ్ తుమ్
దెకితె తతత్సు. ‘కీసుత్ చ ఆము’ మెన
తుమ్ చితె కో ఉచరంతతి గే, జేఁవ్ కీసి
కీసుత్ చ జా అసిత్ గే, అమ్ క ‘జేఁవ్ కి
కీసుత్ చ’ మెనయ్ ఒపప్న్ తు. 8 తుమ్ క
పాడ్ కెరుక నాయ్ గని కీసుత్ చి తెడి
డిటుట్ మ్ కెరుకయ్ మెనయ్ జోవయించి
కామ్ చి రిసొ పబు అంక అదికారుమ్
దా అసెస్. జా అదికారుమ్ చి రిసొ
ఆఁవ్ ఏక్ వేల ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సంగిలె కి,

అంచిమరియాదగెచుచ్కజోసెలవ్దెయె
నాయ్.

9 ఆరి బియడిత్ రిసొ ఇస ఉతల్
రెగిడ్ నాయ్. దసిస్ ఉచర నాయ్.
10 “జోవయించ ఉతల్ తె డిటుట్ మ్
డీసత్య్, గటిట్ఙ సంగితయ్, గని ఇనెన్
తిలె పొది జో బియఁ కెర జా కిచొచ్
గటిట్ఙ సంగె నాయ్” మెన అంచి ఉపిప్రి
గోస జలస సంగితతి. 11 జలె, జేఁవ్
మానుస్ల్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ కెరంతు మెలె,
అమ్ నెంజిలె పొది ఉతుమ్ తె కిచొచ్
రెగుడుమ్ దె గే, అయ్ లె పొది కచితుమ్
జరుగ్ కెరుమ్ దే. 12 జోవయించి సొంత
గవురుమ్ సంగన్ త జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ క
దెకిలె, ‘జోవయింతెన్ సమమ్ందుమ్
జలస ఆము’ మెననుక నెసుమ్,
జోవయింక దెక పరిచచ్ కెరనుక నెసుమ్.
బెదె నాయ్. జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక
దస తీరుప్ల్ కెరంతిసి వెలొల్ మెనంతిసి
సూటినాయ్. దసిస్జాజా, బుదిద్ నెంజిల
రిత జతతి.
పావులీంసిసొంత గవురుమ్సంగనిల్

రితి జలిస్
13 సతిత్మ్ జతి కంట అనెన్ గవురుమ్

సంగనుమ్ నాయ్. గని దేముడు
అమ్ క వంట దిలి ఎదిలి గవురుమ్
సంగనుమ్ దె; సుబుమ్ కబుర్ తెన్
తుమ్ చి ఎద అమ్ పాఁవుక మెన జో
అమ్ క దా అసెస్. చి జాచి రిసొ
సంగనుమ్ దె. 14 తుమ్ తెయ్ గెతి రితి
అమ్ క దిలి సేవ పాఁవితి నాయ్ జలె,
అమ్ తుమ్ కయ్ కిచొచ్ సంగుక బెదితి
నాయ్. గనిదూరిజలెకి, కీసుత్ చిసుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తి రిసొయి ఎతిక్చి
కంట ఆమి తొలితొ తుమ్ తె అయ్ లమ్.
15 సతిత్మ్ చి కంట అనెన్య్ గవురుమ్
సంగనుమ్ నాయ్. వేర మానుస్ సెమల్
సేడకామ్ 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, 16చి
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తుమ్ చి ఒతత్ల్ తొచ పాంతుమ్ లుతె కి
అమ్సుబుమ్ 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.
18కిచొచ్కమెలె,సొంతగవురుమ్సంగనెల్
కిచొచ్ గవురుమ్నెంజె, గని పబు కకక్య్
గవురుమ్ కెరెదె గే, జో మానుస్ నిజుమి
గవురుమ్ జయెదె.

11
తపుప్చి బోద సూన మోసిమ్ జతు

నాయ్
1ఆఁవ్అపెప్ ఇదిల్తెలివినెంజిల్రితి

లటట్బెల్,దయకెరఓరుస్పజా! అంచిరిసొ
కీసి జలెకి తుమ్ దసిస్ కెరసు. 2 తుమ్ క
‘పబుతెపూరినిదానుమ్జతు’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 రూపుమ్ జా
తిలొ సయ్ తాన్ జోచి మాయక కీసి
*హవవ్క మోసిమ్ కెరొల్ గే, దసిస్ తుమ్ క
‘కీసుత్ క ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ తతుత్
నాయ్’ మెన, తుమ్ చి చెంగిల్ బుదిద్ జో
సయ్ తాన్ మారుస్ప 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 బేగిమారుస్ప జతసు.

5వేర సికడత్ ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’ మెన
తుమ్ సంగిత జేఁవ్ వేర మానుస్ల్ చి
కంట ఆఁవ్ ఎదిద్కి దాక్ జయినాయ్మెన
ఆఁవ్ జాని. 6 లటట్బుక ఆఁవ్ తెలివి
నెంజిలె కి, పబుచిగాయ్నుమ్అంక 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 కయ్సేవకెరిఅంచిఆసచిరిసొజా
డబుబ్ల్ జోవయింతె నఙిలయ్. 9 పడొత్ ,
తుమ్ చితెన్ఆఁవ్తిలిపొదిఅంకకొతుక్
తిలె, తుమ్ చితె కకక్య్ కి జా జాడు
వయడి నాయ్. మాసిదోనియ పదేసిమ్
తెంతొ అయ్ ల బావుడుల్ అంక కొతుక్
తిలిసిఎతిక్దిల. జాకయ్తెదొడితుమ్ క
జాజాడు వయడినాయ్, చిఅపెప్ తెంతొ
కి కిచొచ్ జాడు కి తుమ్ క వయడుక నెసి.
10 కీసుత్ చి సతిత్మ్ అంచి పెటిట్ కీసి అసెస్
గే,ఈంజ ఒండిఅకయపదేసిమ్ తెఆఁవ్
డబుబ్ల్గటనేనఙితిస్ చిరిసొకోవేరయ్
సంగుత్ నాయ్. జేఁవ్ వేర సంగుక వాట్
దెయినాయ్. ఆఁవ్ అపెప్క కెరిల్ రితి దసిస్
కెరె తయిందె. 11 కిచొచ్క? తుమ్ క పేమ
కెరి నాయ్ గే? తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ కెరిసి
‘నిజుమి’మెన దేముడు జానె.
మోసిమ్ కెరబారికుల్

12 ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ
డబుబ్ల్ నఙనయ్ అమ్ చి రితి జేఁవ్ కి
కెరతి’ మెన, డబుబ్ల్ ఆసక సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ త జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్
అమ్ చి రిసొ సంగితతి. ఈంజ కామ్
జేఁవ్ కెరుక అదికారుమ్ నాయ్. పడొత్ ,
జోవయించి రితి అమ్ నే కెరిస్ క రుజుజ్
తతి రితి, ఆఁవ్ అపెప్ ఎద డబుబ్ల్
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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
తుమ్ఆచారిమ్జంకనాయ్. సయ్ తాన్
కి మోసిమ్ కెర పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చొ
దూత రితొడీసుకజానె. 15జాకయ్జోచ
సేవ కెరస కి ‘పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ చ
సేవ కెరస అమ్’ మెన ఆరి సంగనుల
ఆచారిమ్నెంజె. గనిజేఁవ్ కెరల్ కమొకొలిద్
ఆకర్ క సిచచ్య్ జవుల.

16జలె,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! 20 మెలె,
ఎకిక్లొ తుమ్ క దెరున్ సేడయ్ లె, నెంజిలె
మోసిమ్ కెర తుమ్ చి అతిత్ లాబుమ్
కెరనెల్, నెంజిలె బడాయ్జా వెలొల్ మెననెల్,
నెంజిలె తుమ్ క మొకెమ్ పెటెల్ , తుమ్
ఓరుస్ప జతసు! 21 దస అలల్ర్ కమొ
కెరుక ఆమ్ నెతిరల్మ్ మెన లాజ్ తెన్
ఆఁవ్ ఒపప్నుక, ఏక్! గని జోవయింతె
కో కిచొచ్చి రిసొ గవురుమ్ సంగనెల్;
ఆఁవ్ అపెప్ తెలివి నెంజిల్ 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 తెజెరిమ్లయ్. 23జేఁవ్ కీసుత్ చసేవ
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 చ మానుస్ల్ చి రిసొచి
పమాదుమ్,యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్
పమాదుమ్ కి జా అసిస్. పటన్ల్ తె,
బయిలు దేసిమ్ లుతె, సముదుమ్ తె
కి పమాదల్ జా అసిస్. మోసిమ్ క
‘నంపజలస ఆమ్’ మెననల్సచి అతిత్ కి
పమాదల్ జా అసిస్. 27 ఒగగ్ర్ కామ్ కెర
కెర సెమల్ సేడ అసిస్. ఒగగ్ర్ రాతివొ
నిజెనాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చువెవ్ తనెన్ తా
అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక అనిన్మ్ దొరుక్
జయెనాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చలిల్క,పాలల్
నెంజిలిస్ క బాద సేడ అసిస్. 28 జేఁవ్
ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్ ఎతిక్క పిటట్వ అనెన్

† 11:23 11:23బారికుల్ 9:1-31, 11:24-30, చి 13 అదయ్యిమ్తెంతొ 28 అదయ్యిమ్ ఎద సదు కెర.
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కిచొచ్ మెలె, పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ ఉచరె తతిసి
అంక పెలిల్తయ్, కామ్ రితి జతయ్.
29 కో డిటుట్ మ్ నెంజిలె, ఆఁవ్ కి డిటుట్ మ్
నెంజిలి రితిదుకుమ్జతసి;జోవయించి
జాడు వయిలి రితి. కో పాపుమ్ తె దెరున్
సేడెల్, అంక ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తయె నాయ్
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.

32పడొత్ ,అనెన్ ఏక్బాదఆఁవ్ సేడిల్స్ చి
రిసొ గవురుమ్ నఙనుక పఁవస్ గెలయ్.
కిచొచ్చి మెలె, దమసుక్ పటున్మ్ తె
అంక ‘దెరు’ మెన జా సుటుట్ అరెత
రానొచి తెడిచొ అదికారి జా పటున్మ్ చ
సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ క రకడల్న్, 33 గని
నంపజలస అంక ‡గంపతె వెసడ
పటున్మ్ చి కోటచి ఉపిప్ర్ చి గదితె వెగడ
దా, కిటిక్వాట్ వాలివొ తెన్ కోటచి
ఒతత్ల్ తొ ఉతవ దిల, చి జో అదికారితె
దెరున్ నే సేడెత్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

12
పవులు చి సివన్

1 జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక
అసెస్. గవురుమ్ సంగనెల్ అంక లాబుమ్
నాయ్, గని పబు దెకయ్ ల సివన్ల్ చి
రిసొ, జో దెకయ్ ల రుజుజ్ ల్ చి రిసొ ఆఁవ్
సంగిందె. 2 కీసుత్ చొ మానుస్ ఎకిక్లొక
జాని. అపెప్ చొవద్ వెరుస్ల్ జలి, ఈంజొ
మానుస్ పరలోకుమ్ తె పబు తిలిస్ తె
ఉకిక్ల్ జలొ. ఈంజొ మానుస్ ఇనెన్చి
ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్
ఇనెన్చి ఆతమ్యి ఉకిక్ల్ జలి గే నేని,

దేముడు జానె. 3 గని పరలోకుమ్ చి
ఒతత్చి పరదీసుతె నిజుమ్ ఉకిక్ల్ జలొ
మెన జాని. ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్
ఉకిక్ల్జలొగేఎకిక్ ఇనెన్చిఆతమ్యిఒతత్
గెలి గే నేని, గని దేముడు జానె. 4 ఒతత్
కిచొచ్ సూనొల్ గే కేన్మానుస్కిఅనెన్ సంగుక
నెతె, సంగుక నెంజె. 5ఈంజొమానుస్చి
రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగిందె, గని
అంచి నావ్ తెన్, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ అవుక్
తిలిస్ చి రిసొయి సంగనిందె. గని వేరచి
రిసొ, జలె, గవురుమ్ సంగి నాయ్.

6 ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక ఉచరెల్,
అంక వెరి మెనుక, బుదిద్ నెంజిలొసొ
మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
సంగితిసి సతిత్మ్ గని అంచితె దెకితి
కంట సూన్ తి కంట కో అంక అనెన్
గవురుమ్ ఉచరుక అంక ఆస నాయ్
చి రిసొ తుకెల్ తయిందె. 7 పడొత్ , పబు
అంక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ నే పులితి రితి, అంక ఏక్ బాద
తంక జో సెలవ్ దా అసెస్. కిచొచ్ మెలె,
సయ్ తాన్ అంక అలల్ర్ కెరి రితి అంచి
అఁగి కంటొబూసిత్ రితిఏక్బాదదాఅసెస్;
అంక ‘పులుస్ నాయ్’ మెన. 8 జలె,
‘ఈంజ బాద అంక ములుస్’ మెన,
తివెవ్రి పబుక బతిమాలప్ జా పారద్న
కెరల్య్, 9 గని జో అంక, “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 సెమల్సేడెల్,
విరోదుమ్ సుదల్ అంక అలల్ర్ కెరెల్. ఆఁవ్
కసట్ల్సేడెల్,అంకసరద్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్
అవుక్ తిలె పొది, ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ తె
పబుచి సెకి బార్ జా జోచి గవురుమ్
దెకయ్ తయ్.

‡ 11:33 11:33బారికుల్ 9:23-25.
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సతిత్మ్ నెంజిల ‘బారికుల్’
11ఆఁవ్ 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 వేరయ్
మానుస్ల్; ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ బారికుల్’ మెన
తూమ్ సంగితస; కిచొచ్ నెంజిలె కి
ఆఁవ్ జోవయించి కంట ఇదిద్కి దాక్
నెంజి. 12 కీసుత్ క సతిత్మ్ చొ బారికి
ఆఁవ్ జలిస్ క రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త కమొ
తుమ్ చి మొకెమ్ జరుగ్ జల. మెలె, ఒగగ్ర్
బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలయ్,
చి పబు జోవయించి సెకిచ రుజుజ్ ల్
దెకయ్ లొ, ఈంజ లోకుమ్ తె నెంజిల
కమొదెకయ్ లొ, వెలెల్ల వెలెల్ల కమొజరుగ్
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 తె లాబుమ్ కెరనల్ది, అమ్ క
మోసిమ్ కెరల్ది

14ఈందె,అనెన్క్ సుటుట్ తుమ్ తెజెంక
తెయార్ జా అసిస్. 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 అబొబ్స్ క పోసిత్ రితి బోదలీ
కుడవ్ క కెరనుక పూచి నాయ్, గని
జోవయించబోదల్ క పోసిత్ రిసొ అయయ్సి
అబొబ్స్ 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 పేమ కెరెల్,

తుమి అంక తొకిక్ పేమ కెరెల్ చెంగిల్ గే?
తుమ్ ఉచర.

16 నాయ్, ఆఁవ్ జితిస్ చి జాడు
తుమ్ క వయడి నాయ్, గని ‘జో
మోసిమ్ 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’ మెన
తీతుక బలవంతుమ్ కెరల్య్, చి జో తెన్
జో అనెన్క్ బావొక తెదయ్ లయ్. తీతు
జవుస్ తుమ్ క మోసిమ్ కెరొల్ గే? నాయ్,
గెద. ఆమ్ కి జోచి బుదిద్ తెన్ ఇండుమ్
నాయ్గే? ఆమ్కిజోచిరితిజిమునాయ్
గే?
తుమ్ తె జెతి పొదిక తుమ్ సతిత్మ్

జాతా
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 వేరమారుస్ప జా తసెత్ మెన, పడొత్
తుమ్ అంకయ్ దెకిలె, ‘జో దసిస్ అసెస్,
చి అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెన తుమ్
సంగితె మెనయ్ అంక బయిమ్. అనెన్
కిచొచ్ మెలె, తుమ్ జటుల్ తెన్, గోసల్
తెన్, కోపల్ తెన్, ‘అనెన్ మానుస్ల్ కీస్
జలె జతు గని అమిమ్ చెంగిల్ కెరనుమ’
మెలి రితి బుదిద్ తెన్ ఏక్ వేల తసెత్.
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

* 12:14 12:14 పవులు జేఁవ్ కొరిందిల్ క అయయ్స్ అబొబ్స్ రితొ జయెదె, గెద. జొయియ్ జోవయింక తొలితొ
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ, గెద.
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కెర అపెప్క పాపుమ్ నే ఒపప్నల్సచి రిసొ
ఆఁవ్ ఏడుక తయెదె. కేన్ పాపల్
మెలె, లంజెబుదిద్ , లంజెకమొ, ఆఁగ్ చ
ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంతిసి, దసచ జేఁవ్
ఇండితిసి.

13
పబుచిసెకితెన్తీరుప్ కెరుక తయెదె

1 ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె
ఇనెన్తెన్ తివెవ్రి జయెదె. అయ్ లె, కకక్
తీరుప్ కెరుక జలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చి
సాచి బెద, రుజుజ్ జంక. 2 అగెగ్ పాపుమ్
కెరల్సక చి జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్జిన్ క అగెగ్
జాగర సంగిలయ్; సిచచ్ కెరుక జయెదె,
మెన. ఆఁవ్ అపెప్ ఒతత్ నెంజిలె కి, జా
సుటుట్ ఆఁవ్ ఒతత్ గెచచ్ తిలి పొది; తెదొడి
ఆఁవ్ తివెవ్రి తుమ్ తె జా తిలయ్, గెద.
జలె, తెదొడి సంగిలి రితి, అపెప్ కి కిచొచ్
సంగితసిమెలె,ఆఁవ్ అయ్ లెపొదిజేఁవ్
చెంగిల్ నే జా తిలె, కచితుమ్ తీరుప్ కెర
సిచచ్ దెయిందె.

3 “తుయిసంగితిస్ 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 అవుక్తతికయ్,
సిలువతె జోక మారల్, గని దేముడుచి
సెకిక జో జీవ్ జా ఉటట్ జితయ్. అనెన్,
జో తెన్ ఆమ్ కి అవుక్ అసుస్మ్, గని
తుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ అమ్
తుమ్ క బుదిద్ సంగుక సిచచ్ కెరుక మెలె,
యేసుక జియడొల్ దేముడుచి సెకికయ్
జరుగ్ కెరుమ్ దే. కీసుత్ తెన్ జయి సెకిక
జితసుమ్.

5 తుమ్, తుచి నముకుమ్ తె
నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే నాయ్ గే,
తుమ్ క తుమి పరిచచ్ కెరన. రుజుజ్ ల్
దెకన. యేసుకీసుత్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్
మెన తుమ్ క తుమి నేనుస్ గె? గని ఏక్

వేల జో తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ జలె, చి
పరిచచ్తె తుమ్ ఓడుప జా అసుస్స్.
6 జా 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 చిఆస. 9అమ్
అవుక్ తిలె,తూమ్డిటుట్ మ్ తిలె,అమ్ క
సరద్. అమ్ కిచొచ్చి రిసొపారద్న కెరసుమ్
మెలె,తుమ్ క ‘అపెప్చి కంటఆతమ్క అనెన్
చెంగిల్ జతు’మెనయ్పారద్న కెరసుమ్.

10తుమ్ క ఆఁవ్ దూరితిలిపొదిఆఁవ్
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. సేంతుమ్ తెన్ బెద కటుట్
తెన్ జిఁయ, చి పేమ తిలొ సేంతుమ్
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.



2 కొరింది 13:14 410 2 కొరింది 13:14

14 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ,
దేముడుచి పేమ, అనెన్ జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ దెతి కటుట్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
తవుస్, తుమ్ చి నెడిమి తవుస్.



గలతీ 1:1-2 411 గలతీ 1:13

గలతీయుల్ క రెగిడిల్
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు
గలతీయు పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 కేన్ మానుస్ నిసాన తెదయ్ లిసి

నెంజె, కేన్ మానుస్ తెంతొ జలిసి నెంజె,
యేసుకీసుత్ , జోక అనెన్ జియడొల్ దేముడు
అబొబ్సి తెనిన్, సొంత అంక నిసాన
‘అమ్ చొ బారికి’ మెన యేసుకీసుత్ చి
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో
దిలి అదికారుమ్ తెన్ బులితొ జోక
బారికి 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
పాపల్ వయన గెచచ్య్ తి రిసొ, ఈంజ
పాపుమ్ చిఉగుమ్ చిసయ్ తాన్ చితెంతొ
అమ్ 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 చొ అబొబ్క
జొఒర! *ఆమేన్.
సతిత్మ్ బోద సంగితిస్ చి రిసొచి

కోడు
6 ‘అంచ మానుస్ల్ జతు’ మెన

కీసుత్ కెరిల్ దయ వాట్ తుమ్ క బుకారొల్
దేముడుక తుమ్ గడియ నంపజలిస్
తెంతొ, తెదిద్ బే బేగి ముల ‘సుబుమ్

కబుర్’ మెన వేర మానుస్ల్ సికడిత్సి
తుమ్ సూన్ తసుచి రిసొ అంక
ఆచారిమ్! 7జా వేర కోడుక ‘సుబుమ్
కబుర్’ మెనుక నెంజె, గని సగుమ్ జిన్
కీసుత్ చి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ †మారుస్ప
కెరుక ఇసుట్ మ్ జా, తుమ్ క సికుక్ కెరతి.
8 జలె, ఆమ్ కి, పరలోకుమ్ చొ కేన్
జవుస్ దూత కి, ఆమ్ సూనయ్ లి కంట
వేరచి ‘సుబుమ్ కబుర్’ కో సికడెల్, జోచి
సిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె గెతు. 9అమ్
అగెగ్ సంగిల్ రితి, అపెప్ ఆఁవ్ అనెన్ దసిస్
సంగితసి. తుమ్ తెదొడి నంపజలి చి
కంట ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన కో తుమ్ క
కిచొచ్ వేరచి సికడెల్, దేముడు దెతి జోచి
సిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె గెతు!

సుబుమ్ కబుర్ కీసుత్ తెయ్ సికిలిసి
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 జతయ్
నాయ్.

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 సొంతయ్ అంక డీస
దెకయ్ లన్.

13అమ్ చయూదుల్ చిరితిఆఁవ్అగెగ్
కెరె తిలిసి, సంగుమ్ లు ఎతిక్క ఆఁవ్అగెగ్
§గటిట్ఙ సిచచ్ల్ కెరెతిలిసిసూనఅసుస్స్.
దేముడుచజేఁవ్సంగుమ్ లుమొతుత్ మ్ క
పూరి పాడ్ కెరుక ఆఁవ్ ఉచరె తిలయ్.

* 1:5 1:5 తెదిద్లి మెన ఆమేన్ † 1:7 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి రితి
కెర యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్ పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె’ మెన సిరియ
పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్ క కి మానుస్ల్ దసిస్ సికడ తిల. ‡ 1:10 1:10
నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’. § 1:13 1:13బారికుల్ 9:1-2.
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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 అరేబియదేసిమ్ చి బయిలు
దేసిమి †ఉటట్ గెలయ్, చి ‡పడొత్ దమసుక్
పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లయ్.
యెరూసలేమ్ తెపవులు గెచచ్ తిలిస్

18 ఒతత్ తెంతొ, అగెగ్ నాయ్, గని
తినిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, పబుక బారికి
జలొ §పేతురు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన,
*యెరూసలేమ్ తె గెలయ్, చి జో తెన్
పనర పొదుల్ తిలయ్. 19 గని ఒతత్
తిలిపొదిపబుకబావొస్జలొయాకోబుక
దెకిలయ్, గని పబుచ అనెన్ బారికుల్
తెన్ తెదొడి దసుస్ల్ జయియ్ నాయ్.
20 ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్ రెగిడత్ కొడొక ‘కిచొచ్
అబదుద్ మ్ నెంజితి’మెన, దేముడుసాచి
జతయ్.

21 ఒతత్ తెంతొ కేనె గెలయ్ మెలె,
సిరియ చి †కిలికియ పాంతుమ్ లుతె

గెలయ్. 22 తెదొడి ఎద కి
యెరూసలేమ్ తెనాయ్, 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, 24అనెన్, 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 ఎతిక్ బోదన కెరె తతత్సి
గే, యెరూసలేమ్ తెచ సగుమ్ జిన్ వెలొల్
మానుస్ల్ చి మొకెమ్ †సాచి సంగిలయ్.
కచి కచి మొకెమ్ మెలె, ‘సతిత్మ్ చ’ మెన
తుమ్ నంపజలస జాన్ తసచి మొకెమ్.
కిచొచ్క జోవయించి మొకెమ్ సంగిలయ్
మెలె,ఆఁవ్సూనయ్ తిసుబుమ్ 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 చొ జలెకి,
యూదుడు జతి గురుచి సునన్తి జో

* 1:16 1:16 దమసుక్ పటున్మ్ తె పవులు గెతె తిలి వటెట్ డీసయ్ లన్. బారికుల్ 9:3-9. † 1:17 1:17
ఏక్ వేల పారద్న కెరుక చి జోమారుస్ప జలిస్ చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒతత్ గెలన్. ‘బారికుల్’ పుసత్కుమ్ తె
జోఒతత్ 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 1:21జోజెరిమ్లి పటున్మ్తారుస్ కిలికియ
పదేసిమి తిలి. తారుస్తె గెలిస్ క బారికుల్ 9:30 దెక. జా పాంతుమ్ జేఁవ్ అనెన్ బారికుల్ తిలి యెరూసలేమ్ క
ఒగగ్ర్ దూరి తయెదె. ‡ 1:22 1:22యెరూసలేమ్యూదయపదేసిమ్ తె అసెస్. * 2:1 2:1బారికుల్
15:1-4. † 2:2 2:2 బారికుల్ 15:4, 12. ముకిక్మ్ క పేతురుచి మొకెమ్ చియాకోబుచి మొకెమ్ సంగిలన్.
బారికుల్ 15:7, 13.
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కెరనుక మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ బలవంతుమ్ కెరి నాయ్.

4 సతిత్మ్ నెంజిల నంపజలసక
మాతుమ్, కో గే లుంకచోరు ఒతత్ కడ
ఆన తిల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఒతత్ పెసిల
మెలె, అమ్ చ యూదుల్ చ పూరుగ్ ల్ చ
ఆగన్ల్ చిజా సునన్తి కెరంతిజాడు అమ్
నంపజలస నే వయితిసి దెకిలె, జేఁవ్
‡జాడుల్ అమ్వయితిరితిఅమ్ కసికడుక
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
కెరుమ్నాయ్.

6 పడొత్ ‘వెలెల్ల మానుస్ల్’ మెన
ఎతిక్జిన్ సంగితస కి ఆఁవ్ సంగితి
సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ తి
నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జలెకి
నెంజిలె కి అంక తేడ నాయ్; దేముడు
తేడల్ దెకె నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్
మెలసతె కిచొచ్ నొవిచి సికిక్ నాయ్.
7 §యూదుల్ తె జో గెచుచ్క సుబుమ్
కబుర్ సాటప్ కెరుక మెన పబు పేతురుక
కీసి అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్,
*యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచుచ్క
మెనయ్, పబు తెదవ అసెస్ మెన జేఁవ్
యెరూసలేమ్ తెచ వెలెల్ల మానుస్ల్
దెక ఒపప్నల్. 8 †యూదుల్ జలసతె
పేతురుక తెదవ జోచి అతిత్ కామ్ కెరొ
పబు, అంచి అతిత్ యూదుల్ నెంజిలసతె
కామ్ కెరయ్. 9 జలె, జోచొ బారికి

జతి పబు అంక దిలి వరుమ్ జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ చిన కెర, యూదుల్ చ
నంపజలస్ క ముకిక్మ్ జలొ యాకోబు,
‡పేతురు అనెన్యోహాను కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
§బరన్బాక చి అంక పేమ తెన్ ఆతు
దెర జొకర, యూదుల్ నెంజిలసతె ఆమ్
గెచుచ్కమెన, *యూదుల్ తెజేఁవ్ గెచుచ్క
మెన, ఒపప్నల్. 10 అమ్ క ఎకిక్ కామ్ చి
రిసొ బలవంతుమ్ కెరల్. కిచొచ్ మెలె,
యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసక
ఆముచియూదుల్నెంజిలనంపజలసక
నే పఁవిస్తె తోడు దెంక. జా కోడు, సరద్
తెన్ ఒపప్నల్య్, దసిస్ కెరసుమ్.

పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
11 గని †పేతురు జా సుటుట్

అంతియొకయతె ఉటట్ అయ్ లి పొది,
జోక అడుడ్ నెంతె ఎదారుద్ మ్ తీరుప్
సంగిలయ్. కిచొచ్క మెలె, జో పొరపాట్
జా తిలన్. 12 కీసి మెలె, ‘సునన్తి
కెరనుక ముకిక్మ్’ మెంతస సగుమ్ జిన్
యాకోబు తెంతొ నే ఉటట్ జెతె అగెగ్,
యూదుల్ నెంజిలసతె జో పేతురు
కంక అలవాట్ జా తిలన్. గని జేఁవ్
జెతికయ్, ‘యూదుల్ జతి గురుచి
సునన్తి కెరనెల్కయ్ రచిచ్ంచుప జంక
జయెదె’ మెంతి కోడు బియఁ కెర,
గుంచ యూదుల్ నెంజిలసతె కంక
ములిలన్. 13 ఒతత్చ యూదుల్ జల
నంపజల ఎతిక్జిన్ కి జో తెన్ దసిస్
గుంచ దొనిన్ మెనుస్ల్ ఇండిల, చి
బరన్బా కి జోవయించి ఉపమెనుస్తె
ఇదిల్ బెదిల్ రితి జలొ. 14 దసిస్
కెర, ‘దేముడుచి దయకయ్ యేసుకీసుత్
పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి రిసొయి
రచిచ్ంచుప జమ్ దె’ మెన జోవయించి

‡ 2:4 2:4 యూదుల్ 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’మెనఅరమయ్బాసతెన్చిజోవయించినావ్రెగడ్ 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’ మెన
జోవయించి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్.



గలతీ 2:15 414 గలతీ 3:3

పెటిట్ జానెల్ కి, ‘యూదుల్ చ ఆగన్
కారిమ్ లు ముకిక్మ్ చి’ రితి జేఁవ్
ఇండిలె, సుబుమ్ కబుర్ తె ముకిక్మ్
తిలిస్ క అడుడ్ కెరిల్ రితి జతయ్. దసిస్
జతతి మెన దెక కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్ ‡పేతురుక కిచొచ్ మెలయ్ మెలె,
“తుయి యూదుడు జెరమ్ యూదుడు
నెంజిలొ రితొ జిఁయ ఎతిక్జిన్ తెన్
బెదితసి జలె, యూదుల్ జతి రితి జేఁవ్
జంక మెనయూదుల్ నెంజిలసక తుయి
కిచొచ్క బలవంతుమ్ కెరసు!” మెన గోల
కెరల్య్.

యేసుకయ్ నంపజలిస్ తెయి
అమ్ చి రచచ్న

15 జెరుమ్న్ తె యూదుల్ జల ఆమ్,
ఆగన్ల్ నేనల్ పాపుమ్ కెరల్స జల
యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి,
16 యేసుకీసుత్ క నంపజలెకయ్ అమ్ చి
పాపుమ్పుంచి ‘జయెదె’మెనజానుమ్.
‘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 అమ్ నంపజలె అమ్ చి
పాపుమ్ పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా
అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన
జానయ్, ఆమ్ కి కీసుత్ జలొ యేసుక
నంపజా అసుస్మ్. 17 యూదుల్
నెంజిలసక ‘అమ్ చి ఆగన్ల్ రితి కెరి
నాయ్ చి పాపుమ్ కెరల్స, జేఁవ్’ మెన
అమ్ చయూదుల్ సంగితతి, గెద. జలె,
ఎకిక్ కీసుత్ కయ్ అమ్ నంపజలె అమ్ చి
పాపుమ్ పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా
అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, మెలె
అమ్ యూదుల్ చ నంపజలస ఆగన్ల్
రితి ములిలి రిసొ యూదుల్ నెంజిలస
తెన్ ఆమ్ కి పాపుమ్ కెరల్స జతసుమ్
మెనుక జలె, కీసుత్ క ‘జొయియ్ పాపుమ్

కెరయ్ లొ’మెనుక జతి. దసిస్ మెనజోచి
విలువ కడిత్సి ఉచరుక పోన!

18జలె,సేడగెలిసిఅనెన్ఆఁవ్బందిలె
అంక అఁవ్ పాపుమ్ కెరొల్సొ జయిందె
గెద? 19 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఆగన్ల్
రితి అగెగ్ ఇండ తా, ‘రచచ్నక కామ్ క
నెంజె’ మెన, ఆగన్ల్ క నంప కెరి రితిచి
తెడి జింక ములిలయ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి రిసొ జితసుమ్. 20 కీసుత్
సిలువతె మొరిల్స్ 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
పాపుమ్ పుంచి జా పునిన్మ్ జంక జతి
జలె, కీసుత్ ఆరికయ్మొర గెలన్.

3
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్

సాలు
1బుదిద్ పిటట్వనల్ ఓతుమ్గలతీయుల్,

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. 3 తుమ్ క ఎదిలి బుదిద్ కి నాయ్

‡ 2:14 2:14 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’మెనజోచిఅనెన్క్ 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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గే? పబుచి ఆతమ్కయ్ చెంగిల్ జంక
దెర, మానుస్చి సెకిచ కమొ తెన్ పూరి
కెరనుక ఉచరసు గే? 4 పబు తుమ్ చితె
జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ ఆరి గే? ఏక్ వేల జా
ఆరి జరుగ్ జంక జతి జలె. 5జోచి ఆతమ్
దా తుమ్ తె జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త
వెలొల్ కమొ కెరొసొ, జలె, ఆగన్ల్ చి
రిసొ జెయిమ్ కెరయ్ గే, మానుస్ల్
జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంప
కెరిల్ రిసొయి జరుగ్ కెరయ్ గే, తుమ్
చెంగిల్ ఉచర. జోవయించి సుబుమ్
కబుర్మానుస్ సూన నంప కెరిల్ రిసొయి.
నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు

‘పునిన్మ్’మెన దెకితయ్
6 దసిస్ అమ్ చొ పూరుగ్ 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 రిసొయూదుల్ నెంజిలసక
దేముడు జోక ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి
రితిదెకెదెమెనయ్ *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తె అగెగ్
తెంతొ రెగడ్ అసెస్. అగెగ్యి తెంతొ
అబాహామ్ క సుబుమ్ కబుర్ సంగిలి
కోడుతె,
†“తుచివంసుమ్వాట్దేసిమ్ లుఎతిక్క

చెంగిల్ వరుమ్ దొరుక్ కెరిందె”
మెన జో దేముడు రెగిడిల్ కోడు. 9 జలె,
ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ రుజుజ్ జతయ్ మెలె,
పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తితస కో

జవుల గే, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్
తిలొ అబాహామ్ తెన్ 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,
సిచచ్చిసాపెనతె దెరున్ సేడ అసిత్. కిచొచ్క
మెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ 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 డీసత్య్మెలె,ఆగన్ల్ రితి కెరిసిజో
దేముడుచిమొకెమ్ కేన్మానుస్చిపాపుమ్
పుంచెనాయ్,జోవయింకపునిన్మ్దెయె
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె
§అనెన్క్ తె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
*“కో పునిన్మ్ మానుస్ల్ జవుల గే,

జెఁవివ్ నముకుమ్జా జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ తెన్ తిలి నముకుమ్ చి రిసొ
నాయ్, గని జా ఆగన్ల్ చి కో ఇండుల గే
జేఁవ్ జివుల.
†“జాఆగన్ల్రితికోజలెపూరినిదానుమ్

కెరుల గే,
జెఁవివ్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి సెకిక జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. గని కోయి పూరి
నిదానుమ్ కెరుక నెతిరి.

* 3:8 3:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్.
ఈంజ కొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. † 3:8 3:8ఆదికాండుమ్

12:3, 18:18, 22:18. ‡ 3:10 3:10 దివ్తీయోపదేశకాండుము 27:26. § 3:11 3:11హబకూక్కు
2:4. * 3:11 3:11ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి జయెదె: పబుచి ఉపిప్రి కో నముకుమ్
తివుల గే, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ జోవయించి పాపుమ్ పుంచ జోవయింకయ్ ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి జో
దెకెదె, చి రచిచ్ంచుప జా జివుల. † 3:12 3:12 లేవీయకాండుమ్ 18:5.



గలతీ 3:13 416 గలతీ 3:24

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 కిచొచ్క వయిలన్
మెలె, అమ్ చొ అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొక
దిలి రచచ్న వరుమ్ జో కీసుత్ జలొ
యేసుచితెడి నముకుమ్తెన్యూదుల్
నెంజిలసక కి దొరుక్ జవుస్ మెన,
దేముడు సంగిలి పమానుమ్ నెరవెరుస్ప
జవుస్మెనయ్.
ఆగన్ల్ వాట్నాయ్, గని దేముడుచి

పమానుమ్వాట్ 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 వేరమానుస్ జామారుస్ప
కెరుక జయె నాయ్. ‘కామ్ క నెంజె’
మెనుక జయె నాయ్, కిచొచ్ వేరచి
బెదవుక జయె నాయ్. 16 జలె,
అబాహామ్ క చి జోచి సెకుమ్ తె
పడొత్ జెరుమ్క తిలొసొకయ్ దేముడు
పమానుమ్ కెర సంగిలన్. ఒగగ్ర్ జిన్ క
సంగితి రితి, “తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క
తిలసక” 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 చిమొకెమ్ దేముడు
జేఁవ్ పమానల్ చి కోడు సంగ ముద
దిలన్. ఒతత్ తెంతొ, చెతత్ర్ పుంజొ
ముపప్య్ వెరుస్ల్ గెలెకయ్ జో ఆగన్ల్

రితి దిలన్. జో అగెగ్ సంగ తిలి
పమానుమ్ క, కామ్ క నెంజె రితి పడొత్
అయ్ ల ఆగన్ల్ మారుస్ప కెరుక నెతిరి.
18 జలె, దేముడు దెతి వాట దొరుక్
జతి వరుమ్ ఆగన్ల్ వాట్ జెతి జలె,
జోచి పమానుమ్ కామ్ క నెంజితి, గని
పమానుమ్ వాట్ కయ్ అబాహామ్ క జోచి
దయతెన్ వరుమ్ దిలన్.

19దసిస్ జలె,ఆగన్ల్ రితి కిచొచ్ కామ్ క
జెతయ్? కిచొచ్ మెలె, రచచ్న వరుమ్ చి
దేముడు సంగిలి పమానుమ్ నెరవెరుస్ప
కెరొ జెరుమ్క తిలొసొ నే అయ్ లి మదెనె
కామ్ క అయ్ లి; మానుస్ల్ చి బుదిద్క
‘పాపుమ్ చి’మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె తతి
రిసొ అయ్ లి. పడొత్ , మదెనె జతొ
మానుస్ జలొమోసేచిఅతిత్ దూతల్ జేఁవ్
ఆగన్ల్ దిల. 20 జలె, ఆగన్ల్ దిలిస్ తె
దూతల్, మోసే, మదెనె జల, గని అగెగ్
తెంతొ చి పమానుమ్ సంగిలిసి జలె,
దేముడు, సొంత, కోయి మదెనె నే జతె
జా పమానుమ్ దిలొ, దేముడు ఎకిక్లొ.

21 జలె, దేముడుచ పమానల్ క జో
దిల జేఁవ్ ఆగన్ల్ విరోదుమ్ అసిత్ గే?
నాయ్. *పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి
రచచ్న దెతి సెకిచి ఆగన్ జో దెతొ జలె,
అమ్ పునిన్మ్ జతి రచచ్న 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,జాపాపుమ్
జా సిచచ్ తెంతొ జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జా
మెన దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ.

23 జలె, యేసుక నంపజతి వాటు నే
జెతె అగెగ్, ఆగన్లీ అమ్ క ముదొద్ కెరె తిల.
యేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతి జా
వాట్డీసిల్ ఎదక ఆగన్లీ అమ్ క జేలి కెర
తిల. 24దసిస్, కీసుత్ అయ్ లిసమయుమ్

‡ 3:13 3:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 21:23. § 3:15 3:15 అపడ్ * 3:21 3:21 నెంజిలె జీవు
దెతి సెకిచి ఆగన్….
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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
పునిన్మ్దొరుక్ జవుస్. 25గని,యేసుచి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ వాటు దొరుక్ జలి
తెంతొ, జా ఇండయ్ తొసొ జతి ఆగన్ల్ చి
ముదొద్ తె అమ్ నాయ్. 26 కిచొచ్క మెలె,
†కీసుత్ జలొ యేసుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొయి, జోవయించి తెడి
తుమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచ పుతత్రుస్లు
జలదు. 27 మెలె, 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 నెంజిలొ మానుస్’ 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 చివాటతుమ్ కయ్కిసేడత్య్.

4
దేముడుచి దయచి రిసొ జోచ

పుతత్రుల్
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. 2 జా మదెనె,
అబొబ్సి అగెగ్ తెంతొ రెగిడిల్ దీసి ఎద, జో
ఉబెడొ జోక దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి,
ఇండయ్ తొసొచి, ముదొద్చి తెడి తయెదె.

3 అమ్ చి తెన్ కి దసిస్, ఆతమ్క అమ్
బాలబోదల్ రితతిలెపొది,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 బోదచిపెటిట్ 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 రితి పాపుమ్ వయడిల్సి తెంతొ
నెతొవ గెల ములయ్ లొ మెనయ్, అమ్
ఎతిక్జిన్ నంపజలసక ‘అంచ పుతత్రుల్
జతు’ మెనయ్, జో దేముడు అబొబ్సి
జోచొ పుతుత్ స్ క తెదయ్ లన్. 6 పడొత్
తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి నిజుమి జోవయించ
పుతత్రుల్ జల’ మెన అమ్ జానిల్ రిసొ,
దేముడు జోచొ పుతుత్ స్ చి ఆతమ్ అమ్ చి
పెటిట్ తెదవ అసెస్, చి జా కోడు ఒపప్న్ తి
సరద్క ‘ఓ బ, ఓ బ’ మెన అమ్ జోక
ఉంకయ్ తసుమ్. 7 దసిస్, దేముడుచి
దయచి రిసొ, తుమ్ అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి
రితి గొతిమానుస్ల్ నెంజుసు. జోచ
పుతత్రుల్ జా అసుస్స్, చి జోచ పుతత్రుల్
జలదు మెలె, జోచి రాజిమ్ 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? 10 దీసిక, జోనుక, కాలుమ్ క,
వెరుస్క కిచొచ్ కారిమ్ లు కెరెల్ కామ్ క

† 3:26 3:26 ‘కీసుత్ ’మెలె,పూరుగ్ మ్తెంతొ ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలొదొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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జెయెదె మెన *జాడుల్ వయడత్ ఆగన్ల్ తె
తుమ్ అనెన్ దెరున్ సేడత్సు! 11జాకయ్,
‘దస అలల్ర్ తెంతొ విడద్ల్ జతు’ మెన
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ సెమ సేడిల్సి ఎతిక్
ఆరి పాడ్జా గెతయ్మెన ఆఁవ్ బితసి.
పవులుచి రిసొ గలతీయుల్

అనామ్నుమ్
12 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్

బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తూమ్
అంచి రితిజా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చొ రితొజా
అసిస్.†
ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది,

తుమ్ అంక కిచొచ్ పొరపాట్ కెరుస్
నాయ్. 13 అంచి అఁగి ఏక్ బాద తిలి
రిసొయ్, తుమ్ తె తెదొడి తా సుబుమ్
కబుర్ సూనవుక అంక వాట్ అయ్ లి
మెన జానుస్. 14 తెదొడి అంచి బాద
తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్ కి, అంక ఆఁసుస్
నాయ్, నిసాక్రుమ్ దెకుస్ నాయ్, గని
దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొ జో, నెంజిలె
‘కీసుత్ యేసు రితొ’ మెలి రితి అంక దెక,
మరియాదకెరల్దు. 15జలె,అంచిరిసొచి
తుమ్ చి తెదొడ్ చి సరద్ అపెప్ కేతె? తెదొడి
అంచిబాద చి రిసొ, తెరెల్ తుమ్ చసొంత
అంకివొ కడ కెర అంక దెతదు మెన ఆఁవ్
సాచి సంగితసి. 16 దసిస్ జలె, మదెనె
“ఆగన్ల్ వయడిత్ జాడు వయ్ తిస్ తె
తుమ్ అనెన్ గెచచ్ పొరపాట్ జతసు”
మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగిలి రిసొ
‘తుమ్ క విరోదుమ్జాఅసెస్’మెనఅంచి
రిసొ ఉచరసు గే?

17 ఆగన్ల్ క నంపజా బలవంతుమ్
కెరస, జలె, తుమ్ క పులయ్ తతి; గని
బుదిద్ నెంజిలికామ్ఉచరయ్దసిస్ 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, ఎకిక్ ఆఁవ్ తుమ్ చి
తెన్ తిలె పొది నాయ్, గని ఆఁవ్ ఉటట్
అయ్ లె పొది కి సరద్ తెన్ దెకితదు, జలె,
సరద్ జతయ్. 19 ఓ పుతత్రుల్ , కీసుత్
తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీసెత్ ఎదక
అనెన్ అంక బోదపాయితితేర్ బోదచి రితి
నొపిప్! 20తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ అపెప్ తంక
జతి, జలె, తుమ్ క ‘నాయ్, నిదానుమ్
అసిత్’ మెన ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకుక జతి, జలె,
సరద్ జతయ్. మదెనె,తుమ్ చిరిసొకిచొచ్
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 దిలి ఆగన్ల్ తె తిలిసి సూన్ సు
నాయ్ గే? 22 ఒతత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్
మెలె, అబాహామ్ క దొగు పుతత్రుల్ తిల.
ఎకిక్లొ హాగరు మెలి గొతిమానుస్చి పెటిట్
జెరిమ్లస్. అనెన్కొల్ , జలె, తేరిస్ జలి
సారాచిపెటిట్ జెరిమ్లన్. 23జాగొతిమానుస్
జలి హాగరు చి పెటిట్ జెరిమ్లొసొ, జలె,
‡మానుస్చి ఇసుట్ మ్ కయ్ జెరిమ్లన్. గని,
తేరిస్ జలి సారాచి పెటిట్ జెరిమ్లొసొ, జలె,
దేముడు సంగిలి §పమానుమ్ చి రిసొ
జెరిమ్లన్.

24 ఈంజ మతెత్లి, జలె, అమ్ క
టాలి దెకయ్ తయ్. ఈంజేఁవ్
దొగుల తేర్ బోదల్ క దెకిలె, దేముడు
సంగిల దొనిన్ పమానుమ్ చి రితి
జతయ్. ఏక్ పమానుమ్ జో సీనాయి

* 4:10 4:10 జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలసచ సిసట్ల్ తె దసఆగన్ల్ తవుల,యూదుల్ చిఅలవాట్ తె కి దస ఆగన్ల్
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మెంత ఆగన్ల్ తె అనెన్ దెరున్ సేడిల్ రితి జతయ్. † 4:12 4:12 జో యూదుడు జెరిమ్లెకి, జోవయింతెన్
బెద జోవయించి రితి జా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్ జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె. ‡ 4:23 4:23
ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్ హాగరు తెన్ సంతానుమ్ పాయి’ మెన
సారామునుస్స్ జలొఅబాహామ్ క సికడల్న్,చిహాగరుపుతుత్ పాయసారాక నిసాక్రుమ్ దెకుక దెరల్న్. § 4:23
4:23 ఆదికాండుమ్ 17:15-19.
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డొంగుర్ తె ఆగన్ల్ దిలిస్ చి పమానుమ్.
అనెన్క్ పమానుమ్, హాగరు మెలి
జా గొతిమానుస్చి రితి జా, గొతి జత
మానుస్ల్ 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. 27 సారాక చి హాగరుక జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్
రితి,
*“†గొడుడ్ జలి తేర్ బోద, తుయి సరద్ జా!
‡నొపుప్ల్నేజలితేర్ బోద,తుచిసరద్క కేక్

గలు!
కిచొచ్కమెలె, §మునుస్స్ తెన్అగెగ్ తెంతొ

బోద పాయిలి గొతిమానుస్చి
కంట,

జా గొతిమానుస్ నిసాక్రుమ్ దెకిలి అగెగ్
బోదల్ నెంజిలి *తేర్ బోదక

అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ †పుతత్రుస్లు జెరమ్ అసిత్.”
28 అబాహామ్ చి తేరిస్ జతి సారాక

“తుచి పెటిట్ అబాహామ్ క సంతానుమ్
దెయిందె” మెన దేముడు సంగ తిలన్.
జా పమానుమ్ క జెరిమ్లొసొ ఇసాస్కు.
జలె, బావుడుల్ , ఇసాస్కుచి రితి, అమ్
యేసుక నంపజలస పమానుమ్ చి
రిసొచబోదల్ జలమ్. 29జలె,జాపొది,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క
జో జెరమ్య్ లొ ఇసాస్కుక, మానుస్చి
ఇసుట్ మ్ క జెరిమ్లొ హాగరు చి పెటిట్చొ
ఇషామ్యేల్ అలల్ర్ కెరె తిలన్. అపెప్ కి,

ఆగన్ల్ రితి గొతి జలి రితి జా ఆగన్ల్ చి
రితిసేవ కెరసజాగొతిపమానుమ్తెంతొ
విడద్ల్ జల నంపజలసక అలల్ర్ కెరతి.
30 గని, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి
కిచొచ్ మెలె,
‡“గొతిమానుస్క చి జేఁవ్ తెన్ జేఁవ్ చొ

పుతుత్ స్ క ఉదడ గెలు.
కిచొచ్క మెలె, గొతి నెంజిలి మానుస్చొ

§పుతుత్ స్ క దొరుక్ జతి
వరుమ్ తె

గొతి తిలి మానుస్చొ *పుతుత్ స్ క వాట
నాయ్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 31 జలె, బావుడుల్ ,
అమ్యేసుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలస
గొతిమానుస్ల్ చ బోదల్ నెంజుమ్. గొతి
నెంజిలిమానుస్ల్ చ ఆము.

5
యూదుల్జతిగురుచిసునన్తి 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,తుమ్జోవయించితెడిడిటుట్ మ్
తా, ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ రిత జతిస్ తె
అనెన్ దెరున్ సేడ నాయ్.

2 జలె, ఆఁవ్ పవులు తుమ్ క కిచొచ్
మెంతసి మెలె, యూదుల్ జతి గురుచి
జాసునన్తితుమ్కెరనెల్, కీసుత్ క విరోదుమ్
జలి రితి, చి కీసుత్ ఆరి దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నక
తుమ్ నే విలువ దిలి రితి జయెదె.
3 జా సునన్తి కెరనుక ఉచరొ ఎతిక్
మానుస్క ఆఁవ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితసి
మెలె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి ఎతిక్ కోడు
జో మానుస్ నిదానుమ్ కెరుక అసెస్,
కెరుక ఒపప్న అసెస్. 4 ‘యూదుల్ చ

* 4:27 4:27యెసయాపుసత్కుమ్ 54:1. † 4:27 4:27సారా. ‡ 4:27 4:27సారా. § 4:27
4:27 హాగరు. * 4:27 4:27 సారా. † 4:27 4:27 యేసుకీసుత్ క నంపజలొ ఎతిక్ మానుస్ ఆతమ్క
అబాహామ్ చి గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల. జోవయించి రిసొ ‘ఒగగ్ర్ జిన్ పుతత్రుస్లు’ మెన పవులు ఇనెన్
సంగితయ్. ‡ 4:30 4:30ఆదికాండుమ్ 21:10. § 4:30 4:30యేసుచిఉపిప్రి నముకుమ్తిలసకచి

టాలి. * 4:30 4:30 ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ క చి టాలి.



గలతీ 5:5 420 గలతీ 5:18

ఆగన్ల్ వాట్ అమ్ క పునిన్మ్ దొరుక్
జయెదె, అమ్ చి పాపుమ్ గెచెచ్దె’ మెన
కోఉచరసు జలె,తుమ్ కీసుత్ క విరోదుమ్
జలి రితి జాముల అసుస్స్. మెలె, జోచి
దయ వాటు దొరుక్ జలి రచచ్నచి తెడి
తెంతొ ఎటొట్ సేడ అసుస్స్.

5 అమ్ ఎకిక్ పబుచి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిఁయ, అమ్ చి పెటిట్ దిలి
జోచిఆతమ్ తెన్,జొయియ్అమ్ చిపాపుమ్
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.

7తుమ్అగెగ్యినముకుమ్ తెఇండితె
తిలదు. పబుచి దయవాటుచి 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 తెఇదిలిదిల్పులయ్ తిపీట్సేడ
తిలె, ఒండి పాకుమ్పుల గెచెచ్దె, గెద.

10 జలె, తుమ్ క ‘అంచి కంట వేర
ఉచరి నాయ్’ మెన, పబుచి తెడి అంక
దయిరిమ్. అనెన్, తుమ్ క సికుక్ కెరొసొ,
జోకొనొస్ జలెకి,జోచిపాపుమ్ చిసిచచ్జో
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,

చి జోవయింక నొపిప్ దెతయ్ నాయ్.
12 జలె, తుమ్ క సికుక్ కెరస జోవయింక
జెఁవివ్ ఒండి కుటవనగార్ కెరంతు,మెన
అఁవ్ ఉచరసి!

యేసుక నంపజలస పబుచి ఆతమ్క
పేమతె ఇండుక

13 ‘ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ క గొతి సేవ
తెంతొ విడద్ల్ జలి రితి ఇండుత్’ మెన
పబు తుమ్ క బుకారల్న్, బావుడుల్ . గని
‘ఆగన్ల్ చ గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి
ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండుక
జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్, గని
పబుచి పేమ తెన్ తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
సేవ కెరె తా. 14 కిచొచ్క మెలె, దేముడు
మోసేతెన్ దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్ ఎకిక్ ఈంజ
కోడుతె బెదితయ్. కేన్ కోడుతె మెలె,
*“తుమ్ కయ్తూమ్కెదిద్ పేమకెరంతసు

గే,
పకక్య్ చొక తుమ్ తెదిద్ పేమ కెరుకయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 15 గని తుమ్
కుసిస్దుమ్ తెన్ తా ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
చపల్ చుపిల్ రితి జతసు జలె, తుమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి అతిత్ ఎకిక్లొ ఆతమ్క
నాసెనుమ్ నే జతి రితిజాగర తెన్తా.

16 జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్చిసెకికఇండ,
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, దేముడు

* 5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18,మతత్యి 19:19.
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మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెడిచ 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,
కొడొ జుజవ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ గగొగ్ ల్
జతిసి, గోసబుదిద్ , కోపుమ్, గార్ ఆసల్,
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 కమొ కెరస జలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె జోవయింక కిచొచ్
వాట 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 ,
23గవురుమ్నే దెకన్ తెఅనెన్మానుస్ల్ క
మరియాద దెకితిసి, ముదొద్ కెరంతిసి.
ఇసచక కేన్ ఆగన్ కి పోన మెనె నాయ్.
24 అనెన్, కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా
సొంత జల మానుస్ల్, జోవయించ
ఆఁగ్ చ పాపుమ్ చి బుదిద్చి సొంత ఆసల్
కీసుత్ మొరిల్ సిలువతె గలముల దా అసిత్.

25 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్
జీవ్ జా అసుస్మ్ జలె, 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

1 బావుడుల్ , తుమ్ తె కేన్ మానుస్
కిచొచ్ పాపుమ్ తె దెరున్ సేడ అసెస్ జలె,
జో అనెన్ బుదిద్ జతి రితి, తుమ్ ఆతమ్
వడిడ్లస జోవయింక బమమ్ నే కెరి బుదిద్
తెన్ జోవయింక చెంగిల్ వాటు దెకవ.
పడొత్ , తుమ్ సొంత పాపుమ్ నే సేడిత్
రితి, జాగర దెకన. 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 ఆరిచొజాఁ
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 కమొచి రిసొ తీరుప్
నే కెరె, సొంతయ్ కామ్ దెకన జాక
‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక జయెదె,
చి ‘చెంగిల్’మెలె,జోసరద్ జంక జయెదె.
5 కిచొచ్కమెలె,సొంతకామ్ చి రిసొఎతిక్
మానుస్క జోచిపూచి.

6 పబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస,
జోక తిలిస్ ఎతిక్తె సికడత్సక చెంగిల్
వాట దెంక అసెస్.

7 తుమ్ మోసిమ్ కెరన నాయ్.
దేముడుక కొంకడిల్ రితి కెరెల్ జీనుక నెంజె.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్మానుస్ కిచొచ్ రగుమ్
బి గలెదె గే, దసిస్చి పంటొ లాయెదె.
8 సొంత ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతి
రితి బి కో గలుల గే, జా దెరి పంటొ
కిచొచ్ లాయిల మెలె, జోవయించి సొంత
నాసెనుమ్. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి

* 6:2 6:2మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:28-31.
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ఆతమ్క చి బి కో గలుల గే, జా దెరి పంటొ
కిచొచ్ లాయిల మెలె, పరలోకుమ్ తె
బెద కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితిసి.
9 అనెన్, చెంగిల్ కమొ కెరుక బదుద్ కుమ్
జమనాయ్. కిచొచ్క మెలె, చెంగిల్ కమొ
కెరుకమదెనెఅమ్ చిమెనుస్ నేబగిలె,జా
చెంగిల్ పంటొలాయుమ్ దె. 10జాకయ్,
కేన్వాటు అయ్ లె, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క
చెంగిల్ చి కెరుమ, తోడు కెరె తమ;
ముకిక్మ్ క, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్
తిలి రిసొ జోవయించి కుటుంబుమ్
జలసకయ్.
సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్

కెరిసిచి రిసొ
11 కెదిద్ వెలొల్ అలవాటుల్ తెన్ ఆఁవ్

సొంతఆతు తెన్తుమ్ 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 చి రచచ్న’
మెన ఒపప్నెల్గిన, అనెన్ మానుస్ల్ జేఁచి
అలల్ర్ కెరుల మెనయ్ బియఁ కెర, జేఁవ్
దసిస్ కెరతి. 13 పడొత్ , జేఁవ్ జా సునన్తి
కెరనల్సయ్ కి యూదుల్ చ ఆగన్ల్ క
నిదానుమ్ కెరినాయ్, గని ‘జోవయింక కి
అమిమ్ మారుస్ప కెరల్మ్’ మెన గవురుమ్
ఆననుక ఉచరయ్, తుమ్ క ‘సునన్తి
కెరంతు’మెన బలవంతుమ్ కెరతి.

14 ఆఁవ్, జలె, ఎకిక్క పిటట్వ, కిచొచ్
వేరచిచి ఉపిప్రి గవురుమ్ ఉచరనుక
నెసి. ఎకిక్ అమ్ చొ పబు జలొ
కీసుత్ సిలువతె మొరిల్స్ కయ్ గవురుమ్
ఉచరసి. జోమొరఅంక పాపుమ్తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరిల్ రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ అంక మొరిల్ రితి జా అసెస్.
ఆఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ కయ్
సిలువ గెలన అసిస్, చి అంచి ఉపిప్రి జా
ఎతిక్క కిచొచ్ సెకి నాయ్, దసిస్చిక అంక
ఆస నాయ్. 15 యూదుల్ చి గురుచి

సునన్తి కెరన తిలె కి లాబుమ్ నాయ్.
నే కెరన తిలె కి నసుట్ మ్ నాయ్. కిచొచ్
ముకిక్మ్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తెన్ నొవర్ జెరిమ్లిసి. 16యేసుక
నంపజా నిజుమ్ చ ఇసాయేలులు జల
దేముడు నిసానల్ జోచయ్ మానుస్ల్ క,
జోచి ఆతమ్క జెరమ్ జోచి ఆతమ్ నే సెకిక
ఇండిత మానుస్ల్ కయ్ జో సేంతుమ్,
కనాక్రుమ్ దెకుస్.

17 జలె, ఈంజ తగుచి రిసొ అపెప్
తెంతొ అనెన్ కో అంక అలల్ర్ కెరు నాయ్.
అంచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ కావలె మెలె,
యేసుచి నావ్ చి రిసొ ఆఁవ్ సెమల్ సేడల్
మచచ్ల్ అంచి అఁగి అసిత్.

18 తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ పబు జలొ
అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి దయ తా తుమ్ క
తోడు తవుసు,బావుడుల్ . ఆమేన్†.
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ఎపెసియుల్ క రెగిడిల్
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు ఎపెసు
పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక
రెగిడిల్ ఉతుమ్.

మొదొల్ కోడు
1 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ కీసుత్

రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుచి
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ, జో దిలి
అదికారుమ్ తెన్ జోక బారికి జలొ ఆఁవ్
పవులు, *ఎపెసు పటున్మ్ తెచ †కీసుత్
జలొయేసుక నంపజా, సుదిద్ జాజోచయ్
మానుస్ల్ జా, జోచి తెడి తా నిదానుమ్
జలసక, రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అగెగ్ తెంతొ దేముడు ఉచరిల్ రచచ్న
2అమ్ క అబొబ్ జలొదేముడుచి పబు

జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ, సేంతుమ్,
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

3 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ 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.

5 అగెగ్ తెంతొ, జోచి పేమక ఉచర,
జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క, ‘అంచొ పుతుత్
జలొ యేసుకీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ కి అంచ

పుతత్రుల్ జవుల’ మెన, అమ్ క వరుమ్
దిలన్. 6పూరిపేమజలొపుతుత్ స్ చిఅతిత్
గవురుమ్ జలి జోచి ఎదివాట్ §దయ
అమ్ చి ఉపిప్రి జో తిలన్; జోచి నావ్
గవురుమ్ జవుస్!

7జోయేసుయి సిలువతె జోచిలొఁయి
గేడవ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ, అమ్
కెరల్ పాపల్ చెమించుప కెర, అమ్ క
*నెతొవ గెల అసెస్; 8 జోచి ఎదివాట్
దయ అమ్ చి ఉపిప్రి దేముడు అబొబ్సి
తిలి రిసొ అమ్ క †నెతొవ గెల అసెస్.
9 ఎతిక్ అరుద్ మ్ చినుత్ బుదిద్ తెన్ జో
దేముడు అబొబ్సి అగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి
మదెనె గుటుట్ తిలి రితి జా తిలె కి, అమ్
సూన్ తి రితి, జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్.
10మెలె, కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక
తెదవుక మెన, దేముడు ఉచరల్ దీసల్
బెరి కాలుమ్ క జెయిమ్ కెరిందె మెన జో
అగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి. కిచొచ్క కీసుత్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొక జో తెదవుక తిలి
మెలె, పరలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి,
బూలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి ఎతిక్ కి జో
కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ కటుట్ జతి రితి బెదవుక.

11జోచి 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.

* 1:1 1:1 బయ్ బిల్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ కోడుతె ఎపెసు పటున్మ్ తెచి కోడు తయెనాయ్.
† 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’ మెన పూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క సంగిలొ
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 1:3 1:3 పరలోకుమ్ తె అమ్ క బెదితి కోడు, ఈంజ. § 1:6 1:6
అమ్ క ఎదగ్రె పునిన్మ్ నెంజిలె కి జోచి ఎదివాట్ దయ, ఆరి, అమ్ క దిలన్; * 1:7 1:7 నెంజిలె ‘విడద్ల్
కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’. † 1:8 1:8 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర
అసెస్’. ‡ 1:13 1:13 నెంజిలె ‘కబుర్’.
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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 తిలిజోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కి దా
తుమ్ క ‘అంచయ్’ మెన జోచిముద దా
అసెస్. 14 అమ్ నంపజలసక §నెతొవ
గెల అసిస్, చి పరలోకుమ్ తె బెదితి
వాట తుమ్ క కచితుమ్ దొరుక్ కెర అసిస్
మెనయ్జోపమానుమ్ కెరిల్సిపూరి జరుగ్
జతె ఎదక ఈంజ బజాన్ జయెదె. ఈంజ
ఎతిక్చి రిసొజోచి గవురుమ్ డీసెదె.

పవులు పారద్న కెరిల్సి
15ఈంజతుమ్ కజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్

దిలి వరుమ్ చి రిసొ, పబు జలొయేసుచి
ఉపిప్రితుమ్నముకుమ్తిలిరిసొ,పడొత్
జోచయ్జలమానుస్ల్ 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 ఆసజాపారద్న కెరసిమెలె,అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుకీసుత్ క దేముడు జలొ,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ జలొ అబొబ్స్
జలొ, గవురుమ్తిలొదేముడు,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 చిఎదివాట్సొమాస్రుమ్
వాట 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 తెయ్ జోచి జా ఎదివాట్ సెకి
తిలిసి ముకిక్మ్ క కతెత్ నెరవెరుస్ప కెరల్న్.
జోచి సెకిచి రిసొచి జా కామ్ ఎతిక్ కీసి
ముకిక్మ్ క జెయిమ్ కెరల్న్ మెలె, కీసుత్ క
అనెన్ జియడ ఉటట్వ, పరలోకుమ్ తె కడ
నా, ఒతత్ జోచి సొంత ఉజిల్ పకక్య్
గవురుమ్ తెన్ వెసవాన అసెస్. 21 ఒతత్
జోక అబొబ్సి కెదిద్ గవురుమ్ దిలన్
మెలె, †కిచొచ్ అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్చి
ఉపిప్రి, ఎతిక్‡అదికారుల్ చి ఉపిప్రి,
§సెకివొచి ఉపిప్రి, *ఏలుప కెరి ఎతిక్
సెకి అదికారుమ్ తిలసచి ఉపిప్రి, జేఁవ్
మాయలోకుమ్ చ జలెకి, కేన్ లోకుమ్ చ
జలెకి, కిచొచ్ నావ్ తిలిసి నే పిటెత్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఈంజ ఉగుమ్ తె జరుగ్
జతిస్ చి ఉపిప్రి కి, జెతి ఉగుమ్ తె జరుగ్
జతిస్ చి ఉపిప్రి కి, జోక అబొబ్సి ఎతిక్చి
ఉపిప్రి వెలొల్ కెర అసెస్. 22 జెరమ్య్ లి
ఎతిక్ కీసుత్ చి చటెట్ అబొబ్సి తిఁయ,
నంపజలసక కిచొచ్ కామ్ చి రిసొ జలె
కి, కీసుత్ బోడి జతి రితి జో కెర అసెస్.
23నంపజలసమొతుత్ మ్ క ‘కీసుత్ చి ఆఁగ్’
మెనుక జయెదె. జోచి ఆఁగ్ పూరి జంక
ఎతిక్పూరి కెరొసొజొయియ్.

§ 1:14 1:14 7 నంబర్ చి ఎటొట్ 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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2
దేముడుచి దయకయ్ కీసుత్ తెన్

ఏలుప కెరిసి
1 తుమ్ కెరల్ తపుప్ల్ పాపల్ చి రిసొ

తుమ్మొర తతికయ్, తుమ్ క జో, కీసుత్
తెన్ జీవ్ కెర దిలన్. 2 అగెగ్ పాపుమ్
ఇండితె తా, ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్చ,
ఈంజ ఉగుమ్ చ కమొతె తుమ్ గెతె
తిలదు. పాడ్ జల ఆతమ్ల్ బూతల్ గట
ఎతిక్క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ చిపటిట్ గెతె
తిలదు. దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో సయ్ తాన్ చి ఆతమ్
జోవయించి కామ్ కెరయ్.

3 దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత
ఎతిక్జిన్ చి రితి ఆమ్ కి అగెగ్ మొర
తా, పాపుమ్ చ ఆసల్ జితె తా, అమ్ చి
ఆఁగ్ చి ఆసల్, అమ్ చ సొంత వేర వేర
బుదుద్ ల్ చ ఆసల్ రితి ఇండితె తిలమ్ చి
రిసొ, లోకుమ్ చమాములుమ్ ఎతిక్జిన్
కీసి సొంత సెకిక దేముడు దెతి సిచచ్తె
గెతి జెరుమ్న్ తెన్ అసిత్ గే, ఆమ్ కి దసిస్
తిలమ్. 4 గని, దేముడు ఎదివాట్
కనాక్రుమ్ దెకితొసొచి రిసొ, జోచి
ఎదివాట్ పేమ అమ్ చి ఉపిప్రి తిఁయ,
5 అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ, అమ్ ఆతమ్క
మొరల్స జలెకి, కీసుత్ అనెన్ జిలిస్ తెన్
అమ్ క జియడల్న్. పూరి జోచి దయచి
రిసొ తుమ్ *రచిచ్ంచుప జలదు.

6జలె,దేముడుఅబొబ్సి కీసుత్ యేసుక
జియడిల్స్ తెన్ అమ్ క జియడ, జోచి
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి వెగడ ఒతత్
వెసడల్న్. ఆమ్ జోచయ్ జలి రిసొ,
అమ్ క కి జా రాజిమ్ తె వెగడ, అమ్ క
కి ఒతత్ వెసడిల్ రితి కెర అసెస్. మెలె,
ఆమ్ కి జో తెన్ జోచి †రాజిమ్ తె ఏలుప
కెరసుమ్. 7 జో 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; పూరి దేముడుచి
దయచి రిసొచి కామ్ జా. పడొత్ , జో
దయకెరిల్సితుమ్నంపజానఙన్ 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
సెకికకోనెతిరి,చిపులుక నెంజె. 10అమ్
ఆతమ్క జిలిసి జొయియ్ అమ్ క నొవర్
జెరమ్య్ లిసి. యేసుకీసుత్ చిఅతిత్ దేముడు
ఆతమ్క అమ్ క కిచొచ్క నొవర్ జెరమ్య్ లొ
మెలె, అమ్ క ‘సతిత్మ్ ఇండుతు’ మెన,
జో అగెగ్ తెంతొ ఉచరల్ కమొ అమ్
నిదానుమ్ కెరుకయ్మెనయ్దసిస్ కెరొల్ .

యూదుల్ నెంజిలస అపెప్ పాసి జా
అసిత్

11జాకయ్,తుమ్పఁవస్నాయ్. 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 ఆఁగి మానుస్లి కెరి
జా గురు కెరుస్ నాయ్ చి రిసొ తుమ్ క
నిసాక్రుమ్ దెకిత్ తిల. 12 జలె, తుమ్
కిచొచ్ పఁవస్ నాయ్. మెలె, జా పొది

* 2:5 2:5 నెంజిలె, పాపుమ్ తెంతొ, తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ తెంతొ, ఆతమ్మొరున్ తెంతొ. † 2:6
2:6ఆకర్ క పరలోకుమ్ తెజోవయింతెన్ఏలుప కెరుమ్ దే. పరలోకుమ్జోవయించిఆతమ్రాజిమ్,చిజారాజిమ్ తె
అమ్ బెదయ్ జలి రితి జా బెద అసుస్మ్, చి అపెప్ తెంతొ కి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అసుస్మ్ మెనుక
జయెదె. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:6 కి దెక.
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కీసుత్ క దూరి తిలదు, పడొత్ ‘అమ్ చి
ఇసాయేల్ చ పెజల్’ మెలి దేముడుచి
రాజిమ్ తెతుమ్బెదుక నెంజిలిసి,అనెన్,
జో దేముడు పమానుమ్ కెరల్ తెదొడ్ చ
నే పెటత్ సరిగచి కోడ్ చ వరల్ తె తుమ్ క
వాటతిలినాయ్,చిజోచి రచచ్న తుమ్ క
నే దొరుక్ జలి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ తె
దేముడు నెంజిలస జా తిల. 13 గని
అపెప్, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ చ చి
పాపుమ్ వయజోచి లొఁయి సువ దా జా
పాపుమ్ పుంచిలిస్ చి రిసొ, తుమ్ అగెగ్
జోవయింక దూరి తిలసక దేముడుక జో
యేసు పాసి కెర అసెస్.

యూదుల్ కయూదుల్ నెంజిలసక కి
ఎకిక్ రాజిమ్ తె బెదయ్ లిసి

14 ‘ఆమ్ యూదులి’ మెన, ‘తుమ్
యూదుల్ నెంజిలస’ మెన, అమ్
యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె అమ్ క
తుమ్ క ‡అడుడ్ కెరి ఆగన్ల్ తయెదె. జలె,
కీసుత్ యి మొర అమ్ దొనిన్ జటుల్ చక
మదెనె జా అమ్ క దొరుక్ జలి సేంతుమ్
జొయియ్ జా, అమ్ క తుమ్ క అడుడ్ తిలి
విరోదుమ్ జొయియ్ సేడవ అసెస్. జలె, జో
దసిస్ సేంతుమ్ కెరవ,ఆము తూమ్ఎకిక్
జటుట్ చ జతి రితి కెర అసెస్. 15 కీసిమెలె,
పూరుగ్ మ్ చ ఆగన్ల్ క ఆడల్ క నంప కెరి
రితి పోన, అపెప్ తెంతొ కామ్ క నెంజిలి,
అగెగ్ దొనిన్ జటుల్ జల అమ్ మానుస్ల్ క
సేంతుమ్ కెరయ్ లి రితి, ‘అంచి తెడి
ఎకిక్ జటుట్ జతు’మెన,ఈంజలోకుమ్ చ
చి పాపుమ్ జొయియ్ జోచి అఁగి వయన,
అరిప్తుమ్ జలన్. 16 ‘జేఁవ్ దొనిన్ జటుల్
తెంతొచ మానుస్ల్ అంక నంపజా ఎకిక్
ఆఁగ్ జతి రితి దేముడు అబొబ్ తెన్ అనెన్
బెదయ్ జతు’ మెన యేసు సిలువతె
మొరిల్ కామ్ తెన్ అమ్ చి తుమ్ చి అగెగ్చి
విరోదుమ్ గెచచ్వ గెలన్. 17అనెన్, తుమ్

దేముడుక దూరి తిలసక కి, దేముడుక
పాసి రిత జల అమ్ యూదుల్ క కి, జో
సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొ బోదన కెరుక
కి అయ్ లన్. 18 మెలె, యేసుచి అతిత్
తుమ్ క కి అమ్ క కి జోచి అబొబ్స్ చి ఎకిక్
ఆతమ్ దొరుక్ జా 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, అమ్నంపజలస్
తెన్ జోచయ్ మానుస్ల్ జా, తూమ్
కి దేముడుచి రాజిమ్ చ జా అసుస్స్.
20జోచిగేర్ కపునాదికిచొచ్జయెదెమెలె,
సుబుమ్ కబుర్ సంగిత జోచ బారికుల్,
చిజోచిఆతమ్సెకికజోచకబురుల్ 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
తెడితావాటల్జాబెదబందుకఅసుస్స్.

3
యూదుల్ నెంజిలసతె సుబుమ్

కబుర్ సూనవుక పబు పవులుక
తెదయ్ లిసి

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 కామ్ సొరప్ కెరిల్స్ చి

‡ 2:14 2:14 యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దసిస్ అడుడ్ కెరి కోట తిలి. * 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 చి
యెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి.
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రిసొ తుమ్ సూన అసుస్స్. 3పడొత్ , జోచి
జాగుటుట్ జాతిలిసిపబుసొంతయ్అంక
†దెకయ్ లన్ మెన కి, సూన అసుస్స్.
‡ఈంజ గుటుట్ చి రిసొ ఇదిల్ కొటు సంగ
ఈంజఉతుమ్ తెఅగెగ్ రెగడ్ అసిస్. 4ఈంజ
తుమ్ సదు కెరెల్, కీసుత్ చి గుటుట్ తిలిసిచి
రిసొఆఁవ్జానిల్సి తుమ్అరుద్ 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. 6 జా 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 దేముడుచ పుతత్రుల్ జా
కీసుత్ చి §ఆఁగ్ జతిస్ తె బెద, కీసుత్ జలొ
యేసుచి తెడి జేఁవ్ తిలి రిసొ, దేముడు
పమానుమ్ కెరిల్సి ఎతిక్తె జోవయింక కి
వాట దొరుక్ జా అసెస్.

7అంచిపెటిట్ కమొకెరిజోచిఆతమ్సెకిచి
రిసొ, దేముడు అంక దిలి జోచి దయక
వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఈంజయ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తొ సేవ కెరొసొ జలయ్.
8 జోచయ్ జల మానుస్ల్ మొతుత్ మ్ తె
తొకిక్ విలువచచి కంట ఆఁవ్ అనెన్
తొకిక్ విలువచొ జలెకి, జోచి దయక జో
అంకయ్ దిలన్. కీసుత్ తె దొరుక్ జతి
పరలోకుమ్ చ సొమాస్రుమ్ కెదిద్ గే, కేన్
మానుస్ పూరి అరుద్ మ్ జంక నెతిరెల్ కి,
తుమ్యూదుల్నెంజిలసకఆఁవ్బోదన
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
నెరవెరుస్పజతయ్గే,చినుతుమెనయ్,
జొయియ్ అంక ఈంజ కామ్దాఅసెస్.

11 తుమ్ యూదుల్ నెంజిల
నంపజలస కి జోచి ఆతమ్గేర్ తె బెదితిస్ క
‘జరుగ్ కెరిందె’ మెన దేముడు అగెగ్యి
తెంతొ ఉచరిల్సి అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ †జరుగ్ కెరొల్ . 12 ‘ఈంజొ
యేసుకీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
అరిప్తుమ్ జలి రిసొ, అమ్ జోక
నంపజలి రిసొ,లాజ్నెంజితెదేముడుతె
గెచుచ్మ్ దే’మెనఅమ్ కపూరిదయిరిమ్
అసెస్. 13 జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్
అపెప్జేలిజాసెమల్సేడిత్స్ చిరిసొతుమ్
బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జా నాయ్. తుమ్
యూదుల్ 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. 15 మొగల్
టెక జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన పారద్న
కెరసి మెలె, 16జోచి ‡ఎదివాట్ సతిత్మ్ క,
తుమ్ చఆతమ్ల్ తెజోచిఆతమ్తా,తుమ్ క
పూరి డిటుట్ మ్ కెరుస్ మెన, 17 అనెన్,
తుమ్ చి నముకుమ్ తెన్ చి జోచి ఆతమ్

† 3:3 3:3 బారికుల్ 9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక. ‡ 3:3 3:3 1:9, 10 చి 2:11-22 దెక.
§ 3:6 3:6రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ఉతుమ్ 12అదయ్యిమ్,ముకిక్మ్ క 12:12,చిఎపెసు
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 చి పాపుమ్ వయ గెచచ్వ జీవ్ జా జోవయించి ఆతమ్ దొరుక్ కెరిల్స్ తెనిన్ జరుగ్
కెరొల్ . ‡ 3:16 3:16 నెంజిలె ‘ఎదివాట్సొమాస్రుమ్ క’.
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తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ జివుస్ మెన,
ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. దసిస్, జోచి పేమతె
చెరొ గలిల్ రితి జసెత్,జోచి పేమతె తుమ్
డిటుట్ మ్ జసెత్, 18చి 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
తుమ్జాన్ తె, చి దేముడు తుమ్ చి పెటిట్
బెర, తుమ్ క పూరి కెరెదె. జయియ్ ఎతిక్
అంచి ఆస.

20 అపెప్, జలె, అమ్ చొ దేముడుక
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కలుగు జవుస్!
అమ్ నఙిల్ కంట, అమ్ ఉచరిల్ కంట,
ఒగగ్ర్ చెంగిల్ కెరుక తెరితొసొ జో. కీసి
మెలె, జోవయించి ఆతమ్సెకి అమ్ చి
పెటిట్ కామ్ కెర కెరయ్ అమ్ క చెంగిల్
కెరెదె! 21 జాక, ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి
ఉగుమ్ క, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్,
§కీసుత్ జలొయేసుతె, చి జోచి ఆఁగ్ జల
జోక నంపజలస మొతుత్ మ్ ఇండితిస్ తె
దేముడుచి గవురుమ్ డీసెత్ తవుసు!
ఆమేన్.

4
తుమ్ ఎకిక్ పేమతె ఇండ

1 జలె, ఆఁవ్ పవులు, పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి రిసొ *జేలి
జలొసొ, తుమ్ క కిచొచ్ బలవంతుమ్ జా
సంగితసి మెలె, పబు తుమ్ క నిసాన
తుమ్ జోచయ్ జా సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ
తుమ్ క బుకారా అసెస్. జో తుమ్ క
బుకారిల్ వరుమ్ క విలువ దెకితి ఎదిలి
సతిత్మ్ తె తుమ్ జీఁవ. 2 కీసి మెలె,
తుమ్ క తూమ్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె
మెతత్న తా, సేంతుమ్ తెన్ అలల్ర్
ఓరుస్ప జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
తెన్ తుమ్ జోవయింక ఓరుస్ప జా,
3 ఎకిక్ ఆతమ్, పబుచి ఆతమ్ తా, కటుట్

తెన్ తతి ఆస తెన్ తా, దసిస్ కటుట్
తెన్ తతి రితి తుమ్ దెకన. పబుచి
సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలె, దసిస్ ఎకిక్
కటుట్ తెన్ తసెత్. 4 కిచొచ్క మెలె, పబుక
నంపజల అమ్ ఎతిక్జిన్ జోచి ఎకిక్
ఆఁగ్ జా అసుస్మ్, అమ్ ఎతిక్జిన్ చి
పెటిట్ జోచి ఎకిక్ ఆతమ్ అసెస్, చి అమ్ చి
తెన్ పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ తుమ్ క
దొరుక్ జవుస్ మెన దేముడు తుమ్ క
బుకారిల్ రిసొ అమ్ ఎతిక్క ఎకిక్ ఆస.
5 పడొత్ , అమ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ క
అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ క ఎకిక్లొ పబు,
ఎకిక్ నముకుమ్, ఎకిక్ బాపిత్సుమ్.
6 అమ్ ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్లొ దేముడు,
ఎకిక్లొ అబొబ్. ఎతిక్చి కంట వెలొల్
జలొసొ, జో. జో ఎతిక్తెయి అసెస్, జోచ
పెజల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో జితయ్.

పబుచి ఆతమ్ జోచ మానుస్ల్ 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
జోవయించ మానుస్ల్ క ఆతమ్వరల్

దిలన్”
మెన అసెస్.

9జోక ‘ఒతత్ వెగ గెలన్’ మెలె, కిచొచ్
అరుద్ మ్మెలె,జోతొలితొజోచిగవురుమ్
ముల పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జా,
బూలోకుమ్ చి కంట ఎటొట్ క మెలి రితి
ఉటట్ జా అయ్ లొ. 10 ఉత జా
అయ్ లొసొ అనెన్ ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్
వెగిల్ రితి జా, పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ

§ 3:21 3:21 1:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 4:1 4:1 3:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 4:8 4:8 కీరనలు
పుసత్కుమ్ 68:18.
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గెలన్; జో తిలిస్ క జోచి సెకిక ఎతిక్క
పూరి కెరి రిసొ.

11 జో దిల ఆతమ్సెకి వరల్ కిచొచ్
కిచొచ్ మెలె, జోచ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్
బారికుల్ జంక మెన జో నిసాన,
పడొత్ ‡జోచి ఆతమ్సెకిక జోచ కబురుల్
సూన సంగితి రిసొ అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
నిసానల్న్. పడొత్ జోక నేనల్ మానుస్ల్ క
జోచిరిసొసికడిత్ రిసొ,అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
నిసానల్న్. పడొత్ , జోక నంపజలసక
గొవుడు జా సికడిత్ రిసొ అనెన్
సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. 12 జేఁవ్ వేర
వేర సెకివొ జోచయ్ జల మానుస్ల్ క
కిచొచ్క జో దా అసెస్ మెలె, జోచి జేఁవ్
కెరి సేవక సెకి తంక, పడొత్ , కీసుత్ చి ఆఁగ్
పూరి జతి రితి నంపజలస మొతుత్ మ్
బెదితిసి పూరి జంక, చి 13 అమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ నముకుమ్ జా దేముడు
పుతుత్ స్ చి రిసొ ఎకిక్ రితి జాన, అమ్
పూరి ఆతమ్పలితుమ్ దెరి రితి ఆతమ్క
పూరి వడిడ్ల్ రితి జా, కీసుత్ కీసి సతిత్మ్ క
పూరి జా అసెస్ గే, ఆమ్ కి దసిస్ పూరి
జంక. 14 ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లమ్ మెలె,
బాలబోదల్ చి రితి అమ్ పొరపాట్ జతె
తంక నాయ్. కో నొవి కోడు సంగిలె
నంప కెర, కో వేర కోడు సంగిలె నంప
కెరుక జతె తా, మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్
మోసిమ్ కొడొ సూన్ తె తా, జోవయించ
మాయకమొక నంపజా, వాదుక ఇతత్ల్
ఒతత్ల్ గెతె కెరల్ రితి జంక నాయ్. గని,
పబుచి తెడి ఆతమ్కపూరి వడిడ్లమ్మెలె,
ఇతత్ల్ఒతత్ల్ గెతెతమునాయ్, గనిఎకిక్
నిదానుమ్ తెన్ తమ్ దె.

15 అమ్ దసిస్ ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ నే గెతి
రితి జంక మెలె, పూరి జంక మెలె, పూరి
పేమ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఎకిక్ సతిత్మ్
సంగితె తంక, చి బోడి జలొ కీసుత్ చి
ఆతమ్తె బెద, ఎతిక్తె బుదిద్ జతి రితి
ఆతమ్క అమ్వడుడ్ క. 16 కీసుత్ అమ్ క బోడి

జయెదె, చి జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్ కిచొచ్
జవుల మెలె, అమ్ జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్
మొతుత్ మ్ జోచి తెడి తా జోచి సెకి తెన్
చెంగిల్ కటుట్ తెన్తాఅమ్ఎక్ ఎకల్ వాట,
అమ్ క దిల కమొ నిదానుమ్ కెరె తిలె,
ఈంజ ఆఁగ్ పేమ తెన్ వడడ్ తా, పూరి
డిటుట్ మ్ జయెదె.

అగెగ్చ బుదిద్వొ తుమ్పూరిముల
17 జలె, పబుచి §నావ్ తెన్ ఆఁవ్

తుమ్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్ క బలవంతుమ్
కెర సంగితసి మెలె, దేముడుక నేనల్
యూదుల్ నెంజిలస కీసి జోవయించి
మెనుస్ చి వెరి ఉదెద్సుమ్ ల్ క ఇండితతి
గే, తూమ్ దసిస్ ఇండ నాయ్. 18జేఁవ్ 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. 19 రాడ్ జీవ్ చ
జా, కనాక్రుమ్ పఁవస్, ఎదగ్రె ముదొద్
నే కెరంతె లంజె ఆసల్ చ కమొతె పూరి
గెచచ్, గరచ్ కమొ ఎతిక్తె ఆస జా
గెచచ్ అసిత్. 20 తుమ్ కీసుత్ చి తెడి
సికిలిసి దసిస్ నాయ్; 21 తుమ్ జోచి
కోడు సూనల్దు మెలె, జోచి తెడి తా
జోతెయ్ సికిలదు మెలె. నాయ్, గెద,
యేసుతె సతిత్మ్ అసెస్,. 22 జలె, జోచి
కోడు సూనల్దు మెలె, జోతె సికిలదు
మెలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ చిబుదిద్
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. 23 జా గరిచ్ ఎతిక్
ముల, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చి ఆతమ్
తుమ్ చి మెనుస్తె నొవర్ జా బుదిద్ జా.
24 దేముడు దెతి నొవర్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్

‡ 4:11 4:11జోవయించిఆతమ్జోవయించిచోండిపుటట్య్ లెజోవయించ కబురుల్ సంగుల. § 4:17 4:17
నెంజిలె ‘పబుచి తెడితా’.
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గలన జయియ్ రితి ఇండ. జో ఆతమ్తె
జెరుమ్న్ మెలె, దేముడుచి రితి జతి
రితి జోచి సతిత్మ్ క జోచి సుదిద్క తుమ్ చి
ఆతమ్తె నొవర్ జెరుమ్న్ జలి రితి జతిసి.

కీస బుదిద్వొ ముల, కీసి బుదిద్ జంక
25 తుమ్ సతిత్మ్ జంక మెన జో

తుమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లొ, తుమ్
అబదుద్ మ్ ముల ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ సతిత్మ్ కొడొ జా. కిచొచ్క మెలె,
అమ్ ఎతిక్జిన్ యేసుపబుచి ఎకిక్
ఆఁగ్ క వాటల్ జా అసుస్మ్. 26 తుమ్
కోపుమ్ జంక జలె, పాపుమ్ జతి రితి
నెరవెరుస్ప కెర నాయ్. కోపుమ్ జలె,
పొదుద్ నే గెతె సేంతుమ్ జా, 27 నెంజిలె
తుమ్ చి కోపుమ్ నెరవెరుస్ప కెర తుమ్ క
పాపుమ్కెరయ్ తిరితిసయ్ తానుకవాట్
దా తసెత్, పోన. 28అగెగ్ చోరె తిలస అపెప్
తెంతొ చోరు నాయ్, గని బాద సేడల్సక
తోడు నెంజిలసక తోడు దెతి రిసొ, జోచ
అతొత్ సతిత్మ్ కమొకెర 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, చి తుమ్ లటట్బిత్సి
సూన్ తసతె బుదిద్ పలితుమ్ దెరెదె.
30 పడొత్ , ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ
తుమ్ క ఆఁవ్ నెతొవ గెలిసి కచితుమ్
జెయిమ్ జయెదె’ మెన జా 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. 31పెటిట్ విసుస్మ్ తతిసి, కోపుమ్
దెకయ్ తిసి, కోపుమ్ దెరన్ తిసి, గగొగ్ ల్,
దూసెనల్, కుసిస్దుమ్ ఎతిక్ తుమ్ క
దూరి కెర. 32చిఎకిక్లొకఎకిక్లొమెతత్న
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

1 దేముడుచ పేమ తిల బోదల్ తుమ్
అపెప్ జలి రిసొ, జో కీసి కెరయ్ గే దెక,
తూమ్ కి దసిస్ కెర, 2చి కీసుత్ కీసి అమ్ క
పేమ తా దేముడు అబొబ్స్ క దెతి దొరుక్
జలి చెంగిల్ వాసెన తిలి అరిప్తుమ్ జా,
అమ్ చి పాపుమ్ పుంచితి రిసొ జోచి
సొంత జీవ్ దామొర గెలన్ గే, తూమ్ కి
దసిస్ పేమతె ఇండ.

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
జల మానుస్ల్ లటట్బుక కి బెదె నాయ్.
4 తుమ్ లటట్బిత్స్ తె వెటాక్రుమ్ చ కొడొ
పోన,కామ్ కనెంజితకొడొపోన,వెరికొడొ
పోన; దసచ సూటి నాయ్. దసచ ఎతిక్
పోన, గని దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొ
జోకతుమ్ చిసరద్ సంగితకొడొయ్లటట్బ.
5 కేన్ కోడు ఏక్ తుమ్ కచితుమ్ దెరన
మెలె, కేన్ లంజె ఇండితొసొ, లంజెబుదిద్
సికడొత్సొ, అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్చి
ఆసక జితొసొ కో జలెకు, జోవయించి
ఆస జోవయింక దేముడు రితి జా,
దేముడుక ‘జో అమ్ క నాయ్’ మెలి
రితి విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జతయ్, గెద;
కో దస బుదిద్వొచ జలె, కీసుత్ చి దేముడు
అబొబ్స్ చి రాజిమ్ తె జోవయింక కేన్
వాట కి దొరుక్ జయెనాయ్.
ఉజిడ్ బుదిద్తె తుమ్ ఇండ

6 కామ్ 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
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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 జయెదె
మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్తె, పొరపాట్
నెంతె తిలిస్ ఎతిక్తె, సతిత్మ్ తిలిస్
ఎతిక్తె. 10 పడొత్ , కిచొచ్ ఎతిక్క చెంగిల్
మెన పబు మెనెదె గే, తుమ్ అజజ్ కెరన.

11 అందర్ 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. 12జేఁవ్మానుస్ల్ గుటుట్ తెన్ కెరె
కమొచి రిసొ సంగుక కి లాజు. 13 గని,
కిచొచ్ జలెకు అందర్ తిలిసి ఉజిడ్ క
పాసి అయ్ లె, జాక ‘జా పాపుమ్ చి’
మెన, రుజుజ్ డీసత్య్. కిచొచ్క మెలె, జా
ఉజిడి ఒతత్య్ దెకయ్ జా దెకయ్ తయ్.
14 అమ్ 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,జాగరతెన్తా. బుదిద్ నెంజిలసచి
రితి తుమ్ ఇండ నాయ్, గని చెంగిల్
బుదిద్తె ఇండ. 16 కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల
కమొ కెరుక వాట్ అయ్ లె, తెలివి తెన్,
జావాట్ అడుడ్ నే కెరి రితి, నే పిటట్య్ తె,
చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జేఁవ్ కమొ
తుమ్ కెర. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ కాలుమ్
ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చి, చి చెంగిల కమొక
కెదిద్ సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్.
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 గాయితె తా. జేఁవ్
గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్
గాయ మెలె, కీరనలు. తుమ్ చి పెటిట్
పూరి సరద్ తెన్ పబుచి గవురుమ్ సంగిత
గనుమ్ లు, బజెన తెన్ కి గాయితె తా,
20 కెఁయఁక కి, కిచొచ్ జలె కి, కిచొచ్చి రిసొ
కి ‘జొయియ్ దిలొ’ మెన, అమ్ చొ పబు
జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ అబొబ్స్
జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ తుమ్
సంగితెతా.

తెరిన్మునుస్ పేమ దెకితిస్
21కీసుత్ కమరియాదదెకితిరితి,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
కెరనజోవయించి కోడు సూన, పబుకయ్
గవురుమ్ కెరిల్ రితి అంపొ జా తంక.
23 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ క నంపజలస
మొతుత్ మ్ జోచి †ఆఁగ్ జతసుమ్. జా
ఆఁగ్ కజో కీసుత్ బోడి. జాఆఁగ్ కజోసొంత
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె. దసిస్ కి,
తేరిస్క మునుస్సి బోడి జయెదె. 24జోచి
ఆఁగ్ జత నంపజలస మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి
తెడి అసుస్మ్, గెద. దసిస్, ఎతిక్చి రిసొ
తేరిస్మునుస్స్ చితెడిఅసెస్,జోవయించి
కోడు సూనుక అసెస్.

25 తుమ్ మునుస్బోదల్ తుమ్ చ
తెరిద్వొక పేమ కెరె తా. కిచొచ్క మెలె,

* 5:8 5:8 నెంజిలె పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి ఉజిడి జా అసుస్స్. † 5:23 5:23 1:23, 4:4
దెక.
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కీసుత్ చి ఆఁగ్ జత నంపజలస సంగుమ్ క
‘చెంగిల్ జతు’ మెన, బోడి జలొ కీసుత్
జోచి జీవ్ దిలన్. 26 కిచొచ్క మెలె, ‡పాని
సువ సుదిద్ కెరి రితి,జాఆఁగ్ క జోచి కోడు
తెన్ దోవితి రితి కెర, జా ఆఁగ్ జోచి జా
గెతిరితి,పూరిసుదిద్ కెరి రిసొదసిస్ కెరల్న్.
27 కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జత అమ్,
నంపజలస మొతుత్ మ్ జోక పూరి సూటి
తిలి తెరిన్ జతి రితి, జొయియ్ గవురుమ్
తెన్ ఆనన్ తి రిసొ, జా పూరి సూటి
జతిసి కీసి మెలె, కిచొచ్ ఆతమ్ మచచ్ల్
సరద్ల్, దసస్చ కిచొచ్య్ నెంతె, జాపూరి
పబుచి, పూరి పొరపాట్ 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,
జోకయ్జొయియ్ 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 సొంత ఆఁగ్ జలి రిసొ.
31 దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిస్ కీసి
అసెస్ మెలె,
§“జాకయ్,మునుస్బోద,అయయ్స్అబొబ్స్ క

ముల, తెరిన్ ఆన,
జా తెన్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జయెదె, చి

జేఁవ్ దొగుతెర ఎకిక్ ఆఁగ్ జా
గెచుచ్ల”

మెన రెగడ్ అసెస్.
32 కీసుత్ క 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.

6
బోదల్ అయయ్స్ అబొబ్స్

1 తుమ్ బాలబోదలు, *పబుచి తెడి
అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు సూన. ఈంజ
పబుచి ఇసుట్ మ్. 2 పూరుగ్ మ్ దేముడు
రెగడ్య్ లిజా కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“అయయ్స్అబొబ్స్ క గవురుమ్ కెర.
పమానుమ్ తెన్ ఆగన్ల్ క ఈంజ తొలితొ

చి.
3 మెలె, 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 కెరవ నాయ్,
గని పబు దెతి బుదిద్ తెన్ జోవయింక
ముదొద్ కెర, పబుచి ఎతిక్ సికడ పోస.
సేవ కెరస ఎజొమానుల్

5 కో గొతిమానుస్ల్ జలె, కీసుత్ క
గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ పెటిట్తె
ఎజొమానుల్ క బియఁ, ఎకిక్ నిదానుమ్
తా, జోవయించి కోడు రితి కెర.
6 మాములుమ్ మానుస్ల్ చి గవురుమ్
ఆనన్ తి బుదిద్ తిలి రితి, ఆరి డీసుకయ్
నిదానుమ్ తిలి రితి తుమ్ జా నాయ్.
గని దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి రిసొయి
తుమ్ ‡కీసుత్ చ సేవ కెరస తిలి రిసొ,
తుమ్ చి పెటిట్చి పేమ తెన్ కెర. 7మెలె,
మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ నాయ్,

‡ 5:26 5:26 నెంజిలె, ‘బాపిత్సుమ్ క చిజోవయించి కోడుక జేఁకపూరి సుదిద్ కెర జాజోచిజా గెతి రితి కెరి రిసొ’.
§ 5:31 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24. * 6:1 6:1 మెలె ‘పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి పేమబుదిద్
తుమ్ చి పెటిట్ తిలె జోవయించి పేమకయ్ అయయ్ద్ అబొబ్ద్ చి కోడు సూన్ తె’. † 6:2 6:2 దివ్తీయోపదేశ
కాండుము 5:16. ‡ 6:6 6:6 నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతిత్ మానుస్ల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతి రితి జలి
రిసొ’.
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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 తెడి డిటుట్ మ్
తా, జోచి ఆతమ్సెకి దెరన ఇండ.
11 సయ్ తానుక తుమ్ జీన్ తి రితి,
దేముడు దెతి కిచొచ్ నే లయితి ఇనుము
సొకక్ తుమ్ గలన. 12 కిచొచ్క మెలె,
మానుస్ల్ క మానుస్ల్ కెరి యుదుద్ మ్
నెంజె, ఈంజ, గని కో కో యుదుద్ మ్
కెరసచి ఉపిప్రి అమ్ జీనుక అసెస్ మెలె,
§ఏలుప కెర గరచ్ ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి,
*జోవయించి తెడి ఏలుప కెర ఆతమ్ల్ చి
ఉపిప్రి, ఈంజ ఉగుమ్ చి అందర్ తిలి
సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తె ఏలుప కెర ఒగగ్ర్
గార్ చి సెకిచి ఉపిప్రి, మానుస్ల్ క పాడ్
కెర బూతల్ చి ఉపిప్రి,మాయలోకుమ్ చ
సెకివొ ఎతిక్చిఉపిప్రి అమ్జీనుక అసెస్.

13 జాకయ్, కేన్ సమయుమ్ క
సయ్ తాన్ చ జేఁవ్ సెకివొ అలల్ర్ కెరుక
ఉచరుల గే, దేముడు జా యుదుద్ మ్ క
దిలి కిచొచ్ నే లయితి ‘ఇనుము సొకక్’
మెనటాలిక సంగితిస్ ఎతిక్ తుమ్ గలన
తెయార్ జా తా, చి జా యుదుద్ మ్ క
టీఁవ్ క తుమ్ క సెకి తయెదె, చి జీన

టీఁవ్ తె. 14 కిచొచ్ నే లయితి జా
కిచొచ్ కిచొచ్ తుమ్ గలన మెలె, సతిత్మ్
తుమ్ క పటక్ రితి జయెదె. పబు
దిలి పునిన్మ్ తుమ్ క ఇనుము సొకక్
జయెదె, 15 మానుస్ల్ క దేముడు తెన్
బెదయ్ తి సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
తెయార్ జతిసి తుమ్ క డిటుట్ మ్ చ జోడుల్
జయెదె. 16పడొత్ అనెన్, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ తుమ్ క డాలు జయెదె. జో
గలనెల్, ఆగి లగిత సయ్ తాన్ విందిత
కండొ నే లయితి రితి నెతొవ విజయ్ తె.
17పడొత్ ,పబు దెతిరచచ్నతుమ్ చిబోడిక
ఇనుము టోపి జయెదె. పడొత్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రెగడ్య్ ల
కొడొ జోచి ఆతమ్చి కండా దసిస్ తుమ్
గలన.

18 అనెన్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్సెకి తుమ్ చి పెటిట్ తోడు తా, కెదొద్డ్
కి పారద్న కెర, పబుచి తోడు నఙన్ తెతా.
పారద్న కెరె తతి రిసొ తెలివి తెన్ తా,
ఎకిక్ నిదానుమ్ తా, దేముడుచి సుదిద్
సుదల్ఎతిక్చి రిసొ ‘చెంగిల్తతుత్ ’మెన
తుమ్ పారద్న కెర. 19 పడొత్ , †చి గుటుట్
ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రితి పబు అంక సెకి దెవుస్
మెన,అంచిరిసొకితుమ్పారద్న కెరెతా.
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

§ 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్తిలిసిఎతిక్చఉపిప్రి’. * 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి’. † 6:19 6:19 చి రిసొయి ‘చి గుటుట్ ’ మెన సంగితయ్, నెంజిలె, యూదుల్ నెంజిలస కి పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ జేఁవ్ బెదితి వాటు అయ్ లస్ చి రిసొ సంగితయ్.
1:9-10, 3:1-6.
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తుమ్ క సంగెదె. 22జాకయ్ జోక 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 నేమొరిపేమ కెరసు గే,జోచిదయ
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుసు!
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పిలిపిప్యుల్ క రెగిడిల్
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు పిలిపిప్
పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక

రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 పిలిపిప్ పటున్మ్ తెచ *కీసుత్ జలొ

యేసుక నంపజా జోచి సుదిద్ జా జోచయ్
జా, జోచి తెడి తిల మానుస్ల్ క, పడొత్
తుమ్ చ సేవ కెరొస్ క చి జోచి తెడి
సంగుమ్ చి సేవ కెర అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క, యేసుకీసుత్ చి సేవ కెర జోచ
†గొతిత్ మానుస్ల్ జల పవులు, అనెన్
తిమోతి రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడు అనెన్
పబు జలొయేసుకీసుత్ 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 కామ్
సొంత పూరి జరుగ్ కెరెదె మెన, అంక
దయిరిమ్ అసెస్. 7 తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఇసి ఉచరుక చెంగిల్. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ పేమ,
అంక దిలి దేముడుచి దయ తెన్ అంచి
తెన్ తూమ్ బెద అసుస్స్. సుబుమ్
కబుర్ చి రిసొ ఆఁవ్ *జేలి జలి సెమతె
కి, చి రిసొ జబాబుల్ దెతిస్ తె కి, రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తిస్ తె కి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆతమ్తె
అంచి తెన్ బెద తోడు అసుస్స్. 8 కీసుత్
జలొయేసుఅమ్ క కెదిద్ పేమదెకితయ్గే,
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
రిసొచి గాయ్నుమ్ చి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్
అరుద్ మ్ కెరంతి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్ చినితి
బుదిద్ జా పేమతె ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన
పారద్న కెరసి. 10 ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లదు
మెలె, చెంగిల్ తిలిస్ క గార్ తిలిస్ క
నిసుక జాన, చెంగిల్ చిక మెన ఇసుట్ మ్
జసెత్, చి కీసుత్ అనెన్ ఉత జా తీరుప్ కెరి
జా వెలిల్ దీసి ఎదక తుమ్ ఎతిక్జిన్
ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ జసెత్, చి తుమ్ క
‘పొరపాట్ జల’ మెన కో సంగుక నెతిరి.
11 తుమ్ దసిస్ పేమ, ఆతమ్చి గాయ్నుమ్
జలె,యేసుకీసుత్ తెదొరుక్జతిపునిన్మ్ చి
పూరి పలితుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెరె
తయెదె, చి దేముడుచి నావ్, జోచి
గవురుమ్ టీఁవెదె.

* 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘తెదయిందె’మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుయూదుల్ క సంగ తిలొ
దొరుక్జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:1 1:1నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ల్రిత’. ‡ 1:5 1:5బారికుల్16:12-40.
§ 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 జలిపొదిఈంజ 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 తయె నాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్ మెన సగుమ్ జిన్
ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్.
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పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్
దిలిసి

12 బావుడుల్ , 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 రిసొయి ఆఁవ్
జేలి జలిసి మెన వెలొల్ అదికారిచి గేర్
జలి అదికారుల్ క, అనెన్ ఎతిక్జిన్ జాన
అసిత్. 14 పడొత్ అనెన్, ఆఁవ్ జేలి జలి
తెంతొ ఇనెన్చ నంపజలస †పబుచి తెడి
ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ జా, బయిమ్ నెంతె
దేముడుచి ‡కోడు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ తెన్
సూనయ్ తతి.

15 సగుమ్ జిన్ జోవయించి పెటిట్చి
అంచిఉపిప్ర్ చిగోసక, కుసిస్దుమ్ఉచర
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తతి, గని
అనెన్ సగుమ్ జిన్ అమ్ చి తెన్ సరద్ తెన్
తా సూనయ్ తతి. 16 ఈంజేఁవ్ జలె,
పేమకయి సూనయ్ తతి. చి సతిత్మ్
ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొయి ఆఁవ్
ఇనెన్ జేలి తెన్ తంక దేముడుచి సెలవ్
మెన ఈంజేఁవ్ జాన్ తి. 17 జేఁవ్ గోసచ,
జలె, వెలొల్ కెరనుక ఉచర గార్ ఆస
తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తతి.
జోవయించి పెటిట్ నిదానుమ్ తతినాయ్,
గనిఆఁవ్ జేలిజలొసొకఅంక నొపిప్ దెంక
ఉచరయ్ సూనయ్ తతి. 18జలె, కిచొచ్?
జోవయించి పెటిట్చి బుదిద్ మాయచి
జలెకి, సతిత్మ్ చి జలెకి, కీసుత్ చి రిసొయి
జేఁవ్ సాడుప కెరతి. జాచి రిసొ అంక
ఒగగ్ర్ సరద్.

మొరెల్ చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
19 పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సరద్ కచితుమ్

జయిందె మెలె, తుమ్ పారద్న కెరిల్ రిసొ,
యేసుకీసుత్ చి ఆతమ్ అంకతోడు 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 గవురుమ్డీసెదెమెనఅంచి
ఆస, అంచి దయిరిమ్. 21 కిచొచ్క మెలె,
ఈంజ అఁగి ఆఁవ్ జిలె, కీసుత్ చి రిసొయి
జితసి, జోచి కామ్ కెరి రిసొయి జితసి.
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.
23 ఈంజేఁవ్ 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. 25 ఈంజ 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. 26 దసిస్, తుమ్ చితె
ఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లె, యేసుకీసుత్ చి తెడి
అంచి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ సరద్ జసెత్.

కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ నిదానుమ్తా
27 కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్

కెరి రితి ముకిక్మ్ క బుదిద్ ఇండ, చి
తుమ్ క సొంత దెకిత్ రితి ఆఁవ్ తుమ్ తె
అయ్ లె కి, నాయ్మెలె నెత వేరతె తిలె
కి, తుమ్ క ‘ఎకిక్ ఆతమ్ నిదానుమ్ తా
డిటుట్ మ్ టీఁవ, సుబుమ్ కబుర్ చి సతిత్మ్
వేరమానుస్ నంప కెరి రితి ఎకిక్ మెనుస్,
ఎకిక్ కటుట్ తెన్ బెద, 28 కిచొచ్చి రిసొ
కి విరోదుమ్ సుదల్ క నే బితె కీసుత్ చి
పచెచ్నచి కామ్ కెరతి’ మెన తుమ్ చి
రిసొ సూనిందె. తుమ్ చి నిదానుమ్
తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ రుజుజ్
దెకయెదె మెలె, జేఁవ్ నాసెనుమ్ జతిసి,

† 1:14 1:14 మెలె, ‘పవులు జేలి జలెకి పబు జోవయింక తోడు అసెస్ మెన రుజుజ్ ల్ దెక దయిరిమ్ జా….’
‡ 1:14 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.
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అనెన్ తూమ్ రచచ్న జతిసి. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు సొంత ఇసి జరుగ్ కెరయ్.
29 మెలె, 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
దాఅసెస్. 30కిచొచ్కమెలె,తుమ్అంచితె
దెకిలిరితి,అంకతిలిసిమెనఅపెప్తుమ్
సూనిల్ రితి అలల్ర్ తుమ్ క కి అసెస్.

2
కీసుత్ చి రితి,దాక్ కెరన

1 జలె, కీసుత్ తె తిలి పొది తుమ్ క
దయిరిమ్ దొరుక్ జతయ్ మెలె, పేమ
తుమ్ క పెలిల్తయ్ మెలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ అసెస్మెలె,
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. 3 సొంత గార్ ఆసక, సొంత
గవురుమ్ క, తుమ్ కిచొచ్ కెర నాయ్,
గని దాక్ కెరన, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోచి
కంటె వేర మానుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిత్
తా. 4 తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్ ఎకిక్
సొంత దెకననాయ్, గని, ఎకిక్లొచి రిసొ
ఎకిక్లొ ‘చెంగిల్ జతు’ మెన తుమ్ వేర
మానుస్ల్ 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, జొయియ్ దాకు కెరన, మానుస్ జా

జెరుమ్న్ జా,
గొతిత్ సుదొ రితొ జలన్.

8దసిస్,మానుస్జాజెరుమ్న్జాజోజోకయి
దాకు కెరన

దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్
కెర,

మానుస్ సేడిత్ మొరున్తె సేడల్న్;
సిలువతెమొర గెలొ.
జలె,
9 దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్

కెర జోమొరిల్ రిసొ,
దేముడుఅబొబ్సిజోకఎతిక్చి కంటవెలొల్

కెర
జోక ఎతిక్ నవొవ్చి కంట వెలిల్ నావ్తిఁయ

అసెస్.
10 ‘జోయేసుచినావ్సూనఎతిక్మానుస్
మొగల్ టెకజోవయింకజొకర’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
పొదిఒగగ్ర్ బియఁ దేముడు దిలి *రచచ్న
తెన్ బెదితి బుదిద్ తుమ్ ఇండితె తా.
13కిచొచ్కమెలె,జోచిఇసుట్ మ్ రితి కెరిస్ క
తుమ్ ఏక్ ఇసుట్ మి జతి రితి నాయ్,
గని తుమ్ జరుగ్ కెరుకయ్మెన, తుమ్ చి
పెటిట్ జో కామ్ కెర తుమ్ క దేముడు సెకి
దెతయ్. 14తుమ్మూరుక్మ్జలవంకొడ్
జలమానుస్చి నెడ్ మెపాపుమ్నెంజిలస
రిత, మచచ్ల్ నెంజిలస, అనెన్ నింద నే

* 2:12 2:12 ‘రచచ్న’, ‘రచిచ్ంచుప జతిసి’ మెన ఇనెన్ సంగిలె, పాపుమ్ తెంతొ చి రచచ్నక సంగితసుమ్.
అమ్కెరల్ పాపల్ చి రిసొలయితిసిచచ్ తెంతొసయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొఅమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు
యేసుచి అతిత్ రచిచ్ంచుప కెరిల్సి.
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గలిత్ రితి దేముడుచిపుతత్రుస్లు జతి రితి
తంక,ఆగాసుమ్ తెజోచిఉజిడిదెకయ్ త
సుకక్ల్ రిత తుమ్ జసెత్. 15 కిచొచ్ కామ్
తిలె కి, తెడి తెడి నే బాద సేడ, నే
అనామ్నల్ జా ఎతిక్ కమొ తుమ్ కెర.
16పడొత్ ,జీవుదెతిసుబుమ్ కబుర్తుమ్
†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. 18 తూమ్ 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, ఎతిక్జిన్ జోవయించి
సొంతయ్ లాబుమ్ దెకన్ తతి. 22 గని
తిమోతి చి నిదానుమ్ జానుస్. అంక జో
అబొబ్ మెన దెకిల్ రితి జా, పుతుత్ రితొ
జా, సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంచి తెడి
జోపబుచిసేవ కెరిల్సిజానుస్. 23జాకయ్,
ఆఁవ్ కీసి ‡జయిందె గే తుమ్ సూనెల్,
బేగి జోక తుమ్ తె తెదయిందె. 24అనెన్,
§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 తె అనెన్ తెదయ్ తసి మెలె, ఒగగ్ర్
దీసల్ జలి తుమ్ క దెకె నాయ్ చి ఒగగ్ర్
ఉచరయ్. పడొత్ , జో జొరొజ్ సేడిల్స్ చి
రిసొ తుమ్ సూనిల్స్ చి రిసొ చింత గలన
తవుల మెన జో దుకుమ్ సేడ అసెస్.
27 నిజుమి, జో మొరి రితి జలె, గని
దేముడు జోక కనాక్రుమ్ రచిచ్ంచుప
కెరల్న్. జోకయ్ నాయ్ అంక దుకుమ్ చి
ఉపిప్రి దుకుమ్ నే కలుగు జతి రితి
కనాక్రుమ్ దెకయ్ లొ. 28జాకయ్, జోక
అనెన్ దెక తుమ్ సరద్ జతి రిసొ, జోక
తుమ్ తె బే బేగి తెదవుక ఆఁవ్ ఆస
జా అసిస్. దసిస్, గెలొ మెలె తుమ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఇసి బాద సేడుక నాయ్.
29జాకయ్, *పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్
జోక తుమ్ అనెన్ బెదవన. అనెన్ దస
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ గవురుమ్
దెక. 30 కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ
తుమ్ ఉచర కెరుక నెతిరిల్ తోడు పూరి
జరుగ్ కెరుకయ్మెన, కీసుత్ చి కామ్ చి రిసొ
తెదొడిజోమొర గెతొ.

3
పబుచి తెడి సరద్ తతిస్

1 అనెన్, ముకిక్మ్ క బావుడుల్ ,
*పబుచి తెడి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్తా.
తుమ్ కఈంజఎతిక్అనెన్ రెగుడుక అంక

† 2:16 2:16 నెంజిలె ‘సూనయ్ తె తా’. ‡ 2:23 2:23 ఏక్ వేల జో జేలి జలిస్ క రకుమ్ లు జతిస్ క
ఉచరయ్. § 2:24 2:24మెలె ‘పబుచి తెడిఆఁవ్ తిలి రిసొ’అనెన్ ‘పబుచి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొ’. * 2:29
2:29 మెలె, ‘పబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అనెన్ పబు సొంత జోవయింక బెదవన అసెస్చి రిసొ పూరి….’
* 3:1 3:1మెలె, ‘తుమ్జోవయించి తెడి అసుస్స్ చి జో తెయిసరద్సంతోసుమ్ అసెస్చి రిసొ, సరద్…’
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బాద నాయ్, చి ఆతమ్క తుమ్ క చెంగిల్
జరుగ్ జయెదె.

2 సూనరుల్ రిత పబుక విరోదుమ్
జలసచి, చెంగిల్ కెరసుమ్ మెన, గార్
కెరతి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
మానుస్చి అఁగి చి జోవయించి గురుచి
†సునన్తిచి రిసొ జేఁవ్ బలవంతుమ్
కెరసచి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా.
3 ముకిక్మ్ క పబుకయి కెరి సునన్తి
కెరనల్స కొనస్ మెలె, ఆము. కీసి మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక జోచి
సేవ కెరె తా, ఆఁగుక కమొచి నంప నే
కెరె, రచిచ్ంచుప జంక జలె కీసుత్ యిసాలు
మెనయ్ఎకిక్ కీసుత్ జలొయేసుచిఉపిప్రి
అమ్ చినముకుమ్తిఁయ,జోచిరిసొయి
దయిరిమ్తెన్ సరద్ 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 చిపునిన్మ్ చి
రితి ఆఁవ్ కెరె తిలిస్ క దెకిలె. పొరపాట్
నెంతె తిలయ్.

7 గని, జా ఎతిక్తె అంక కిచొచ్
లాబుమ్ తిలి గే, కీసుత్ కయ్ పూరి
నిదానుమ్ జంకమెన, ఎకిక్ జోచిఉపిప్రి
అంచి నముకుమ్ పూరి తింక మెనయ్,
జావేరచిఎతిక్క ‘సంతోసుమ్’మెనదెక,
ముల అసిస్. 8 నిజుమి ‘అంచొ పబు
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 వేరచి ఎతిక్ పిటట్వన
అసిస్, వేరచి ఎతిక్క ఉసొట్ మెన దెకితసి.
కిచొచ్క మెలె, ముకిక్మ్ క కీసుత్ యి అంక
కావలె,జొయియ్అంకలాబుమ్, 9చిజోచి
తెడి తా, అంచి సొంత సెకిచి పునిన్మ్,
మెలెఆగన్ల్ రితి కెరిపునిన్మ్తెన్ తయె
నాయ్; 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.
10 వేరచి ఎతిక్ ముల ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్
ఆస జతసి మెలె, జోవయింక జానయ్
జో అనెన్ జీవ్ జలి సెకిచి వరుమ్ నఙన,
జా సెకిక జోవయింతెన్ ఇండుక పూరి
అలవాట్జా, జో సేడల్ సెమల్ తె బెద, జో
మొరిల్ పొది కీసి తిలొ గే, ఆఁవ్ కి దసిస్
బుదిద్ జంక, 11 చి దేముడు అబొబ్స్ చి
దయ తిలె, ఆఁవ్ మొరెల్, పరలోకుమ్ తె
గెచిచ్ందె.

† 3:2 3:2 సగుమ్ జిన్ నంపజలస జలయూదుల్, చియూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె గెతె తా, జోవయించి
సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరె తిల; జా సునన్తి కెరెల్కయ్ పాపుమ్ తెంతొ 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 కయ్ ఒగగ్ర్ గాయ్నుమ్ తయెదె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ జెఁవివ్
ఒగగ్ర్ నిదానుమ్ కెరుల, జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి రిసొబలవంతుమ్ కెరుల,చి దూతల్, బూతల్, డుంబల్,ఆతమ్ల్ క ‘అసిత్’
మెన నంప కెరుల, చి ‘మొరెల్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’మెన నంప కెరుల.
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పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి
రితి నిదానుమ్ నిగుక 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. 13 బావుడుల్ ,
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, 14యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ దేముడు
దెతి బవుమానుమ్ నఙనుక మెన, గురి
దెక నిగితసి. 15 అమ్ తె ఆతమ్క కో
వడడ్ అసిత్ జలె, ఇసి బుదిద్ తెన్ తమ.
‘పూరి పునిన్మ్ జలమ్’ మెన జవుస్,
‘జా గురితె నిగితి ఆస రితిసి నాయ్’
మెన జవుస్ తుమ్ చితె కో ఏక్ వేల వేర
ఉచరెల్, తుమ్ క దేముడు దెకవ సికడెదె.
16 గని ముకిక్మ్ క అపెప్క కిచొచ్ బుదిద్ జో
అమ్ క సికడ అసెస్ గే, జయియ్ నిదానుమ్
ఇండుమ.

17 బావుడుల్ , ఆఁవ్ కీసి ఇండితసి గే
దెక తూమ్ కి ఇసి ఇండ,చిఆమ్ఇండితి
రితి కో ఇండితతి గే దెక. 18 కిచొచ్ జాగర
ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ
తుమ్ క సగుమ్ జిన్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగ
అసిస్, చి అపెప్ కి ఏడ ఏడయ్ సంగితసి.
కిచొచ్క మెలె, ‘పరలోకుమ్ చి సుదిద్ జా,
జా సుదిద్ రితి ఇండుతు’ మెనయ్, కీసుత్
సిలువతె మొర జోవయింక రచిచ్ంచుప
కెరల్న్, గని జాచి ఉపిప్రి విరోదుమ్
కెరిల్ రితి జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్ తపుప్ బుదిద్తె
ఇండితతి. 19 జేఁవ్ నాసెనుమ్ తె
గెచుచ్ల, జోవయించి పెటిట్ జోవయింక
దేముడు, జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ

జోవయింక సరద్, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె
తతిసి 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
ఈంజమాములుమ్ ఆఁగ్మారుస్ప కెర,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ చి జోచి ఆఁగ్
ఈంజ జతి రితి తెదొడ్ కమారుస్ప కెరెదె.

4
పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ

1అంక, పేమ తిలబావుడుల్ , *పబుచి
తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ. తుమ్ క
ఆఁవ్ పేమ అసిస్, తుమ్ తె గెచుచ్క ఒగగ్ర్
ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. తుమీ అంచి సరద్,
అంచి బవుమానుమ్.

2 తుమ్ జటిట్ జలిసి ముల †పబుచి
తెడి ఎకిక్ కటుట్ తా మెన, యువొదియక
చి సుంటుకేక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా మెన
సంగితసి. 3 పడొత్ తూయి, అంచి తెన్
పబుచి కామ్ తె బెద అంక సతిత్మ్ కెరొ
బావొ, ఈంజేఁవ్ తేర్ బోదల్ క సేంతుమ్
కెరవు. అగెగ్ తెంతొ అంచి తెన్ బెద
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ చి కామ్ కెరుక
మెన సెమల్ సేడ అసిత్. అనెన్ కచి 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 తెన్ పారద్న

కెర
4 కెదొద్డ్ తెదొడి ‡పబుచి తెడి తుమ్

సరద్సంతోసుమ్ తా. అనెన్ సంగితసి.
‘సరద్సంతోసుమ్ తా’ మెంతసి. 5 తుమ్

* 4:1 4:1మెలె, పబుచి తెడి తా, జోచి డిటుట్ మ్ క తుమీ డిటుట్ మ్ టీఁవ. † 4:2 4:2మెలె, ‘జోవయించి
తెడి అసుస్స్, చి జో కటుట్ దెతొసొ. జాచి రిసొ తుమ్ క 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.
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ఇసి మెతత్న తతిసి ఎతిక్జిన్ దెక చినితి
రితి తుమ్ ఇండ. పబు §పాసి జా
అసెస్. 6 కిచొచ్చి రిసొ కి తుమ్ చింత
గలన నాయ్, గని కిచొచ్చి రిసొ కి పారద్న
కెరె తా తుమ్ క కోర్ ప జలిసి సంగ, జో
దిలిసి ఎతిక్చ రిసొ తుమ్ చి సరద్ సంగ,
తుమ్ చ ఆసల్ దేముడుకయ్ తుమ్
సంగ. 7 దసిస్, అమ్మానుస్ల్ *మీనుక
నెతిరిల్ దేముడుచి ఎదివాట్ సేంతుమ్,
చి కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తా, జా
సేంతుమ్తుమ్ చిపెటిట్ 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 కమొ తుమ్ 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 రిసొఏడుక
మెన సంగి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
కీసి జలెకి, అంక కిచొచ్ జలెకి, చింత నే
గలంతెసేంతుమ్తెన్ఓరుస్పజంకమెన
సిక అసిస్. 12ఎకెక్క్ సుటుల్ కొతుక్చి రిసొ
బాదల్ సేడ అసిస్, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి

రిసొ కి సరద్ జా అసిస్. దొనిన్ కి జాని.
కిచొచ్చి రిసొ కి, కిచొచ్ జలెకి, తిలె కంక
నెంజిలె చువెవ్ తంక, సొమాస్రుమ్ తిలె
కి, కొతుక్ తిలె కి, కీసి ఓరుస్ప జంక గే
ఆఁవ్ సిక అసిస్. 13మెలె, కీసుత్ అంక సెకి
దెతె తతత్య్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి కెరుక
తెరి.

14జలెకి,అంచిఅపెప్చిబాదతెతుమ్
బెద తోడు దిలిసి చెంగిలి. 15 ఆఁవ్
సుబుమ్కబుర్సూనవుకదెరిల్మొదొల్ 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 తిలిపొది 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 కయ్లాబుమ్ దెతయ్.

18 నాయ్, 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 జయెదె మెలె,
దేముడుక చెంగిల్ దూపుమ్ డయిలి
రితి, బలి దిలి రితి, జోక సరద్ కెరెదె.
19 జలె, 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. 20 ఉగుమ్ చి
ఉపిప్రి ఉగుమ్ క అమ్ చొ దేముడు
అమ్ చొఅబొబ్క జెయియ్! ‡ఆమేన్.

21 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తిలొ
జోవయించి సుదిద్ జలొ ఒతత్చొ ఎతిక్
మానుస్క తుమ్అంచిపేమసంగ. అంచి

§ 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ జెతిసి పాసి జా అసెస్’. * 4:7 4:7 నెంజిలె ‘అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిరిల్…’
† 4:19 4:19యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలసఅసిత్చి రిసొ,చిజోవయించవరల్ ఎతిక్యేసుచి అతిత్ దెతయ్ చి
రిసొ ‘యేసుచితెడి’మెనరెగడ్ అసెస్. ‡ 4:20 4:20ఈంజేఁవ్పుసత్కుమ్తొలితొరెగిడిల్ గీకుబాసతెన్ ‘తెదిద్లి’
మెలిస్ క ‘ఆమేన్’మెనుల.
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తెన్ తిలబావుడుల్ కి తుమ్ క జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 22జో పబుచి
సుదిద్ జా జోచయ్ జల మానుస్ల్ ఎతిక్
తుమ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ చక జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి. ముకిక్మ్ క
కొనస్ మెలె, § సర్ రానొతె కామ్ కెర
నంపజలసక సంగ.

23 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ తవుస్.

§ 4:22 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
1కొలొసిస్పటున్మ్ తెచకీసుత్ క నంపజా

జోచి సుదిద్ జాజోచయ్జలజోచితెడితా
నిదానుమ్ జల బావుడుల్ క, 2 దేముడుచి
సెలవ్ చి రిసొ *కీసుత్ జలొ యేసుచి
రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొజో
దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోచొ బారికి జలొ
ఆఁవ్ పవులు, బావొ జలొ తిమోతి తెన్,
రెగిడిల్ ఉతుమ్.
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి దయ

సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుసు!
జేఁవ్ కొలొసిస్ పటున్మ్ చచి రిసొ

పవులుజోవయించిసరద్ సంగపారద్న కెరె
తిలిస్ చి కోడు

3 తుమ్ చి రిసొ కెఁయ పారద్న కెరెల్
కి, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చొ
అబొబ్స్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి రిసొ
అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్. 4 కిచొచ్క
మెలె, జో కీసుత్ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్
నంపతిలిస్ చి రిసొ, పడొత్ జోచయ్ జల
నంపజలస ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ
కెరిస్ చి రిసొ, అమ్ సూన అసుస్మ్.
5 పరలోకుమ్ తె తుమ్ చి రిసొ తియఁ
తిలిసి ఆసతె దెకితె తిలి రిసొ, తుమ్ క
పెటిట్ తిలి నముకుమ్ చి పేమచి, రిసొ
తుమ్ ఇసిజా అసుస్స్. జాఆసతె దెకితె
తిలిస్ చి రిసొతుమ్సతిత్మ్ 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 సుబుమ్ కబుర్
ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్. 7 పేమ జలొ
అమ్ చి తెన్ పబుచొ సేవ కెరొసొ జలొ
ఎపపా, జలె, పబుచి ఈంజ సుబుమ్
కబుర్ సరిగా, కిచొచ్ వేరచి నే బెదయ్ తె
సికడిత్కయ్, పూరి అరుద్ మ్ కెరనల్దు.
అమ్ ఒతత్ గెచుచ్క నెతిరిల్ రిసొ జొయియ్
అమ్ చి నావ్ తెన్ మెలి రితి, కీసుత్ క
నిదానుమ్ తిలొ సేవ కెరొసొ జా 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.

9 జాకయ్, 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,
చిఅమ్జోచమానుస్ల్జా ఇండుకమెన
జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే,
తుమ్ పూరి జాన్ తు మెనయ్ తుమ్ చి
రిసొ పారద్న కెరసుమ్. 10జోచి ఇసుట్ మ్
జానెల్, జోచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ తెన్ తిలె,
పబుచి విలువ దెకయ్ తి రితి తుమ్
ఇండితె. దసిస్, చెంగిల్ కమొ ఎతిక్తె
ఇండ పలితుమ్ దెర దెర, అగెగ్చి కంట
దేముడుక రోజుక ఒగగ్ర్ జాన జాన,
జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండ ఇండ, జోక
పూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె. 11 అనెన్
కిచొచ్ మెన అమ్ పారద్న కెరసుమ్ మెలె,
జోచి పరలోకుమ్ చి సెకిక తుమ్ చి పెటిట్

* 1:2 1:2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలొ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:5 1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’.
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జోచి సెకి బెరవ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి
తుమ్ చిపెటిట్ జోదెతిసంతోసుమ్ కతుమ్
ఎతిక్ బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా
నిదానుమ్ తా. 12 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ
దేముడుక తుమ్ చి సరద్ సంగితె. కిచొచ్క
మెలె, జోచయ్ సుదిద్ జల మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ తెన్ జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్ తెచి
సొమాస్రుమ్ తె అమ్ క వాట సేడిత్ రితి
జోవయించి దయక అమ్ క విలువ దెక
అసెస్. 13 మెలె, 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 జలొసొ
యేసుయి

15యేసుతెఅమ్, నేడీసొత్ దేముడుచి
పోలిక డీసత్య్. §జెరుమ్న్ ఎతిక్క జో
తొలుస్ర్,జోవెలొల్ . 16కిచొచ్కమెలె,ఎతిక్
కి యేసు తెన్ జెరుమ్న్ జలి. కేనె తిలె కి,
పరలోకుమ్ తెతిలె కి,బూలోకుమ్ తెతిలె
కి, కేన్లోకుమ్ తెతిలె కి, నేడీసిత్సి జలెకి,
డీసిత్సి జలెకి, కేన్లోకుమ్ చసిఙాసనల్ తె
తిలస కి, ఏలుప కెరి సెకి అదికారుమ్
తిలస కి, అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్,
అదికారుల్ ఎతిక్, పరలోకుమ్ చ జలెకి,
బూలోకుమ్ చ జలెకి, ఎతిక్ కి జోచి అతిత్
జెరమ్య్ జలి. జోచి రిసొయి జెరమ్య్
జలి. 17 *ఎతిక్చి కంట తొలితొ తిలొ
సుదొజొయియ్, ఎతిక్క ఆదారుమ్జలొసొ
జొయియ్. జో నెంజిలె, జేఁవ్ తతత్ నాయ్.

18 పడొత్ , జోచి †ఆఁగ్ జల నంపజలస
బెదితిస్ మొతుత్ మ్ క జో బోడి, జో
మొదొల్. మొరున్క జీన జితసక జో
తొలుస్ర్. కిచొచ్క మెలె, కిచొచ్చి రిసొ కి
జో వెలొల్ తంక. 19 కీసుత్ చి పెటిట్ పూరి
తంక మెన, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ జలి.
20 పడొత్ యేసుకీసుత్ సిలువతె అరిప్తుమ్
జా జోచి లొఁయి సుఁవిలి వాటు పాపుమ్
పుంచితిస్ చి సెకిక ‡బూలోకుమ్ తెతిలిసి
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
21 తుమ్ కొలొసిస్యుల్ కి అగెగ్ జోక

వేరయ్మానుస్ల్ జా, తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె
జోక విరోదుమ్ జా తిలి రిసొ వెరి వెరి
కమొ కెరె తిలదు. 22 గని, జోచి ఆఁగ్
మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చి పాపుమ్ వయ
తుమ్ క కి జో బెదవన అసెస్. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ జోచి సుదిద్ జా, జోచయ్
జా, తపుప్ నెంతె, కిచొచ్ గరిచ్కి నెంతె
జా, దేముడు అబొబ్స్ చి మొకెమ్ జో
తుమ్ క టీఁవొ కెరెదె. 23 గని జా జరుగ్
జంక మెలె, తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్
జా జొయియ్ పునాది జతిస్ తె టీఁవ,
*‘పరలోకుమ్ తెగెతివాటుఅమ్ కదొరుక్
జలి’మెంతి దయిరిమ్దెతితుమ్ సూనిల్
సుబుమ్ కబుర్ నే ములెత్ అనామ్నుమ్ నే
జతె, వేరతె నే గెతె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ తుమ్ నిదానుమ్ తంక.
జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఈంజ సుబుమ్
కబుర్ ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్
జా అసెస్. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ

‡ 1:14 1:14 ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్ క
నెతొవ గెల అసెస్, మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అసెస్. § 1:15 1:15 నెంజిలె, ‘జెరమ్య్ లిసి
ఎతిక్క’. గని జెరమ్య్ లిసి జయెనాయ్, జో. దేముడీ జాజో ఎతిక్చి కంట అగెగ్య్ తిలొ. యోహాను 1:1-2, 14.
* 1:17 1:17 ‘తొలితొచొ’మెలె, జోతొలితొ తెంతొ అసెస్, చి జొయియ్ముకిక్మ్ 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. † 1:24 1:24జో జేలిజా తిలన్. 4:3, 10 దెక.
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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 ఓరుస్ప జా కుటట్య్ లి
రితి జతయ్. కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్
జల జోచయ్ సంగుమ్ క ‘జోచి కబుర్
సూన్ తు’ మెనయ్, ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్
సెమల్సేడత్సి. 25జోచయ్జలమానుస్ల్
మొతుత్ 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.
26జాకోడు కిచొచ్ జయెదెమెలె,ఉగల్ చి
ఉపిప్రి ఉగల్ చ మానుస్ల్ నే సూన్ తి
రితి జో §లుంకడ తిలి గుటుట్ . జా
అగెగ్ లుంకడ తిలె కి, అపెప్యి జోక
నంపజల జోచయ్ జల మానుస్ల్ క జో
సూనవ అసెస్. 27 తుమ్ తె తెదయిందె
మెన యూదుల్ క దేముడు సంగ తిలొ
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
కీసుత్ , ఉజిడ్ తిలి గవురుమ్ చి ఆస
తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసచి పెటిట్ కి
అసెస్. పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ చి
దయిరిమ్తుమ్ కయ్ కిదొరుక్ కెర అసెస్.
జయియ్ కోడు జోచి గుటుట్ జా తిలి. జా
రచచ్న కెతిత్జిన్ యూదుల్ నెంజిలసక
కెదిద్ సొమాస్రుమ్ కెరయ్! కెదిద్ వెలిల్
కోడు, ఈంజ. జయియ్ గుటుట్ జోచయ్
జలమానుస్ల్ కయ్జోజానవుక ఇసుట్ మ్
జలొ!

28 జలె, ఆకర్ క తీరుప్ జంక మెన
ఎతిక్జిన్ దేముడుచి మొకెమ్ టీఁవొ కెరుక
మెన, కీసుత్ క నంపజల మానుస్ల్ ఆతమ్
తెన్ పూరి వడిడ్ల మెలె, జోవయింతె
ఎతిక్ మానుస్ పూరి జా జోవయించి

మొకెమ్ టీఁవొ జలె, అమ్ జోవయింక
బవుమానుమ్ దిలి రితి జయెదె.
జాకయ్, *‘ఆతమ్ తెన్ పూరి వడుడ్ తు’
మెనయ్, కీసుత్ చి రిసొ బాల వెలొల్
ఎతిక్జిన్ క అమ్ సూనయ్ తె తా, వేర
బుదిద్వొచి రిసొ జాగర సంగితసుమ్,
జోచి రిసొచి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ జోవయింక
సికడత్సుమ్. 29 జోక ఆతమ్క పూరి
వడుడ్ త్! మెనయ్, అంచి పెటిట్ జోమొచచ్
తెన్ దెతి జోచి ఎదివాట్ సెకి ఎతిక్ తెనిన్,
పూరి మెనుస్ దా, జోచి కామ్ ఆఁవ్ 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’
మెన ఆఁవ్ కెదిద్ ఆస తెన్ ఉచరసి గే
పారద్న కెరసి గే తుమ్జానుకమెనఅంచి
ఆస. 2 తుమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన ఆస జతసి మెలె, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్మొతుత్ మ్ఎకిక్పేమఎకిక్ 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 కయ్ జానుల మెన తుమ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ ఆస జతసి. 3 జో 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 కమోసిమ్నే కెరి రితితుమ్జాగర
తా. 5 ఆఁగ్ క మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క దూరి
అసిస్, గని ఆతమ్క తుమ్ చి పాసి తా,
తుమ్ అపెప్ సుదిద్ ఇండితిసి, కీసుత్ చి

‡ 1:25 1:25ఎపెసు 3:1-13. § 1:26 1:26ఎపెసు 1:9, 3:3-4. * 1:28 1:28ఎపెసు 4:12-14.
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ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్
తిలిస్ చి రిసొఆఁవ్ సూనిల్ రిసొ, సరద్ తెన్
అసిస్.

6జలె, పబు జలొ కీసుత్ యేసుక తుమ్
నంపజా తిలదు. 7 జలె, జోచితె *చెరొ
గల డిటుట్ మ్ టీఁవొ జా తిలి రితి, చెంగిల్
గేర్జాతంకమెన కీసిడిటుట్ మ్పునాదితె
జా తంక ముకిక్మ్ మెలె, దసిస్, జో
కీసుత్ పునాది జతిస్ చి ఉపిప్రి తుమ్
టీఁవొ డిటుట్ మ్ జా, చి జోచి తెడి ఆతమ్తె
వడడ్ , కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చినముకుమ్ చి రిసొ
ఎపపా తుమ్ క సికడిల్సి ఎతిక్ దెరన,
అనెన్ డిటుట్ మ్ జతె తా. జో పబు కెరిల్
దయ ఎతిక్చి రిసొ జోక తుమ్ చి సరద్
దెకయ్ తె తా, జోచి తెడి జిఁయ జో దెతి
బుదిద్తె తుమ్ ఇండ.

8 తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ వేర బోదన
కెరిసి తెన్ రితయ్ కొడొ తెన్ మానుస్ల్
అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాట్ కమొ, †ఆగన్ల్ క,
ఆతమ్ల్ క, దూతల్ క బూతల్ క, బిత
అలవాట్ 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, జొయియ్ పూరి ఆఁగ్ రూపుమ్
తెన్ కీసుత్ చి పెటిట్ జితయ్. 10 చి
‡అదికారుమ్ తిలిస్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి,
§అదికారుల్ ఎతిక్చిఉపిప్రి తిలొ కీసుత్ చి
తెడి తుమ్ ఆతమ్క పూరి దా అసుస్స్.
11 పూరుగ్ మ్ చి అలవాట్ తెన్ అమ్ చ
యూదుల్ ‘దేముడుచమానుస్ల్ ఆము’
మెనన, జోచి సుదిద్ కారిమ్ చి సునన్తి
కెరనుల. జా, జలె, ఎకిక్ అఁగి జరుగ్
జతిసి. తూమ్, మాతుమ్, అపెప్ కీసుత్ చి
తెడి కీసి జా అసుస్స్ మెలె, కీసుత్ చి తెడి

సుదిద్ కెరి సునన్తి కెరనిల్ రితి జా అసుస్స్.
మానుస్ అఁగి కెరనిల్ సునన్తి నెంజె, గని
ఈంజఆఁగ్ చఆసల్బుదుద్ ల్ సిందవెంట
గెలిసి. 12 కీసుత్ మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చి
ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ చి జీవ్మొర గెలన్,
ఈంజ ఆతమ్జీవ్ తుమ్ క కీసి దొరుక్ జలి
మెలె, కీసుత్ క మొరస తెంతొ జియడొల్
దేముడుక సెకిక తుమ్ నంపజలదు. చి
జోఅనెన్ జీవ్జాఉటిల్స్ తెన్జోచిఆతమ్క
తుమ్ ఆతమ్జీవ్ జా ఉటల్దు. ఇనెన్చి
గురుక బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు.

13 పడొత్ , తుమ్ పాపుమ్ కెరె తా అగెగ్
ఆతమ్క మొరల్సయ్ జా తిలదు, ఆఁగ్ క
యూదుల్ చిసుదిద్ సునన్తి నెంతెతిలదు,
తుమ్ దసిస్ మొరల్సయ్ జా తతికయ్,
దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ క అనెన్ జియడ,
జో తెన్ కి తుమ్ క జియడల్న్. కీసి మెలె,
జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చ పాపల్ ఎతిక్
అమ్ క చెమించుప కెరల్న్. 14 మెలె,
పూరుగ్ మ్ తెంతొచ ఆగన్ల్ అమ్ చి ఉపిప్రి
దావ రెగిడిల్ రితి జతయ్. గని, జా
ఆగన్ల్ చ నిందల్ ఎతిక్ జో దేముడు
అబొబ్సి పుంచ గెలన్. కీసి మెలె, కీసుత్
మొరిల్ సిలువతె జా ఆగన్ల్ క మేకుల్
తెన్ పెట ముల దిలి రితి పుంచ గెలన్.
15 దసిస్ కెర, దస ఆగన్ల్ చ నిందల్ చ
కోడుల్ వయడత్ అమ్ క పాపుమ్ సికడల్
ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్, గటచి సెకి
పాడ్ కెర గెల కెర, ఎతిక్చి మొకెమ్
జోవయింకలాజ్ కెరవ, కీసుత్ జోవయించి
ఉపిప్రిజీనల్న్. అమ్కీసుత్ క నంపజలసచి
ఉపిప్రి దసచక కి కిచొచ్ సెకి నాయ్.

16 జాకయ్, కతిసిచి రిసొ పితిసిచి
రిసొ ‘ఈంజగార్,జాగార్’మెనజవుస్,
నెంజిలె, ‘పండుగు దీసి, ఆమస్ దీస్ చి
రిసొ, నెంజిలె బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి

* 2:7 2:7ఎపెసు 3:17దెక. † 2:8 2:8నెంజిలె, ‘బాలబోదల్అరుద్ మ్ కెరంతిఎదిలిగాయ్నుమ్ చసిసట్లు’.
‡ 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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రిసొ, కిచొచ్ కిచొచ్ కెరెల్ గార్’ మెన తుమ్ క
కో సంగుత్ అవ్ కాసుమ్ దాస నాయ్,
సికడెల్ సూననాయ్. 17పడొత్ జరుగ్ జతిస్ క
దసచ ఎతిక్ ఎకిక్ నీడ. జా నీడ గలొత్ సొ
కీసుత్ . 18జాకయ్, “చువెవ్ తా దూతల్
గటకతుమ్జొకర”మెనకోసికడెల్,తుమ్
దెరున్ సేడ నాయ్. “దసచక నే జొకరెల్
కిచొచ్గె పిటెట్దె” మెన బియడత్సక తుమ్
బియఁ నాయ్. దస కమొ సికడొత్సొ
కో జలెకు కిచొచ్క నంప కెరయ్ మెలె,
రిత సివన్ల్ క, దసిస్ జోచి సొంత మెనుస్
తిలిస్ క ‘వెలిల్చి’ మెన పుల. 19 కీసుత్ క,
మెలె బోడిక, జోమానుస్ అఙ జా ముల
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 చి ఈంజ
లోకుమ్ చి పాపుమ్ 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. 23 మానుస్ల్
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
దసఆగన్ల్ముదొద్ కెరుక నెతిరి, గెచచ్వుక
నెతిరి.

3
పరలోకుమ్ తిలిస్ క ఆస జంక

1 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద జో తెన్
జీవ్ జా ఉటట్ , జోచి ఆతమ్తె తుమ్ జీవ్
జలదు. జలె, జో జీవ్ జా ఉటట్ ,
ఉపిప్రి, దేముడు అబొబ్స్ చిఉజెతొపకక్
పరలోకుమ్ తె వెస అసెస్. జాకయ్, జో
ఉపిప్ర్ వెస తిలిస్ తెచి ఎతిక్క తుమ్
ఆస జా. 2 ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ క
ఆస జా నాయ్. పరలోకుమ్ చిక ఆస
జా. 3 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తుమ్మొరయి అసుస్స్, చి దేముడుచి
తెడి కీసుత్ తెయ్ తుమ్ చి జీవు కీసుత్ తె
దేముడుచితెడిలుంకడఅసెస్. 4అమ్ చి
జీవు తిలొ కీసుత్ కెఁయఁక అనెన్ ఉత జా
డీసెదె గే, తుమ్ కి తెదొడ్ క జో తెన్
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తెన్ జతిస్ తె
డీసెత్.

5 జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ ఈంజ
లోకుమ్ చి బుదిద్చి కిచొచ్ జలెకు తయెదె
గే, జాక తుమ్ గెచచ్వ గెల; జాక
మార. కీస బుదిద్వొ మెలె, లంజెకమొ,
లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే
కెరంతిసి, గారిచ్చి ఉపిప్ర్ చి ఆస, పడొత్
అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతి
ఆస; ఇసిచిజలె,సతిత్మ్తిలొదేముడుక
ముల వేర దేముడుల్ మెలొసొక పేమ కెరిల్
రితి జతయ్, జాక ‘దేముడు’ మెలి రితి
కెరిల్ బొమమ్క జొఒర కెరిల్ రితి జతయ్.
6 దస కమొచి రిసొ *జోచి కోడు రితి
కెరుక నెసిల మానుస్ల్ క దేముడుచి
కోపుమ్ చి సిచచ్ లయెదె.

7అగెగ్ తుమ్జేఁవ్ చినెడ్ మెజితిపొది
దసచ ఎతిక్ కెర ఇండితె తిలదు. 8 గని
అపెప్ దసచ ఎతిక్ కి తుమ్ క దూరి కెర.
కీసచమెలె,కోపుమ్దెకయ్ తిసి,కోపుమ్
దెరన్ తిసి, కుసిస్దుమ్, దూసెనల్,
వెటాక్రుమ్ చ కొడొ. 9 పడొత్ , ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ అబదుద్ మ్ సంగ నాయ్, కెర

* 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ చి ఎదిలి గాయ్నుమ్ చి అలవాట్ముల….’ * 3:6 3:6 ‘జోవయించి’
తెంతొ ‘మానుస్ల్ క’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్.
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నాయ్. కిచొచ్క మెలె ఈంజ లోకుమ్ చి
పాడ్ జలి ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ ఇండితిసి కడ
వెంట గెల కెర, 10 తుమ్ జేఁవ్ క ముల,
నొవి మానుస్క గలన అసుస్స్. ఈంజ
గాయ్నుమ్ తెన్జా జెరమ్య్ లొదేముడుచి
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 చ మానుస్ల్ జలెకి, జోచ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో అసెస్.

12 జలె, దేముడు నిసానల్ తుమ్
జోచయ్సుదిద్ జల జో పేమ కెరల్స, తుమ్
ఎతిక్జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్బుదిద్వొ గలనమెలె,
కనాక్రుమ్ దెకితిసి, మెతత్న తతిసి,
గవురుమ్నేఉచరంతె,అనెన్మానుస్ల్ 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.

14 ఎతిక్చి కంట ముకిక్మ్ క తుమ్
కిచొచ్ బుదిద్ గలన మెలె, పేమయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ తతి
రిసొ పేమ ఆదారుమ్ జతయ్, జయియ్
బెదఎదె. 15 పడొత్ , కీసుత్ దెతి సేంతుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరి రిసొ వాట్

దాస. ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సేంతుమ్
తతిత్ రిసొయి జోచి ఎకిక్ ఆఁగ్ తె తుమ్
బెదుక మెన జో బుకారల్న్. పడొత్ , జో కెరిల్
దయచి రిసొ జోక తుమ్ చి సరద్ తుమ్
దెకవ.

16 పడొత్ , కీసుత్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్
బస జా కామ్ కెరె తతి రితి తుమ్ టాన్
దాస, చి జో దెతి బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్
తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొజోచి సతిత్మ్ సికడెత్
తా. తుమ్ తె కో పొరపాట్ నే జతి
రితి బుదిద్ సంగ జాగర సంగితె తా, చి
దేముడు కెరిల్ దయఎతిక్చి రిసొతుమ్ చి
సరద్ జోక దెకయ్ తి రితి, జోచి గవురుమ్
సంగిత గనుమ్ లు గాయితె తా. జేఁవ్
గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్
గాయమెలె, కీరనల్ గట. 17తుమ్ కిచొచ్
లటట్బుక జలెకి, కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పబు
జలొ యేసుచి నావ్ తెడి లటట్బ జవుస్,
జరుగ్ కెర జవుస్, చి జోచి నావ్ తెన్
దేముడు జలొ జోచొ అబొబ్స్ క తుమ్ చి
సరద్ తుమ్ సంగ.
కేన్ గేరుచ జలెకి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ

దెకితిసి
18 తేర్ బోదలు, జలె, తుమ్ చ

మునస్ర్ లుచి తెడి దాక్ కెరన,
జోవయించి కోడు సూన్ తె తా. పబుచి
తెడి అసుస్స్ చి ఇసి కెరెల్ సూటి,†
19 మునస్రుస్లు, జలె, తెరిద్వొక పేమ
కెర, జోవయింక కుసిస్దుమ్ దెక నాయ్.
20బోదల్ జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ జలెకి,
అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు సూన. ‘దసిస్
కెరెల్కయ్ తుమ్ క చెంగిలి’ మెన పబుచి
కోడు. 21తుమ్ 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

† 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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మెనస్ వడంతి రిసొ నాయ్, గని ఎకిక్
మెనుస్ పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి
తుమ్ చ ఎజొమానుల్ క నిదానుమ్ సేవ
కెర. 23 కేన్ కామ్ కెరుక మెలె కి,
ఎకిక్ మానుస్చి సేవ కెరి రితి పోన, గని
పబుచి సేవ కెరి బుదిద్ తెనిన్, సరద్ తెన్
కెర. 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. జోదాక్ 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’

1ఎజొమానుల్ ,తుమ్ చగొతిమానుస్ల్ 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 , అమ్ సూనయ్ తె తతి
రిసొ, జో అమ్ క వాట్ దెవుసు మెన
పారద్న కెర. జా సుబుమ్ కబుర్ జా
గుటుట్ ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ †జేలి

జా అసిస్. 4 జా సుబుమ్ కబుర్ జా
గుటుట్ అనెన్ సూనవుక అసెస్, చి ఆఁవ్
కీసి సంగిలె సొసుట్ 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 సూటి
తవుస్. బమమ్ తెన్ లటట్బా నాయ్, గని
సరిగా ఉచర, చెంగిల్ బెదవ, కామ్ క
జెతిసి లటట్బ, చి కకక్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక
గే, అజజ్ తయెదె.

7 ఆఁవ్ ఇనెన్ కీస్ అసిస్ గే, తుకికు
తుమ్ క జానయెదె. పబుచి తెడి
అమ్ క జో పేమ జలొ బావొ జయెదె, చి
నిదానుమ్ సేవ కెరొసొ జా, 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, 9పడొత్ ,
నిదానుమ్ తిలొ పేమ తిలొ బావొ జలొ
తుమ్ చొ సొంత మానుస్ ఒనేసిముక కి
తెదయ్ తసి. ఇనెన్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
తుమ్ క జేఁవ్ దొగుల సంగుల.
పవులు తెన్ తిలసచి పేమ సంగ

తెదయ్ లిసి
10 ఇనెన్ కో కో తుమ్ క జోవయించి

పేమ సంగ తెదయ్ తతి మెలె, అంచి
తెన్ ‡జేలితె తిలొ అరిసాత్ రుక్క, పడొత్
బరన్బాచొ సలొల్ సి మారుక్ ఇనెన్చి

* 4:3 4:3 ‘కీసుత్ చి రిసొచి గుటుట్ ’ మెన సంగిలె, కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్,
కొలొసిస్యులు 2:2. నెంజిలె కీసుత్ తెచి రచచ్న యూదుల్ నెంజిలసక కి దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్,
కొలొసిస్యులు 1:26-27, ఎపెసు 3:3-6. నెంజిలె ఎతిక్ కి కీసుత్ చి తెడి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
బెదవంతిస్ చి రిసొ, ఎపెసు 1:9-10. † 4:3 4:3 రోమ్ పటున్మ్ 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, చి యెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్
ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చి యెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి. ‡ 4:10 4:10 జో
అరిసాత్ రుక్క నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెద జా బాద ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే
నేనుమ్.
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రిసొ అగెగ్ తుమ్ క కబుర్ తెదవ అసిస్.
జో తుమ్ తె అయ్ లె, టాన్ దాస.
11 పడొత్ యూసుత్ మెన అనెన్క్ నావ్
తిలొ యేసు మెలొసొ కి జోచి పేమ
తుమ్ క సంగ తెదయ్ తయ్. దేముడుచి
రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ 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. 13జోచి రిసొ ఆఁవ్
కిచొచ్సాచిసంగితసిమెలె,తుమ్ చి రిసొ
కి, లవొదికయ పటున్మ్ చచి రిసొ కి, చి
హియోరాపొలి పటున్మ్ చచి రిసొ కి, జో
ఒగగ్ర్ కామ్ కెరయ్. 14 పడొత్ , పేమ
జలొడాకట్ర్ జలొ లూకాచి దేమాతుమ్ క
జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

15 లవొదికయ పటున్మ్ తెచ బావుడుల్
జల నంపజలసక చి నుమ్ పాక, చి
జేఁవ్ చి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చక అంచి
పేమ సంగ. 16 పడొత్ , తుమ్ తె ఈంజ
ఉతుమ్ సదు కెర సూనయ్ లదు మెలె,
లవొదికయ పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ తె కి
సదు కెరవసూనవ. పడొత్ ,జాలవొదికయ
పటున్మ్ తె సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ లి
ఉతుమ్ తూమ్ కి సదు కెర. 17 పడొత్ ,
‘పబు తుక దిలి కామ్ తుయి నిదానుమ్
తెన్పూరి కెర కుటట్వు’మెనఅరిక్పుప్క కి
తుమ్ సంగ.

18 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్
ఈంజ ముదుద్ సంగితి ఆకర్ కోడు
రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ జేలి జలిస్ చి రిసొ తుమ్
పారద్న కెరుక పఁవస్నాయ్. పబుచి దయ

తుమ్ చి తెన్ తవుసు!

§ 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. 3 జో
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక అమ్ చి
సరద్ సూనయ్ తె తతత్సుమ్. పబు
జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి నముకుమ్, తుమ్ చ కమొతె
బార్ జతయ్ చి రిసొ; సెమల్ సేడుక
జలెకి, జోవయించి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి
పేమచి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్ కామ్
కెరసు; పడొత్ , ‡జోవయించి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ ఎతిక్
బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తతత్సు.

ఈంజేఁవ్ రిసొ అమ్ చి సరద్ జోవయింక
సంగితసుమ్.
దెసస్లొనీకచ దేముడు నిసానిల్స్ చి

రుజుజ్
4జలె, దేముడు పేమ కెరఓబావుడుల్ ,

జోవయించిసేవతుమ్. కెరె రిసొతుమ్ క
జోనిసానఅసెస్మెనజానుమ్. 5అమ్ చి
అతిత్ తుమ్ తె అయ్ లి సుబుమ్ కబుర్
రితకొడొయ్సూనయ్ లిసినెంజె. నాయ్,
గెద, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
సెకి జా సుబుమ్ కబుర్ తె §తతికయ్,
‘పలితుమ్ దెరెదె’ మెన అమ్ చి పెటిట్
దయిరిమ్ తిలి, అనెన్, పబుచి జా ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్ తుమ్ చి పెటిట్
ఈంజ చి సతిత్మ్ తుమ్ చిన, పూరి
దయిరిమ్ జా నంపజలదు. తుమ్ చి
తెన్ అమ్ తిలి పొది, తుమ్ క ‘పబుచి
సతిత్మ్ దెకుత్’ మెన కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె
తిలమ్ గే తుమ్ దెక అమ్ చి సతిత్మ్
రుజుజ్ ల్ దెకిలదు గెద. 6దసిస్,అమ్ క దెక
సిక తుమ్ అమ్ చి రితి జలదు, పబుచి
బుదిద్ దెరనల్దు. మెలె, సుబుమ్ కబుర్
తుమ్ సరద్ తెన్ సూన్ తికయ్ మానుస్ల్
*పిటట్వుకఉచరఅలల్ర్ కెరెల్ కి,దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్,
జో దెతి సరద్ తెన్ తుమ్ నంపజలదు.
7దసిస్, తూమ్ నంపజలి సరద్ నిదానుమ్
దెకయ్, తుమ్ చి ఒండి †మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తె కి, ‡ఆమ్ అపెప్ తతి ఒండి
అకయపదేసిమ్ తె కి, పబుక నంపజలస
సికితతి.

8 పబుచి సుబుమ్ కబుర్ మొదొల్ క
తుమ్ తె, పడొత్ తుమ్ చి ఒండి
మాసిదోనియతె కిఈంజ ఒండి అకయతె
కి సూనయ్ జా అసెస్, అనెన్ దూరితె
కి. గని అనెన్య్ కిచొచ్ సరద్ జతసుమ్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, సిలావ్నస్ క ‘సీలయు’ కి మెనుల. † 1:1 1:1 ‘ఎతిక్…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒతత్
తయెనాయ్, గనిజాఅరుద్ మ్ తయెదె. ‡ 1:3 1:3 10 నంబర్ చి కోడుతె దెకిలె,యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ 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 లు మొతుత్ మ్ క ‘గీకు
దేసిమ్’మెనుల. ‡ 1:7 1:7పావులీంసిఅకయపదేసిమ్ చికొరింద్పటున్మ్ తెతిలిపొదిబెరెఈంజఉతుమ్
రెగిడల్.
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మెలె, పబుక తుమ్ నంపజలిసి కేన్
పకక్ కి జానుస్ప జా అసెస్, చి తుమ్ క
నంపజా అసిత్ మెన ఆమ్ కకక్య్
సాచి సంగుక నాయ్. 9 ఎతిక్జిన్
రుజుజ్ ల్ దెక తా జెఁవివ్ అమ్ కయ్ సాచి
సంగితతి. కిచొచ్ సాచి మెలె, అమ్
తుమ్ తె గెలిసి తుమ్ తె పలితుమ్
దెరిల్సి సంగితతి. మెలె, బొమమ్ల్ క
జొకరుక ముల, నిజుమ్ తిలొ జీవ్ తిలొ
దేముడుచి సేవ కెరుమ్ దే మెన తుమ్
మారుస్ప జలదు. 10 జో దేముడుచొ
పుతుత్ సి యేసు అమ్ మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ వయన సిలువతె మొర,
అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొ అమ్ ఆకర్ 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
*‘అమ్ సుబుమ్ కబుర్

సూనయ్ లిసి కిచొచ్ వేర బుదిద్క కెరిల్సి
నెంజె’ మెన పవులు జబాబ్ దిలి రితి
సంగిలిసి.

1 బావుడుల్ , అమ్ తుమ్ తె గెలిస్ క
‘ఆరిచి నెంజె’ మెన తుమ్ సొంత కి
జానుస్. 2 అమ్ తుమ్ చి దెసస్లొనీకతె
నే గెతె అగెగ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ తె పబుచి
సుబుమ్ కబుర్ నెతికయ్. అమ్ క
ఒతత్చ మానుస్ల్ కెరి అలల్ర్ కెర తిలి,
కెదిద్ నిసాక్రుమ్ కెర తిల, తుమ్ జానుస్.
ఒతత్ దస అలల్ర్ జలెకి, ‘దేముడు అమ్ క
తోడు తయెదె’ మెన దయిరిమ్ తా,
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, కిచొచ్య్ ఆసక కి, కిచొచ్య్ మాయ
కెరుమ్కినాయ్,తుమ్జానుస్. దేముడు
కిఅమ్ చిసతిత్మ్ కసాచిజతయ్. 6పడొత్ ,
తుమ్ తె కి కతెత్ కి మానుస్ల్ తె గవురుమ్
ఆననుక ఉచరుమి నాయ్. కీసుత్ చ
బారికుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొచి అమ్ చి
అదికారుమ్ చి రిసొతుమ్అమ్ క విలువ
దెకుక కి బెదెదె, గని అమ్ క జా ఆస కి
నాయ్.
తుమ్ క బాద నే సేడయ్ తి రితి

మెతత్న తా సొంత కామ్ కెర కెరయ్
జిలమ్

7 తుమ్ తె గెచచ్ తా తుమ్ క మెతత్న
తిలమ్,బోదల్ కఅయయ్సి కీసిముదుద్ కెరె
తా పోసెదె గే, ఆము తుమ్ కయ్ దసిస్
దెకితె తిలమ్. 8 అనెన్, తుమ్ క దసిస్
ముదుద్ తా, ‘జేఁవ్ కి దేముడుచి సుబుమ్
కబుర్ సూన ‡రచిచ్ంచుప జతు’ 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. రాతి మెదెద్నె

* 2: 2:1 సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్ సుదల్ బెరె, ‘కిచొచ్గె మాయకాయ్ బోదన కెరయ్’ మెన గోస సికడ తిల.
† 2:2 2:2బారికుల్ 7:1-8దెక. ‡ 2:8 2:8మెలె,పాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ. § 2:9
2:9 బారికుల్ 18:3 దెక. * 2:9 2:9 కిచొచ్గె లాబుమ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ క కెరయ్ మెన
విరోదుమ్ సుదల్ గోసక సంగ తిల.
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జా *కామ్ కెరె తిలమ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరి
రిసొతుమ్ తెతిలిపొదిఅమ్ కపోసిత్ రిసొ
కకక్ సెమ సేడవుక నెస కెర, దసిస్ కామ్
కెర కెరయ్ జితె తిలమ్.
పవులీఁసి అబబ్దింసి రిత జాబోదన

కెరె తిలిచి
10 తుమ్ తె అమ్ సుదిద్ ఇండిలిసి,

సతిత్మ్ ఇండిలిసి, వేరవాట్నెంతె సరిగా
ఇండిలిసి తుమ్ పబుక నంపజలస
దెక సాచుల్ జా అసుస్స్. దేముడు
కి సొంత సాచి అసెస్. 11 బోదల్ క
అబొబ్సి కో జలెకు దొరుక్ జలిసి ఎతిక్
కీసి పేమ తెన్ జోవయింక సికడెదె,
దసిస్ తుమ్ క ఎకెక్కల్క కి కీసి నిదానుమ్
ఇండుక గే సికడ సికడ దయిరిమ్
సంగితె తిలమ్. 12 అనెన్, జోవయించి
సొంత రాజిమ్ తె తుమ్ బెదితి రితి
జోవయింతెన్ తుమ్ గవురుమ్ జతి రితి
జోవయించి దయక దేముడు తుమ్ క
నిసాన అసెస్. ‘జోవయింక గవురుమ్
కెరి రితి తుమ్ ఇండ’ మెన బతిమాలప్
జా సంగితె తిలమ్, తుమ్జానుస్.
సుబుమ్ కబుర్ క దెసస్లొనీకుల్

నంపజలిస్ చి
13జలె, 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 తెడిచ
యూదయ 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 సొంత యూదుల్ చి అతిత్

జేఁవ్ సేడల్. 15 జేఁవ్ యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్ అగెగ్ పబు జలొ
యేసుక మారల్, చి అనెన్ అగెగ్, దేముడు
అబొబ్స్ చ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ క
కి మారల్. అమ్ కయ్ కి జేఁవ్ అలల్ర్
కెర †ఉదడల్. 16 యూదుల్ నెంజిలసక
‘పబుక నంపజా ‡రచిచ్ంచుప జతు’
మెన అమ్ బోదన కెరుమ్ దే మెలె,
జేఁవ్ అడుడ్ కెరుక ఉచరతి. దసిస్ కెర,
దేముడుక కి ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్
ఎతిక్క కి విరోదుమ్ సుదల్ రిత జతతి.
దసిస్ కెర, జోవయించి పాపుమ్ 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 అమ్జా అసుస్మ్. గని
అపెప్ దూరి జా తిలె కి, ఆతమ్క పాసి
అసుస్మ్ మెలి కోడు. తుమ్ తె అనెన్ బే
బేగి గెచచ్ తుమ్ కసొంతఅనెన్ దెకుక జలె
ఆస తెన్ అసుస్మ్. 18 గెతమ్, ఆఁవ్
పవులుసరద్ తెన్ ‘బార్జాగెచిచ్ందె’మెన
ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచరల్య్, గని సయ్ తాన్
అమ్ క పిటట్య్ లొ.

19 తుమ్ అనామ్నుమ్ జా నాయ్.
అమ్ చి దయిరిమ్, అమ్ చి సరద్, అమ్ చి
గవురుమ్ కిచొచ్ మెలె, పబు జలొ
అమ్ చొ యేసు ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్
ఉత జెతికయ్ దీసిక ఆమ్ జోవయించి
మొకెమ్ టీఁవిలె,తుమి కిఅమ్ చితెన్ ఒతత్
టీఁవితె. 20తుమ్అమ్ చిబవుమానుమ్
జలిరితిజాఅసుస్స్,తుమ్అమ్ చిసరద్.

3
తిమోతికదెసస్లొనీకతెతెదయ్ లిస్ చి

† 2:15 2:15బారికుల్ 17:1-13. ‡ 2:16 2:16మెలెపాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ.
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1 జలె, తుమ్ క అమ్ దూరి
తిలిసి అమ్ అనెన్ ఓరుస్ప జంక
నెత కెర, ‘అమ్ *ఏదెనుస్తె మాలఙ్
జా తంక జలె తమ, గని తిమోతిక
జవుస్ దెసస్లొనీకతెచ బావుడుల్ తె
తెదవుమ’ మెన, 2జోవయింక తుమ్ తె
తెదయ్ లమ్. జో బావొ కి కీసుత్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొ దేముడుచొ సేవ కెరొసొ జా
అసెస్, చి పబుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ 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. 4 తుమ్ చి
తెన్అమ్తిలిపొదికి “అమ్ఇససెమల్
సేడుక అసెస్” మెన సంగితె తిలమ్,
దసిస్ జరుగ్ జలి జానుస్. 5 జలె, 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,
ఆరిఒతత్ సెమసేడతమ్ దె’మెన, ‘నంప
తెన్అసిత్ గేనాయ్గేసూనిందె’మెనయ్,
తిమోతిక తుమ్ తె తెదయ్ లయ్.

తిమోతి అనెన్ ఉటట్ జా సరద్ కోడు
సంగిలిసి

6 దసిస్ అపెప్ తుమ్ తె తెంతొ తిమోతి
అమ్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చి
పేమచి రిసొ, సరద్చి కోడు ఆన అసెస్.
పడొత్ , అపెప్క అమ్ క తుమ్ పేమ
తిలిసి, అమ్ క నే పఁవస్ తిలిసి, ఆము

తుమ్ కయ్ దెకుక కెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్మ్
గే తూమ్ అమ్ కయ్ దెకుక తెదిద్ ఆస
తెన్ అసుస్స్ మెనయ్ జో అపెప్ అమ్ క
సంగ అసెస్. 7 బావుడుల్ , ఈంజ
మదెనె అమ్ ఒగగ్ర్ సెమల్ బాదల్ సేడెత్
తిలె కి, తుమ్ క నిదానుమ్ అసిత్ మెన
తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు
అమ్ సూనిల్ రిసొ, అనెన్ దయిరిమ్
జా అసుస్మ్. 8 తుమ్ పబుచి తెడి
నిదానుమ్ తిలె, అమ్ క సరి జతయ్.
జా కోడు సూన అనెన్ జిలి రితి జా
అసుస్మ్. 9 తుమ్ చి రిసొ దేముడు
అమ్ చి పెటిట్ దిలి సరద్ సంతోసుమ్ చి
రిసొ, అమ్ చి సరద్ జోవయింక దెకయ్ తి
రిసొ జోవయింక కిచొచ్ దిలె జయెదె?
10 తుమ్ తె గెచచ్ తుమ్ క సొంత దెకుక
కి, అనెన్, తుమ్ పూరి సికితిస్ తె కిచొచ్
జలెకు నముకుమ్ తె ఇదిల్ పెట తిలె జా
చెంగిల్ కెరుక కి, బలే ఆస జా అసుస్మ్
చి రాతిమెదెద్నె పారద్న కెరె తతత్సుమ్.

దెసస్లొనీకుల్ క పవులుపారద్న కెరిల్సి
11 అమ్ తుమ్ తె జెతికయ్ రితి

అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు
సొంత, అనెన్ పుతుత్ స్ జలొ పబు జలొ
అమ్ చొ యేసు అమ్ క వాట్ దెకయ్ దె.
12 పడొత్ , ఆము తుమ్ కయ్ కీసి పేమ
అసుస్మ్ గే, దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ,
అనెన్ ఎతిక్జిన్ క, తూమ్ రోజుక అనెన్
ఒగగ్ర్ పేమ కెరి రితి తుమ్ చి పెటిట్
పబు సికడుస్. 13 అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్
పూరి నిదానుమ్ దెవుసు, చి పబు
జలొ అమ్ చొ యేసు పరలోకుమ్ తెంతొ
జోవయించయ్ జలస ఎతిక్జిన్ తెన్
ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతికయ్
దీసిక, తుమ్ క ‘పొరపాట్ నెంతె పూరి
సుదిద్ జా, అంచయ్ జా అసిత్’ మెన,

* 3:1 3:1 పవులు ఎకిక్లొ ఏదెెనుస్తె గెలన్; బారికుల్ 17:14-15. గని ఒతత్ తెంతొ తిమోతి ఉటట్ అయ్ లొ
కిచొచ్గె,చిఒతత్ తెంతొపవులుజోవయింకదెసస్లొనీకతెఅనెన్ తెదయ్ లన్. ఒతత్ తెంతొపవులు కొరింద్పటున్మ్ తె
గెలన్;బారికుల్ 18:1. జోకొరింద్ తెతిలిపొది;బారికుల్ 18:5;తిమోతిఉటట్ అయ్ లన్,చితెదొడి,జెతె,పవులు
ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్న్; తిమోతి చి సిలావ్నస్ తెన్.
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అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు
ఒపప్నుక జయెదె.

4
తుమ్ దేముడుక సరద్ కెరి రితి ఇండ

1 జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగుక
మెలె, బావుడుల్ , దేముడుక సరద్ కెరి
రిసొ కిచొచ్ బుదిద్ రితి ఇండుక గే అమ్ తె
తుమ్ సికిలదు. దసిస్ సతిత్మ్ ఇండుక
దెర అసుస్స్ చి రిసొ అమ్ క సరద్, జలె.
“సతిత్మ్ ఇండుక అనెన్ రోజుక సికితెతా”
మెన అమ్ క పబు జలొ యేసు దిలి
అదికారుమ్ క అమ్ తుమ్ క ముకిక్మ్ క
బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్. 2 పబు
జలొ యేసుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్
కిచొచ్ ఆడల్ దిలమ్ గేజానుస్, గెద.

3దేముడుచి ఇసుట్ మ్ ఏక్ కిచొచ్ మెలె,
తుమ్ అగెగ్చ బుదుద్ ల్ ముల, జోచి సుదిద్
జా పూరి జోచయ్ మానుస్ల్ తుమ్ జా
గెచుచ్క.
జలె, దసిస్ పూరి చెంగిల్ సుదల్

జంకయ్ జాఁ కెర, కిచొచ్ మెలె, లంజె
కమొతె నే కెరె, పూరి దస బుదుద్ ల్
ములుక ఈంజ దేముడ్ చి ఉదెద్సుమ్.
4 లంజె పాపుమ్ నే జతి రితి, తుమ్
ఎతిక్జిన్ తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్
కెరన, సుదిద్ తెన్తామరియాదతెన్తా,
చి పెండిల్ జలె, తెరిన్మునుస్ జా సతిత్మ్
తా. 5 దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్, జలె,
జోవయించి ఆఁగ్ చి ఆసల్ జోవయింక
ఇండయెదె, తూమ్ దసిస్ జా నాయ్.
6తుమ్ చితెకోకి కకక్ కిదసిస్పాపుమ్కెర
నాయ్, దసిస్మోసిమ్తుమ్ చిబావుడిల్ కి
కెర నాయ్. దసిస్ పాపుమ్ 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. 8దసిస్ రిసొ, లంజె నే జతిస్ చి
ఈంజ ఆగన్ తుమ్ తె కో పిటట్య్ లె,
మానుస్చిమరియాద కడత్య్. గనిఅనెన్,
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 ‘సతిత్మ్ మానుస్ల్’
మెన గవురుమ్ దెకుల.
పబు ఉత జెతిసి

13 పబుక నంపజా మొర గెలసచి
రిసొ, బావుడుల్ , తుమ్ †అనామ్నుమ్ జా

* 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,జోచిమరియాద 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.
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నాయ్. కీసి జవుల గే తుమ్ నేన తంక
అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్.
యేసుపబుక నేనల్సచ మానుస్ల్ కో

జలెమొరెల్, ఒగగ్ర్ దుకుమ్జా 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,దేముడుయేసుకఈంజలోకుమ్ 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, నంపజామొరల్సచి 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 చి బజెన చి దేముడు బజన
నపిప్ర్ మూరిఅవాడ్తెన్,చియేసుపబు
అదికారుమ్ తెన్ పరలోకుమ్ తెంతొ
ఉత జెయెదె. నంపజా మొరల్స
తొలితొ జీవ్ జా ఉటుట్ ల. 17 పడొత్ ,
ఆగాసుమ్ తె పబు తెన్ దసుస్ల్ జతి
రిసొయి అమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జితస
కి, జేఁవ్ మొర 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 ఎకిక్లొ ఈంజేఁవ్ కొడొ
ఉచరవడ దయిరిమ్ సంగితెతా.

5
పబు కెఁయఁక అనెన్ జెయెదె గే కో

మానుస్ 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,
సేంతుమ్సుకుక్మ్తెన్అసుస్మ్”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 దయిరిమ్

జాగర సంగ రెగిడిల్సి
4 తూమ్, బావుడుల్ , నంపజలస,

అందర్ బుదిద్చ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ చ
మానుస్ల్ నెంజుస్ చి రిసొ, జా దీసి
కెఁయఁక జెయెదెగేఆమ్నేనెల్ కి,అయ్ లె,
చోరు అయ్ లి రితి తుమ్ క జా బమమ్
కెరుక నాయ్. 5 కిచొచ్క మెలె, తూమ్
ఆము పబుక నంపజలస ఎతిక్జిన్జోచి
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 నెంజిలజుమనిజిల్ రిత జల
జేఁవ్ వేర మానుస్ల్ చ రిత అమ్ జంక
పోని. ఆము, నే జుమిల రిత తా, నే

* 5:2 5:2మతత్యి 24:42-44చి కొడొ దెకిలె, యేసు సొంత కి ఇసి సంగిలన్. † 5:3 5:3 అనెన్ ఒగగ్ర్
పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఏక్ దెక. యిరీమ్యా 6:14-15, 8:11-12.
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మచిచ్ల రిత తా, బుదిద్ తంక. 7 కిచొచ్క
మెలె, నిజితిసి, జలె,అందర్ తె బెదితిసి.
మచిచ్తిసి అందర్ తె బెదితిసి.

8 గని జోచి ఉజిడ్ చి ఆతమ్ తెన్ అమ్
జెరమ్ అసుస్మ్ చి రిసొ అమ్ చి ఆతమ్
నే మచిచ్ల్ రితి తా అమ్ బుదిద్ తంక
అసెస్. పబుచి ఉపిప్రి పూరి నముకుమ్
తిఁయ, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ
కెరె తా. యుదుద్ మ్ తె గుండెచి పురెతొ
ఇనుము డాలు దెర తిలె కీసి ఈంటె
గట లయె నాయ్, దసిస్ పబుచి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
పేమ కెరిసి అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి
యుదుద్ మ్ తె అమ్ క కామ్ క జెయెదె.
పడొత్ , యేసుపబు తుమ్ క తుమ్ చి
పాపుమ్ చి సిచచ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
కెరయ్ చి రిసొచి దయిరిమ్ తెన్ తా.
అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి యుదుద్ మ్ తె
అమ్ కబోడికిచొచ్నేలయితిరిసొగలంతి
ఇనుము టోపిచి రితి జా దయిరిమ్
జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, పబుక
నంపనెంజిలమానుస్ల్సిచచ్ జతిసిఆమ్
సేడుక దేముడు సెలవ్ దెయె నాయ్.
గని పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ క
అమ్ నంప కెరికయ్, అమ్ చి పాపుమ్ చి
రిసొచి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి జో
యేసుచి అతిత్ అమ్ రచిచ్ంచుప జంక
మెనయ్జోచి సెలవ్. 10జోయేసు అనెన్
ఉత జెతికయ్ పొదిక, అమ్ జీవ్ తిలె కి
మొర తిలె కి, జోవయింతెన్ అమ్ బెద
జితి రిసొయి జో యేసు మొర అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. 11 ఈంజేఁవ్
కొడొచి రిసొ తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
దయిరిమ్ కెరంతసు. అనెన్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ పూరి కిచొచ్య్ అనామ్నుమ్
నెంతె డిటుట్ మ్ జతి రితి, ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొఎకిక్లొక ఎకిక్లొదయిరిమ్కెరెతా.

బుదిద్ ఇండితస్ చి రిసొ ఆకర్ కొడొ

12 ఆకర్ చి, బావడుల్ , తుమ్ క
అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క బతిమాలప్
జా సంగితసుమ్ మెలె, పబుచి కామ్
తుమ్ తె కెరె తా జోచి అదికారుమ్ చి
తెడి తుమ్ క దెకిత బుదిద్ సికడత్సక తుమ్
మరియాద దెకితె తా. 13 జోవయించి
కామ్ చి రిసొ జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ
గవురుమ్ దెకితె తా. పడొత్ , ఎకిక్లొ తెన్
ఎకిక్లొ తుమ్ కటుట్ తెన్ తా. 14 పడొత్
అనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసుమ్ మెలె,
బావుడుల్ ,బదుద్ కుమ్జలసక బుదిద్ సికడ,
దయిరిమ్ నెంజిలసక దయిరిమ్ కెర,
ఆతమ్క తొకిక్ సెకి తిలసక తోడు తా, చి
జోవయింతె కకక్ జోవయించ తపుప్ల్ క
కోపుమ్ నే దెకయ్ తె, జేఁవ్ సికితిసి,
డిటుట్ మ్ జతిసి పాడ్ నే కెరి రితి ఓరుస్ప
జా. 15కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్,జోవయింక
తుమి అలల్ర్ కెర నాయ్. తుమ్ దసిస్
తపుప్ నే జతి రితి జాగర దెకన. కెదొద్డి
కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కామ్ క జెతికయ్ రితి
తోడు కెరె తంక ఆస జా. ఎకిక్ పబుక
నంపజలసకయ్మెననాయ్, కకక్య్ కి.

16 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి, సరద్ తెన్ తా.
17 బదుద్ కుమ్ నే జెతె పారద్న కెరె తా.
18 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి ‘ఈంజ జరుగ్ జంక
తుయి సెలవ్ దిలది’ మెన, దేముడుక
సరద్ తెనిన్ ఒపప్న, సరద్ తెన్ తా. ‡కీసుత్
జలొయేసుచి 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’మెనకోజవుస్కిచొచ్జవుస్కోడు
సంగిలె, ‘పబు సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్
గే నాయ్ గె’ మెన అజజ్ కెరంతి రిసొ జా
కోడు తుమ్ పరిచచ్ కెర. పబు సికడిల్స్

‡ 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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తెన్ బెదితయ్మెలె, దెరన. 22 గని బెదె
నాయ్జలె, ‘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 చొ
యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
జెతికయ్ఎద తుమ్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ చి
ఆతమ్ జీవు ఆఁగ్ పూరి పొరపాట్ నెంతె
తవుసు. 24తుమ్ క బుకారొల్ కెరొల్ అమ్ చొ
దేముడు నముకుమ్ జలొసొ. ఈంజ
ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరెదె.

25 బావుడుల్ , అమ్ చి రిసొ తుమ్
పారద్న కెరె తా. 26 పబుచి పేమచి
రిసొచి అమ్ చి ముదుద్ ఒతత్ నంపజల
బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క దెకయ్ లి రితి తుమ్
జోవయింక సుదిద్ తిలిముదుద్ తెన్జొకర.

27ఒతత్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూన్ తి
రితి ఈంజ ఉతుమ్ తుమ్ సదు కెర
మెన పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి.

28పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి దయ
తుమ్ చి తెన్ తవుస్!
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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్
దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు
దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక

చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క 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!

3తుమ్ 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. 4 అనెన్
పబుక విరోదుమ్ జలస, తుమ్ క ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరెతిలె కి,తుమ్కిచొచ్ కిచొచ్ఒగగ్ర్
బాదల్ సేడెత్ తిలె కి, తుమ్ నిదానుమ్తా
ఓరుస్ప జతసు, చి తుమ్ చి నముకుమ్
పిటెట్ నాయ్. జాకయ్ దేముడుచ
కేన్ సంగుమ్ లుతె గెలె జవుస్, కబుర్
తెదయ్ లె జవుస్, తుమ్ చి రిసొయి

దయిరిమ్ తెన్ అమ్ చి సరద్ అనెన్
నంపజలసక అమ్ సంగితసుమ్.

5 జోచి 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
జతయ్ మెలె, తుమ్ ఈంజేఁవ్ 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 దస బాదల్ సేడల్సక కి జా
సుకుక్మ్ దెయెదె. కెఁయఁక మెలె,
పబు జలొ యేసు §జోచి అదికారుమ్
దెకయ్ త పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెన్,
సుటుట్ నంత ఆగి లగితి రితి జా జో
ఉత జా జోవయించి గవురుమ్ రుజుజ్
జతి పొదిక ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె.
8 చి దేముడుక నేనల్సక, పబు జలొ
అమ్ చొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి
నే కెరల్సక సిచచ్ కెరెదె. 9 జోవయించి
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. 10 జా కెఁయఁక జరుగ్
జయెదె మెలె, జో అనెన్ ఉత జెతికయ్
దీసిక. జోజెతిసి కిచొచ్చి రిసొమెలె,జోక
నంపజాజోచిసుదిద్ జాజోచయ్జలసజో

* 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,జోవయించినావ్
జోవయించికామ్ చి రిసొ,అమ్అలల్ర్ బాదల్ సేడుక జో సెలవ్ దిలె కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జోవయింతెన్
బెదుక జో అమ్ క విలువ మెలి రితి దెకిలిసి. ‡ 1:5 1:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతెచి రిసొ
మదెనెఈంజేఁవ్బాదల్వాట్తుమ్ కఆతమ్క డిటుట్ మ్పూరికెరతెయార్కెరయ్.’ యాకోబు 1:2-4దెక. § 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.
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తెన్ బెద గవురుమ్ జతిస్ తె గవురుమ్
జతి రిసొ, చి జేఁవ్ జోక దెక ఆచారిమ్
చి సరద్ జతి రిసొ. జోచి రిసొ అమ్
తుమ్ కసంగిలిసాచితుమ్నంపజలదు,
చి తూమ్ కి ఒతత్ బెదితె.
దెసస్లొనీకచ పవులీంసి పారద్న

కెరిల్సి
11 జెంక తుమ్ చి రిసొ రోజుక

పారద్న కెరసుమ్. కిచొచ్ మెన మెలె,
తుమ్ జోచయ్ జా, జోచి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెన దేముడు
తుమ్ క బుకార అసెస్, చి జో తుమ్ క
బుకారిల్ కెరిల్స్ క తుమ్ విలువ జతి రితి
కెరుస్. తుమ్ ఉచరిల్ కేన్ చెంగిల్ కామ్
కి, తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొచి ఎతిక్
కామ్ కి జోవయించి ఆతమ్సెకిక జెయియ్మి
కెరుస్. 12 తుమ్ ఇండితిస్ తె అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుచి నావ్ గవురుమ్
జయెదె, జోవయించి తెడి తూమ్ కి
గవురుమ్ జసెత్. దేముడుచి పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయయ్ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్
జతి రిసొపారద్న కెరసుమ్.

2
1 బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ

యేసుకీసుత్ అనెన్ఉతజెతిస్ చిరిసొ,జోక
నంపజలస ఎతిక్జిన్ జోతె గెచచ్ జో తెన్
ఎకిక్తె బెదితిస్ చి రిసొ, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్మెనఅపెప్బతిమాలప్జాసంగితసి
మెలె, 2జాదీసినేజెతెఅగెగ్,అబదుద్ మ్ క,
“దీసి పాఁవ అయ్ లి గె. సివన్ దెకిలయ్,
పబుచి కోడు, ఈంజ” మెన కో జవుస్
కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్చి సెకిక సంగిలె,
నెంజిలె “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె” మెన
కేన్ జవుస్ మానుస్ సొంత సెకిక ఉచర
సంగిలె, నెంజిలె “దీసి పాఁవ అయ్ లి
మెన అమ్ చి తెన్ ఉతుమ్ తె అయ్ లి”
మెన కో జవుస్ సంగిలె, తుమ్ చి మెనుస్

తుమ్బమమ్జానాయ్, నంప కెరనాయ్.
3కోయిదసకొడొసంగిలె,తుమ్మోసిమ్
సేడ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు అనెన్
జెతికయ్ జా దీసి నే జతె అగెగ్, తొలితొ,
ఒండి లోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్
దేముడుక విరోదుమ్జతివెలిల్ బాదజరుగ్
జంక అసెస్. దేముడు సంగిలిన్ ఎతిక్క
విరోదుమ్ జలొ *పూరి వెలిల్ మూరుక్మ్
బుదిద్ జలొసొ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్
జంక అసెస్, జో పూరి నాసెనుమ్ జా
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.
5తుమ్ చితెన్ఆఁవ్ తిలిపొది కి తుమ్ క
ఈంజ ఎతిక్ సంగిలయ్. ఏద కెరుస్
నాయ్ గె?

6 జలె, దేముడు సెలవ్ దిలి
కాలుమ్ కయ్ జో మూరుక్డు బార్ జంక
జయెదె. గని అపెప్ నే బార్ జంక
కిచొచ్ అడుడ్ తయెదె గే తుమ్ జానుస్.
7మదెనె 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 కయ్జొయియ్జోమూరుక్డుచి సెకి
గెచచ్వయ్ గెలెదె. చి రితి జోచి చోండి
తెంతొ జెతికయ్ †వాదుకయ్ జోవయింక
మారయ్ గెలెదె.

9 జో మూరుక్డు జలొసొ కేనె తెంతొ
జా తయెదె మెలె, సయ్ తాన్ చి సెకి

* 2:3 2:3 డీసయ్ లిస్ చి పుసత్కుమ్ తె దసొ మానుస్చి రిసొచ కొడొతె ‘జంతు’ మెన టాలి తెన్ సంగితయ్.
డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్ తెంతొ 17 అదయ్యిమ్ ఎద, చి 19, 20 అదయ్యల్ దెక. † 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 కోడుకయ్ టాలి జతయ్. ఇనెన్ కోడుచి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక
జయెదె.
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తెంతొ బార్ జా తయెదె. అయ్ లె, జో
సయ్ తాన్ చి ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ అబదుద్ మ్ చ
‡మాయల్ జత వెలొల్ వెలొల్ కమొ గటిట్ఙ
కెర కెర, 10నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క తిలసక
మోసిమ్ కెరెదె. కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్
తిలిసి జేఁవ్ పేమ కెరుక నెసిలచి రిసొ
రచచ్న జతి నాయ్. 11 సతిత్మ్ జేఁవ్
నెసిలి రిసొ, ‘అబదుద్ మ్, జలె, నంప
కెరు’మెన, ‘జేఁవ్ఆతమ్ గుడిడ్ జతి రితిజా
మోసిమ్ తె దెరున్ సేడుత్ ’ మెన దేముడు
సొరప్ కెర తయెదె. 12 దసిస్, కో సతిత్మ్
నంప కెరి నాయ్, గని పాపుమ్ క ఆస
జవుల గే, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

పబుక నంపజలస రచచ్నతె గెతిస్ చి
13 పబు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ ,

తుమ్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి సరద్
నే సంగిలె నెంజె. రోజుక తుమ్ చి రిసొ
జోవయింక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్.
కిచొచ్క మెలె, §తుమ్ *రచిచ్ంచుప
జంక మెన మొదొల్ తెంతొ జో నిసానల్న్.
కీసి రచిచ్ంచుప జంక మెలె, తుమ్
జోవయించయ్ జతి రితి జోవయించి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క సుదిద్ కెరి
వాటు, చి సతిత్మ్ తుమ్ నంప కెరి
వాటు. 14 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుచి
గవురుమ్ తె తుమ్ బెదితి రిసొ, తుమ్
ఇసి సుదిద్ జంక సతిత్మ్ నంప కెరుక మెన
దేముడు తుమ్ క బుకారల్న్. కేన్ వాటు
బుకారల్న్ మెలె, అమ్ సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లివాటు. 15జాకయ్,బావుడుల్ ,
తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ, చి అమ్ చి అతిత్
దిలిసి ఎతిక్, మెలె, అమ్ ఒతత్ తిలి
పొది సికడిల్సి కి ఇనెన్ తెంతొ ఉతుమ్ రెగడ్
సికడిల్సి కి, తుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన, జయి
రితి ఇండ.
దెసస్లొనీకచ రిసొపవులీంసిపారద్న

16 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ ,
అనెన్ అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడు
జోవయించి దయక అమ్ క పేమ తా,
కెఁయఁక తెఁయఁక తిలి దయిరిమ్ దెతి
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ జితి దయిరిమ్ కి
అమ్ ఎతిక్జిన్ క దా అసిత్. 17 జలె,
‘తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ క జోవయించి
ఆతమ్కచి దయిరిమ్ కెరె తా తుమ్
కెఁయఁక తెఁయఁక సతిత్మ్ ఇండితి రితి
సతిత్మ్ లటట్బిత్ రితి తుమ్ క డిటుట్ మ్
నిదానుమ్ కెరె తతుత్ ’ మెన అమ్ పారద్న
కెరసుమ్.

3
అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర

1 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, బావుడుల్ .
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ తె
సూనయ్ తికయ్ జా కీసి తుమ్ తె
పలితుమ్ దెరిల్ గే, అమ్ ఇనెన్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తిసి కి అడుడ్ నెంతె జీన
పలితుమ్ దెరె తవుస్మెన అమ్ చి రిసొ
తూమ్ పారద్న కెర. 2 బుదిద్ నెంజిల
కుసిస్దుమ్ చమానుస్ల్ కెర అలల్ర్ తెంతొ
అమ్ రచిచ్ంచుప జతి రితి తుమ్పారద్న
కెర. సగుమ్ జిన్పబుక నంప కెరినాయ్,
గెద.

3 పబు, నముకుమ్ జలొసొ, చి
తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తతి రితి జో సెకి
దెయెదె, చి సయ్ తాన్ కెరయ్ త అలల్ర్
తుమ్ క నే లయితి రితి జొయియ్ అడుడ్
దెయెదె. 4 తుమ్ చి రిసొ ‘అమ్ సంగిల్
రితి నిదానుమ్ కెరతి, నిదానుమ్ కెరె
తవుల’మెనపబుచితెడిదయిరిమ్తెన్
అసుస్మ్. 5 జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి
తుమ్ కెరి రితి, దేముడుచి పేమ కీసుత్
పుతుత్ స్ చినిదానుమ్,తుమ్ చిపెటిట్ పబు
దెవుసు.

‡ 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్ దెక. 13:13తె మాయచ వెలొల్ వెలొల్ కమొచి కోడు అసెస్.
§ 2:13 2:13 నెంజిలె, పబుక నంపజతసమొతుత్ మ్ తె తూమ్ నొవొ జతి రితి తొలితొ నంపజంక మెనయ్జో

నిసానల్ మెన ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె అసెస్. * 2:13 2:13మెలె, పాపుమ్ తె తెంతొ,
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ, చి సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక.
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కామ్ కెర కెర జితిస్ చి రిసొ
6 బావుడుల్ , పబు జలొ అమ్ చొ

యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్
ఆడ దెతసుమ్ మెలె, పబుక నంపజలొ
కేన్ బావొ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె బదుద్ కుమ్
జా జితయ్ గే, ‘నిదానుమ్ తెన్ కామ్
కెర కెర జియ’ మెన అమ్ సంగిలిసి
పిటట్వన్ తయ్. దసొచొక తుమ్ దూరి
తా. 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 చి కామ్ 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. 11తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసుమ్
మెలె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ బదుద్ కుమ్
జా కామ్ నే కెరె, ఆరి బుల బుల వేర
మానుస్ల్ చి కామ్ పిటట్య్ తతి మెన
సూన అసుస్మ్. 12 దస మానుస్ల్ చి
రిసొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్
కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్, కిచొచ్ బతిమాలప్
జా సంగితసుమ్ మెలె, “బమమ్ నెంతె
పూచి తెన్ తుమ్ సొంత కామ్ కెరనయి
జియ” మెంతసుమ్. 13 బావుడుల్ ,
చెంగిల్ కామ్ క జెతిసి ఎతిక్ కెరుక తుమ్
బదుద్ కుమ్ జానాయ్.

14 ఈంజ ఉతుమ్ తె అమ్ సంగిల్
రితి కో కెరె నాయ్ గే, ‘జోవయింక బుదిద్
జెతికయ్ రితి గడియ లాజ్ జవుస్’
మెన, జో కొనొస్ గే తుమ్ దెక చి
జోవయింక జా మదెనె తుమ్ తె బెదవన
నాయ్. 15 జోవయింక విరోదుమ్ దెక
నాయ్, గని జోవయింక ‘కీసుత్ చి తెడి

బావొ జయెదె’ మెన, జోవయింక బుదిద్
జెతె ఎదక జోవయించిపూచిజో కెరి రితి
జోవయింక సికడ.
ఆకర్ చిపారద్న

16 సేంతుమ్ దెతొ పబు సొంత
తుమ్ చిపెటిట్ జోవయించిసేంతుమ్పూరి
దెతె తవుస్. తుమ్ ఎతిక్జిన్ క పబు
తోడు తవుస్.

17 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్
ఈంజ ఆకర్ కోడు రెగిడత్సి. అంచి
ఎతిక్ ఉతుమ్ క ‘అంచి’ మెన ఆఁవ్ ఇసి
రెగిడిత్సి గురు జవుస్. అంచి రెగుడ్ క ఇసి
తయెదె.

18 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి
దయ తుమ్ క ఎతిక్జిన్ తెన్ తవుస్!

* 3:8 3:8 పవులు టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్ కెరెదె.



1 తిమోతి 1:1-2 463 1 తిమోతి 1:9

తిమోతిక రెగిడిల్
మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు

తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి
ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 యేసుకీసుత్ చి రిసొ అంచితె సిక

నంపజా నిదానుమ్ జా అంచొ పుతుత్
జలొ రితొ పేమతిలొతిమోతికజో *కీసుత్
జలొ యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
కామ్ కెరి రిసొ జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్
పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

†సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ
ఆఁవ్ బులుక మెన అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ ‡దేముడు, పరలోకుమ్ తె
అమ్ బెదితి దయిరిమ్ దిలొ కీసుత్ జలొ
యేసు ఆడ దా అసిత్.
§అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి అమ్ చొ

పబు జలొ కీసుత్ చి దయ కనాక్రుమ్
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

సగుమ్ జిన్వేరకోడుసికడిత్స్ చిరిసొ
3 ఆఁవ్ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె

తిలి పొది తుక ఆఁవ్ బలవంతుమ్
కెరిల్సి కిచొచ్గె జానిస్. జా కోడు
తుయి నిదానుమ్ కెరు. కిచొచ్ మెలె,
“ఒతత్చ అమ్ చ నంపజలసతెచ జేఁవ్
సగుమ్ జిన్ వేర కోడు నే సికయ్ తి రితి
తుయిఎపెసు పటున్మ్ తెతాజోవయింక
ఆడదా కెరు”మెలయ్. ఆఁవ్ అనెన్ దసిస్
సంగితసి. 4మానుస్ల్ కవిఉచరల్ రితయ్

మతెత్లివొ, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ,
పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి
రిసొచమతెత్లివొచ, కొడొచిఉపిప్రి కొడొచ
తగులు ఉచరె తతత్తి. జాకామ్ 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.

5ఈంజ ఆడ అమ్ కిచొచ్క దెతసుమ్
మెలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ కెరి రితి తగుల్
కెరయ్ తి రితి నాయ్, గని తుమ్ చి
ఉపిప్ర్ చి పేమయ్ చి రిసొ. ఈంజ
అమ్ చి పేమ కిచొచ్ మాయచి నెంజె.
అంచి పెటిట్చి సతిత్మ్ కయ్, ‘సతిత్మ్
కెరసుమ్’ మెన జాన్ తి దయిరిమ్
జయి, చి కిచొచ్ 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 చిఅరుద్ 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 నాయిమ్తెన్ సికడెత్ తిలె
చెంగిలి మెన అమ్ జానుమ్. 9 గని
తుమ్ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఉచర మెలె,
సతిత్మ్ ఇండితమానుస్ల్ చి రిసొనాయ్,
గని దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఆగన్ల్

* 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 ఈంజ
లోకుమ్ తె జా అమ్ చి పాపుమ్ వయ అమ్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ కెర పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదయ్ లిస్ చి రిసొచి కబుర్. ‡ 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి వాటు జలొ
కీసుత్ యేసు;యోహాను 14:4, 6;ఆడదాఅసిత్. పరలోకుమ్ తెఅమ్బెదితివాటు కీసుత్ చి రిసొజోచిఉపిప్రిఅమ్ చి
దయిరిమ్అసెస్,జొయియ్ అమ్ క దొరుక్ జలి దయిరిమ్.’ § 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్ క అబొబ్ జలొ….’



1 తిమోతి 1:10 464 1 తిమోతి 1:19

దా అసెస్ మెలె, ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్
నెంజిల చి సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
ఇండితసచి రిసొ, దేముడుక విరోదుమ్
జలి రితి ఇండితస చిపాపుమ్ 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’
మెన పరలోకుమ్ చి సంతోసుమ్ తిలొ
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ తెయి డీసత్య్.

దేముడు పవులుక దయ కెరల్న్
12 ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె

అంక బుకారొల్ అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ క అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి.
అంక ‘నిదానుమ్కెరెదె’మెనఅంకనంప
కెరిల్ రితి, ఆఁవ్ జోవయించి సేవ కెరుక
ఆఁవ్ విలువ తిలి రితి జో దెక, అంక
నిసానఈంజసేవకదొరుక్ జలిసెకి ఎతిక్
జో దా అసెస్. 13 అగెగ్, జలె, జోవయింక
‘దేముడు నెంజె’ మెన ఆఁవ్ దూసుప
కెరె తిలయ్, జోవయింక విరోదుమ్
జా జోవయించ మానుస్ల్ క అలల్ర్ కెరె
తిలయ్, జోవయింక నిసాక్రుమ్ దెకితె
తిలయ్. గని ఆఁవ్ నేన కెర అనామ్నుమ్
జా దసిస్ కెరల్య్, చి జోవయించి దయక
జో అంక చెమించుప కెరల్న్, 14 అనెన్,

అమ్ చొ దేముడు పబుచి ఎదివాట్
దయక యేసుకీసుత్ క నంపజతసకయ్
దొరుక్ జతి నముకుమ్ పేమయ్ అంచి
పెటిట్ జెరమ్య్ లన్. 15 కేన్ కోడుచి సతిత్మ్
కచితుమ్ జో దసిస్ కెరిల్సి దెకయ్ తయ్
మెలె, ‘పాపుమ్ సుదల్ కయ్ రచిచ్ంచుప
కెరి రిసొయియేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ 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
రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే
మెన దయిరిమ్ జా నంపజవుల.
17ఎతిక్ఉగలు ఏలుప కెరొరానొజలొనే
మొరొ, నే డీసొత్ ఎకిక్ దేముడుక ఉగల్ చి
ఉపిప్రిఉగల్ క పరలోకుమ్ చిగవురుమ్,
మరియాద కలుగు జవుస్! ఆమేన్.

తిమోతిక పవులు దిలిసి ఆడ
18 తిమోతి, అంచొ పుతుత్ స్, కిచొచ్

ఆడ తుక దెతసి మెలె, కిచొచ్ కామ్
తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దెతసి మెలె,
తుక ‘అంచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి
రిసొ బులుత్ ’ మెన జా దీసి జోవయించ
కబురుల్ సంగితసచి అతిత్ దేముడు
సంగిలిసి తుయి జరుగ్ కెరు. పాపుమ్ చి
ఉపిప్ర్ చి ఆతమ్యుదుద్ మ్ తెజా దీస్ చజో
సంగిల కొడొ తుక ఆతమ్అయ్ దల్ జతు;
జోవయించిసుబుమ్ కబుర్ వేర బుదుద్ ల్
చి ఉపిప్రి జీన్ తి రితి 19 చి సతిత్మ్ క
నిదానుమ్ తా, పాపుమ్ నే ఇండితె,
‘చెంగిల్’ మెన తుయి జానిల్సి పూరి
మెనుస్ నిదానుమ్ కెరయ్ దయిరిమ్
తెన్ పబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్ జిన్,
జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్ జానిల్సి నెస
ముల కెర, జేఁవ్ అగెగ్ ఒపప్న తిలి
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నముకుమ్ జెఁవివ్ పాడ్ కెరన గెల
అసిత్. 20 జోవయింతె కొనస్ మెలె,
హ మె యును చి అలెకస్ందు. దసిస్
కెర, దేముడుచి మరియాద కడ అసిత్.
‘దసిస్పాపుమ్ములసికుక్తు’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 చపారద్న

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,
జోవయింకకామ్ క జెతిసిదొరుక్ జతి రితి
తుమ్ పారద్నల్ కెర. జోవయింక పబు
తోడు తతి రితిపారద్నల్ కెర, చి పబు కెరల్
దయకమొచిరిసొకిజోవయింకతుమ్ చి
సరద్ సంగ. 2అనెన్ కిచొచ్ మెలె, దేసిమ్ క
ఏలుప కెర అదికారుల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ
అమ్ క చెంగిల్ దెకుత్ మెనయ్ తుమ్
పారద్న కెర. అమ్ ఎతిక్జిన్ అలల్ర్ నెంతె
సేంతుమ్తెన్జింక జయెదె,అడుడ్ నెంతె
పబుక బకి కెరుక జయెదె, చి మరియాద
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 రిసొజోవయించిఉదెద్సుమ్.
5 కిచొచ్ సతిత్మ్ జాన్ తు మెన ఇసుట్ మ్
జతయ్ మెలె, జో ఎకిక్లొయి దేముడు
జలిసి, చి జోవయింక చి మానుస్ల్ క
మదెనె జతొసొ ఎకిక్లొయి తిలిసి,
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొ రచిచ్ంచుప

కెరొసొ జలొ కీసుత్ జలొ యేసుయి.
అనెన్య్ కిచొచ్ సతిత్మ్ జేఁవ్ జానుక
జోవయించి ఇసుట్ మ్ మెలె, 6 జో కెరిల్
ముకిక్మ్ కామ్. మెలె, ‘సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి
వరుమ్ ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్
సంగితి అవ్ కాసుమ్ తవుస్’ మెనయ్
జోవయించి సొంత జీవ్ దామొర గెచచ్,
అమ్ క సయ్ తాన్ తెంతొ జో నెతొవ
గెలిసి. ఈంజయ్ కోడుచి సతిత్మ్ సరిగా
సమయుమ్ దేముడు అమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ లొ.

7 దసిస్, “తుయి అంచొ బారికి జా
అంచి అదికారుమ్ తెన్ యూదుల్
నెంజిల ఎతిక్జిన్ క, మానుస్ల్ తె గో,
చి జోవయింక సుబుమ్ కబుర్ సూనవ
బోదన కెరు” మెనయ్ పబు అదికారుమ్
దా అంక తెదవ అసెస్. కో జవుస్ వేర
సంగిలె, తుమ్ నంప కెర నాయ్. ఆఁవ్
సతిత్మ్ సంగితసి.
పబుక కీసి మరియాద దెంక గే

8పారద్నల్ చి రిసొజలె,అంచి ఇసుట్ మ్
కిచొచ్ మెలె, తుమ్ కేన్ బెద జెతి పొది
మునుస్బోదలీ పారద్న కెరు. దేముడుక
పూరి సతిత్మ్ తా, పెటిట్ కిచొచ్ కోపుమ్
నెంతె, కిచొచ్ జటిట్ జతిసి నెంతె. సుదిద్
తిలి అతొత్ ఉకుక్ల పారద్న కెరు. 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 . 12 పారద్నక బెద జెతస
కేన్ తేర్ బోద కి బోదన కెరుక ఆఁవ్
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ఒపిప్ నాయ్, మునుస్బోదల్ చి ఉపిప్రి
అదికారుమ్ జేఁవ్ ఆననుక ఆఁవ్ ఒపిప్
నాయ్, తుకెల్ తంకయ్. 13 ఆదాము
మెలొ మునుస్బోదక దేముడు తొలితొ
జెరమ్య్ లన్. పడొత్ కయ్తేరిస్ జలిహవవ్క
జెరమ్య్ లన్. 14 పడొత్ , సయ్ తాన్ చి అతిత్
తొలితొమోసిమ్జలొసొఆదాము నెంజె,
హవవ్ మెలి జా తేర్ బోద సయ్ తాన్ చి
కోడు సూన పూరి మోసిమ్ జా గెచచ్,
దేముడుచి సెలవ్ కోడు పిటట్వ తొలితొ
పొరపాట్ జలి. 15 ఒతత్ తెంతొ, కసట్ల్
నొపుప్ల్ తెన్ తేర్ బోదల్, బోదల్ పాయిక
మెన దేముడు దా అసెస్. గని జేఁవ్
కసట్ల్ జలెకి, కేన్తేర్ బోదపబుక నంపజా
నిదానుమ్ తా పేమ తెన్ ఇండ, వేర
బుదుద్ ల్ నెంతె, పబుచి సుదిద్ తెన్ సతిత్మ్
తెన్ఇండెదె,జయియ్రచిచ్ంచుపజయెదె.

3
కీసొ మానుస్ సంగుమ్ చొ పాసట్ర్

జంక
1 ‘పబుచి కోడు’ మెన ఏక్ కిచొచ్

కచితుమ్ తుమ్ దెరనుక మెలె,
సంగుమ్ క పాసట్ర్ జంక కో ఉచరయ్,
చెంగిల్ కామ్ఉచరయ్.

2 జలె, పాసట్ర్ జతొసొ కీసొ మానుస్
తంక మెలె, 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
తెన్ బోదన కెరొసొ జో తంక. 3 సూర్
పితోసొ, బేగి కోపుమ్ జతొసొ పోని,

మెతత్న మానుస్ కావలె. గగొగ్ ల్ జతొసొ
పోని, డబుబ్ల్ ఆస జతొసొపోని.

4జోవయించి సొంత గేరుక జో బుదిద్
తెన్ ఏలుప కెరుక, చి జో సంగిలి కోడు
జేఁవ్ సూన్ తి రితి, జోవయించి అనెన్
మానుస్ల్ క జేఁవ్ మరియాద దెకిత్
రితి, జోవయించ బోదల్ క జో సికడుక.
5 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి సొంత
గేర్ క బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక జో నేనెల్,
దేముడుచి సంగుమ్ చ మానుస్ల్ క కీసి
దెకెదె!

6 నొవర్ క నంపజలొసొ పాసట్ర్ జంక
బెదె నాయ్. దసిస్ అదికారుమ్ నొవర్ క
నంపజలొసొక దిలె, గవురుమ్ క పులెదె.
‡సయ్ తాన్ మొదొల్ క దసిస్ పులిలన్,
చి జో సిచచ్ జంక అసెస్. జలె, జో
మానుస్ దసిస్ పులిలె, జో కి జా సిచచ్
సేడుక జయెదె. 7 పాసట్ర్ జతొసొక
వేర మానుస్ల్ ‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన
చినితి రితి జో ఇండుక. నెంజిలె,
§జోవయించి మరియాద గెలె, ‘జీనల్య్’
మెన సయ్ తాన్ సరద్ జయెదె.

సంగుమ్ చి వెలెల్ల మానుస్ల్ కీస్
తంక

8 సంగుమ్ చి సేవ కెర అనెన్ వెలొల్
జతస కి దసిస్ మరియాద ఆనన్ తి సుదిద్
ఇండితస తంక. కిచొచ్ మాయబుదిద్
నెంజిలస జేఁవ్ తంక. మాయకొడొ
లటట్బత్సపోని. సూర్ నే పితోసొ, డబుబ్ల్
ఆస తిలస పోని. 9 జోవయించి పెటిట్
కిచొచ్ మాయ నెంతె పబు సికడిల్సి, చి
పబుక నంప కెర ఎతిక్జిన్ క రచచ్న
దొరుక్ జతయ్ చి రిసొచి జో బార్ కెరిల్
గుటుట్ , పూరి నిదానుమ్ జేఁవ్ నంపజా
తంక. 10జాసేవకజోవయింకనేనిసానెల్,
జా కామ్ నే దెతె అగెగ్, జేఁవ్ నంపజా
నిదానుమ్ తతిసి జేఁవ్ ఇండితిసి సరిగా

* 3:2 3:2 గీకు బాస చి జా కోడుతె సూరు గట పితిస్ ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, వేర కమొ ఎతిక్తె ముదొద్
కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, తయెదె. † 3:2 3:2 నెంజిలె ‘పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి సుదిద్ తెన్ తతొసొ తంక’.
‡ 3:6 3:6 తొలితొ సయ్ తాన్ దూత జా తిలన్. § 3:7 3:7 అనెన్య్ సంగుమ్ చి మరియాద కి గెచెచ్దె,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి మరియాద కి గెలి రితి డీసెదె.
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పరిచచ్ జా రుజుజ్ డీసుక. జోవయింక
‘నిజుమి నంపజా సతిత్మ్ 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 కజోవయించిగేర్ కచెంగిల్ఏలుప
కెరస జా తతుత్ . 13 కిచొచ్క మెలె, కో దసస్
వెలెల్లమానుస్ల్ రితజా సంగుమ్ చి సేవ
నముకుమ్ తెన్ నిదానుమ్ కెరుల గే,
మానుస్ల్ జోవయింక గవురుమ్ దెకుల,
అనెన్యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెరుక ఒగగ్ర్ దయిరిమ్
జవుల, అనెన్, జా సుబుమ్ కబుర్ క
‘సతిత్మ్’ మెన మానుస్ల్ దయిరిమ్
జవుల.

పారద్నక బెద జెతిపొది కీసి తంక
14-15 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
నంపజలసమొతుత్ 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 జానయ్జా గుటుట్ కెదిద్ ముకిక్మ్ చి
మెలె,
“జోఈంజలోకుమ్ తెమానుస్జాజెరుమ్న్

అయ్ లన్, చి

జోవయింక ‘అసెస్’ మెన మానుస్ల్ క
రుజుజ్ అయ్ లి.

జోవయించి ఆతమ్సెకిక ‘నిజుమి
దేముడుచొ

పుతుత్ సి జయెదె’మెనయ్రుజుజ్ 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

1దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్ ఏక్
కోడు కచితుమ్ సంగితయ్ మెలె, పడొత్ క
సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
పిటట్వన, మోసిమ్ కెర ఆతమ్ల్ క చి
బూతల్ సికడత్స్ క సూనుల. 2 కీసి దసిస్
మోసిమ్ జవుల మెలె, కిచొచ్ చెంగిల్ గే
పాపుమ్గే చినితి సెకి పిటట్వనల్ మానుస్ల్
‘సతిత్మ్’ మెన జోవయింక అబదుద్ మ్
సంగుల. 3 ‘పెండిల్ జంక గారు’ మెనుల,
అనెన్, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ‘జా కంక
గారు’ మెన దస అబదుద్ మ్ చ మానుస్ల్
సికడుల; ‘సరద్ తెన్ కతు’ మెనయ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జెరమ్వ
జోవయింక నంపజా సతిత్మ్ జాన్ తసక
జేఁవ్ వసుత్ వల్ దా తిలె కి.

4నాయ్, గెద, దేముడు జెరమ్య్ లిసి
ఎతిక్ చెంగిలి, చి “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
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చెంగిలొ సేవ కెరొసొ జసెత్. అనెన్, కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి బోదన, సరిగచి
బోదన,తుయిఅపెప్క నిదానుమ్ఇండిలి
సతిత్మి తుచి పెటిట్ పలితుమ్ దెరెదె.
7 మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరిల్ దేముడుక
విరోదుమ్ జతిసి చి మంతిరివొచ వెరి
వెరి కొడొ చిజోవయించమతెత్లివొక తుక
దూరి కెరు.
పబుచి సేవ ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరుక

పూచి తెన్ అలవాట్ కెరను. 8 కిచొచ్క
మెలె, కామ్ కెర కెర ఆఁగ్ డిటుట్ మ్
కెరంతి అలవాట్ చెంగిలి, గని పబుచి
సేవ కెరిస్ తె *ఆతమ్క నిదానుమ్ కెరనెల్,
ఆతమ్కయ్ డిటుట్ మ్ జలె, మానుస్క ఒగగ్ర్
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
కి కామ్ క జెతయ్, పరలోకుమ్ తె గెలె కి
కామ్ క జయెదె. 9 ‘పబుచి కోడు,ఈంజ’
మెన కచితుమ్ దెరను. 10 కిచొచ్క మెలె,
అమ్ ఆతమ్క పబుక పూరి నిదానుమ్
జా ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతి రిసొ కిచొచ్క
బదుద్ కుమ్ నే జతె సెమల్ కెరనిల్ రితి
ఒతత్ అసుస్మ్ మెలె, జీవ్ తిలొ ఎకిక్లొ
దేముడుచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్
తిఁయ అసుస్మ్. జొయియ్ ఎతిక్జిన్ క
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అనెన్ ముకిక్మ్ క
జోవయింక నంపజలసకయ్.

11ఈంజ బోదన ఎతిక్చ కొడొ తుయి
అదికారుమ్ తెన్ సికడెత్ తా. 12 తుయి
ఉబెడొ రితొ దాక్ జలెకి, తుక జేఁవ్
నిసాక్రుమ్ నే దెకితె తుక దెక సికిత్
రితి తుయి పేమ తా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క డిటుట్ మ్ నిదానుమ్ తా,
పబుచి సుదిద్ తా, చెంగిల్ లటట్బెత్ తా,
సతిత్మ్ ఇండితె తా. తుయి దసిస్ జలె,
తుక దెక జేఁవ్ కి సికుల.

13 ఆఁవ్ జెతె ఎదక సంగుమ్ తె
దేముడుచి కొడొ సదు కెరె తా, బుదిద్
సికడెత్ తా, చి బోదన కెరె తా. 14 పడొత్ ,
జా సుటుట్ , పబుచి సంగుమ్ చ వెలొల్

మానుస్ల్ చి సబతె తిలస తుక †బోడి
చడపారద్న కెరికయ్,జోవయించ కబురుల్
సంగితొ ఎకిక్లొచి అతిత్ దేముడు తుచి
రిసొకోడు సంగిలన్. జోదేముడు తెదొడి
దిలి వరుమ్ తుయి పాడ్ కెరు నాయ్;
నిదానుమ్వాడిక కెరె తా.

15జలె, తుచిపూచితిలిఈంజ ఎతిక్
తుయిఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్కెరెతా,చి
తుక ‘ఆతమ్క వడడ్ అసెస్, డిటుట్ మ్ అసెస్,
జోవయింక నంప కెరుక జయెదె’ మెన
ఎతిక్జిన్ చినుల. 16 తుయి జాగర
దెకను. తుయి కిచొచ్ సికడెత్ గే సరిగా
ఉచర, సికక్డు. జా బోదన సరిగా
నిదానుమ్ సికడెత్ తా. కిచొచ్క మెలె, జా
సుబుమ్ కబుర్ తెయి తుచి రచచ్న కి,
సూన్ తసచి రచచ్న కి.

5
వేర వేర మానుస్ల్ 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 రితి పూరి సుదిద్
తిలి మెనుస్ తెన్ దెక.

3 మాలఙ్ జా 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
జోవయించి సొంత మానుస్ల్ క దెకితి
పూచి కెరనుక సికుక్తు, అయయ్సిఁసి
పాయిలి సెమ నెతొయిలి రితి.
‘దసిస్ కెరుక చెంగిలి’ మెన దేముడు
సంగితయ్. 5 గని కో నిజుమ్

* 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 5:6 469 1 తిమోతి 5:19

రండెలి జా, జాక కోయి మానుస్ తోడు
నెంజిలె, దేముడుక ‘జొయియ్ రచిచ్ంచుప
కెరుస్’ మెన, జా మానుస్ రాతి మెదెద్నె
జోవయింక పారద్న కెరె తయెదె. జో
తెన్ తోడ్ నఙితె తయెదె. 6 గని వేర
బుదుద్ ల్ చి జలె, జేఁవ్ చి ఆసల్ కయ్
సుకుమ్తెన్జిలె కి, దసిస్ జలె జితెపొది
ఆతమ్క మొరిల్ రితి జా తయెదె. 7 జలె,
రండెల్ మానుస్ల్ చి మరియాద నే గెతి
రితి జేఁవ్ జితి రిసొ, ఇసి ఆడ దేసు. 8కో
జలెకు జోవయించ సొంత మానుస్ల్ క,
అనెన్ ముకిక్మ్ క సొంత కుటుంబుమ్ క
చెంగిల్ దెకె నాయ్ గే, పోసె నాయ్ గే,
జో మానుస్ పబుక నే నంపజలి రితి
జా, నంపనెంజిలొసొచి కంట పాపుమ్ చొ
జయెదె.

9 కేన్ రండెల్ మానుస్చి వయసు
అరవయ్ వెరుస్ల్ 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
దెకితిమానుస్ జా తంక, జేఁవ్ చి బోదల్ క
చెంగిల్ పోస తంక, వేర తెంతొ అయ్ ల
మానుస్ల్ క మరియాద కెర తతె తంక,
గోత్ అయ్ ల నముకుమ్ జల వెలెల్ల
మానుస్ల్ క చటొట్ దోవ తంక, బాదల్
తిలసక తోడు కెర తంక. కిచొచ్ జలెకి
చెంగిల కమొ కెరిమానుస్ జా తంక.

11 గని తొకిక్ వయసుచ రండెల్
మానుస్ల్ క సంగుమ్ చి సేవతె తుమ్
టీఁవడ నాయ్. వేర 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. 13 పడొత్ ,
రండెల్ జల ఉబెడిఒ రితసక ఎతిక్
తోడు దిలె, బదుద్ కుమ్ జా పేడివొ పేడివొ

బుల బుల, సొండెల్ కొడొ సికుల.
వేర మానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమి జా
జోవయించికామ్పిటట్వుల, నెంజిలకొడొ
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 రండెల్ మానుస్ల్
అసిత్ జలె, జా నంపజలి మానుస్
జోవయింక దెకితె తవుస్. జేఁవ్ చయ్
రండెలివొక సంగుమ్ పోసుక పోని. చి
ఎదగ్రె తోడ్ నెంజిల రండెలివొక తోడు
కెరి డబుబ్ల్ సేంసడ జోవయింకయ్
తోడ్ దెతె. 17 పబుచి సంగుమ్ చి
సేవ కెర వెలొల్ మానుస్తె కో చెంగిల్
ఏలుప కెరతి, ముకిక్మ్ క జోవయింతె
కోనిదానుమ్బోదన కెరతి బుదిద్ సికడత్తి,
వేర వెలొల్ మానుస్ల్ క చి కంటజోవయింక
పెజల్ ఒగగ్ర్ విలువ దెక అనెన్య్ తోడు
దెతు. 18 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కోడు
మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్స్ తె కిచొచ్ మెన ఏక్
టాలి ఉచరుక జయెదెమెలె,
*“కెలెన్ గిడడ్ల్ దాన్ సుఁదయ్ తె పొది

సుఁదయ్ తబెయిలల్ కమూంతి
బందుక నెంజె. పోన” పడొత్ ,
†“కామ్ కెరొసొ జోవయించి
జతమ్ నఙనుక నాయిమ్”
మెన సంగిలి కోడుచి అరుద్ మ్
తుమ్ కెరన.

19సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తె కకక్
జవుస్ కో జలెకు కిచొచ్ జవుస్ నింద
కెర తిలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చి సాచి
సూనెల్కయ్, జా సాచి బెదిలెకయ్, జా

* 5:18 5:18 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. † 5:18 5:18 లూకా 10:7.
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నింద సూన్ తి రితి విలువ దెకు. 20 గని
కో సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్పొరపాట్
జసెత్ తతత్తి గే, సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్ జోవయింక తీరుప్ సంగు, చి దెక
తా తిల మానుస్ల్ దస తపుప్ల్ కెరుక
బియుల.

21 దేముడుచి మొకెమ్, యేసుకీసుత్ చి
మొకెమ్, పరలోకుమ్ చ దూతల్ చి మొకెమ్,
తుక ఆఁవ్ ముకిక్మ్ క సంగితసి మెలె,
రుజుజ్ ల్ సరిగా నే సూన్ తె తీరుప్ల్ కెరు
నాయ్అనెన్ కకక్మొకమాటుమ్నేదెకితె
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.
అనెన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్ తెతుయిబెదు
నాయ్. దసితెదెరున్ నేసేడెత్,పబుచిసుదిద్
తెన్ తా.

23పడొత్ , సుదిద్ కావలెమెనతుయిరితి
పాని పితసి, కిచొచ్గె. గని అపెప్ తెంతొ
తుచి పెటిట్చి బాద చి తుచి ఆఁగ్ చ అనెన్
బాదల్ చి రిసొ ఓసుత్ మెన ఇదిల్ దాచ
రసుస్మ్ పి.

24జలె,తీరుప్ కెరిస్ చిరిసొఅనెన్ 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 కమొ సొసుట్ మ్ డీసుల, గని
మొదొల్ 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
ఉచరుకనాయ్. 2జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ తె
కచ ఎజొమానుల్ నంపజల జవుల గే,
*అమ్ చ ఎజొమానుల్ ఆము ఎకిక్ రిత
జలమ్ గే మెన ఉచరుక జలెకి, జేఁవ్
గొతిమానుస్ల్ జోవయించ ఎజొమానుల్ క
గవురుమ్ దెకుక ములుత్ నాయ్. ‘జేఁవ్
ఎజొమానుల్ కి పబుక నంపజలస’
మెనయ్ జయి పేమకయ్ అగెగ్చి కంట
అనెన్ 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
జోవయించి పెటిట్ నెంజిలి రిసొ, ఆరిచ
కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ తెలివి తెన్ బెదవ
జుజయ్ తి ఆసయి తెన్ జో మానుస్
తయెదె. కొడొ తెన్ దసిస్ జుజయ్ తిసి,
చి దసిస్చిక జటుల్ జతిసి, జలె, కిచొచ్
పలితుమ్ దెరయ్ మెలె, గోసల్,
టంటలుల్ , దూసెనల్, ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి
అనెన్కొల్ అనామ్నల్ జతిసి, 5 నే కుటిట్త
తగులు, దసయ్ బాదల్. దసయ్
బుదుద్ ల్జతమానుస్ల్ చఆతమ్ల్పాడ్జా
అసిత్, జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్య్ సతిత్మ్
నాయ్. ‘దేముడుచి కామ్ కెరి రితి అమ్
డీసిలె, డబుబ్ల్ లాబుమ్ జయెదె’ మెన
ఉచరనాయ్దేముడుచిరిసొదసతెలివి
కొడొమానుస్ల్ క సికడత్తి.

6 నిజుమి దేముడుచి కామ్ కెరెల్
లాబుమ్ తయెదె. గని డబుబ్ల్ చి

* 6:2 6:2 తీతు 2:9-10 దెక.
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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 చి సొమాస్రుమ్
జంక ఆస జలస సయ్ తాన్ చ కమొ
కెరయ్ తిస్ తె దెరున్ సేడత్తి, బోనుతె సేడిల్
రితి. దసిస్ ఆస తిల మానుస్ల్ బుదిద్
నెంజిల పాడ్ కెర ఆసల్ తె దెరున్ సేడత్తి.
దస ఆసల్ మానుస్ల్ క పూరి పాడ్ కెర
నాసెనుమ్ కెరతి. 10 కిచొచ్క మెలె,
పాపల్ఎతిక్క డబుబ్ల్ ఆస చేరు రితిజా
ఆదారుమ్జయెదె. దసిస్ ఆస జలి రిసొ,
సగుమ్ జిన్ నంపజల పబుక ముల,
ఒగగ్ర్ బాదల్ జా జోవయించి పాపుమ్
కతతి.
నిదానుమ్ తా మెన తిమోతిక

పవులు రెగిడిల్సి
11 తుయి, మాతుమ్, దేముడుచొ

మానుస్. దసిస్ పాపుమ్ చి ఎతిక్క తుయి
దూరితా. కిచొచ్చి రిసొతుయిఆసజంక
మెలె, సతిత్మ్ ఇండితిసి, పబుక పూరి
నిదానుమ్ తతిసి. నముకుమ్ తతిసి,
పేమ, బాదల్ ఓరుస్ప జతి సెకి, గగొగ్ ల్ నే
జతిసేంతుమ్బుదిద్ మెతత్న బుదిద్ తతిసి,
దసచకయ్ తుయి ఆస జా. 12 తుచి
నముకుమ్ చి బవుమానుమ్ దొరుక్ జతె
ఎదక తుయి పూరి నిదానుమ్ పబుచి
కామ్కెరెతా. ఒగగ్ర్ జిన్సాచుల్ చిమొకెమ్
పబుక తుయి నంపజలిసి తుయిఒపప్నిల్
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 దెతొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి మొకెమ్
పడొత్ జో కీసుత్ చి మొకెమ్ 14 తుక కిచొచ్
ఆడ ఆఁవ్ దెతసి మెలె, పబు జలొ
అమ్ చొ యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతి ఎదక, పబుచి సుదిద్చి
రుజుజ్ తతి రితి, జోవయించి గవురుమ్
నే కడత్ రిసొ, పబు తుక తియారిల్ కామ్
తుక దిల ఆడల్ ఎతిక్ తుయి నిదానుమ్
కెరె తా. 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. కోమానుస్
కెఁయయ్ కి జోవయింక దెకితి నాయ్,
దెకుక నెతిరి. జోవయింక గవురుమ్
అదికారుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్!
ఆమేన్.
సొమాస్రుల్ క సంగిలి కొడొ

17 జలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్
కలుగు జలసొమాస్రుల్ జల నంపజలస్ క
తుయి కిచొచ్ ఆడ దేసు మెలె, గవురుమ్
ఉచరంతు నాయ్, పడొత్ , సొమాస్రుమ్ క
నంప కెరు నాయ్. జాఎతిక్పాడ్జతిసి.
గని దేముడుచి ఉపిప్రి జోవయించి
నముకుమ్పూరి తితుత్ . అమ్మానుస్ల్
సంతోసుమ్ తెన్ వాడిక కెరి రితి అమ్ క
దొరుక్. జలిసి ఎతిక్ దెతొసొ జొయియ్,
గెద.

18 జేఁవ్ సొమాస్రుల్ , జలె, కీసి తంక
మెలె,అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకిత
ఒగగ్ర్ కమొ కెరు. దసిస్ తిలె, ఆతమ్క
సొమాస్రుమ్ జవుల. జేఁవ్ ముసక్ నే

† 6:13 6:13మతత్యి 27:11,మారుక్ 15:2, లూకా 23:3,యోహాను 18:33-37.



1 తిమోతి 6:19 472 1 తిమోతి 6:21

జతె, నెంజిలసక సరద్ తెన్ దరుమ్మ్ తెన్
దెతు. 19 దసిస్ ఇండిలె, జోవయింక
కలుగు జతి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ పడొత్ క
కి జోవయింక కామ్ క జెయెదె, మొరెల్
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ జితి వరుమ్ పబు దిలిసి
జోవయింక జెయిమ్జయెదె.
ఆకర్ కోడు

20ఓ తిమోతి, పబు తుచి అతిత్ సొరప్
కెర దిలి, జోవయించి కామ్ తుయి కెరి
వరుమ్ దెర నాయ్, జోవయించి సతిత్మ్
సికడెత్ తా. సుదిద్ నెంజిల ఆరిక ఆరిచ
కొడొ, దేముడుక దస కొడొ విరోదుమ్
జతతి, గెద, దస కొడొక, చి ‘గాయ్నుమ్’
మెనగాయ్నుమ్ 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.
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తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పవులు
తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 పేమ తిలొ అంక పుతుత్ జలొ

రితొతిమోతిక, దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ
యేసుకీసుత్ చి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ కామ్
కెరి రిసొ జోచొబారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు
రెగిడిల్ ఉతుమ్.

“అంచొ పుతుత్ జలొ యేసుకీసుత్ క కో
నంపజవుల గే, జేఁవ్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్ అంచి తెన్ జింక
ఆఁవ్ వరుమ్ దెతసి” 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
3 దేముడుచి సేవ పొరపాట్ నెంతె

సతిత్మ్ తెన్ ఆఁవ్ కెరసి మెన అంక
దయిరిమ్. అంచపూరుగ్ 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, 5 చి మాయ నెంజిలి
తుచి నిదానుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొ
ఉచరెల్, మంతిర్ అపప్ది జలి లోయి చి
అయయ్ద్ జలి యునీకే చి అగెగ్ తెంతొ

చి నముకుమ్ తిలిసి ఆఁవ్ ఏద కెరసి.
జోవయించిఎదిలినముకుమ్తుచి పెటిట్
కి తయెదె. 6జాకయ్ తుక ఆఁవ్ అపెప్
కిచొచ్ ఉచరవడత్సి మెలె, జా సుటుట్ ఆఁవ్
తుకబోడిచడపారద్న కెరిల్స్తెన్దేముడు
తుచి పెటిత్ దిలి వరుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్
పలితుమ్దెరి రితితుయివాడిక కెరెతా.
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. 9 ఈంజొ దేముడు
అమ్ క నిసాన సయ్ తాన్ చి రాజిమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెర,జోవయించి సుదిద్
అమ్ ఇండిత్ రితి అమ్ క బుకారా అసెస్.
అమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్ అమ్ కెరిల్స్ చి
రిసొ నాయ్, గని “కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ యేసుచి అతిత్ జోవయించి
ఉపిప్రి అంచి దయ తియిఁదె” మెనయ్,
కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ సొంత
*ఇసుట్ మ్ జా అమ్ క జా వరుమ్ దిలన్.
10 అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తెబార్ జలిసి
తెన్ ఈంజ జో దిలి వరుమ్ రుజుజ్ జా
అసెస్. యేసుపబుమొరున్చి ఉపిప్రి జీన
పాడ్ కెర గెల కెర, పరలోకుమ్ తె గెతి
జీవ్, ‘పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్
దొరుక్ జయెదె’, ‘నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క
పిటుట్ క జయెదె’ మెన రుజుజ్ దెకవ, జా
రుజుజ్ జలిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
అమ్ క దొరుక్ కెర అసెస్.

* 1:9 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5.
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11 జలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనవ బోదన కెరి రిసొ జోవయించి
బారికి జా 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 చమానుస్ల్ క తీరుప్
కెర ఏలుప కెరుక మెన పబు గవురుమ్
తెన్ అనెన్ జెతికయ్ జా వెలిల్ దీసి ఎదక
జోదెకుక జోక సెకి అసెస్మెనఅంకపూరి
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 పబుతుచిఅతిత్ సొరప్ కెరదిలి
సతిత్మ్ కిచొచ్ పాడ్ నే జతి రితి తుయి
జాగర 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 లాజ్ జయె నాయ్.
17 జో ఇతత్ల్ ఈంజ రోమ్ పటున్మ్ తె
జా, సరద్ తెన్ అంక చజ జా తోడు
దిలన్. 18 ‘యేసుపబు అనెన్ ఉత జా
లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసిక
ఒనేసిపొరుచిఉపిప్రిజో కనాక్రుమ్తితి
రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’ మెనయ్
అంచి పారద్న ఎపెసుతె జో తోడ్ కెరిల్స్
ఎతిక్ తుయిపూరిజానిస్.

2
తిమోతిక పవులు అనెన్ నిదానుమ్

సంగిలిసి
1 అంచొ పుతుత్ , కీసుత్ జలొ యేసుచి

దయకతుకజోదిలిసెకికతుయిడిటుట్ మ్
తా. 2 చి ఒగగ్ర్ సాచుల్ చిమొకెమ్ తుయి
అంచితె సూనిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ కి అనెన్
మానుస్ల్ క సికడిత్ రితి, నిదానుమ్ తిల
అనెన్ మానుస్ల్ క తుయి సికడు. 3 పడొత్ ,
చెంగిలొ తిలొ కేన్ జమాను కీసి బాదల్
ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ కెరెదె గే, తుయి
కి పబుచి కామ్ చి రిసొ బాదల్ సేడిత్సి
తుయి కి ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా.
4 పడొత్ , జమానుల్ తె బెదితొసొ చెంగిలొచొ
జలె, కామ్ తె తిలె, వేర మాములుమ్
మానుస్ల్ చ కమొతె జో బెదె నాయ్,
నెంజిలె వేరచితె బెదిలె, సికుక్ జా
జోవయింక దిలి కామ్ పిటట్యెదె. జోచొ
ఎజొమానిమెనిస్తిరితిజోతియారిల్కామ్
చెంగిల్ కుటట్వుక మెన మెనుస్ దా ఎకిక్
నిదానుమ్ కెరెదె. 5 పడొత్ , నిగితి కెల్ క
జవుస్ బెదితొసొ జలె, జేఁవ్ కెరల్య్ చి
బెదితిరితి కెరెల్కయ్జోజీనగురి నఙనుక
జయెదె. 6 పడొత్ , పంటొ లాయిలె పొది,
కో తొలితొ జోవయించి వాట నఙనుక
విలువ మెలె, నిదానుమ్ కామ్ కెరొల్
తిలొసొ విలువ, బదుద్ కుమ్ చొ నాయ్,
గని నిదానుమ్ కెరొసొ. 7 ఆఁవ్ ఇనెన్
రెగిడల్ టాలివొచి రిసొ చెంగిల్ ఉచరు.
తుయి పూరి అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు
తుక సికడెదె.

చి సెకి
8 యేసుకీసుత్ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి

సెకుమ్ తె జెరమ్ మొర అనెన్ జిలిసి
ముకిక్మ్ క తుయి ఉచార కెరంతె
తా. జోచి రిసొ ముకిక్మ్ క ఆఁవ్
సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుక మెన పబు
అంచి అతిత్ కామ్ సొరప్ కెర దా అసెస్,
గెద. 9 జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనయ్ తె తిలి రిసొ ఇస సెమల్ సేడ
అసిస్, కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్ కెరొల్సొ మెన

† 1:12 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అతిత్ జో సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్….’
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దెకిల్ రితి అంక ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ బంద
అసిత్. గని అంక కిచొచ్ దయిరిమ్ మెలె,
దేముడుచిసుబుమ్కబుర్కోడుబందుక
నెతిరి. 10జాకయ్ దేముడు నిసానల్సక
‘సూన నంపజా కీసుత్ జలొయేసుచి నావ్
తెన్ పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జా
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్, కిచొచ్ సెమల్
జలెకి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జతసి.

11 ‘దేముడుచి కోడుఈంజ’మెనఏక్
కిచొచ్ కచితుమ్ దెరన్ తసుమ్మెలె,
“జోవయింతెన్మొరల్మ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ జిమ్ దె.
12 జోవయించి నావ్ చి రిసొ బాదల్

ఓరుస్ప జలమ్మెలె,
కచితుమ్ జోవయింతెన్ *ఏలుప

కెరుమ్ దే.
‘జోవయింక నేనుమ్’మెలి రితి ఇండిలె,
జో కి అమ్ క ‘జోవయింకయ్ నేని’ మెన

జోఅమ్ క తియనెనాయ్.
13ఆమ్ నిదానుమ్ నెంజిలె కి,
జో ఎకిక్ నిదానుమ్తా గెతయ్.”
జోవయించిసతిత్మ్ చి రిసొజోఅబదుద్ మ్
కెరుక నెతె, జోవయించి కోడు పిటట్వుక
నెతె.
కామ్ క నెంజిత కొడొ జుజయ్ తిస్ చి

రిసొజాగర 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 తుయి ఎకిక్
ఆస జా, డొంగె సోగ వాటు గగగ్డిత్ రితి,
సూన్ తస పూరి అరుద్ మ్ కెరంతి రితి,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ సరిగా
సికక్డు. దసిస్ నిదానుమ్ తిలె, తుక
జో దిలి కామ్ క ‘నిదానుమ్ కెరల్య్’
మెనయ్ తుయి లాజ్ జంక నాయ్.

16 జలె, దేముడుచి మరియాద కడ
రితి కామ్ క నెంజిల కొడొ లటట్బిత్సి, కొడొ
జుజయ్ తిసిక దూరి తా. దస కొడొతె
బెదిలె, మానుస్ల్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పాడ్ జతి
రితి దేముడుక జోవయింక దూరి కెరిల్ రితి
జయెదె. 17 కిఁవొవ్ జలి గావు ఒగగ్ర్ జలె,
ఒండొయి మానుస్క కా గెల కీసి పాడ్
కెరెదె గే, దసిస్, దస కామ్ క నెంజిల కొడొ
లటట్బిత్సి మానుస్చి ఆతమ్క పాడ్ కెరెదె.
దసిస్ జల మానుస్ల్, హ మె యును
చి పిలేతును. 18 జేఁవ్ కిచొచ్ ఏక్
తపుప్ సికడత్తి మెలె, “మొరల్ మానుస్ల్ క
దేముడు జియడెదె మెలిసి పడొత్ కయ్
జరుగ్ జయెదెమెలిసి అబదుద్ మ్. అగెగ్యి
తెంతొ ఆతమ్ రగుమ్ క జరుగ్ జా అసెస్.
ఆఁగ్ రగుమ్ క జరుగ్ జంక నెంజె” మెన
జేఁవ్ సికడ, సగుమ్ జిన్ చి నముకుమ్
పాడ్ కెరతి. 19 గని దేముడుచి రాజిమ్ క
‘గేరు’ మెన దెకిలె, జా గేరుచి పునాదితె
కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“కో జోవయింక నిదానుమ్ తా జోచయ్

జా అసిత్ గే పబు జానె” పడొత్ ,
“పబుచి నావ్ కో దెరతి గే,

పాపుమ్ తె బెదుత్ నాయ్, గని ముల
దెతు!” మెన రెగడ్ అసెస్.

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, మాములుమ్ మరియాదచ కమొక
వాడిక కెరస. సగుమ్, జలె, నిసాక్రుమ్
కమొక వాడిక కెరస. 21 జలె కేన్
మానుస్ ఆతమ్ నిసాక్రుమ్ కెరి పాపుమ్
గెచచ్వన గెలె, జలె,మరియాదకామ్ 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.

* 2:12 2:12 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 4:8, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి 22:5. † 2:19
2:19 సంకాయ్కాండుము 16:5, 26.
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22 జాకయ్, 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 తుయికోర్ ప
జతెతా.

23 బుదిద్ 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 ల్ జతొసొ జంక
జయె నాయ్. జో కీసొ తంక మెలె,
మెతత్న తా ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితొసొ,
తెలివి తెన్ చెంగిల్ బోదన కెరొసొ,
కుసిస్దుమ్ నే జతె బాదల్ ఓరుస్ప
జతొసొ జంక. 25 పడొత్ , చి బోదనక
వేరయ్సంగితమానుస్ల్ చిఉపిప్రి గగొగ్ ల్
నే జతె జో మానుస్ మరియాద తెన్
సరిగా అరుద్ మ్ సంగుక సికుక. దసిస్
మరియాద తెన్, ‘జో మానుస్ తపుప్
ఒపప్న విసారుమ్ జా సతిత్మ్ దెరనుస్’
మెన ఏక్ వేల దేముడు సెలవ్ దెయెదె,
26 చి సయ్ తాన్ తె దెరున్ సేడిల్స్ తెంతొ,
జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి కెరె తిలిస్ తె
తెంతొ జో మానుస్ విడద్ల్ జయెదె, చి
బుదిద్ జా పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక
దెరెదె.

3
ఆకర్ దినాల్ కమానుస్ల్ చ బుదిద్

1 అపెప్, మాతుమ్, కిచొచ్ మెన
తుయి చిను మెలె, ఈంజ ఉగుమ్ చ
ఆకర్ దినాల్ క నెంజిల బాదల్ జెవుల.
2 తెదొడ్ క మానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె,
వేర మానుస్ల్ చ బాదల్ క నే ఉచరె,
‘అమిమ్ చెంగిల్ తమ’ మెనయ్ ఎకిక్
జోవయింకయ్ జెఁవివ్ ఉచరంతె తవుల,
డబుబ్ల్ ఆస జఁయి గెచుచ్ల, సొంత
గవురుమ్ సంగితె తవుల, బడాయ్
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, ‘వేరమానుస్ల్ 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 జితి నాయ్, చి
జేఁవ్ సంగితిస్ తెన్ జేఁవ్ ఇండితిసి
బెదె నాయ్, జోవయించి సెకిచి రుజుజ్
దెకయ్ తి నాయ్. దస మానుస్ల్ క
తుమ్ బెదవన నాయ్, జోవయింక దూరి
తా. 6 ఉపమెనుస్క “దేముడుచి కామ్
కెరసుమ్” మెన, దస మునుస్బోదల్ తె
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, కచ కచ
గెరలె సినేతుమ్ కెరన, తకు బుదిద్చ
తేర్ బోదల్ క దెరున్ సేడవ, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి సికడత్తి. దస తేర్ బోదల్
తవుల. జేఁవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ పాపల్ కెర కెర
పాపుమ్ వయన తా విడద్ల్ జంక నెత
కిచొచ్ కిచొచ్ ఆసల్ క దెరున్ సేడ. 7 కేన్ వెరి
కోడు సికడెల్కి సూన, సతిత్మ్ చినుక ఎదగ్రె
నెతిరి.

8 పూరుగ్ 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
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జీనుక నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
పూరుగ్ మ్ చదొగులచిపొరపాట్బుదిద్ 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, అంచి నముకుమ్,
బాదల్ ఓరుస్ప జా ఆఁవ్ సేంతుమ్
తతిసి, అంచి పేమ, అంచి నిదానుమ్,
11 మానుస్ల్ అంక కెరల్ అలల్ర్ లు, ఆఁవ్
సేడల్ బాదల్, పడొత్ *అంతియొకయ
పటున్మ్ తె ఈకొనియ పటున్మ్ తె, చి
లుస పటున్మ్ తె విరోదుమ్ సుదల్ కెరల్
అలల్ర్ ఓరుస్ప జలయ్ గే, తుయి దెక
అసిస్స్. గని జేఁవ్ కెతిత్ అలల్ర్ కెరెల్ కి,
ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప కెరొల్ .
12 గని ఆఁవీవ్ మెను నాయ్. కో జలెకి
యేసుకీసుత్ చితెడిసతిత్మ్ఇండుకమెనుస్
దాఅసిత్ గే, కచితుమ్విరోదుమ్సుదల్ చి
అతిత్ సెమల్ సేడుల. 13 పాపుమ్
ఇండితస, ఉపమెనుస్చి మానుస్ల్,
మాతుమ్, వేర మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరె
తా, జెఁవివ్ కిమోసిమ్ తె దెరున్ సేడ అనెన్
అనెన్య్ పాడ్ జతె తవుల. 14 తుయి,
మాతుమ్, తుయి సికిలిసి తుయి
దయిరిమ్జాడిటుట్ మ్ నంపజలిసి ఎదగ్రె
నే ములితె, పూరి నిదానుమ్ తా. కతెత్
కతెత్ తొలితొ సికిలది గే పఁవుస్ నాయ్.
15పడొత్ ,దేముడుచికొడొతెరెగడ్య్ లకొడొ
బాల తెంతొ పూరి అలవాట్ జా అసిస్.
కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతిసి జేఁవ్ కొడొతెయిజానయ్జతయ్.
16 దేముడుచి కొడొ ఎతిక్ జోచి ఆతమ్
మానుస్ల్ చి అతిత్ రెగడ్య్ లొ. ఇసి
రెగడ్య్ లి కొడొ ఎతిక్, జో సికడిత్సి అమ్

ఒతత్య్ సికుక జయెదె. పాపుమ్ చి
రిసొ జాగర సంగితిసి ఒతత్య్ తయెదె,
పాపుమ్ముల కీసి బుదిద్ జంక గే సికడిత్సి
ఒతత్య్ తయెదె, చి సతిత్మ్ ఇండుక
సికయ్ తిసి ఎతిక్ ఒతత్య్ తయెదె.
17 దేముడుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్కి
జేఁవ్ కొడొ పెటిట్ 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 మ్ తిలె
కి నెంజిలె కి, కెదొద్డ్ తెదొడ్ నిదానుమ్
తెన్ జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తెతా.
పాపుమ్ చి రిసొతీరుప్ల్ సంగు,పాపుమ్
కెరిస్ చి రిసొజాగరల్ సంగు, బుదిద్ సికడ
నంపజలస్ క డిటుట్ మ్ కెరు, చి అలల్ర్
జలెకి, బదుద్ కుమ్ నే జతె, బమమ్ నే జతె,
బోదన కెరె తా.

3ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జాకాలుమ్ క
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె,
బుదిద్ కొడొ సూనుక నెస కెర, జోవయించ
కంగడ్ల్ క కజజ్ర్ తిలి రితి కిచొచ్ కిచొచ్ వేర
వేర నొవ కొడొ సూనుక ఆస జా, కో
జేఁవ్ సూనుక ఇసుట్ మ్ జలిసి సికడుల గే,
దస మానుస్ల్ క ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ క

* 3:11 3:11బారికుల్ 13:50-14:20 దెక.
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ఆనవ. 4 సతిత్మ్ సూనుక ముల,
మానుస్ల్ జెఁవివ్ ఉచరల్ మతెత్లివొ నంప
కెరుల. 5 తుయి, మాతుమ్, మచిచ్ల్
రితి బుదిద్ నే జతె, తెలివి నిదానుమ్ తెన్
తా, బమమ్ నే జతె బాదల్ 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 ఎకిక్ మెనుస్ 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 పబుయి ఉత జా
జో తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక దెతిసి. ఎకిక్
అంకయ్ బవుమానుమ్ తయెదె మెను
నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ కో జో
అనెన్ ఉత జెతిస్ క రక నిదానుమ్ కెర
తవుల గే.
పవులు మాలఙ్ జా తిమోతిక

బుకారిల్సి
9తెరెల్, అంచితె బే బేగి జే. 10 కిచొచ్క

మెలె, దేమా, జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తతిస్ క పేమ తా, అంక మోసిమ్ కెర
ముల దా దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె ఉటట్
గెచచ్ అసెస్. కేసేక్, జలె, గలతీయ
పదేసిమ్ తె, తీతు, జలె, దలమ్తియ
పదేసిమ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసిత్. 11 ఎకిక్
లూకా అంచి తెన్ అసెస్. తుయి
జెతి పొది మారుక్క కడ ఆను. జో
అంచి కామ్ తె అంక జలె తోడ్ తయెదె,

చెంగిల్ సేవ కెరెదె. అగెగ్ తెంతొ దసిస్
అసెస్. 12తుకికుక ఎపెసుతెతెదవఅసిస్.
13 తుయి జెతి పొది, తోయ పటున్మ్ తె
కరుప్చి గెరి ఆఁవ్ ములిలి గొంగెఙ్ల, పడొత్
అంచ పుసత్కల్, చి ముకిక్మ్ క ఆఁవ్
రెగిడల్ పుసత్కుమ్ ఆను.

14 సరాబు జలొ అలెకస్ందు, జలె,
అంక ఒగగ్ర్ సెమ సేడయ్ లొ. పబుయి
తీరుప్ కెర జోవయించ కమొచి రిసొచి
సిచచ్ జోవయింక దెయెదె. 15 తుయి,
మాతుమ్, జోవయించి రిసొ జాగర తా.
కిచొచ్క మెలె, అమ్ సంగిలి చి ఉపిప్రి జో
బలే విరోదుమ్ కెరొల్ .

16 †అదికారుల్ చిమొకెమ్ అంక తొలితొ
పరిచచ్ కెరిల్స్ తె కోయిఅంక తోడు సంగితి
నాయ్. మాయబుదిద్ తిలి రితి జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తా అంక ములిల రితి
జల. జోవయించి జా పాపుమ్ జేఁవ్ నే
వయితి రితి పబు చెమించుప కెరుస్!
17 గని తెదొడి జా అదికారుల్ చి మొకెమ్
పబుయి అంక తోడు తా, ఒతత్ బెర
తిల యూదుల్ నెంజిలస సూన్ తి రితి
సుబుమ్ కబుర్ పూరి ఆఁవ్ సూనయ్ తి
రితి అంక సెకి దిలన్. చి జొయియ్
తోడు 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
* 4:6 4:6 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ బలి జతి సమయుమ్…’. జో నిజుమిబలి జయెనాయ్, గని జోమొరుక తిలిస్ చి
టాలికయ్ దసిస్ సంగితయ్. † 4:16 4:16 ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొది పవులు రోమ్ తె జేలి జా తిలొ,
బెరె. బారికుల్ 28:16-31 దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ నెంతె తిలన్, చి పడొత్ , బెరె, జోవయించి తగు సూనల్.
‡ 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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ముదుద్ సంగు. 20 ఎరసుత్ ను కొరింది
పటున్మ్ తె తా గెలొ. తోపిముక, జోక
జీవ్ చెంగిల్ నాయ్ చి రిసొ మిలేతు
పటున్మ్ తెముల దిలయ్.

21 తెరెల్, చలిల్ పొది నే జెతె జే.
యుబూలస్, పుదెన్స్, లీను, కౌల్దియ
చి ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ జల రిత
ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి.

22 పబు తుచి ఆతమ్ తెన్ తవుస్!
జోవయించి దయ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి
ఉపిప్రి తవుస్!
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తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక

రెగిడిల్ ఉతుమ్

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ
పవులుక పబు నిసానిల్సి

1 దేముడు నిసానల్సచి నముకుమ్ చి
రిసొ, 2 నే మొరె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి
బతుక్చి రిసొ,ఆసతెన్ బకికమూలుమ్
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
జాపమానుమ్సంగిలి రిసొఅమ్ కపూరి
దయిరిమ్. 3 “పరలోకుమ్ తె మానుస్ల్
బెదితి రచచ్నచి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్
కెరిల్స్ చి కోడు పలాన్ సమయుమ్ క బార్
కెరిందె” మెన జో అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ దేముడు అగెగ్ తెంతొ
ఉచరయ్ తిలన్, చి “తుయి సూనవు”
మెన 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 రిసొఅబొబ్సి
జలొ రితొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.
దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొ *కీసుత్ యేసుచి దయ
సేంతుమ్ తుచి తెన్ తవుస్.

5 ఒతత్ కేతు డిబబ్తె తుక కిచొచ్క
ములిలయ్ మెలె, ఒతత్చ సంగుమ్ లుతె
కిచొచ్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్ గే, తుయి చెంగిల్
నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచొచ్

ఏక్ చి రిసొసంగిలయ్మెలె,జానిస్, గెద.
“ఒతత్చ ఎతిక్ పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ ల్ క
జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ †వెలెల్ల మానుస్ల్ 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 చొ మానుస్, చి జోచ బోదల్,
యేసుపబుక నంపజా తా, ఆరి సొంత
ఇసుట్ మ్ కెరి రితి డబుబ్ల్ గట పాడ్
నే కెరస జా తంక, చి జోవయించ
‡అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు సూన్ తస
జేఁవ్ బోదల్ తంక. 7 కిచొచ్క మెలె,
సంగుమ్ క పాసట్ర్ జతొ కేన్ వెలొల్
మానుస్ దేముడుచి గేర్ చి కామ్ దెకితొసొ
జయెదె. జాకయ్ జో సతిత్మ్ ఇండితొసొ
తంక,పొరపాట్ఇండితొసొతంకనాయ్.
అనెన్ మానుస్ల్ క నే సూన్ తె సొంత
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరొసొ జో తంక
నాయ్, బేగి కోపుమ్ సేడొత్సొ నేజా జంక,
మతిత్లొస్ జవుస్, పెటొత్ సొ బియడొత్సొ
జవుస్, గార్ వాట్ తె డబుబ్ల్ ఆస
జతొసొ జవుస్ జో తంక నాయ్. 8 వేర
తెంతొ అయ్ లసక మరియాద దెకితొసొ,
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 జోచి నిదానుమ్ తెన్ చి యేసుచి
రిసొచి చి బోదన అమ్ జోచ బారికుల్ క
సికడ అసుస్మ్. జయియ్ బోదన జో ఎకిక్
నిదానుమ్ దెరనుక అసెస్. కలిత్ నెంజిలిసి
సరి జతి బోద కెరుక జోక సెకి తయెదె,
చిజా సుబుమ్ కబుర్ నెస వేర సికడత్సక
సరిగా జబాబ్ దెంక జోక సెకి తయెదె.

* 1:4 1:4 ‘కీసుత్ ’ మెలె, దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక పడొత్ క తెదయిందె; మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క పమానుమ్ సంగ తిలొ. గీకు బాస తెన్ జో రచిచ్ంచుప కెరొసొక ‘కీసుత్ ’
మెనుల, ఎబీ బాస తెన్ జోవయింక ‘మసీస్యస్’ మెనుల. † 1:5 1:5 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జతిస్ తె
వయసు ముకిక్మ్ నాయ్, గని పబుచి బుదిద్ జోవయింక తిలిసి ముకిక్మ్. ‡ 1:6 1:6జా బుదిద్ తిలె, అనెన్
వెలెల్లమానుస్ల్ చి కోడు కి సూనుల, గెద.
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10 సరిగా జబాబ్ దెంక పాసట్ర్ క సెకి
తంక ముకిక్మ్. కిచొచ్క మెలె, కోడు నే
సూన్ త బుదిద్ నెసితమానుస్ల్ 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.
11జోవయింకముదొద్ కెరుక అసెస్. కిచొచ్క
మెలె, జేఁవ్ సికడుక నాయిమ్ నెంజిలి
అబదుద్ మ్జేఁవ్లాబుమ్ఆననుకఉచర
సికడ, పూరి సగుమ్ కుటుంబల్ క సికుక్
కెర, జోవయించి §నముకుమ్ పాడ్
కెరతి. జెఁవివ్ చోండి డంకవుక అసెస్.
12 జేఁవ్ మోసిమ్ కెరసతెచొ సొంత
ఎకిక్లొ సొంత కిచొచ్ ఏక్ మెన అసెస్
మెలె, “అమ్ చ *కేతీయులు అగెగ్ తెంతొ
అబదుద్ మ్ చి, మూరుక్డుల్ , బదుద్ కుమ్ చ,
జోవయించి పెటిట్ బెరవంతి ఆసక
జితసయ్” మెన సంగ అసెస్. 13 జా
సాచి సతిత్మ్. జాకయ్, జోవయించి
తపుప్ జేఁవ్ పూరి అరుద్ మ్ జతి రితి
సొసుట్ మ్ గటిట్ఙ సంగు, చి 14 అమ్ చ
యూదుల్ చ పూరుగ్ ల్ తెంతొచ మానుస్ల్
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 అనామ్నుమ్ జలస, జలె,
జోవయింక కిచొచ్ వసుత్ వ సుదిద్ తయె
నాయ్. జోవయించి సొంత మెనుస్ కి
పూరిగార్జాఅసిత్,చి §కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్
మెన జానెల్ కి, చెంగిల్ ఇండుక పిటట్వన,
జోవయించి బుదిద్ గార్ జా జోవయించి
ఆతమ్ పాడ్ కెరన అసిత్. 16 “దేముడుక
జానుమ్” మెనంతతి, గని జోవయించ
కమొక దెకిలె, ‘దేముడుక నేన్ తి’ మెన
పూరి రుజుజ్ జతయ్. జేఁవ్* వెటాక్రుమ్
జా అసిత్, పబుచి కోడు సూన్ 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 2 మంతమానుస్ల్ క తుయి కిచొచ్
బుదిద్ సికడు మెలె, కిచొచ్తె కి *ముదొద్
కెరన బుదిద్ ఇండుతు, మరియాద బుదిద్
ఇండుతు, బుదిద్ సుదల్ తతుత్ , చి పబుచి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క, పేమక, చి
నిదానుమ్ క జోవయించి ఆతమ్తె చెంగిల్
దెరనుక జా తతుత్ .

3 పడొత్ మంతిర్ మానుస్ల్ క కిచొచ్
సికక్డు మెలె, జేఁవ్ కి దేముడుక
గవురుమ్ దెతి రితి జోచి సుదిద్
మరియాద ఇండుతు, †సొండెల్ జతు
నాయ్, చి సూరు గటక దెరున్ సేడుత్
నాయ్. జేఁవ్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క కెరుక
మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ సికడ.
4జోవయించ ఉబెడివొక బుదిద్ ఆనవుక.

§ 1:11 1:11 మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ వాటు, యేసుకీసుత్ క నంపజతి వాటుయి
రచిచ్ంచుప జంక జయెదె చి నముకుమ్. రోమియుల్ 3:23, 24, 28, 30, చి 4 అదయ్యిమ్, చి గలతీయుల్

2:16. * 1:12 1:12 మెలె, ‘కేతు డిబబ్చ మానుస్ల్’. † 1:14 1:14 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్

ఉతుమ్ 4:3-4. ‡ 1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:4-5. § 1:15 1:15 తిమోతిక

రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 4:2. * 1:16 1:16 పబుచిమొకెమ్ చిమానుస్ల్ చిమొకెమ్. * 2:2 2:2 గీకు
బాస చి జా కోడుతె సూరుల్ గట పితిసి ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి వేర కమొ ఎతిక్తె ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్
కి తయెదె. † 2:3 2:3 నెంజిలె, ‘జటిట్ కెరయ్ త ఆరిచ నిందల్ కెరు నాయ్’.
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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 తెఉచరిస్ తెఎదగ్రె నే బెదుక,
గెర్ చి కామ్ చెంగిల్ నిదానుమ్ కెరుక,
మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తంక, చి
జోవయించ మునస్రుస్ల్ చి తెడి తా
దాక్ కెరన, జోవయించి కోడు సూనుక.
సంగుమ్ చ తేర్ బోదల్ కిచొచ్క ఇస
బుదుద్ ల్ ఇండుక మెలె, ఇసి ఇండిలె,
‘నాయ్గెద,పొరపాట్జతినాయ్’మెన
దెక, దేముడు దిలి తుమ్ సూనయ్ తి
యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఒతత్చ
కేన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరుక
నెతిరి.

6దసిస్,ఉబెడల్ క కిచొచ్సికక్డుమెలె,
“ఆసల్ రకన తుమ్ బుదిద్ ఇండ” మెన
తుయి బలవంతుమ్ కెరు. 7అనెన్, జేఁవ్
తుచ కమొ దెక సికిత్ రితి చెంగిల కమొ
కిచొచ్ జలెకి నిదానుమ్ కెరె తా. అనెన్,
తుయి బోదన కెరిస్ తె సతిత్మ్ బుదిద్ చి
మరియాద దెకవు. 8అనెన్, జాబోదనతె
కీస కొడొ కావలె మెలె, నిజుమ్ తె వడితె
కొడొయ్, ‘తపుప్’ మెన కో సంగుక నెతిర
కొడొయ్. దసిస్ తిలె, కో వేర సంగితొసొ
జలె, కిచొచ్ తపుప్చి రిసొ అమ్ క సంగుక
నెత,లాజ్జా,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
రిసొజలెకి,జోవయింకసతిత్మ్ కెరెతతుత్ .
జా కామ్ జేఁవ్ కీసి కెరుక ఎజొమానిచి
ఇసుట్ మ్ తయెదె గే, దసిస్ కెరుక. పడొత్ ,
జోవయించ ఎజొమానుల్ చి కోడు నెతొవుక

నాయ్. 10పడొత్ చోరుకనాయ్. గనిపూరి
సతిత్మ్ నిదానుమ్ తతుత్ . కిచొచ్క మెలె,
దసిస్ సతిత్మ్ ఇండిలె, దేముడు అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ దిలి చి బోదనచి
సతిత్మ్జేఁవ్ ఇండితిస్ తెరుజుజ్ డీసెదె,చి
జాకయ్ ‘సతిత్మ్’ మెన అనెన్ మానుస్ల్
దెక ఒపప్నుల.

11 దసిస్, ‘బూలోకుమ్ చ §కేన్
రగుమ్ చ మానుస్ల్ క కి రచిచ్ంచుప జతి
వాటు దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు
కెరిల్ దయ అసెస్, డీస అసెస్. 12 జా
దయ అమ్ క కిచొచ్ సికడత్య్ మెలె,
దేముడుక విరోదుమ్ జల వెరి కమొ
వెరి ఆసల్ ముల మారుస్ప జా, బుదిద్
జా, సతిత్మ్ ఇండ, జో దేముడుచి
గవురుమ్ రుజుజ్ జతి రితి ఈంజ
లోకుమ్ తె జిఁయ. 13 ‘జరుగ్ జయెదె’
మెన అమ్ పూరి దయిరిమ్ నముకుమ్
తిలిజోదెతిసరద్వరుమ్జెయిమ్జతిస్ క
అమ్ నిదానుమ్ రకితె తంక. మెలె,
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొ పరలోకుమ్ చొ
దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొ యేసుకీసుత్ ఉత జెతిస్ క చి జో
అనెన్ ఉత జెతిస్ తెన్ పరలోకుమ్ చి
గవురుమ్ డీసిత్స్ క అమ్ పేమ తెన్
రకితె తంక. 14 పాపుమ్ ఎతిక్ తెంతొ
అమ్ క *నెతొవితి రిసొ, చి ‘అంచసొంత
మానుస్ల్ జా సతిత్మ్ కమొ కెరి ఆస తెన్
ఇండుత్’ మెన అమ్ క సుదిద్ కెరి రిసొ,
అమ్ చి రిసొయేసు జోచి జీవ్ దామొర
గెలన్.

15 జలె, తీతు, ఈంజ ఎతిక్ తుయి
సికడెత్ తా. ఒతత్చ నంపజలస సతిత్మ్
ఇండుక అనెన్ నిదానుమ్ సికిత్ రితి,
పబు తుక దిలి అదికారుమ్ తెన్
జోవయించ తపుప్ల్ జోవయింక దెకవు,
చి జేఁవ్ బుదిద్ జతి రితి జోవయింక

‡ 2:9 2:9 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 6:1-2 దెక. § 2:11 2:11 మెలె, మునుస్బోదల్ క,
తేర్ బోదల్ క బాల వెలొల్ క, గొతిమానుస్ల్ క, గొతి నెంజిలమానుస్ల్ క, ఎతిక్ జాతుల్ చక, దేసిమ్ లు ఎతిక్క, బాసల్
ఎతిక్క. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 12:13, గలతీయుల్ 3:28, కొలొసిస్యుల్ 3:11, డీసయ్ లిసి
5:9. * 2:14 2:14 నెంజిలె ‘అమ్ క అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరి రిసొ….’
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సతిత్మ్ దెకవ దయిరిమ్ నిదానుమ్
సంగు. జా ఎతిక్తె తుక కో నిసాక్రుమ్
నే దెకిత్ రితి గని తుక మరియాద దెకిత్
రితి తుచి కామ్ కెరు ఇండు.

3
చెంగిల్ కమొ కెరుక

1 ఒతత్చ నంపజలొసక తుయి
కిచొచ్ ఉచార కెరవు మెలె, దేసిమ్
ఏలుప కెరసచి అదికారుల్ చి కోడు
సూన, జోవయింక మరియాద కెరుక.
పబుతుమ్ చ ఆడచి రితి జేఁవ్ ఇండుక.
*కేన్ చెంగిల్ కామ్ అయ్ లె కి, తోడు
కెరి బుదిద్ తెన్ జా కామ్ కెరు. 2 పడొత్ ,
కకక్ దూసుప కెరు నాయ్, చి జటుల్
జతిసి దూరి కెరంతు, మెతత్న తతుత్ , కేన్
మానుస్ల్ క కిపూరిమరియాద కెరె తతుత్ .

3 ఆమ్ కి సొంత అగెగ్ బుదిద్ నెంతె
తిలమ్, కోడు నే సూన్ తస తిలమ్,
మోసిమ్ జా పాపుమ్ తె గెతె తిలమ్,
వేర వేర ఆసల్ ఊసిల్ క దెరున్ సేడ
తిలమ్, కుసిస్దుమ్ తెన్ గోసల్ తెన్ జితె
తిలమ్, అమ్ ఇండిత్ తిలి బుదిద్ దెకిలె
అనెన్ మానుస్ల్ అమ్ క ‘వెటాక్రుమ్ చ’
మెంతె తిల, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
విరోదుమ్ కెరె తిలమ్. 4 గని దేముడు
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి దయపేమ
†రుజుజ్ జా అమ్ క డీసిల్ తెంతొ, 5 జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , అమ్ కిచొచ్
పునిన్మ్ కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని పూరి
జోచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి రిసొ అమ్ క
నొవర్ జెరమ్య్ లి రితి కెర, జోచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క అమ్ చి పెటిట్ దా అమ్ క
దోవ, సుదిద్ కెర, అమ్ క మారుస్ప కెరల్న్.
6దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్జోవయించి
ఎదివాట్ దరుమ్మ్ తెన్ అమ్ చి ఉపిప్రి
సుఁవ దిలన్. అమ్ చొరచిచ్ంచుప 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 దయ వాటు 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. 9 గని తెలివి
డీసుక ఉచర సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్
కొడొ పుసితె తతత్తి. దస బుదిద్ నెంజిల
తగుల్ పోన, పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె
జెరిమ్లసచి రిసొచ ఆరిచమతెత్లివొపోన,
కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి పోన, అమ్
యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి రిసొచ కొడొచ
తగుల్ పోన. దసచతె లాబుమ్ 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 రితి జలె, తొలితొ
చి సుటుట్ 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, పాపుమ్ జా అసెస్ మెన తుయి
జానిస్. జోచిపాపుమ్జోచ కమొతె రుజుజ్
జతయ్. జోచి పాపుమ్ జో వయ జోచి
సొంత సిచచ్ ఆనన అసెస్.
తీతుక పవులు బుకారిల్సి

* 3:1 3:1 నెంజిలె, ‘దేసిమ్ క తోడు కెరి కేన్ కామ్….’ † 3:4 3:4యేసు అయ్ లిస్ తెన్, జో అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్. ‡ 3:6 3:6జోమొర పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలిస్ క చి జో పారద్న
కెరిల్స్ క యేసు అబొబ్స్ చి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెతికయ్వాటు దొరుక్ కెరల్న్. యోహాను 14:16, 16:17.
§ 3:8 3:8 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’మెన….
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12 అరెమాక గే, తుకికుక గే తుచితె
ఆఁవ్ తెదయ్ లె, నికొపొలి పటున్మ్ తె
అంచితె బే బేగి జెంక చజు. చలిల్ పొది
ఒతత్య్ తంక ఉచర అసిస్. 13 పడొత్ ,
ఆగన్ల్ చ తీరుప్ల్ రుజుజ్ ల్ సంగితొ
జేనాను చి అపొలోల్ పయానుమ్ క అనెన్
బార్ జతి పొదిక పయానుమ్ క జోక
కిచొచ్ కొతుక్ నే తతి రితి, కామ్ క జెతిసి
ఎతిక్ దొరుక్ కెరు. 14 పడొత్ , అమ్ చ
నంపజలొసక ఆరి పలితుమ్ నే దెరి రితి
కామ్ క నెంజిలి రితి నే జితె, బాద తిల
తోడు నెంజిలమానుస్ల్ క తోడు దెతి రిసొ
*చెంగిల్ కమొతెబెద కమొతెనిదానుమ్
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 దయతవుస్!

* 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 చ ఎతిక్క,
కీసుత్ జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ ‡జేలి జలొ
పవులు అమ్ చొబావొజలొతిమోతితెన్
రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి,
పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

పిలేమోనుచి రిసొ పవులు సరద్
రెగిడిల్సి

4ఓ పిలేమోను,పారద్న కెరె పొది తుక
కెఁయఁక ఉచరెల్ కి, అంచొ దేముడుక
తుచి రిసొ అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి.
5కిచొచ్కమెలె,పబుజలొయేసుకతుయి
నంపజలిస్ చి రిసొ, చి జోవయింక
నంపజా సుదిద్ జాజోచయ్జలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ క తుయి పేమ కెరె తతిస్ చి
రిసొ ఆఁవ్ సూన్ తె తతత్సి. 6 అనెన్

మానుస్ల్ కీసుత్ క నంపజతి రితి, జోచి
ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్ తె తుయి
జోవయింక బెదవంతసి. తుయి దసిస్
జతిసి పలితుమ్ దెరుస్ చి కీసుత్ చి 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

8 జాకయ్, ఏక్ కామ్ చి రిసొ తుక
సంగుక అంక దయిరిమ్. జా కామ్
తుయిజరుగ్ కెరుక ముకిక్మ్ చి రిసొతుక
ఆడ దెంక కి కీసుత్ చి తెడి అంక దయిరిమ్
అసెస్, 9 గని అంచి పేమక తుక ఆడ
దెయినాయ్, గని ఆఁవ్,మంతొమానుస్,
కీసుత్ జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లి రిసొజేలిజలొపవులు,తుక
ఆఁవ్ పారద్న కెరిల్ రితి బతిమాలప్ జా
10 కిచొచ్ నఙితసి మెలె, అనెన్ పుతుత్
రితొ జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక ఆఁవ్
బతిమాలప్ జతసి. ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ
జోవయింక §అబొబ్సి రితొజా అసిస్.

11 అగెగ్, మాతుమ్, జో *ఒనేసిము
తుక గొతిమానుస్ జలెకి, తుక †కామ్ క

* 1:1-2 1:1-2జోసొమాస్రిజాతిలొ, కిచొచ్గె,జోవయింక గొతిమానుస్ తిలొ; 10-16చికొడొ. అనెన్,మానుస్ల్
గోత్ అయ్ లె, జేఁవ్ తతా గదివొజోవయించి గెరి తిల, బెరె; 22చి కోడు దెక. † 1:1-2 1:1-2 కొలొసిస్యుల్
4:17 దెక. కొలొసిస్య్ చి సంగుమ్ తె జో అరిక్పుప్క కి పబుచి కామ్ కెరెదె, కిచొచ్గె. ‡ 1:1-2 1:1-2 రోమ్
పటున్మ్ తెజోజేలిజాతిలిపొదిఈంజఉతుమ్ రెగిడొల్ ,మెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె,
సరియపటున్మ్ తె,బారికుల్ 23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పటున్మ్ తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి జలిస్ క రుజుజ్
నాయ్. పిలిపిప్తె; బారికుల్ 16:23; చి యెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33; కి జేలి జా తిలన్, గని ఒగగ్ర్
దీసల్ నాయ్. § 1:10 1:10 పవులు జోవయింక సికడిత్కయ్, కిచొచ్గె, జో ఒనేసిము 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’ మెలి నావ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ‘కామ్ క
జెతొసొ’. ఒగగ్ర్ జిన్ గొతిమానుస్ల్ క, బెరె, జానావ్ తిలి. జో అగెగ్ కిచొచ్క కామ్ క నెంజిలొమెలె, జోఉటట్ నిగ తిలి
రిసొ; 15చి కోడు, చి ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు.
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నెంజిలొ. గని అపెప్, జలె, తుక
కి అంక కి కచితుమ్ కామ్ క జెయెదె.
12 జలె, అంచి సొంత జీవు తెదయ్ లి
రితి; తుచితె జోవయింక ఆఁవ్ అనెన్
తెదయ్ తసి. 13 సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ జేలి జలిస్ తె జో
అంక అనెన్ తోడు తతి రితి, జోచి అతిత్
తుయి అంక తోడు దిలి రితి, జోక ఇనెన్
అనెన్ సేంపు తియంతయ్, 14 గని, తుచి
సెలవ్ నెంతె అనెన్ తియంతయ్ జలె,
తుకబలవంతుమ్కెరిల్ రితిజయెదెమెన,
నెసిలయ్. తుచి ఇసుట్ మ్ క తుయిసొంత
తెదయ్ లె జలె,బాద తయెనాయ్.

15తుచితె తెంతొజోఉటట్ నిగ గడియ
వేరతె తిలిసి కిచొచ్క గే జరుగ్ జలి మెన
ఆఁవ్ ఉచరిసి కిచొచ్ మెలె, జో అపెప్
తెంతొఅగెగ్చి బుదిద్ నెంతెతుక నిదానుమ్
తా ఒగగ్ర్ దీసల్ చి చెంగిల్ సేవ కెరి
రిసొయి ఇసి జరుగ్ జంక పబు సెలవ్
దిలన్. 16 అపెప్ తెంతొ జో తుక
రితొయి గొతిమానుస్ నెంజె. ‡అంక తుక
జో గొతిమానుస్ జయెదె, గని అనెన్ జో
§పబుక నంపజా, బుదిద్ మారుస్ప జా
ఆతమ్క తుక పేమ తిలొ బావొ కి జా
అసెస్చి, పూరి నిదానుమ్ తయెదె. ఇనెన్
అంక దసిస్ నిదానుమ్ తిలొ. అనెన్
తుకయ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ తయెదె.

17జాకయ్, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్
కామ్ తె జో అంచి తెన్ బెద అసెస్’ మెన
తుయి అంక పేమ అసిస్స్ జలె, తుయి
అంకయ్కీసిబెదవంతెగే,జోఒనేసిముక
కి దసిస్ బెదవను. 18 జో తుక కిచొచ్
నసుట్ మ్ కెర తయెదె గే, జో తుక కిచొచ్
రునుమ్జాఅసెస్మెలె,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 రిసొ అంకయ్
రునుమ్ జలి రితి జా అసిస్సి, గని తుక
సంగుక నెసి. 20 గని, బావొ, *పబుచి
తెడిఅంక ఇదిల్జవుస్లాబుమ్తుచితె
దొరుక్ జతి రితి, దయ కెర, అంచి
పెటిట్ ఆఁవ్ సరద్ జతి రితి, పేమచి రిసొ
జో మానుస్క 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
పబుఅంకవాట్దెవుస్మెనఅంచిఆస.
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.

25 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
తిలిసి ఎతిక్ తుమ్ చి ఆతమ్తె తవుస్.

‡ 1:16 1:16 నెంజిలె ‘తుయి కి జో కి కొలొసిస్యుల్ చి రిసొ ఆఁగ్ క తుక బావొ జయెదె, గని అనెన్,….’
§ 1:16 1:16 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుక పేమ తిలొ….’ * 1:20 1:20 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుయి కి
ఆఁవ్ కిఅసుస్మ్,చి….’ † 1:23 1:23జోఎపపానిజుమిజేలిజాతిలొగేఎకిక్జోపవులుతెన్బెదజాబాద
ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. ‡ 1:23 1:23 జో ఎపపా కి కొలొసిస్యుడు; కొలొసిస్యుల్
4:12; చి కొలొసిస్తెచి సంగుమ్మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొసిస్యుల్ 1:7.
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ఎబీయుల్ క రెగిడిల్
ఉతుమ్*

ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్

యేసుకీసుత్ ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్
1 ఒగగ్ర్ వేర వేర రగల్ తెన్ జోచ

†కబురుల్ సంగిలసచి అతిత్ దేముడు
అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క జా పొది జోచ కొడొ
లటట్బల్న్. 2 గని, ఈంజ ఉగుమ్ చి
ఆకర్ చ పొదులె, జోచొ సొంత పుతుత్ స్ చి
అతిత్ అమ్ క జోచి ‡కోడు లటట్బ అసెస్.
‘జోచి ఈంజ ఎతిక్’ మెనయ్, ఎతిక్
కి జోక అకుక్సుదొ మెనయ్, దేముడు
జో పుతుత్ స్ క నిసాన అదికారుమ్ దా
అసెస్. జోపుతుత్ స్ చిఅతిత్ ఎతిక్లోకుమ్ క
జెరమ్య్ లన్. 3జోపుతుత్ స్ తె దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్ పూరి
డీసత్య్, చి నిజుమ్ దేముడు కీసొ అసెస్
గే, పుతుత్ సి కిచొచ్ నే పిటెత్ §దసొస్యి
అసెస్. జో పుతుత్ సి జోచి సెకి కోడుకయ్
లోకుమ్ లు ఎతిక్ కి జొయియ్ ఏలుప
కెరయ్. అనెన్, పాపల్ పుంచి జతి
మానుస్ల్ సుదిద్ జతి వాటు జో తెయార్
కెరతా,పరలోకుమ్ తెదేముడుచిఉజెతొ
పకక్ వెసిలన్. 4 జో 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. 7 పడొత్ 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,
నీతి మెలొ రానొచి డండొ తెన్ తుయి

ఏలుప కెరసి.
* : 1:0ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్సొ ఈంజ ఉతుమ్ తె కిచొచ్ ముకిక్మ్ దెకయ్ తయ్మెలె,ఈంజయిలోకుమ్ చ
యూదుల్ చి దేముడుచి గుడి, పరలోకుమ్ క, మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తతి టాన్ క ఎకిక్ టాలి
జతయ్, నీడయ్ జతయ్. దసిస్, యూదుల్ కెరి రితి సేవ కెర వెలెల్ల పూజరుల్ చి కామ్ యేసు పరలోకుమ్ తె కెరి
సేవక ఎకిక్ టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. ‘యేసు జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ గెచచ్వ, పరలోకుమ్ తె
దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ అమ్ క తోడు తతి తెంతొ జా అగెగ్చి రితి నాయ్’ మెనఈంజ ఉతుమ్ తె రెగిడిల్సి రుజుజ్
దెకయ్ తయ్. † 1:1 1:1దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసమెలె,జాకామ్ క కకక్జోనిసానతయెదెగే,జోవయించి
ఆతమ్క జోవయించిచోండిపుటట్వ జోవయించ కబురుల్ సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కి జోవయించ కొడొ
రెగడ్య్ లన్, పూరుగ్ మ్ పొది. ‡ 1:2 1:2 కీసుత్ సంగిలిసి, జో బోదన కెరిల్సి, జో కెరల్ కమొ, జో ఇండిలి బుదిద్ ,
జో మొర అనెన్ జలిసి, జా ఎతిక్తెయి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయించి అతిత్ అమ్ క జోవయించి
కోడు సంగిల్ రితి జతయ్;జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జోయేసుకీసుత్ యి,మెలి రితి. యోహాను

1:1-4, 14 దెక. § 1:3 1:3 కొలొసిస్యుల్ 1:15-17, 19, చి 2:19 దెక. * 1:5 1:5 కీరనలు 2:7
† 1:5 1:5 సమూయేలు దొనిన్చిపుసత్కుమ్ 7:14. ‡ 1:6 1:6 దివ్తీయోపదేశకాండుము 32:43, కీరనలు
97:7. § 1:7 1:7 కీరనలు 104:4. * 1:8 1:8 కీరనలు 45:6-7.
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9నీతిచిఉపిప్రి 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 కిచొచ్మెన్ తయ్మెలె,
†“తుయి, పబు, కిచొచ్ నెంజిలి పొది

బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లది, చి
ఆగాసుమ్ తిలిసి ఎతిక్ తుచి అతిత్చి

కమొ.
11 బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ జలె, పాడ్

జయెదె
గని తుయి తిఁయొఁ జా తసెత్.
పాలల్ చ రిత జేఁవ్ పోరన్ జా పాడ్

జవుల,
12 చి డుపప్టిక కీసి మడత్ కెరుక జయెదె

గే,
దసిస్ జాక తుయిమడత్ కెరె, చిమారుస్ప

జయెదె.
గనితుయికీసిఅసిస్స్ గే, దసిస్తాఁ 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,
అంచిఉజిల్ పకక్ తుయివెసతా”మెన
కేన్ దూతక కెఁయయ్ జవుకు సంగిలయ్
గె? 14జేఁవ్ దూతల్ కిచొచ్ జవుల మెలె,
రచచ్న దొరుక్ జత పబుచ మానుస్ల్ క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ జోవయింక
దెకిత దేముడుచి సేవ కెర జీవుల్ మెన
దేముడు జోవయింక జా సేవ దా అసెస్.
జేఁవ్ జోచి సేవ కెరసయ్.

2
యేసు మానుస్ల్ చి పాపుమ్

గెచచ్య్ లిసి
1 జలె, అమ్ జేఁవ్ చి సతిత్మ్ నే

పఁవిస్తి రితి, నే ములిత్ రితి ఆమ్ పెట
నే దెర గెతె సూనిల్స్ చి చి రిసొ చెంగిల్
ఉచర, అమ్ ఏదాసట్ కెరుక. 2 మెలె
పూరుగ్ మ్ చి *ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ చి
రిసొ దూతల్ జానవ కెర ఎతిక్ కోడు
నిజుమ్ చిజలె,అనెన్,మానుస్ల్ఆగన్ల్ చి
కోడు పిటట్య్ లె, దేముడుచి కేన్ జవుస్
కోడు నే కెరెల్, కీసి జేఁవ్ దూతల్ చి అతిత్
జో సంగిలి ఎదిలి సరిగా సిచచ్ జవుల
జలె, 3 అపెప్చి పబు దెతి ఈంజ వెలిల్
రచచ్నక ఆమ్ విలువ నే దెకిలె, విలువ
నే కెరెల్, అమ్ చి సిచచ్ కీసి పిటెట్దె? పిటెట్
నాయ్. ఈంజ రచచ్న, జలె, యేసుపబు
తొలితొ సొంతయ్ జానయ్ లి రిసొ, జోక
తొలితొ సూనల్స అమ్ కయ్సాచి సంగిల.
4 పడొత్ , అనెన్, జో యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో
దెతి రచచ్నచి రిసొ దేముడు సొంత వేర
వేరతె రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్. కిచొచ్ కిచొచ్తె
జా రచచ్నచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్ మెలె,
జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్ కమొ
కెరిస్ తె, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి జోచి
ఆతమ్వరల్జోచిఇసుట్ మ్ క కకక్ కకక్ వంట
దిలిస్ తెయి ఈంజ రచచ్నచి రిసొ జోచి
సాచిదాఅసెస్.

5 అమ్ సంగితి †జెతికయ్ లోకుమ్
ఏలుప కెరుక దూతల్ చి అతిత్ దేముడు
సొరప్ కెర దెయె నాయ్. 6 కేనె గే రెగిడిల్
ఇసి సాచి అసెస్. ఇసిమెలిసి;
‡“మానుస్క తుయి ఉచరన్ క జో కిచొచ్

విలువసొ?
నెంజిలె,మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొక

కిచొచ్క తుయి విలువ దెకితసి?
† 1:10 1:10 కీరనలు102:25-27. ‡ 1:13 1:13 కీరనలు110:1,మతత్యి22:44,ఎబీయుల్10:13.
* 2:2 2:2 నిరగ్మకాండుమ్ 20 అదయ్యిమ్, 31:18 చి దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:6 దెక. † 2:5 2:5
యెసయా 65:17, 66:22, లూకా 21:33, డీసయ్ లిసి 5:10, 21:1, తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12.
‡ 2:6 2:6 కీరనలు 8:4-6.
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7 దూతల్ చి కంట జోక ఇదిలి దాక్ తతి
రితి తుయి జరుగ్ కెరల్ది,

గనిఅపెప్జోక గవురుమ్కెరఅదికారుమ్
దా,

జోక ఏలుప కెరవ అసిస్సి.
8 జోచి చాటు సుఁదితి రితి ఎతిక్ జోచి

అతిత్
తుయిసొరప్ కెర దా అసిస్సి”
మెన రెగడ్ అసెస్. జలె, దేముడు ఎతిక్
జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్చి రిసొ జో
ఏలుప నే కెరిసి కిచొచ్ కి నాయ్. ఎతిక్
జోచిఅతిత్ 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
అపెప్ ఎతిక్ అదికారుమ్ గవురుమ్ జా
కిరీటుమ్ గలన ఏలుప కెరయ్.

10 కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె,
ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ కజోచిపరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదవంతి రిసొ
మానుస్ల్ క రచచ్నదొరుక్ కెరొసొ §బాదల్
ఓరుస్ప జతి వాటుయి జీన సరి జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ పూరి జంక ఎతిక్క
ఆదారుమ్ తిలొ, ఎతిక్ ఏలుప కెరొ
దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి చెంగిలి, పూరి
బెదితయ్. 11నిజుమి,సుదిద్ కెరొయేసుక
చి జోయేసు సుదిద్ కెరసక ఎకిక్మొదొల్;
దేముడు అబొబ్సి. జాకయ్, జోవయింక
‘అంచ బావుడుల్ ’ మెనుక యేసుక లాజ్
నాయ్.
12 *“అంచ బావుడుల్ తె తుచి నావ్ తుచి

గవురుమ్ సూనయిందె,
సంగుమ్ చి నెడ్ మె తుచి గవురుమ్

గాయిందె”

మెలి కోడుతె, అనెన్,
13 †“జోచి ఉపిప్రి అంచి నముకుమ్

తియిఁదె”
చి అనెన్,
‡“ఇనెన్ ఆఁవ్ అసిస్, చి దేముడు
అంక దిల జోచబోదల్ అంచి తెన్ అసిత్”
మెన యేసు 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 జా జీనుక
ఒపప్న, దసిస్ జా జీనల్న్. 16 కీసి
మెలె, ఈంజ ఎతిక్ కకక్య్ రచిచ్ంచుప
కెరుక మెలె, దూతల్ క రచిచ్ంచుప
కెరుక నాయ్ గని §అబాహామ్ చి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లసక ‘రచిచ్ంచుప జతు’
మెనయ్. 17జాకయ్, దేముడుచి సేవ
కెరొ కనాక్రుమ్ దెకితొ నిదానుమ్ చొ
పూజరి జా, పెజల్ చ పాపల్ పుంచ దా
జోవయింకదేముడుతెన్అనెన్బెదయ్ తి
రితిచి అరిప్తుమ్ జతి రిసొయి, ఎతిక్
రగల్ క ఎతిక్ బాదల్ తె పెజల్ జల
జోవయించ బావుడుల్ చి రితి జో జంక
తిలి. జోమానుస్ల్ చి రితిజాజోవయింక
జెత రగల్ బాదల్ జో ఓరుస్ప జలెకయ్
జో చెంగిలొపూజరిజా కనాక్రుమ్ దెకెదె
మెనయ్. 18దసిస్,జోసొంతబాదల్సేడ
పరిచచ్ జా జీనిల్ రిసొ, జేఁవ్ బాదల్ సేడ

§ 2:10 2:10 18చూ కోడు దెక. * 2:12 2:12 కీరనలు 22:22. † 2:13 2:13యెసయా 8:17.
‡ 2:13 2:13యెసయా 8:18. § 2:16 2:16 గలతీయుల్ 3:6-9, చి రోమియుల్ 4 అదయ్యిమ్ దెక.
‘ఆతమ్క అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస’మెలె, అబాహామ్ చి రితి నముకుమ్ తిలస.



ఎబీయుల్ 3:1 490 ఎబీయుల్ 3:13

పరిచచ్ జత అనెన్ మానుస్ల్ క జో తోడు
తంక తెరె.

3
మోసే కంట దేముడుచొ పుతుత్ సి

వెలొల్
1జాకయ్, 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 తెతామోసేకీసిజోదేముడుచి
కామ్ నిదానుమ్ కెరె తిలొ గే, దసిస్
ఈంజ బారికి జతి రితి కామ్ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి కెరి రితి, కామ్ క నిసానొల్
దేముడుక యేసుయి నిదానుమ్ తిలన్.
3గని గేరుచి కంటఅనెన్ గేర్ బందిలొసొక
కీసి ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె గే, దసిస్,
దేముడుచి గేర్ చతె తిలొ మోసేచి కంట
యేసుయి జా గేర్ బందితొసొ జా తా,
అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ క విలువ జతయ్.
4ఎతిక్ గేరు, కచి అతిత్ గే బందిలిసి, గని
ఎతిక్ బందితొసొ దేముడుయి. 5 జలె,
దేముడు పడొత్ క సంగిత కొడొచి రిసొ
సాచి గురు సంగితి రిసొ, జో దేముడుచి
గేర్ ఎతిక్తె మోసే నిదానుమ్ చొ సేవ
కెరొసొ జలొ. 6 గని కీసుత్ ఈంజ
లోకుమ్ తె జా కెర, జో పుతుత్ సి జలి
రిసొ, దేముడుచి గేరు నిదానుమ్ ఏలుప
కెరె తిలన్. ఆకర్ ఎద జోచి ఉపిప్ర్ చి
అమ్ చి డిటుట్ మ్ దెరనెల్, జో రచచ్న దా
అమ్ క పరలోకుమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి
అమ్ చి దయిరిమ్, ఆస అమ్ దెరనెల్,
జోచి గెర్ 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, ఆజి జోచి 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 అనామ్నుమ్ జా పరిచచ్ కెరిల్

రితి జా
జేఁవ్జాదొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్అంచ కమొ

దెకిలెకి కీసి జల గే,
తుమ్ దసిస్ జానాయ్.
10 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, జా

ఉగుమ్ చచి రిసొ ఆఁవ్ కోపుమ్
జా,

జోవయించి పెటిట్ , కెఁయఁక తెఁయఁక
అంచి వాటు ముల పిట గెతతి.

అంచి ఇసుట్ మ్ నేనిల్ రితి ఇండితతి
మెలయ్, 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,
తుమ్ జాగర దెకన. 13 గని ‘ఆజి’
మెన ఈంజ కాలుమ్ క కెతిత్ పొదుల్
సేఁసతయ్ గే, రోజుక తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ జాగర సంగ, దయిరిమ్ సంగ;
పాపుమ్ చిమోసిమ్ కతుమ్ తెకోదెరున్ నే

* 3:7 3:7 కీరనలు 95:7-11. † 3:8 3:8 నిరగ్మకాండుమ్ 13-40 అదయ్యల్, లేవీయకాండుమ్,
సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశకాండుము. ముకిక్మ్ క నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్,చిసంకాయ్కాండుము
14 అదయ్యిమ్ దెక. ‡ 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.
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సేడిత్ రితి, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందితి
రితి, 14 అమ్ నంపజలి మొదొల్ తెంతొ
చి జోవయించి రిసొచి దయిరిమ్ అమ్
ఆకర్ ఎద దెరనెల్కయ్ కీసుత్ తెన్ వాట
నఙన తమ్ దె.

15§“ఆజి,జోచిఅవాడ్తుమ్సూనెల్,
జోచి కోడు నెసిల జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి

రితిజానాయ్.
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి రితి బేడు నే బందిత్

రితిజాగర దెకన్.”
మెన రెగిడిల్సి తుమ్ పఁవస్ నాయ్.
16జలె, జేఁవ్ సూన నెసిలస కొనస్ మెలె,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి తెడి ఐగుపు దేసిమ్
తెంతొ,జేఁవ్గొతిమానుస్ల్ జలిస్తెంతొ,
బార్ జా ముల విడద్ల్ జల అమ్ చ
యూదుల్ ఎతిక్జిని. 17 అనెన్, జేఁవ్
దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ పూరి కచి రిసొ
దేముడు కోపుమ్ జలొ మెలె, *పాపుమ్
కెరల్సచి రిసొ జా బయిలు దేసిమి జేఁవ్
మొరి రితి జో దేముడు సిచచ్ దిలన్.
18 పడొత్ , జోచి సుకుక్మ్ తె నే బెదుక
మెన కచి రిసొ జో ఒటుట్ గలనొల్ మెలె,
జోచి కోడు నే కెరల్సచి రిసొయి గెద?.
19జాకయ్ కిచొచ్ అమ్ క జానుక జతయ్
మెలె,జోవయించిఅనామ్నుమ్ చిరిసొజా
సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ బెదుక వాటు నే దిలొ.

4
పబుచయ్ జల మానుస్ల్ క దొరుక్

జతి విసాంతి
1 జలె, జో పమానుమ్ సంగిలి రితి,

జోచి *సుకుక్మ్ తెబెదితివాట్తతెఎద,
తుమ్ తె కో జా సుకుక్మ్ తె పాఁవుక నే
పిటట్వన్ తి రితి జిమ. 2 కిచొచ్క మెలె,
పూరుగ్ మ్ చ మానుస్ల్ కయ్ కెఁయెఁక కి

తతిత్సి సుకుక్మ్ చిఅవ్ కాసుమ్ చిరిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జలి. దసిస్,
అమ్ క కి సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జా
అసెస్. గని జేఁవ్ సూనిల్ జా కోడు
జోవయింకకామ్ క నెంజిలి. కిచొచ్కమెలె,
నిజుమ్ కయ్ సూనల్సచి పెటిట్చి రితిచి
నముకుమ్ తిల తెన్ బెదిత్ నాయ్.
జాకయ్ సూనిల్ కొడొ జోవయింక కామ్ క
నెంజిల్ రితి జలి. 3 అమ్ యేసుకీసుత్
పబుక నంపజలస, మాతుమ్, జా
సుకుక్మ్ తె బెదితసుమ్. జేఁవ్
పూరుగ్ మ్ చచి పాపుమ్ చి రిసొ దేముడు
సంగిలి తీరుప్ అగెగ్ రెగిడల్య్.†
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక

బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్,మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. జో దేముడు,
మాతుమ్, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది జో
సొంత జోచయ్ కమొ కేడవన జో తెదొడి
సెలవ్ కడన తిలె కి, జోవయింక దసిస్
మెన ఒపప్నల్న్. 4 ‘సెలవ్ కడనల్న్’ మెన
సంగిలె, §సొవువ్ పొదుల్ ఆగాసుమ్,
బూలోకుమ్, లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్
జెరమ్య్ లి పడొత్ , అనెన్క్ దీసి *‘సెలవ్
కడనిల్ దీసి’మెనయ్జోచిజాసెలవ్కడనిల్
దీసిచి రిసొకేనె గే కిచొచ్ సంగఅసెస్మెలె,
†“అంచ కమొసొవువ్పొదుల్ కెర కేడవ,
అనెన్క్ దీసి సెలవ్ కడనల్య్”
మెన సంగ అసెస్. 5జేఁవ్పూరుగ్ ల్, జలె,
అమ్అగెగ్ రెగిడిల్ రితి:
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక

బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్”
మెనజోవయించి రిసొజో సంగ అసెస్.

§ 3:15 3:15 కీరనలు 95:7-8. * 3:17 3:17 నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్, సంకాయ్కాండుము 14,
ముకిక్మ్ క 14:27-30. * 4:1 4:1పూరుగ్ మ్ చయూదుల్ క జలె, తెదొడ్ చి పమానుమ్ క చెంగిలి ఈంజయ్
లోకుమ్ చి కనాను దేసిమి జేఁవ్ గెచుచ్క అవ్ కాసుమ్ తిలి, గని పిటట్వనల్. అమ్ క, జలె, అపెప్చి అవ్ కాసుమ్ కిచొచ్
మెలె,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిసేంతుమ్ తెబెదితిసిచిపరలోకుమ్ తెగెతిసి. † 4:3 4:3 3:11దెక
‡ 4:3 4:3 కీరనలు 95:11. § 4:4 4:4 ఆదికాండుమ్ 1 అదయ్యిమ్. * 4:4 4:4 ఆదికాండుమ్
2:1-3. † 4:4 4:4 ఆదికాండుమ్ 2:2. ‡ 4:5 4:5 కీరనలు 95:11.
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6 జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దేముడుచి
సుకుక్మ్ తె బెదుక జలస బెదుక
నేతయ్. జాఏక్,పడొత్ అనెన్క్ కిచొచ్మెలె,
జా సుకుక్మ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
అగెగ్ సూనల్స జో దేముడుచి కోడు కెరుక
నెసిలి రిసొ జోచి జా సుకుక్మ్ తె బెదితి
నాయ్. 7 అనెన్క్ దీసి మెలి కోడు జో
నిసాన, జోచి సుకుక్మ్ తె బెదుక అమ్ క
అనెన్క్ అవ్ కాసుమ్ దా కెర, ఈంజ
అవ్ కాసుమ్ క ‘ఆజి’ మెన, అమ్ అగెగ్
రెగిడిల్స్ తె సంగిల్ రితి,
§“ఆజి జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,

తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందిత్
రితి

తుమ్జాగర దెకన”
మెన్ తయ్. 8 మెలె, దేముడు సంగిలి
కనాను దేసిమి జేఁవ్ పాఁవ పెసితి రితి
యెహోసువ కడ నిలన్, గని జా తెన్
జా కోడు పూరి నెరవెరుస్ప జతి జలె,
అనెన్క్దీసిచిరిసొ ‘తెదొడ్ కయ్సుకుక్మ్
దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు సంగితొ
నాయ్, సంగుక జతి నాయ్. 9జాకయ్,
దేముడుచి సెలవ్ కడనిల్ దీసితె బెదితి
వాటుమానుస్ల్ క అపెప్క దొరుక్ జతయ్.
10మెలె, దేముడు జోచి కామ్ కేడవ కీసి
సెలవ్ కడనొల్ గే,దసిస్జోదెతిసుకుక్మ్ తె
కో బెదెదె గే, జో మానుస్కి జోచి కామ్
కెర కేడవ సెలవ్ కడనెదె. 11 జాకయ్,
జా సుకుక్మ్ తె ఆమ్ కి బెదితి రితి
నిదానుమ్ కెరుమ; జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చి
రితి జోచి కోడు నెస అమ్ తె కో దసిస్
పాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి. 12 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి కోడు దొనిన్ పకక్లె వాండి
తిలి ఎతిక్ కతిత్చి కంట *లగున్ అసెస్,
చి జా కోడు జివివ్ తా కామ్ కెర కెరయ్
మానుస్చి ఆతమ్ చి జీవు అతుక్ జతిస్ తె,

అతుక్ల్ చి ఆడుచి ములువ బెదితిస్ తె
బెర, మానుస్ల్ చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు
పరిచచ్ కెర, జోవయింక ‘చెంగిల్ అసిత్’ గే
నాయ్ గే మెన తీరుప్ కెరయ్. 13 అనెన్,
జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ కి జోచిమొకెమ్ లుంకుక
నెతె, గని అమ్ క పరిచచ్ కెరొసొచిమొకెమ్
ఎతిక్ డుమ్ డి తా ఎదారుద్ మ్ డీసత్య్;
అమ్ చ ఉదెద్సుమ్ లు కి ఆకర్ కయ్ జోచి
మొకెమ్ అమ్ ఎతిక్జిన్ సాచి నఙనుక
తయెదె.
యేసు అమ్ చి రిసొ ఎతిక్క వెలొల్

పూజరి జా అసెస్
14 జలె, యేసు దేముడుచొ సొంత

పుతుత్ సి జా తా, పరలోకుమ్ తె తెడిక
తెడి దేముడు అబొబ్స్ తెయి పెస గెచచ్
తా, అమ్ చి రిసొచొ వెలొల్ †ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జా అసెస్చి రిసొ, జోచి రిసొ
అమ్ ఒపప్న్ తిసి డిటుట్ మ్ పోసనుమ.
15 కిచొచ్క మెలె, అమ్ చొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జతొ జో యేసు అమ్ చి
సెకి నెంజిలిసి నేనొల్సొ అమ్ చి సెకి
నెంజిలిస్ చిఉపిప్ర్ 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

§ 4:7 4:7 3:7-8 దెక. * 4:12 4:12 డీసయ్ లిసి 1:16. † 4:14 4:14మాములుమ్ ఈంజయ్
లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి ఉచరెల్, యూదుల్ క ఎకిక్లొయి యెరూసలేమ్ చి జోవయించి ఎకిక్
దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి గదితె గెచచ్ అరిప్తుమ్ దెంక జయెదె. వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జా గదిక అడుడ్ కెరి
తెరక జీన ఒతత్ పెస జా కామ్ కెరెదె. జొయియ్ మానుస్క ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెనుల. ఎబీయుల్ 9:1-7 దెక.
ఈంజయ్లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి, జలె,యేసు పరలోకుమ్ తె జరుగ్ కెరిస్ క టాలి జతయ్.
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గెసుస్’ మెనయ్ దేముడుచి మొకెమ్ జేఁవ్
మానుస్ల్ చి నావ్ తెన్ బలివొ దెంక
అసెస్. 2 జో పూజరి కి మాములుమ్
మానుస్జాసొంతసెకి నెంజిలొసొచిరిసొ
నేనల్సక చి తపుప్ జలసక మెతత్న దెకెదె.
3 జోవయించి సొంత సెకి నెంజిలిస్ చి
రిసొ, ఎకిక్ అనెన్ మానుస్ల్ చ పాపల్ చి
రిసొ నాయ్, గని సొంత పాపల్ చి రిసొ
కి జో బలివొ దెంక అసెస్. 4అనెన్, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిఎకిక్లొజతిసిజోమానుస్చి
సొంత ఇసుట్ మ్ క జరుగ్ జతిస్ నెంజె.
‘ఆఁవ్ పూజరి’ మెన జో మానుస్ సొంత
ఇసుట్ మ్ క టీఁవ్ కనాయ్. దేముడుసొంత
నిసాన జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జంక
జోక అదికారుమ్ తయెదె. దేముడు
టీఁవడెల్కయ్, యూదుల్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ
తొలితొచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ
అహరోనుక కీసి దేముడు బుకారొల్ గే,
దసిస్, జో దేముడు సొంత జో మానుస్క
బుకారుక.

5 దసిస్ కి కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జతిసిసొంతఇసుట్ మ్ క గవురుమ్కెరనిల్సి
నెంజె, గని జోచి రిసొ:
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
ఆజి తుక పాయఅసిస్”
మెన సంగిలొ దేముడు సొంత జోక
నిసాన అదికారుమ్ దిలన్. 6 దేముడు
అనెన్క్ తె సంగ రెగడ్య్ లి రితి;
†“‡మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరి తిలొ గే,
తుయి దసొ పూజరి జా కెఁయఁక

తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెనజోచి రిసొ రెగడ్ అసెస్.

7యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్జాఈంజ
లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, జలె, గటిట్ఙ
కేకుల్ గల ఏడ ఏడ, జోకమొరున్ తెంతొ
పిటట్వుక సెకి తిలొ దేముడుక పారద్నల్
కెరె తిలన్, చి దేముడు అబొబ్స్ క జో
బిలొసొచి రిసొ, జో దేముడు అబొబ్సి

జోచ ఆసల్ సూన్ తె తిలన్. 8 జలె, జో
జోచొ పుతుత్ స్ జలెకి, దేముడుచి కోడు
పూరి నిదానుమ్ కెరెల్ కీసి తయెదె గే,
కిచొచ్ సెమల్ దుకుమ్ నొపుప్ల్ జంక
జయెదెగే,జొయియ్దసిస్పూరిఓరుస్పజా
అజజ్య్జలొ,చిజోజేఁవ్బాదల్ఓరుస్ప
జలిస్ తెన్ జో దేముడు అబొబ్స్ చి కోడు
పూరి కెరిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లి. 9 అనెన్,
జేఁవ్ బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలిస్ తె జోచి
సెకి జోచి సతిత్మ్ పూరి రుజుజ్ జతికయ్,
పరలోకుమ్ 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 బాలబోదల్రిత
తా

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,తుమ్ఎదిలి ఎదఅనెన్మానుస్ల్ 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. 13 కో 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

* 5:5 5:5 కీరనలు 2:7. † 5:6 5:6 కీరనలు 110.4, చి ఎబీయుల్ 7:7 దెక. ‡ 5:6 5:6 జో
మెలీక్సెదెక్ రానొ కి పూజరి కి జా తిలొ. ఆదికాండుమ్ 14:18. జో యెరూసలేమ్ తె ఏలుప కెరె తిలొ, ఒగగ్ర్
పూరుగ్ మ్పొది,యూదుల్ ఒతత్ నే బస జతెఅగెగ్. కీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తె బులెత్ తిలిపొది,యూదుల్ చి దేముడుచి
గుడియెరూసలేమ్ తె తిలి. 7:1-3 కి దెక.
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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 జాముల 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 తెఅనెన్ కడఆనుక నెంజె. కోనెతిరి.
6 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ జోక ములిలిసి
జేఁవ్ సొంత, దేముడుచి పుతుత్ క అనెన్
సిలువతెగలమారిల్ రితిజతయ్,చిఅనెన్
మానుస్ల్జోకనిసాక్రుమ్ కెరజొకరిల్ రితి
జోచి నావ్ కడిల్ రితి జతయ్. 7 కీసి
మెలె, జేఁవ్ తె ఒగగ్ర్ సుటుల్ పెటిల్ పాని కేన్
బుఁయి పియ తా, జా బుఁయెయ్ పంటొ
పికడత్సక చెంగిల్ కామ్ క జెతికయ్పంటొ
దిలె, దేముడు తెంతొ జేఁవ్ చి వాటచి

వరుమ్ జా బుఁయి నఙన్ తయ్. 8 గని,
జా బుఁయి రితయ్ కంట రూకుల్ గట
దిలె, కామ్ క నెంజిలిసి, చి జాక సాపెనల్
దెంక జయెదె. ఆకర్ క జేఁవ్ క డయ
గెలుకయ్ తయెదె.
దయిరిమ్ కొడొ సంగిలిసి

9అమ్ఇసిజాగర 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
జోచయ్జలమానుస్ల్ కతుమ్తోడు కెర,
జోచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ లిసి
జో పఁవెస్ నాయ్ మెన, దసిస్ పొరపాట్
తీరుప్చొ నెంజె మెన, అమ్ క దయిరిమ్.
11 తుమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జా
అసుస్మ్ మెలె ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
తుమ్ నంపజలిసి పూరి నెరవెరుస్ప
జతి రితి తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్
ఎకిక్ ఆస తంక. 12 తుమ్ దసిస్
నిదానుమ్ తాఁ గెలె, బదుద్ కుమ్ నే జతె,
దేముడు పమానుమ్ సంగిలిస్ చి వాట
జోవయించి నముకుమ్ చి జోవయించి
నిదానుమ్ చి రిసొ కలుగు జత అనెన్
మానుస్ల్ చి రితి తుమ్ ఇండితె, జయియ్
అమ్ చి ఆస.
అబాహామ్ నంపజా నిదానుమ్

తతికయ్ జెయిమ్జలిస్
13 అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక దేముడు

పమానుమ్ సంగిలి పొది, జో దేముడు
సొంతచి కంట కెఁయకో వెలొల్ తతినాయ్
చి రిసొ, అనెన్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర
ఒటుట్ గలుక అవ్ కాసుమ్నాయ్చి రిసొ,
జోచి సొంతయ్ నావ్ 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

* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘బాపిత్సుమ్ నఙన్ తిస్ చి రిసొచి….’ † 6:14 6:14 ఆదికాండుమ్ 22:17.
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ఎతిక్ ఓరుస్ప జతికయ్, జా
పమానుమ్ తిలిసి జోక దొరుక్
జలి.

16 మానుస్ల్, 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 నాయ్మెన,
జోచి పమానుమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్
దెకవుక మెన, జో పమానుమ్ కెరిల్స్ క
‘నిజుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి గురుక
దేముడు ఒటుట్ గలనల్న్. 18 దసిస్, దొనిన్
నే పిటత్ కమొచి రిసొ,మెలెపమానుమ్ 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 దిలి ఈంజ
వరుమ్, జలె, అమ్ క అడుడ్ తిలి తెర
ఒతత్ల్ తొ అమ్ జీన తెడిక తెడిచి గదితె
పెసితి రితి, పరలోకుమ్ తెయి పాఁవడ
జీనయ్ తయ్. 20ఒతత్ జా ‡తెర ఒతత్ల్ తొ
మెలి కోడు యేసు అమ్ చి నావ్ తెన్,
అమ్ క రచచ్న దొరుక్ కెరి రిసొయిపురెతొ
నిగ గెచచ్ పాఁవ అసెస్ గెద, చి రానొ

జలొ మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి జోజా, కెఁయఁక తెఁయఁక అమ్ క
దేముడుఅబొబ్స్ చిమొకెమ్తోడుతయెదె.

7
మెలీక్సెదెకు కెఁయఁక తెఁయఁక

పూజరి
1 ఈంజొ మెలీక్సెదెకు, జలె, ఒగగ్ర్

పూరుగ్ మ్ పొది సాలేమ్ క రానొ జలొసొ,
ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ జలొ దేముడుచి
సేవ కెరొ పూజరి జలొసొ, జలె.
రానల్ క జీనమారిల్స్ తెంతొ *అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొ బుల జెతె తిలి పొది, జో
మెలీక్సెదెక్ జోవయింక దసుస్ల్ జా
జోక చెంగిల్ వరుమ్ దిలన్. 2 వరుమ్
దెతికయ్, జో మెలీక్సెదెక్ క మరియాద
కెరి రితి అబాహామ్ జోక కలుగు జలిసి
ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ క ఏక్ వాట దిలన్.
జో మెలీక్సెదెక్, జలె, ముకిక్మ్ క జోచి
నావ్ చి అరుద్ మ్ తిలి రితి †పునిన్మ్ క
రానొ జలొసొ, పడొత్ సాలేమ్ పటున్మ్ క
కి జో రానొ. ‡సాలేమ్ క జో రానొ జయెదె
మెలె, సాంతిక సేంతుమ్ క జో రానొ
జయెదె. 3 జోవయింక కేన్ అబొబ్స్
అయయ్స్ పాయితి నాయ్, జో కేన్
సెకుమ్ చొ నెంజె, చి జోచి జీవితుమ్ క
‘మొదొల్ జలి’ జవుస్ ‘కేడ గెలి’ జవుస్
మెనుక నెంజె. దసచ జోక నాయ్, చి
దేముడుచొ పుతుత్ స్ రితొ జా, కెఁయఁక
తెఁయఁక జోచొపూజరిజా తతత్య్.

4 జో మెలీక్సెదెక్ కెదొద్ వెలొల్ సుదొ
జయెదె గే, అపెప్ ఆఁవ్ రెగిడత్ కొడొతె
తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. అమ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ జలొ అబాహామ్ కి జోక

‡ 6:20 6:20యూదుల్ చిదేముడుచి గుడితెతెడికతెడిచిగదితెఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి గనిఅనెన్లొఁయినే
గెతి రితి తెర అడుడ్ తయెదె. పరలోకుమ్ తెచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, జలె, యేసుయి. జొయియ్ ఒతత్ అడుడ్ తిలిస్ క
జీన అసెస్, చి జోవయింక నంపజలసకయ్ కి జీనయ్ తయ్. యేసు మొరిల్స్ తెనిన్ యెరూసలేమ్ తె యూదుల్ చి
దేముడుచి గుడితెచి తెర ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎదపూరి చిరి జా గండల్ జలి. దసిస్ జరుగ్ జలిసి టాలి జా అమ్ క
కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జోమొరిల్స్ తెనిన్ అమ్ క చి ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక అడుడ్ తిలిపాపుమ్

గెచచ్య్ లిసి. మతత్యి 27:51, మారుక్ 15:38, లూకా 23:45, ఎబీయుల్ 9:1-3, 10:19-20. * 7:1
7:1ఆదికాండుమ్ 14:17-20. † 7:2 7:2జోవయించినావ్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘పునిన్మ్అంచొరానొ’.
‡ 7:2 7:2 ‘సాలేమ్’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సేంతుమ్’ ‘సాంతి’.
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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
అబాహామ్ఒపప్నల్న్మెన 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. 7దాకు సుదొక
వెలొల్ సుదొ దీవెన కెరెదె మెన ఎతిక్జిన్
జాన వేర సంగితి నాయ్.

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

9 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెనుక జయెదె
మెలె, దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట నఙితె
తిలొ లేవీ పూరుగ్ మ్ చొ, జోచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్ల పడొత్చ పూజరుల్ తెన్ సొంత
అబాహామ్ చి అతిత్ మెలీక్సెదెక్ క దెతి
వాట దిలన్, దెతతి, మెనుక జయెదె.
10కీసిమెలె,అబాహామ్తెన్మెలీక్సెదెక్
దసుస్ల్ జలి పొది, జో *లేవీ తెదొడి కి
అబాహామ్ చిపెటిట్ తిలన్మెనుకజయెదె.
అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్లన్.

మెలీక్సెదెక్ జలొ రితొ కీసుత్ పూజరి
11 పడొత్ , ‘లేవీచి తెగతె జెరిమ్లస

పూజరుల్ జేఁవ్ కెరి కమొతె మానుస్ల్ చి
పాపుమ్జావాట్ గెలి చి పునిన్మిపూరి
జా అసిత్’ మెనుక జతి జలె; జయియ్
పమానుమ్ చి తెడి పెజల్ క ఆగన్ల్ దొరుక్
జలి, గెద; జలె, ఒతత్ సుదిద్ జతిసి పూరి
జతిసి దొరుక్ జతి జలె, అహరోనుచి
రితి, మెలె, లేవీయుల్ చి రితి ముల,
‘మెలీక్సెదెక్ చొ రితొపూజరి జంక’ మెన
కిచొచ్క యేసుక దేముడు టీఁవొ కెలాన్?
12వేరరగుమ్పూజరిజతిరితిమారుస్ప
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. 14 మెలె, లేవీచి తెగతె
నాయ్, గనియూదాచితెగతెయిఅమ్ చొ
యేసుపబు జెరిమ్లన్ మెన ఎతిక్జిన్
జాన్ ల, చి ఈంజ తెగచి రిసొ పూజరుల్
జతి కేన్ కోడు కి అమ్ క ఆగన్ల్ దిలొ
మోసేపూరుగ్ 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, ఈంజొపూజరి జలిసి
కీసిచి మెలె, ఆగన్ల్ చి మొకెమ్ నాయిమ్
తిలి రితి కేన్ జవుస్ తెగతె జెరిమ్లి రిసొ
ఎకిక్లొపూజరి జతిస్ చి రితి నెంజె, గని
కెఁయఁక తెఁయఁక నే మొరె చెంగిల్ తతి
జివివ్ జో యేసు తిలిస్ చి సెకికయ్ జో
పూజరి జా అసెస్. 17 మెలె జోచి రిసొ
దేముడుచి కోడు సాచి సంగిలి రితి;
†“మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరిజా తిలొ గే,
తుయి దసొ పూజరి జా కెఁయఁక

తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెన రెగిడిల్సి.

§ 7:5 7:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:25-29, 38:21. * 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.
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18 జలె, అగెగ్చ ఆగన్ల్ క దెకిలె,
జేఁవ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి రిసొ జా కామ్ క
నెంజిలి రిసొ “జాపోని” మెన దేముడు
సంగితయ్. 19 ‡కిచొచ్య్పూరి 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 పాసి
జా జెతసుమ్.

20 అనెన్, యేసు పూజరి జతి ఈంజ
నొవివరుమ్ఒటుట్ నెంజిలిసినెంజె. 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 తతొ

పూజరి,మెన
ఆఁవ్ దేముడు ఒటుట్ గలన అసిస్, చి
అంచి మెనుస్ ఆఁవ్ మారుస్ప కెరనీ

నాయ్”
మెనదేముడుయేసుచి రిసొఒటుట్ 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 తెఁయఁకపూజరుల్ 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. 25జాకయ్, ఇనెన్చి తెడి కో ఎదిద్కి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసి మెలి
రితి జెతతి గే, జేఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక

రచచ్నతెయితతి రితిపూరి రచచ్న దెంక
ఈంజొయి తెరె; దేముడుక చి అమ్ క
ఈంజొయ్ మదెనె జా అమ్ నంపజల
మానుస్ల్ చి రిసొ దేముడుచిమొకెమ్ 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. 27జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్క
వెలెల్లపూజరుల్ చి రితిజోరోజుకఅరిప్తల్
దెంక నాయ్. జెఁవివ్ పూజరుల్ , జలె,
తొలితొ జోవయించ సొంత పాపల్ చి
రిసొ, పడొత్ పెజల్ చ పాపల్ చి రిసొ,
అరిప్తల్ దెతతి. జో, జలె, పాపుమ్
సుదొ నెంజె,చిసొంతచి రిసొఅరిప్తుమ్
దెంక, నాయ్, చి పెజల్ చి రిసొ ఎకిక్
సుటుట్ జోచి సొంత జీవ్ దా, కెఁయఁక
తెఁయఁక కామ్ క జెతిస్ జలి అరిప్తుమ్
జలన్. 28 దసిస్, కిచొచ్ దెకితసుమ్
మెలె, సెకి నెంజిల మానుస్ల్ పూజరుల్
జతిసి ఆగన్చి పమానుమ్ తె తయెదె,
గని ఆగన్చి కంట పడొత్ అయ్ లి జో ఒటుట్
గలనిల్ కోడుకయ్ దేముడు కిచొచ్ సెలవ్
దిలొమెలె,పూరిజలొజోచొపుతుత్ స్ కయ్
‘కెఁయఁక తెఁయఁక తతొపూజరి జవుస్’
మెనయ్జోదేముడు జోక టీఁవడ అసెస్.

8
యేసు పరలోకుమ్ తె అబొబ్స్ చి

ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్
1 జలె, అమ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్

కిచొచ్ మెలె, దసొ కెఁయఁక తెఁయఁక తతొ
పూజరి అమ్ క అసెస్. జో పరలోకుమ్ చొ
వెలొల్ రానొ జలొ దేముడు అబొబ్స్ చి
ఉజెతొ పకక్ వెస తా, 2 మానుస్చి
అతిత్ నాయ్ గని దేముడు పబుచి అతిత్

‡ 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.



ఎబీయుల్ 8:3 498 ఎబీయుల్ 8:11

తెయార్ జలి పరలోకుమ్ చి నిజుమ్
జలి టంబుగుడితె, పరలోకుమ్ చి ఒగగ్ర్
సుదిద్చి, తెడిక తెడిచి గదితె, జోచి సేవ
కెరయ్.

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

6 ఈంజొ యేసు అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్
పమానల్ క కి నిసాన జా, అనెన్ ఒగగ్ర్
ఆగన్ల్ క నెడిమిచొ జా తంక మెన, అనెన్
ఎతిక్క వెలొల్ కామ్ కెరసొ జలొ. కిచొచ్క
మెలె, అనెన్ ఈంజ చెంగిల్ పమానల్
జరుగ్ జతిసి. 7 తొలితొ చి పమానుమ్
కిచొచ్ పిటిల్స్ నెంజిలిసి జతి, జలె,
అనెన్క్ పమానుమ్ దొరుక్ జతి నాయ్.
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,
జోవయించ పూరుగ్ ల్ క ఆఁవ్ దిలి

పమానుమ్ చి రితిచి నెంజె.
జోవయించి ఆతు దెర జోవయింక

ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ విడద్ల్
కెర

కడదెరనిలిదీసిజాపమానుమ్దిలయ్.
గని, అంచి జా పమానుమ్ క సతిత్మ్ కెరి

నాయ్,
సతిత్మ్ ఇండితి నాయ్ చి రిసొ ఆఁవ్

పసుల
జోవయింక ములిల్ రితిజా దెకి నాయ్,
మెన పబు సంగితయ్.”
మెన జో దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్.
గని ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ దయిరిమ్ దెతి
కోడు సంగితయ్మెలె,
* 10 “గని, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెలి

గేర్ చక పడొత్చ దీసల్ క
నొవి పమానుమ్ దెయిందెమెన
పబు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె,
జోవయించఆతమ్ల్ తెఅంచఆగన్ల్ ఆఁవ్

తియిఁదె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె,

చి
అఁవ్జోవయించొదేముడు జయిందె, చి
జేఁవ్ అంచయ్ పెజల్జా తవుల.
11 అనెన్, జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ ఎకిక్లొక

ఎకిక్లొ బుదిద్ సికడుక తయె
నాయ్.

జోవయించ బావుడిస్వొక పబు తెన్
తుమ్ బెద,మెన

ఎతిక్మానుస్ సికడుక తయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె,

* 8:5 8:5 నిరగ్మకాండుమ్ 25:40. † 8:8 8:8యిరీమ్యా 31:31-32. ‡ 8:8 8:8యూదుల్ క
‘ఇసాయేలుచి గెర్ చ’ మెనుల కి. § 8:8 8:8 ‘యూదా’ మెలె, ఇసాయేల్మెలొయాకోబుచొ పుతుత్ స్ జలొ

యూదా. * 8:9 8:9యిరీమ్యా 31:33-34.
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జేఁవ్దీసల్ క జేఁవ్బాలవెలొల్ కి ఎతిక్జిన్
అంక జానుల.

12 కిచొచ్క మెలె,
జోవయించ పాపల్ ఆఁవ్ చెమించుప

కెరిందె,
జోవయించ తపుప్ల్ ఆఁవ్ పఁవస్

గెలిందె”
మెనదేముడు పబు సంగితయ్. 13దసిస్
నొవి పమానుమ్ చి రిసొ సంగ, అగెగ్చిక
‘కామ్ క నెంజె’మెనఒపప్న్ తయ్. అనెన్,
కామ్ క నెంజిలిరితిజతిసిపొరిన్జాపూరి
కేడయ్ గెచెచ్దె.

9
దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ కిచొచ్తిలిసి

1 జలె, అగెగ్చి పమానుమ్ తె కీసి
బకి కెరుక గే ఆగన్ల్ తిలి, చి ఈంజ
లోకుమ్ చి రగుమ్ చి పబుక బకి కెరి
టాన్ తిలి. 2మెలె, టంబుగుడడ్ తెయార్
కెరల్, చి యూదుల్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్
పెసితి పురెతొచి టంబుగుడడ్ గదితె
దీవుకంబుమ్ చి పోడియొ బలి దెతి
బలల్ తిల. జా గదిక దేముడుక సుదిద్
తతి టాన్ మెనుల. 3 పడొత్ , జా వెలిల్
గదిచి గుముమ్మె తెర ఒడొవ తిల, అనెన్
తెడిక, జా గది జీనెల్, అనెన్క్ టంబుగుడడ్
గది తిలి. జాక ‘దేముడుక ఒగగ్ర్ సుదిద్
తతి టాన్’ మెనుల. జాక అనెన్క్ తెర
గూడు తిలి. 4జా తెడిక తెడిచి గదితె
దూపుమ్డయితిబఙర్ చి పీటుమ్ తిలి,
చి దేముడుచి తెదొడ్ చి పమానుమ్ క
గురు జతి పెటెట్ తిలి. జా పెటెట్తె ఎతిక్
పకక్లె ఉపిప్రి బఙార్ పుఙడ తిల. జా
పెటెట్చి తెడి *మనాన్ మెన పరలోకుమ్
తెంతొ దేముడు పూరుగ్ మ్ సువ తిలి
అనిన్మ్ ఇదిల్ దెరిల్ బఙర్ చి మరముంత
తిలి. పడొత్ అనెన్ అగెగ్ ఐగుపు దేసిమి
జేఁవ్ అమ్ చయూదుల్ తిలిపొది గజజ్ల్
జా తిలి అహరోనుచి †టెకొన్ డండొ, పడొత్
జా పొరిన్ పమానుమ్ చ ఆగన్ల్ రెగిడల్

‡పతల్ తిల. 5 జా పెటెట్చి ఉపిప్రి,
మెలె, దేముడు పాపల్ చెమించుప కెరి
గురుచి జా పెటెట్చి ఉపిప్రి దొనిన్ బఙర్ చ
దూతల్ చబొమమ్ల్ టీఁవ,జాపెటెట్క దెకిల్
రితి వంపొజా తిల. ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ
అనెన్ ఒగగ్ర్ సంగుక నెతుమ్.

6జా ఎతిక్ తెయార్ జలి తెంతొ, జా
టంబుగుడడ్చి పురెతొచి గదితె పూజరుల్
గెచుచ్క జెంక జతె తాజోవయించి సేవచ
నీతికమొ కెరె తతత్తి. 7 గని తెడిక
తెడిచి గదితె ఎకిక్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి,
వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ గెతయ్. గెలె,లొఁయి
నెంఇతెబెరుకనాయ్. నేజాన్ తి రితొ కెరల్
జోచపాపల్ చి రిసొచి, పెజల్ చపాపల్ 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
పెసుక మానుస్ల్ క వాటు 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 తయెనాయ్. జా రితితె, జలె, బకి
కెరొసొచి ఆతమ్క సుదిద్ కెరుక నెతెత్ర బలివొ
అరిప్తల్ దెతతి. 10దసచ రితి అనిన్మ్,
పితిసి, ఆఁగ్ దొవన్ తిసి, ఎకిక్ ఆఁగ్ కయ్
కామ్ క జెత ఆగన్ల్ జతతి. నొవి ఆగన్ల్,
నొవి వరుమ్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ రకితె
తిలిసి,జా.

కీసుత్ పూజరి జా అరిప్తుమ్ జలిసి
11 గని చెంగిల్ పమానుమ్

అయ్ లిస్ క కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
జా అయ్ లిస్ తెన్, మానుస్ తెయార్ నే
కెరిల్, ఈంజయ్ రగుమ్ జెరుమ్న్ నే జలి,

* 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-35. † 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 7:8-13. ‡ 9:4 9:4
నిరగ్మకాండుమ్ 32:15-16.
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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 జోచి సొంత లొఁయి దా కెర, అమ్
అనెన్ కెఁయఁక విడద్ల్ నే జతి రితి
అమ్ క అనెన్ నెతొవన అమ్ క జత
బెదయ్ లన్. 13 మెలె, గార్ జల
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి గొరెల్ చి జవుస్,
వసొస్ పిలల్ల్ చి జవుస్లొఁయిచించితిసి,
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 గెతిఆతమ్సెకికజోచిజీవ్దామొరల్న్.
జా అగెగ్చి పమానుమ్ చ ఆరిప్తుమ్ లు
మానుస్చి ఆఁగుక సుదిద్ కెరయ్ జలె,
జోవయించి ఆతమ్క యేసు దిలి సొంత
లొఁయి అనెన్ కెదిద్ కామ్ కెరెదె! జాకయ్,
జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతి దేముడుచి సేవ
ఆమ్ కెరి రితి, కామ్ క నెంజిల మొరి
రిత అమ్ చ కమొ జో పుంచ గెల
కెర, అమ్ లాజ్ జంక నెంజితి రితి,
అమ్ చి ఆతమ్ జో సుదిద్ కెరెదె, 15 దసిస్,
ఈంజ నొవి పమానుమ్ క ఈంజొయి
దేముడు అబొబ్స్ క చి అమ్ క మదెనె
జతొసొ జా అసెస్. దసిస్, ఈంజొ మొర
దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్
అగెగ్చి పమానుమ్ చ కొడొ అమ్ పిటట్వన
పాపుమ్ జలిస్ చి సిచచ్ తెంతొ అమ్ క
విడద్ల్ కెర నెతొవ గెల అసెస్. కిచొచ్క ఇసి
జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె, కకక్ జో బుకారా
తయెదె గే, పమానుమ్ జలి కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ తతి వాట్ జోవయింక
దొరుక్ కెరుక మెనయ్.

16అనెన్ కిచొచ్ ఉచరుక జయెదెమెలె,
‘ఆఁవ్ మొరెల్ అంచి ఆసిత్ ఇసి దసిస్

వంట దెతు’ మెన మానుస్ ఏక్ కాగుమ్
రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ వాటల్ వంట దెంక
జలె, తొలితొ జోమానుస్ మొరిల్స్ చి రిసొ
రుజుజ్ జంక. 17 కిచొచ్క మెలె, మానుస్
మొరెల్కయ్జోరెగిడిల్ దసిస్ కాగుమ్కామ్ క
జెయెదె, గని జా రెగడ్య్ లొసొ జీవ్ తిలి
పొది కామ్ క జెయె నాయ్. దసిస్కయ్
జోచి ఆసిత్చి వాటజోచమానుస్ల్ క దొరుక్
జవుస్మెనయ్యేసుమొర గెలన్.

18 ఇసి, తొలితొ చి పమానుమ్ కి
లొఁయి సూఁయి జలిస్ చి జలి. 19మెలె,
పెజల్ ఎతిక్క దేముడుచ ఆగన్ల్ చి ఎతిక్
ఆగన్మోసేపూరుగ్ మ్ చొసూనవకేడయ్ లి
పడొత్ వసొస్ పిలల్ల్ క చి, గొరెల్ క కండ
జోవయించి లొఁయి దెరన, పాని, ఎరన
ఊలు, హిసోస్పు మొకక్చ రొడడ్ల్ తెన్
జేఁవ్ ఆగన్ల్ రెగిడిల్స్ చి ఉపిప్రి కి, పెజల్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి కి చించ దా, 20 “ఇసి
కెర మెన దేముడు తుమ్ క ఆడ దిలి
పమానుమ్ చి గురుచి లొఁయి ఈంజ”
మెన సంగిలన్. 21 దసిస్ కి, జా
టంబుగుడడ్తెచి బకి కెరిస్ తె వాడిక కెరి
సామన్ ఎతిక్తెజాలొఁయిచించ దిలన్.
22నిజుమి, ఆగన్ల్ రితి తెన్, కేన్ గె ఏక్ క
ముల, ఎతిక్ వసుత్ వక లొఁయికయ్ సుదిద్
కెరుల,చిలొఁయినేసూఁయిజలె,పాపల్
చెమించుప జయెనాయ్.

యేసు అమ్ చిపాపుమ్పుంచదా
23 దసిస్ పరలోకుమ్ తె జతిస్ క టాలి

జతిసి ఎతిక్ లొఁయి సూఁయి జతిస్ తెన్
దస 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, చి దేముడుచి సొంతచి
మొకెమ్ కీసుత్ టీఁవఅమ్ చిపచెచ్నజతయ్.
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25 పడొత్ అనెన్, జోచి సొంత నెంజిలి
లొఁయిదెరన,మాములుమ్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి కో జలెకు వెరెస్క్ క ఏక్ సుటుట్
ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలి దేముడుచి
గుడితెచి, ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి టాన్ తె
పెసుక జతయ్. గని ఒగగ్ర్ సుటుల్
కీసుత్ అరిప్తుమ్ జంక నాయ్, కెఁయఁక
తెఁయఁక అరిప్తుమ్ జతె తంక నాయ్.
26 దసిస్ జతి జలె, లోకుమ్ జెరమ్య్
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. 27 అనెన్,
మానుస్ల్ కీసి ఎకిక్ సుటుట్ మొరుక అసెస్
గే, చి పడొత్ దేముడుచి పరిచచ్ జవుల
గే, 28 దసిస్, కీసుత్ , ఒగగ్ర్ జిన్ చ పాపల్
వయన గెచచ్వ గెలుక మెన సరిపుచుప
జతి జా, ఎకిక్ సుటుట్ మొర గెలన్. చి
అనెన్క్ సుటుట్ డీసెదె;పాపుమ్గెచచ్య్ తి
రిసొ నాయ్ గని సరద్ తెన్ జోవయింక
రకితస రచచ్న జతిసి పూరి నెరవెరుస్ప
జతి రితి జరుగ్ కెరుకయ్ మెన జో అనెన్
డీసెదె.

10
యేసు ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్

అమ్ సుదిద్ జలిస్
1 జలె, వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుక

బలివొ దెతతి అనెన్ ‘ఇసి కెరెల్ దేముడుక
పాసిజెమ్ దె’మెనఉచరతి, గనివెరెస్క్ క
వెరెస్క్ క, జేఁవ్ బలివొ దిలెకి జోవయించి
పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్. జేఁవ్ బలివొ దెతి
ఆగన్ల్ రితిసొంతయ్రచచ్నదొరుక్ 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 చి లొఁయి
అమ్ చి పాపుమ్ బుదిద్ గెచచ్వుక ఎదగ్రె
నెతె.

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

గెచచ్య్ తి గురుచ అపెప్కచ
అరిప్తల్ చి రిసొ

తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్.
7తెదొడి,
దేముడుచి కొడొతె అంచి రిసొ తుయి

రెగడ్య్ లి రితి,
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెలయ్మెలె,
ఈందె, దేముడు ఓ బా,
తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక మెన
ఆఁవ్ జా అసిస్”మెలయ్.

8 జలె, జా కోడు దెకిలె, “బలివొ,
అరిప్తల్, డయిల బలివొ, అపెప్కచ
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి గురుచ బలివొచి
రిసొ తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్, దసచ
నెసిలది”మెనజో సంగ కెర; ఆగన్ల్ రితి
దసచ దెతతి, జలె, జో దసిస్ సంగ కెర
9అనెన్ కిచొచ్ కోడు ఒతత్ బెదయ్ లొమెలె,
“ఈందె తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక
మెనయ్ ఆఁవ్ జా అసిస్” మెలన్. జో
దసిస్ సంగిలిన్ తెన్ పొరిన్ పమానుమ్ క
‘జా పోన. కామ్ క నెంజె’ మెన్ తయ్.
‘నొవిచి పమానుమ్ అవ్ సురుమ్.

* 10:5 10:5 కీరనలు 40:6-8.



ఎబీయుల్ 10:10 502 ఎబీయుల్ 10:25

ఈంజయి దొరుక్ జలిసి’ మెన నొవిచిక
టీఁవడిత్ రిసొపోరిన్చిముల దిల. 10జోచి
ఈంజయ్ సెలవ్ క, యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్
జా ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్, కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ తతి రితి జోచి సుదిద్
అమ్జాఁ జోచయ్జాఅసుస్మ్.

11 పడొత్ యూదుల్ చొ ఎతిక్ పూజరి
రోజుకజోసేవకెరిస్ తెటీఁవఏక్ చిఉపిప్రి
అనెన్క్,జాచిఉపిప్రి అనెన్క్ ఒగగ్ర్ బలివొ
దెతె తతత్య్; పాపుమ్ గెచచ్వుక నెతిర
బలివొ దెతె తతత్య్. 12 గని ఈంజొ
కీసుత్ , కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతి రితి
ఎకిక్ సుటుట్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి దొరుక్
జలి అరిప్తుమ్ దా కెర, దేముడుచి
ఉజెతొ పకక్ వెసిలన్. 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, జోచయ్
జల మానుస్ల్ క పూరి కెరిసి కెఁయఁక
తెఁయఁక కామ్ క జెతి రితి జో జరుగ్ కెర
అసెస్. 15 అమ్ క జో పూరి కెరిస్ చి రిసొ
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇసి మెన
సాచి సంగ అసెస్.
16 †“పబు సంగితిసి కిచొచ్ మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ కచి పడొత్ క జోవయింక కిచొచ్

పమానుమ్ దెయిందెమెలె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ తియిఁదె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్

రెగిడిందె”
మెన సంగ అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
17 ‡“తెదొడ్ తెంతొ జోవయించ పాపల్,

జోవయించ తపుప్ల్
ఆఁవ్ ఏదాసట్ నే కెరె పఁవస్య్ గెలిందె”
మెన దేముడు సంగితయ్. 18 జలె,
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్ మెలె,
పాపుమ్ గెచచ్య్ త అనెన్ అరిప్తల్
నాయ్.

దేముడుక పాసి గెచచ్ సతిత్మ్
ఇండుమ

19 జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ యేసుకీసుత్
జోచి లొఁయి సువ దిలి రిసొ, దేముడుచి
పరలోకుమ్ 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. 21 అనెన్,
దేముడుచి గెరి అమ్ క వెలొల్ పూజరి జో
జా కెర తోడు అసెస్. 22 అమ్ చి పెటిట్
నిదానుమ్ తా జోవయించి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ చి రిసొ పూరి దయిరిమ్
తా, అమ్ చి ఆతమ్తె ‘అమ్ క పాపుమ్
నాయ్, జో అమ్ క సుదిద్ కెర అసెస్’
మెలి దయిరిమ్ అమ్ జతి రితి, అమ్ చి
ఆతమ్క సుదిద్ కెరి పానిక జో అమ్ క
చించ దిలి రితి కెర అసెస్, అమ్ చి ఆఁగ్
*దోవిలి రితి కెర అసెస్ మెన, జోక పాసి
జెమ. 23అమ్ చి దయిరిమ్ ఒపప్న్ తిసి
అనామ్నుమ్ నే జతె దెరనుమ. కిచొచ్క
మెలె, ‘ఆఁవ్ దెతి రచచ్న వరుమ్ కో
నఙనుల గే, కచితుమ్ రచిచ్ంచుప
జవుల’ మెన అమ్ క పమానుమ్
సంగిలొసొనిదానుమ్ చొ. 24అనెన్, పేమ
కెరయ్ తి రితి, చెంగిల కమొ కెరయ్ తి
రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి చెంగిల్
కెరుక గే, పేమ దెకవుక గే ఉచరె తమ.
25 సంగుమ్ చ సబతె బెదుక నే పిటెత్,
సగుమ్ జిన్ జెంక ములితతి గెద, జలె,
సబతె బెదుక నే పిటెత్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
డిటుట్ మ్దయిరిమ్కెరెతమ. ముకిక్మ్ క
కిచొచ్క ఇసి జమమెలె, పబుచి వెలిల్ దీసి
పాసిజా జెతయ్.

సతిత్మ్ జాన జానయ్ ములిత్స్ చి
† 10:16 10:16 యిరీమ్యా 31:33. ‡ 10:17 10:17 యిరీమ్యా 31:34. § 10:20 10:20
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ఎబీయుల్ 10:26 503 ఎబీయుల్ 11:2

రిసొజాగర
26 జలె, సతిత్మ్ చిన నంప కెరల్మ్

మెలె, జాచి పడొత్ జాన జానయ్పాపుమ్
ఇండితె తిలె, పాపల్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో
అరిప్తుమ్ జలిసి అమ్ క అనెన్ బలివొ
నాయ్. 27 దసిస్ జలె అమ్ క కిచొచ్
రకితయ్ మెలె, పబు పరిచచ్ కెర సిచచ్
కెరిసి, చి జోక విరోదుమ్ సుదల్ జలస
ఎతిక్క గలిత్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతిసి.

28మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
దిల ఆగన్ల్ కో పిటట్వ తపుప్ కెరతి గే,
జోవయింక పరిచచ్ కెరిల్స్ తె ‘జో నిజుమ్
తపుప్ కెరొల్ ’ మెన దొగుల తీగల్చి సాచి
రుజుజ్ దెకయ్ లె, కనాక్రుమ్ నెంతె జోక
మొరి సిచచ్ దెవుల. 29జలె, దేముడుచొ
పుతుత్ స్ క నంప కెరుక నిదానుమ్ కెరుక
నెస, సుదిద్ కెరి జా నొవి పమానుమ్ చి
రిసొ సువ దిలియేసుచిలొఁయిదూసుప
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 ,
జోఅనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్ జానుమ్మెలె,
‡“జోచపెజల్ కపబుతీరుప్ కెరసిచచ్ల్గే,

బవుమానల్ గే దెయెదె”
మెలిసి. 31 సిచచ్ జంక మెన జీవ్ తిలొ
జీవ్ దెతొ దేముడుచి అతిత్ మానుస్ దెరున్
సేడెల్ బింకయ్ జయెదె!
పబు అనెన్ ఉత జెతిస్ క రకితె తా

32 గని, అగెగ్చ దీసల్ తుమ్ ఏదాసట్
కెర. తెదొడి కీసుత్ చి రిసొచి సతిత్మ్ తుమ్
తొలితొ సూన చినిలి పొది ఒగగ్ర్ సెమల్
బాదల్సేడెల్ కిఓరుస్పజలదు. 33సగుమ్
సుటుల్ కి ఎదారుద్ మ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్

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, అనెన్
తాఁ ఆసిత్ గెతిసి దొరుక్ జా అసెస్ మెన
జాన కెర, సరద్ తెన్ తిలదు. 35జాకయ్,
తుమ్ చి డిటుట్ మ్ తుమ్ చి దయిరిమ్
తుమ్ వెంట గెల నాయ్. జేఁవ్ తె
వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జతయ్.
36 జాకయ్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ చి రితి
ఇండ. జో పమానుమ్ సంగిలిసి తుమ్
నఙన్ తి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
తంక. 37 కిచొచ్క మెలె, జో సంగిలిసి
కిచొచ్ మెలె,
§“అనెన్ గడియయ్ గెలె జెతె తిలొసొ

జెయెదె,
ఆలిస్మ్ నే కెరె జయెదె.
38గని,ఆఁవ్ దిలి రచచ్న అంచిపునిన్మ్

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 చనముకుమ్తెన్డిటుట్ 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. 2 జా నముకుమ్
కామ్ క జెతయ్ మెన కీసి జానుమ్

† 10:30 10:30దివ్తీయోపదేశకాండుము 32:35. ‡ 10:30 10:30దివ్తీయోపదేశకాండుము 32:36,
కీరనలు 135:14. § 10:37 10:37హబకూక్కు 2:3-4.
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మెలె,జోవయించినముకుమ్ చిరిసొయి
అమ్ చ కో కో పూరుగ్ ల్ చి రిసొ దేముడు
సరద్ జా ‘జేఁవ్ అంచయ్ మానుస్ల్’
మెన ఒపప్నల్న్. 3 అనెన్, దేముడుచి
*కోడుకయ్ లోకుమ్ జెరిమ్లి మెన
నముకుమ్ కయ్ ఆమ్ చినితసుమ్.
దసిస్, ఈంజ డీసిత్ లోకుమ్, డీసిత్స్ తెనె
నే తెయార్ జలి మెన 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 జానుమ్ మెలె, జో హేబెలు
దిలిసి రిసొ దేముడు సరద్ తెన్ సంగిలొ
మెన ఆమ్ జానుమ్. జో హేబెలు, జలె,
మొరల్న్, గని జోచి నముకుమ్ అపెప్క
అమ్ క లటట్బ్ తయ్.

5 జోచి నముకుమ్ చి రిసొ ‡హనోకు
నే మొరె పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలన్.
అనెన్, దేముడు సొంతయ్ జోక కడ
నిలి రిసొ ఒతత్ తెంతొ కో జోక చజుక
నెతిరల్. జో నే గెతె అగెగ్ కి ‘ఆఁవ్
మెనిస్తొసొ’మెనదేముడు రుజుజ్ ల్ దెకవ
తిలొ. 6 నముకుమ్ నెంజిలె, దేముడుక
సరద్ కెరుక నెతుమ్. మెలె, కో దేముడుక
పాసిజెంకఇసుట్ మ్జలె,దేముడు ‘అసెస్’
మెన, చి ‘జోక ఇసుట్ మ్ జా చజితసక
దెకితయ్’ మెనజోమానుస్క నముకుమ్
తంకయ్.

7తెదొడి అనెన్, నే జరుగ్ జలిస్ క ‘జరుగ్
జయెదె’ మెన దేముడు §నోవహ క
సంగితికయ్, జోచి నముకుమ్ చి
రిసొయి ‘నిజుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన
దేముడుక బియఁ నోవహ దయిరిమ్
జా దేముడు సంగిలి రితి కెర, జోచి
కుటుంబుమ్ చక ఉగుమ్ గెడుస్ప కెరిల్స్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ,జావెలిల్ ఓడ

రితిసి బందిలొ. దసిస్ కెర, లోకుమ్ చ
ఎతిక్ నంపనెంజిలసక జోవయించి
పాపుమ్ చి సిచచ్చి రుజుజ్ దెకయ్ లొ, చి
నముకుమ్ వాట్ జెతికయ్ పునిన్మ్ తె
జొయియ్వాట నఙనొల్ .

8 ‘జోక పడొత్ ఆఁవ్ దొరుక్ కెరుక
తిలి కానాను దేసిమ్ తె గెసుస్’ మెన,
“బార్జా”మెన దేముడు *అబాహామ్ క
బుకారికయ్, జో కేనె గెచెచ్దె గే వాట్ నేనెల్
కి, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్
సూన కెర బార్ జలన్; 9 దసిస్, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, జా జోచి సొంత
దేసిమ్ నెంజిలె కి, “తుక చి తుచి
సెకుమ్ చక దెయిందె” మెన దేముడు
పమానుమ్ కెర తిలి కానాను దేసిమి
బులెత్ తిలొ, అనెన్ జో, జా పమానుమ్ తె
జో తెన్ వాట నఙిత జోచి పెటిట్చొ
ఇసాస్కు కి, ఇసాస్కుచి పెటిట్చొయాకోబు
కి టంబుగుడడ్ల్ తె జిఁయ బులెత్ తిల.
10 కిచొచ్క మెలె, చెంగిల్ పునాది తిలి
†పటున్మ్ క ‘జెయెదె’ మెన అబాహామ్
నంప తెన్ తిలన్. కేన్ పటున్మ్ మెలె,
దేముడు సొంత బందితిసి, జెరమ్య్ లి
పటున్మ్.

11 దసిస్, జాచి నముకుమ్ చి రిసొ
అబాహామ్ చి తేరిస్ ‡సారా, జా మంతిరి
జా గెచచ్, బోదల్ పాయితి వయసు
జీన తిలె కి, 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,దసిస్ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్జోచి
సెకుమ్ తె జెరుమ్న్ జల.

* 11:3 11:3ఆదికాండుమ్1:1-2. † 11:4 11:4ఆదికాండుమ్4:1-7. ‡ 11:5 11:5ఆదికాండుమ్
5:24. § 11:7 11:7 ఆదికాండుమ్ 6:5-8:22. * 11:8 11:8 ఆదికాండుమ్ 11:31-12:9.
† 11:10 11:10 పరలోకుమ్ క, పరలోకుమ్ చి ‘నొవియెరూసలేమ్’మెలిస్ క టాలి జయెదె. డీసయ్ లిసి 21:2
దెక. ‡ 11:11 11:11 ఆదికాండుమ్ 18:1-15.
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ఈంజబూలోకుమ్ తెటాన్నెంజిలస
ఆము

13 అమ్ ఉపిప్రి సంగిల మానుస్ల్
ఎతిక్జిని, జోవయింక పమానుమ్
సంగిలిసి జరుగ్ నే జతె అగెగ్, జాకయ్
‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన
నముకుమ్తెనిన్మొరగెల. దూరితెంతొ
దెకిల్ రితి జా, జా పమానుమ్ సంగిలిసి
నఙనిల్ రితి జాఁయి మొరల్. ‘ఈంజ
బూలోకుమ్ తె టాన్ నెంజిలస ఆము,
అమ్ క ముకిక్మ్ జలి లోకుమ్ వేరచి’
మెనచిన కెరమొరల్. 14జలె, ఇసిలటట్బెల్,
జేఁవ్ సొంత దేసిమ్ చజితత్ మెన రుజుజ్
దెకయ్ లి రితి జతయ్. 15 జేఁవ్ ముల
దాబార్ జలి దేసిమ్ క అనెన్ గెచుచ్క మెన
ఆస తిలి పొది, జేఁవ్ ఒతత్ అనెన్ గెచుచ్క
వాటు తతిత్. 16 అనెన్ చెంగిలి దేసిమ్ క
ఆస జా అసిత్; కేన్ మెలె, పరలోకుమ్ చి.
జోజేఁవ్ ◌ఁచొదేముడుజాతంకదేముడు
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. 18 మెలె, జో
పుతుత్ స్ చి రిసొ
*“ఇసాస్కుచి తెడి తుచి సెకుమ్ తె

ఒగగ్ర్ జిన్ జెరుమ్ల”
మెన దేముడు సంగ తిలె కి. 19 దసిస్
‘మొర గెలసక దేముడు జియడుక తెరె’
మెనకిఅబాహామ్నముకుమ్తెన్తిలొ.
జాకయ్, జో మొరుక తిలొ ఇసాస్కుక
అనెన్ జియడ, దేముడు జోక అబాహామ్
అబొబ్స్ క అనెన్ దొరుక్ కెరల్న్.

20 దేముడుక ‘చెంగిల్ వరల్ దెతొసొ
జో’ మెనయ్, జోచి నముకుమ్ చి

రిసొ, †ఇసాస్కు జోచ పుతత్రుల్ జల
యాకోబుక చి ఏసావుక దయిరిమ్ తెన్
చెంగిల్ వరుమ్ లు సంగిలన్. 21 దసిస్
కి, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ
‡యాకోబు, జోచి మొరున్ పురె జా
అయ్ లిపొది,జోచిటెకొన్డండొచిఉపిప్రి
బోడి వంపొ కెర దేముడుక ఉచర, జోచొ
పుతుత్ సి యోసేపుచ దొగుల పుతత్రుల్
ఎకెక్కల్క చెంగిల్ వరల్ సంగిలన్.

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

23 *మోసే జెరిమ్లి పొది, జోక
‘సూటిచొ’ మెన దెక కెర, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ ‘జోక మారసతె జో
దెరున్ సేడుస్ నాయ్’ మెనయ్, అయయ్సి
అబొబ్సి తినిన్ జొనొన్ పూరి జోక లుంకడ
తిల; జో రానొ “ఇదుదల్ నాడుల్ ఎతిక్
మొరుక” మెన ఆడ దిలిస్ క నే బితె.
24 పడొత్ , జో మోసే వెలొల్ మానుస్ జలి
పొది,జోచినముకుమ్ చి రిసొ †మోసేజో
రానొచిదువిస్ చిపుతుత్ స్ నేబుకారవన్ క,
25 జా రాజిమ్ చితె నే బెదితె, దసచి
సరద్ల్ నెస పిటట్వన, దేముడుచ జోచయ్
మానుస్ల్ చ కసట్ల్ తె బెదుక సరద్ జలొ.
26 జలె, ‘దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్
తిలిస్ జరుగ్ కెరుకయ్ ముకిక్మ్’
మెన యేసుకీసుత్ చి రిసొ కీసి సెమల్
సేడెల్, ‘ఐగుపు దేసిమ్ చి సొమాస్రుమ్
కలుగు కెరంతి కంట దేముడుచి కామ్
జరుగ్ కెరుకయ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్
ఒపప్నొల్ . కిచొచ్క మెలె, ‘దేముడు దెతి
బవుమానుమ్ ముకిక్మ్’ మెన దెకితె

§ 11:17 11:17 ఆదికాండుమ్ 22:1-18. * 11:18 11:18 ఆదికాండుమ్ 21:12. † 11:20
11:20 ఆదికాండుమ్ 27:1-41. ‡ 11:21 11:21 ఆదికాండుమ్ 48:8-20. § 11:22 11:22
ఆదికాండుమ్ 50:24-25. * 11:23 11:23 నిరగ్మకాండుమ్ 1:22:2:2. † 11:24 11:24
నిరగ్మకాండుమ్ 2:11-16.
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తిలన్. 27 జోచి నముకుమ్ క, జో
పరో రానొచి కోపుమ్ క నే బితె ఐగుపు
దేసిమ్ ముల దిలొ. కీసి మెలె, నే డీసొత్
దేముడుక దెకితెతిలిరితిజా,నిదానుమ్
తెన్ ఎతిక్ ఓరుస్ప జలన్. 28 జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, ‡ఐగుపు దేసిమ్ చ
తొలుస్ర్బోదల్ కమారొదేముడుచిదూత
జోవయించ ఇసాయేలుల్ చ బోదల్ క నే
చడితి రితి, ‘పసాక్ పండుగు’ మెన
దేముడు సంగిలి రితి మొదొల్ కెరల్న్,
చి జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ చ గెరల్ ఎతిక్చ
దార్ బందల్ తెమెండపిలల్చిలొఁయిచించ
దిల.

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

30 ‘దేముడు అమ్ క తోడు తయెదె’
మెన జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ
జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ ఇసాయేలులు సతుత్
పొదుల్ రోజుక *యెరికో పటున్మ్ చి వెలిల్
కోటచి సుటుట్ నంత ఇండ బులిత్కయ్, జా
కోట సేడయ్ గెలి.

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

నముకుమ్ చి రిసొ దేముడు జరుగ్
కెరిల్సి

32 అనెన్ కిచొచ్ మెనుమ? గిదోయ్ను,
బారాకు, సమోస్ను, యెపాత్ , దావీదు,
సమూయేలు, దేముడుచ కబురుల్
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 కతిత్వొ
తెనె కండితిస్ పిటట్వనల్, అవుక్ తిలి
పొది సెకి జల, యుదుద్ మ్ తె జోవయించ
విరోదుమ్ సుదల్ చి ఉపిప్రి జీన ఉదడల్.
35 జేఁవ్ తె మొరల్సక దేముడు అనెన్
జియడిత్కయ్, జోవయించ తేర్ బోదల్ క
అనెన్ దొరుక్ జల. దేముడుక నిదానుమ్
తిల అనెన్ సగుమ్ జిన్, ‘అనెన్ చెంగిలి
లోకుమ్ తె పడొత్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటుట్ మ్ దె’ మెనయ్, సిచచ్ల్ తెంతొ
విడద్ల్ నే కెరంతె, జేఁవ్ సిచచ్ల్ 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
పెట మారల్, సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ క
రంపుమ్ తెన్ సింద దొనిన్ గండల్ కెర
గెల. సగుమ్ జిన్ కతిత్చ దెబబ్ల్ క మొరల్,
సగుమ్ జిన్ మెండల్ చ గొరెల్ చ చమొ
గలన బులిల, మాలఙ్ జా, సెమల్
సేడ, మానుస్ల్ చి అతిత్ నిసాక్రుమ్ జల.
38 బయిలె, డొంగలె, పతాలె పారతె,
బుఁయిగొయితెనిదతాబులెత్ తిల. జేఁవ్

‡ 11:28 11:28నిరగ్మకాండుమ్ 12:1-36. § 11:29 11:29నిరగ్మకాండుమ్ 14:1-31. * 11:30
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చెంగిలమానుస్ల్ఈంజలోకుమ్ తెతంక
ఈంజపాపుమ్ చిలోకుమ్ క జేఁవ్ విలువ
కెరి నాయ్.

39అనెన్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి
నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి రిసొ
దేముడు జోవయించి రిసొ చెంగిల్
సాచి దెకయ్ లెకి రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లెకి,
జో దేముడు పమానుమ్ సంగిలిసి
జోవయించయ్ పొదులె జరుగ్ జంక
నాయ్. 40 కిచొచ్క మెలె, అమ్ కయ్ కి
జోవయింతెన్ 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 కి బాదల్ ఓరుస్ప

జంక
1జాకయ్పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి

ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తె ఇండిలస
ఈంజేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్ సాచి జతస
మబుబ్ల్ రితి అమ్ చి సుటుట్ నంత తా,
అమ్ క వాట్ దెకయ్ లి రితి జా అసిత్చి
రిసొ, అమ్ క అడుడ్ కెరి ఎతిక్ జాడు,
అమ్ క లంబితి ఎతిక్ పాపుమ్ ముల
దా, పబు అమ్ క నిగయ్ తి పందెమ్ తె
నిగుమ. 2 కిచొచ్ సెకిక అమ్ నిగుక
మెలె, అమ్ చి నముకుమ్ మొదొల్ కెరొల్
చి పూరి కెరొ యేసుక దెక, దెకయ్
నిగుమ. జో, జలె, జోక తిఁయ తిలి సరద్
సంతోసుమ్ క ఉచర, సిలువతె గలిత్ సిచచ్
ఓరుస్ప కెరల్న్. దసిస్ నిసాక్రుమ్ జతిసి
నే బితె, చి అపెప్ దేముడు అబొబ్స్ చి
సిఙాసనుమ్ చి ఉజెతొ పకక్య్ జో వెస
అసెస్. 3 తుమ్ అలుస్ప నే జతి రిసొ
అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొ, జలె, పాపుమ్

కెరల్సచి అతిత్,జోచిఉపిప్ర్ చివిరోదుమ్ 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
సేడఅసుస్స్, గనిఅపెప్కతుమ్ చిలొఁయి
సూఁయి జతి రితి, మెలె, మొరి రితి
ఎదిలిసెమతుమ్సేడుకనేతయ్. తుమ్
అనామ్నుమ్ నే జతె ఎతిక్ ఓరుస్ప జా.
కకక్య్ దేముడు పేమ తయెదె గే,

జోకయ్ సిచచ్ల్ దా సికడెదె
5 అనెన్, తుమ్ జోచ పుతత్రుల్ జలిస్ చి

రుజుజ్ దెకయ్ తి తీరుప్ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లిసి తుమ్ పఁవస్ గెలదు గె? కిచొచ్
తీరుప్ సంగిలిసిమెలె,
*“ఓ అంచొపూతుత్ , దేముడు తుక బుదిద్

సికడత్ సిచచ్ల్ క
‘కిచొచ్ నెంజితి’మెలి రితి తుయిఉచరు

నాయ్.
అనెన్,జోతుక దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
తుయి దయిరిమ్ పిటట్వన అనామ్నుమ్

జానాయ్.
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
జంకతిలిసికిచొచ్కమెలె,తుమ్దేముడు
అబొబ్స్ తె సిక డిటుట్ మ్ జతి రిసొయిజో
దేముడు తుమ్ క “అంచ పుతత్రుల్ యి”
మెన దెకితయ్. మెలె, కేన్ పుతుత్ స్ క
అబొబ్సి కిచొచ్ సిచచ్ దా సికడె నాయ్
గె? మానుస్చొ అబొబ్సి జలె, సిచచ్ దా
సికడెదె. 8 అబబ్దింసిచి అతిత్ ఎతిక్జిన్
జత బుదిద్ సికడత్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ తుమ్

* 12:5 12:5సామెతల్ 3:11-12.
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నే జలె, లంజెపెటిట్ జెరిమ్ల రిత జా,
జో పబుచ సొంత పుతత్రుల్ నెంజిల రిత
జతదు. 9అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ చ అమ్
ఎతిక్జిన్ చ అబబ్సింసి అమ్ క సిచచ్ల్
దా బుదిద్ సికడ అసిత్, చి జాకయ్ జేఁవ్ క
మరియాద దెక అసుస్మ్. దసె జలె,
అమ్ చ ఆతమ్ల్ క అబొబ్ జతొ దేముడుచి
తెడి తా, జోచి కోడు సూన అమ్ బుదిద్
జలె, ఆతమ్క జిమ్ దె, అనెన్ చెంగిల్
జమ్ దె.

10 అమ్ చ ఈంజ లోకుమ్ చ
అబబ్సింసి గడియ జోవయించి ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి సిచచ్ల్ దిల, గని అమ్ క
‘చెంగిల్ జతు. అంచి సుదిద్తె బెదుతు’
మెనయ్ అమ్ క బుదిద్ సికడత్ సిచచ్ల్
దేముడు అమ్ చొ అబొబ్యి దెతయ్.
11జా సిచచ్ జతి గడియయ్ ఎతిక్ సిచచ్
సరద్ నే దెయె, గని నొపిప్ దెతయ్. జలె
పడొత్ జేఁవ్ చి రిసొచి ముదొద్ జలసక జా
సిచచ్ పాయితి రిసొ కిచొచ్ లాబుమ్,
మెలె, జో దెతి పునిన్మ్ అనెన్ సేంతుమ్
దొరుక్ జయెదె.

దేముడు దిలి వరుమ్ కెదిద్చి గే
ఏదాసట్ కెరన డిటుట్ మ్ జా

12జాకయ్, కొరస్ జల తుమ్ చ అతొత్ ,
సెకి నెంజిల తుమ్ చ మొగల్ తుమ్ నే
ముచిక్ల్ తె దెకన. 13ఇదిల్ సొటిట్ జలిసి
అనెన్ సొటిట్ నే జతె పూరి చెంగిల్ జతి
రిసొ తుమ్ చ చటొట్ చెంగిల్ ఇండిత్ రితి,
సోగవాటు తుమ్తెయార్ 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
రచచ్ననేపిటిత్ రితితుమ్దెకన. కోడ్దెతి
కేన్ చెరొ తుమ్ చితె నే ఉటిట్తి రితి తుమ్

దెకన. దసిస్ కోడ్ చి చేర్ కేన్ జలెకి ఉటెల్,
జాచి రిసొ గలిబిలి జా కెర ఒగగ్ర్ జిన్
ఆతమ్క పాడ్ జంక జయెదె, జా పోన.
16 పడొత్ క, తుమ్ చితె కో లంజె నే జతి
రితి దెకన. పడొత్ †ఏసావు పూరుగ్ మ్ చొ
జలి రితి తుమ్ జా నాయ్. జో ఎకిక్
పూటచి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరంతి ఆసకయ్
అబొబ్స్దెంకతిలిజోతొలుస్ర్ జెరిమ్లిస్ చి
రిసొచి దొరుక్ జతి అకుక్ బావొస్ తె విక
గెలొ. 17పడొత్ జావాటదొరుక్ జతి అకుక్
నఙనుక ఉచరొల్ , గనిఅబొబ్సి నే దిలొ,చి
జో కెదిద్ ఏడెల్కి, జో జరుగ్ కెరనిల్సి మారుస్ప
జంక వాటు తిలి నాయ్.

18 తుమ్ పాఁవ అయ్ లి టాన్,
సీయోను డొంగు నెంజె. జా డొంగు
ఈంజయ్ లోకుమ్ చి. చడితిసి, జా.
పూరుగ్ మ్ చ అమ్ చ ఇసాయేలులు జా
డొంగుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల సూనల్
మెలె, ‡వెలిల్ ఆగి, అందర్, చిముమ్న
జలిసి, తుపాన్ జతిసి. 19 నపిప్ర్ మూరి
బజితిస్ చి అవాడ్, బింక జతి వెలిల్
§అవాడ్. తెదొడి పూరుగ్ మ్ జా వెలిల్
అవాడ్ క బియఁ కెర, “అపెప్ తెంతొ జా
వెలిల్ అవాడ్ జలొసొ అమ్ క కోడ్ లటట్బ
కబురుల్ సంగుక నాయ్” మెన పెజల్
బతిమాలప్ జా సంగ తిల. 20 కిచొచ్క
మెలె,

*“కేన్ జంతు కి ఈంజ డొంగుర్ చడిలె,

జాక పతల్ గలమారుక అసెస్”
మెన దేముడుచి జా అవాడ్ ఆడ దిలన్.
జా ఆడ సంగిలిసి ఓరుస్ప జంక అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ నెతిరల్. 21 అనెన్, తెదొడి
జరుగ్ జలిసిదెకుక కి కెదిద్ బయిమ్ చిమెలె,
జేఁవ్ పెజల్ క ఏలుప కెరె తిలొ వాట్
దెకయ్ తె తిలొ మోసే కి “బిఁయ అదుద్ ర్
జా గెలొ”మెన సంగిలన్.

† 12:16 12:16ఆదికాండుమ్ 25:27-34. ‡ 12:18 12:18నిరగ్మకాండుమ్ 19:16-19, 20:18-21.
§ 12:19 12:19 నిరగ్మకాండుమ్ 19:8-9. * 12:20 12:20 నిరగ్మకాండుమ్ 19:12, 13.
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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, ఎతిక్చిఉపిప్రి దేముడు
జలొమానుస్ల్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెరొసొ‡ తిలిస్ తె, అనెన్, దేముడుక
సతిత్మ్ ఇండిల పబుచి సుదిద్ జా పూరి
జల మానుస్ల్ 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.

25 తుమ్ చి తెన్ లటట్బొత్ దేముడుక
తుమ్ నే సూన్ తి రితి, నంప నే జతి రితి
తంక నాయ్ మెన తుమ్ జాగర దెకన.
కిచొచ్క మెలె, ఈంజ బూలోకుమ్ తె
తిలొ మోసే పూరుగ్ మ్ 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?! జయె
నాయ్! 26 *జా దీసి జోచి అవాడ్ ఒండి
బూలోకుమ్ క కదుల్ కెరిల్. గని అపెప్
‘కచితుమ్ జరుగ్ కెరిందె’ మెన కిచొచ్
పమానుమ్జో సంగ అసెస్ మెలె,
†“అనెన్క్ సుటుట్ క ఎకిక్ బూలోకుమ్ కయ్

నాయ్,
గని అనెన్, ఆగాసుమ్ క కి కదుల్ కెరిందె”
మెన్ తయ్. 27 ‘అనెన్ అనెన్క్ సుటుట్ క’
మెన సంగిలిసి అమ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్
దెకయ్ తయ్మెలె,జెరమ్య్జలిస్ కదుల్
కెరిల్స్ క జాక గెచచ్వ గెలిత్ సమయుమ్.
జయి గెచచ్వుక కిచొచ్క మెలె, కదుల్ కెరెల్
కి పాడ్ జంక నెతిరిల్స్ క ‘తాఁ గెసుస్’
మెనయ్.

28జాకయ్, కో కదుల్ కెర పాడ్ కెరుక
నెతిరి పరలోకుమ్ 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.

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’

† 12:22 12:22 ‘బయిమ్ చి’మెలె, ఒతత్ ‘సీనాయి’డొంగుతె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమోసేక ఆగన్ల్
దిలన్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ సిచచ్ల్ కి దిలన్, పడొత్ తెదొడి పెజల్ జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసి గెచుచ్క
పమాదుమ్. గని ఈంజ 22 నంబర్ చి కోడుతె సంగితి ‘సీయోను’ డొంగుతె, మెలె పరలోకుమ్ తె, దసిస్ బయిమ్
తంక నాయ్. యేసుక నంపజలమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెలి రిసొఅడుడ్ నెంతె బయిమ్నెంతెజోతె గెచుచ్క జయెదె.
జా తేడ ఇనెన్ దెకయ్ తయ్. ‡ 12:22 12:22 డీసయ్ లిసి 14:1 దెక. § 12:22 12:22 డీసయ్ లిసి
21:2. * 12:23 12:23 రోమియుల్ 8:29, కొలొసిస్యుల్ 1:15, 18, డీసయ్ లిసి 1:5, చి ఎబీయుల్
2:11-14 దెక. † 12:23 12:23 లూకా 10:20, పిలిపిప్యుల్ 4:3, డీసయ్ లిసి 13:18, 17:8, 20:15,
21:27 దెక. ‡ 12:23 12:23 ఆదికాండుమ్ 18:5, ఎబీయుల్ 4:13, 10:30. § 12:24 12:24
ఆదికాండుమ్ 4:2-16, ముకిక్మ్ క 4:10. హేబెలు చి లొఁయి ‘సిచచ్ దేస్, సిచచ్ దేసు!’ మెలి రితి కేక్ గలత్య్.
యేసుచిలొఁయి ‘చెమించుప కెరు, చెమించుప కెరు!’ మెన కేక్ గలత్య్. * 12:26 12:26 నిరగ్మకాండుమ్
19:18. † 12:26 12:26హగగ్యి 2:6.



ఎబీయుల్ 13:3 510 ఎబీయుల్ 13:16

మెన నేనెల్ కి, గోత్ అయ్ ల దూతల్ క
కి సగుమ్ జిన్ మరియాద కెర అసిత్.
3 జేలితె గలిలసక కనాక్రుమ్ ఉచర
దెక, జోవయింతెన్ తుమ్ జేలితె తిలి
రితిఉచరన,జోవయించిజాడువయన.
పడొత్ , తుమ్ జోవయింతెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ తె
బెదిలస మెన, అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్
వేర వేరఅలల్ర్ లు సేడల్ నంపజలసక దసిస్
తోడు తా.

4 పెండిల్ మెలిస్ క చెంగిలి మెన ఎతిక్
విలువ దెక గవురుమ్ కెరుక అసెస్.
పెండిల్తె తెరిన్మునుస్ చి నెడ్ మె సతిత్మ్
తంక మెన తుమ్ తె కో లంజె జా నాయ్.
లంజె ఉచరసక చి లంజె జతసక
దేముడు తీరుప్ కెర సిచచ్ దెయెదె.

5 తుమ్ 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.
అంకపాడ్ కెరి రితిమానుస్ల్ అంక కిచొచ్

కెరుక నెతిరి”
మెన అమ్ దయిరిమ్ తెన్ సంగుక
జతయ్.
తుమ్ క దెకయ్ ల వెలొల్ సుదల్ క నే

పఁవిస్తె, చెంగిల్ ఇండ
7 దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క

సూనయ్ ల, తుమ్ క వాట్ దెకయ్ లసక
తుమ్ పఁవస్ నాయ్. జేఁవ్ జోవయించి
జీవితుమ్ క ఇండిలిస్ క కిచొచ్ పలితుమ్
దెరల్ గే తుమ్ ఉచర. జోవయించి
నముకుమ్ చి ఎదిలి నముకుమ్ తూమ్
జోవయించి పటిట్ ఇండ. 8 యేసుకీసుత్
కాలి కీసొ తిలొ గే, ఆజి కి దసొస్యితా,
కెఁయఁక తెఁయఁక కి దసొస్యి తయెదె.
9 వేర వేర నముకుమ్ చి బోదన సూన

తుమ్మోసిమ్జా 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.

10 అమ్ నంపజలసక వేర బలి దెతి
టాన్మెలి కోడు దొరుక్ 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

13జాకయ్, ఆమ్ కి,గాఁవ్ ఒతత్ల్ తొచి
బయిలె జోతె గెచచ్, జో సేడల్ సెమల్
ఆమ్ కి సేడుమ. 14 కిచొచ్క మెలె,
కెఁయెఁక తెయఁక తాఁ గెతి పటున్మ్ ఇనెన్
అమ్ క నాయ్, గని దసిస్చి తిలి §చెంగిల్
పటున్మ్ చి రిసొ రకితసుమ్. 15 రోజుక
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

* 13:5 13:5 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 31:6. † 13:6 13:6 కీరనలు 118.6 ‡ 13:12 13:12
యెరూసలేమ్ ఒతత్ల్ తొ. లూకా 23:32-33,యోహాను 19:17-18,మారుక్ 15:20-22,మతత్యి 27:31-33.
§ 13:14 13:14మెలె, పరలోకుమ్. డీసయ్ లిసి 21:2 దెక.
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కలుగు జలిస్ క అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు
దెంకములనాయ్. కిచొచ్కమెలె, దసచక
‘బలివొ’మెనయ్దేముడుక సరద్.*

తుమ్ క సికడత్సక మరియాద కెర
17 తుమ్ క సికడత్సచి కోడు తుమ్

సూన, దాక్ కెరన, తుమ్ చి సొంత
ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా, జోవయించి
కోడుక మరియాద కెర. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
మెనయ్ సికడత్తి, అనెన్, కీసుత్ ఈంజ
లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జా ఎతిక్జిన్ క
పరిచచ్ కెరి దీసి జెయెదె. అయ్ లె,
“దేముడు అమ్ క దిలి కామ్ క ‘చెంగిల్
కెరల్మ్’ గే ‘గార్ కెరల్మ్’ గే జో దేముడుచి
మొకెమ్ అమ్ సాచి నఙనుక తయెదె”
మెన జానయ్ తుమ్ క జేఁవ్ సికడత్తి,
దెకితతి. జేఁవ్ తుమ్ క సికడత్స దుకుమ్
నెంతె సరద్ తెన్ ఏలుప కెరి రితి తుమ్
జోవయించి తెడి తా. 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, ఆఁవ్ అనెన్ బే బేగి తుమ్ తె అనెన్
జెంక దేముడు వాటు దెవుస్ మెనయ్
తుమ్పారద్న కెర.

20 జలె, జోచ మెండల్ జల అమ్
నంపజలసక ముకిక్మ్ జలొ గొవుడు
జలొ అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక
అనెన్ జియడొల్ సేంతుమ్ దెతొ దేముడు,
కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క జెతికయ్
జోచి పమానుమ్ చి రిసొచి సూఁయి జలి
లొఁయిచి సెకి తుమ్ క తోడు తవుస్.

21 జోచి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండితి
రితి తుమ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ దెవుస్,
చి జో మెనిస్తి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్
తతి రితి తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరె
తవుస్. యేసుకీసుత్ చి అతిత్ ఈంజ ఎతిక్
జరుగ్ కెరెదె. జోక కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తవుసు!
ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

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

23 అమ్ చొ బావొ జలొ తిమోతిక
†విడద్ల్ కెర అసిత్ మెన తుమ్జాన్ క మెన
ఆఁవ్ ఆస జతసి. జో బే బేగి ఉటట్
అయ్ లె, అంచి తెన్ జో జెయెదె, చి బెద
తుమ్ తెజా తుమ్ క దెకుమ్ దె.

24 తుమ్ క బోదన కెర ఎతిక్జిన్ క
చి పబుచయ్ జల అనెన్ ఎతిక్జిన్ క
అమ్ చి పేమ తుమ్ సంగ. ఇటలీ
దేసిమ్ తెంతొచ నంపజలస్ ఎతిక్జిన్
తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి. 25 తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
దయతవుస్! ఆమేన్‡.

* 13:16 13:16 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 10:31 దెక. † 13:23 13:23 జెయిల్ తె తెంతొ,
కిచొచ్గె. ‡ 13:25 13:25 తెదిద్లి
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యాకోబు రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయాకోబు రెగిడిల్

ఉతుమ్

1దేముడుచి,పబుజలొయేసుకీసుత్ చి
సేవ కెరొ జోచొ *గొతిత్ సుదొ జలొ
†యాకోబు,వేరవేర దేసిమ్ లుతెచెతురప్
జల ‡బార తెగల్ చ యూదుల్ క, జొఒర
సంగ కెర రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అలల్ర్ సేడిత్స్ చి రిసొదయిరిమ్కోడు
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 చిపెటిట్ పూరినిదానుమ్జసెత్.
4 పబుచి ఆతమ్క తుమ్ పూరి జతి రితి,
తపుప్ నే జతి రితి, తుమ్ చిఆతమ్తె కిచొచ్
చెంగిల్ చినేపిటిత్ రితి,జేఁవ్ చికామ్పూరి
జరుగ్ కెరి రితి తుమ్ నిదానుమ్ కెరన.

5 ఇస 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.
7నిజుమి, దసొమానుస్క దొనిన్ మెనుస్ల్
తయెదె. కిచొచ్ కామ్ తె కి జోక ఎకిక్
నిదానుమ్తయెనాయ్. 8దసొమానుస్,

జలె, కీసి పబుతె నఙనెల్ కి కిచొచ్ కి దొరుక్
జయదెమెన 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
తెడిదాక్ 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 క మొరెదె. 11 బయిలుచి చివవ్ర్
జలె,పొదుద్ బార్ జా గటిట్ఙ వాదు ఒపప్డ్
కెరెల్, జేఁవ్ చ పులొల్ సుకిల్ రితి పాడ్
కెరయ్. దసిస్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి.
జోవయించి సూటి గెతయ్. దసిస్, జోచ
కమొ కెరె కెరె సొమాస్రి 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’.

13గనిఅలల్ర్ సేడత్ పరిచచ్ల్జతెపొది,
కోపాపుమ్కెరుకఉచరెల్ 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

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్’ నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:1 1:1ఈంజొయాకోబుయేసుచొబావొస్జా
తిలొ, బెరె. మరియచియోసేపుచిపెటిట్చొ. 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, యాకోబుచ బార

పుతత్రుల్ తెంతొ యూదుల్ తె బార తెగల్ అసిత్. ఎతిక్ పుతుత్ స్ తెంతొ ఏక్ తెగ. § 1:9 1:9 1 కొరింది 7:22
దెక. * 1:14 1:14 3:15 దెక.
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కెరె నాయ్. 14 మానుస్క పాపుమ్
సికయ్ తిసి కిచొచ్ మెలె, జోచి సొంత
*పెటిట్చ గార్ ఆసలి జోక సికయ్ తయ్,
పెలయ్ తయ్. 15 మానుస్చి పెటిట్ ఆస
మొదొల్ జా జెరమ్, గజజ్ల్ జా వడడ్ ,
పాపుమ్ వీరయితయ్. ఒతత్ తెంతొ,
జా పాపుమ్ వడడ్ వడడ్ పూరి జా, మొరున్
వీరయితయ్.
చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దేముడు తెంతొ

జెతిసి
16నాయ్, బావుడుల్ , తుమ్ మోసిమ్

సేడ నాయ్. 17 చెంగిల్ తిలిస్ ఎతిక్,
సతిత్మ్ తిలిస్ ఎతిక్ పరలోకుమ్ తెంతొ
జెతయ్. ఉజిడ్ ఎతిక్క అబొబ్సి జలొ
దేముడు తెంతొ జెతయ్. జో మారుస్ప
జతొసొ నెంజె, జోచి ఉజిడి కెఁయయ్ నీడ
జయె నాయ్. 18జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క,
జోచి సతిత్మ్ కోడుచి సెకికయ్ అమ్ క
జో జెరమ్య్ లన్. కిచొచ్క మెలె, జో
జెరమ్య్ లస కెరల్స ఎతిక్తె అమ్ జోక
దిలి †నొవొ జతి రితి అమ్ క నొవర్
జెరమ్య్ లన్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , ముకిక్మ్ క
తుమ్ కిచొచ్ దెరన మెలె, తుమ్ తె ఎతిక్
మానుస్ బుదిద్ కొడొ సరిగా సూన్ తస జా,
బమమ్ తెన్ లటట్బత్స నే జతె, బే బేగి
కోపుమ్ జా నాయ్. 20 కిచొచ్క మెలె,
మానుస్చి కోపుమ్ దేముడుచి పునిన్మ్ క
వాట్ దెయె నాయ్, జోచ పునిన్మ్ కమొ
జరుగ్ కెరెనాయ్. 21జాకయ్,మరక్టుమ్
బుదిద్ ఎతిక్, తుమ్ చి పెటిట్ గుడియయ్
జలి కుసిస్దుమ్ ఎతిక్ తుమ్ చి పెటిట్
తెంతొవెంట గెల కెర,దాక్ కెరన,కోపుమ్
నే జతె, దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ రోవిలి
జోచి కోడు సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన
సూన జాక పోసన. జా కోడు తుమ్ చ
ఆతమ్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె.

22 గని దేముడుచి కోడు ఎకిక్
సూన్ తసయ్ తుమ్ జా నాయ్. ఎకిక్

సూన్ తసయ్ గని జోచి కోడు నే కెరస
జలె, తుమ్ మోసిమ్ 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.
24జోమానుస్ 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
దేముడుచి మొకెమ్ మానుస్ కెరి కిచొచ్ బకి
సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి జయెదె మెలె, అమ్
జోచి సేవ కెరిస్ క ‘సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి’
మెనకీస కమొరుజుజ్ దెకవులమెలె,పోర
బోదల్ చ, రండెల్మానుస్ల్ చబాదల్దెక
అమ్ తోడ్ కెరిసి, పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ చ
పాపుమ్ కమొతె అమ్ నే బెదితె ఆతమ్
సుదిద్ తతిసి.

2
సొమాస్రుల్ క బీద సుదల్ క తేడల్ నే

దెకుత్
† 1:18 1:18 సంకాయ్ 15:19-21, దివ్తీ 18:3-4, రోమి 11:16. ‡ 1:25 1:25 2:18 దెక.
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1 బావుడుల్ , పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
తిలొ అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ 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, 3 చెంగిల పాలల్
తిలొసొక తుమ్ చెంగిల్ దెక, “ఈందె,
ఇనెన్ చెంగిల్ తె వెసు”మెనపురెబుకారెల్,
గని బీద సుదొక “ఒతత్ టీఁవ” జవుస్,
“అంచిచటెట్ వెసు”మెనజవుస్సంగిలె,
4 తుమ్ దొనిన్ మెనుస్ల్ జా తపుప్చ
తీరుప్ల్ కెరస జా తసెత్.

5 తుమ్ సూన, పేమ తిల బావుడుల్ .
ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ క దెకిలె,
ఒగగ్ర్ జిన్ బీద సుదల్ అసిత్. జలె,
*జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ క దేముడు
నిసాన,జోచి నముకుమ్ జతు మెనయ్,
జోక పేమ కెరసక జో దెతివాటతె 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 యిదసిస్ కెరతి. జెఁవివ్ తుమ్ క
తీరుప్ కెరి గెరితె పెలన తగుల్ కెరతి.
7పడొత్ ,తుమ్ కీసుత్ క నంప కెరికయ్,జోచి
నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు, గెద.
జలె, జోచి నావ్, గవురుమ్ చి నావ్, కో
దూసుప కెరతిమెలె, బీద సుదల్నాయ్,
గని సొమాస్రుల్ యి.

8దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
†“తుమ్ క తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పాసిచొ మానుస్క కి తెదిద్ పేమ కెరె

తా”

మెన పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ దేముడు
దిలిముకిక్మ్ 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 చిమొకెమ్పాపుమ్సుదల్ చిసిచచ్క
విలువ జా అసుస్స్. 10 కిచొచ్క మెలె,
ఆగన్ల్ ఎతిక్ నిదానుమ్ కో కెరెల్, గని
మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్య్ లె,
మొతుత్ మి పిటట్య్ లొసొ జతయ్, చి
మొతుత్ మ్ చిసిచచ్కజోమానుస్విలువజా
అసెస్. 11 కిచొచ్క మెలె,
‡“లంజెకమొ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ,
§“నరు అతయ్ కెర నాయ్”
మెనసంగిలొసొఎకిక్లొయి. జలె,తుమ్
లంజెకమొ నే కెరెల్ కి నరు అతయ్ కెరెల్గిన,
జో దేముడు దిల ఆగన్ల్ మొతుత్ మ్ చి
మొకెమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా అసుస్స్.

12 జలె, అమ్ చ పాపుమ్ చ ఆసల్,
తపుప్ల్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెరి
*మానుస్ల్ క పేమ కెరి కనాక్రుమ్ దెకితి
ఆగన్క 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 దెకె నాయ్ గే,
దేముడు జోకయ్ తీరుప్ కెరిస్ తె జోకయ్
కనాక్రుమ్ దెకుక బెదె నాయ్. గని, కో
అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్దెకితయ్గే,
జోక తీరుప్ కెరి పొదిక జో పబు జోకయ్
కనాక్రుమ్ దెకెదె.

14 బావుడుల్ , “పబుక నంప కెరసి”
మెన ఎకిక్లొ సంగిలే కి, జో బులిత్ బుదిద్
దసిస్ నముకుమ్ తెన్ నే బెదిలె, కిచొచ్య్
లాబుమ్! ‘నముకుమ్’మెనజోమానుస్

* 2:5 2:5 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:27-29. † 2:8 2:8 లేవీయకాండుమ్ 19:18మతత్యి
22:39,చియోహాను 13:34దెక. ‡ 2:11 2:11నిరగ్మకాండుమ్ 20:14,దివ్తీయోపదేశకాండుము 5:18.
§ 2:11 2:11 నిరగ్మకాండుమ్ 20:13, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:17. * 2:12 2:12 1:25, చి 2:8
అనెన్ దెక.
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రితి సంగితిసిజోక 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
“చెంగిల్తా. తుమ్ క పాలల్ చి అనిన్మ్
దొరుక్ జవుస్” మెన సంగిలె, గని సరి
జతి తోడు నే దిలె, కిచొచ్ లాబుమ్!
కామ్ క నెంజె. 17 దసిస్, రితి నముకుమ్
సంగనెల్, గని కామ్ క జెతికయ్ కామ్ నే
కెరెల్,జా నముకుమ్ ఆరిచి.

18 “తుకయ్ నముకుమ్, గని
అంకయ్ కమొ”మెనకో జలెకు అనెన్కొల్ క
సంగిలె, జో అనెన్కొల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్
దెయిందెమెలె, “తుచ కమొనెంతె తుచి
నముకుమ్ అంక రుజుజ్ జయె నాయ్.
కేన్ జవుస్ కామ్ కెరెల్కయ్ నముకుమ్
చినుక జయెదె. ఆఁవ్, జలె, అంచ
కమొకయ్అంచినముకుమ్దెకయిందె”
మెనయ్జబాబ్ 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.

20 చెంగిలి నే ఉచరొ ఓ మానుస్,
తుయి కో జలెకు, కమొతె నే రుజుజ్
జతి నముకుమ్ క ‘ఆరిచి’ మెన, ఆఁవ్
తుక రుజుజ్ దెకవుక తుక కావలె గే?
21 జలె,‡ “ ‘బలి’ మెన పుతుత్ ద్ క కండ
దె” మెన దేముడు సంగిలి రితి పుతుత్ స్
జలొ ఇసాస్కుక అబాహామ్ బలి దెతి
టాన్ తె బంద తెయార్ కెరిల్స్ తెన్, జో
కెరిల్ జా కామ్ చి రిసొయి, “నిజుమి అనెన్
పూరి నంప కెరయ్, సతిత్మ్ తెన్ అసెస్”
మెన, దేముడు ‘జోక పునిన్మ్’ మెలి
రితి అబాహామ్ క తీరుప్ దెకె నాయ్ గే?
22మెలె, జో అబాహామ్ చ కమొతె జోచి
నముకుమ్ బెద కామ్ కెరె తిలి, చి

జోవయించ కమొతె జోచి నముకుమ్
బార్ జా నెరవెరుస్ప జలి. 23 దసిస్, జా
కామ్ తెజోచినముకుమ్రుజుజ్ జలి రిసొ,
§“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు

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, దసొ మానుస్క
‘సతిత్మ్ చొ. పునిన్మ్ చొ’ మెలి రితి
దేముడు దెకితయ్.

25అగెగ్ లంజెజిఁయతిలిరాహాబుతెన్
కిదసిస్. జేఁవ్ చి †ఏక్కామ్ చిరిసొ,మెలె,
జా సుటుట్ కబుర్ అయ్ ల పూరుగ్ ల్ క జా
మరియాద కెర,జోచవిరోదుమ్సుదల్ తె
జేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి లుంకడ, వేర
వాట్ తెదవ దిలి రిసొ, ‘జాక పునిన్మ్’
మెలిరితిదేముడు దెకిలన్. 26జలె,జీవ్
నెంజిలె ఆఁగ్ కీసిమొరతయెదె గే, దసిస్,
మానుస్ ఇండిత కమొతె నేబార్ జలె,జో
సంగితి నముకుమ్ కామ్ క నెంజె, మొర
అసెస్.

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 పబుఅమ్ క పరిచచ్ కెరతీరుప్ కెరి
పొదిక, అమ్ క జో తియారిల్ జా కామ్ చి
రిసొ ముకిక్మ్ క అమ్ కయ్ తీరుప్ కెరెదె.
2అమ్ తె కో కి తపుప్ల్ సంగుక జయెదె,
చి కొడొ లటట్బిత్స్ తె కో కిచొచ్ తపుప్ల్
నే సంగుక తెరెల్, జో మానుస్క ‘జోచి

† 2:19 2:19 గలతీయుల్ 3:20, రోమియుల్ 3:30,మారుక్ 12:29. ‡ 2:21 2:21 ఆదికాండుమ్
22:1-18. § 2:23 2:23ఆదికాండుమ్ 15:6, రోమియుల్ 4:3, 5, 9. * 2:23 2:23 2 దిన: 20:7.
† 2:25 2:25యెహోసువ 2:1-24, 6:1-25.
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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.
4 ఓడల్ తెన్ కి దసిస్. ఓడ వెలిల్
జలెకి, దికుక్ దెకయ్ తి జాచి చటుట్ జాచి
కంట ఇదిలిసి జయెదె. జలె, జా
ఓడక గటిట్ఙ వాదు పెలిలెకి, ఓడచి కంటొ
దికుక్ దెకయ్ తి జా చటుట్ ఇదిలిసి జలెకి,
ఇండయ్ తొసొజాచటుట్ 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 ఈంజ లోకుమ్ తెచి అమ్ చి
బతుక్తెజరుగ్ జతిసిఎతిక్కజీబు ఏలుప
కెరయ్. మానుస్ జాగర నెంజిలె, అమ్ చి
చోండితె 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, జాచితె మొరి విసుస్మ్
బెరు తయెదె. 9 జీబు తెన్ అబొబ్ జలొ
దేముడు పబుక గవురుమ్సంగితసుమ్,
గనిమానుస్ల్ క దూసుప కెరసుమ్, జోచి
పోలిక 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 , చెంగిలొ పానిచి కారు జలి గరిచ్
పాని దెయెదె గే? నాయ్ గెద. 12 పడొత్ ,
బావుడుల్ , *అంజూరుమ్ రూక్ తె ఒలీవ
పండుల్ దెరుల గె? నెంజిలె, దాచ చెటెల్
బొడడ్ పండుల్ దెరుల గే? నాయ్, గెద.
దసిస్, కారు జలి పానిచి ఊంట చెంగిలొ
పాని దెయెనాయ్.
పరలోకుమ్ తెంతొ చి గాయ్నుమ్ కీసి

తయెదె
13 తుమ్ తె కకక్య్ బుదిద్ గాయ్నుమ్?

‘అంకయ్ గాయ్నుమ్’ మెన కో ఉచరనెల్,
జా గాయ్నుమ్ తె బెదితి బుదిద్ 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, చి మానుస్ల్
ఎతిక్పాపుమ్ఇండుక అలవాట్జవుల.

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 తెయ్ పలితుమ్
దెరెదె.

* 3:12 3:12 అంజూరుమ్ రూకు బొడడ్ రూకు రితి తయెదె. † 3:15 3:15 1:14 దెక.
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4
దేముడు సంగిలి రితి ఇండుక

1 తుమ్ చితె తగుల్ జతిసి, జటిట్
జతిసి కేనె తెంతొ జెతయ్ 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,ఈంజయ్లోకుమ్ చిబుదిద్తె గెచచ్
అసుస్స్! ఈంజయ్లోకుమ్ చి దనుమ్ క
ఆస జతిసి దేముడుక విరోదుమ్జతయ్
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,
జోవయింకయ్ జోచి దయచి తోడు

దెయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, దేముడుచి
తెడి జా, దాక్ కెరన జోవయించి ఇసుట్ మ్
రితి ఇండుక తుమ్ కోర్ ప జా. దసిస్
జలదు మెలె, సయ్ తాన్ పాసి అయ్ లి
రితి జా జోచి బుదిద్ సికడుక జవుస్ కిచొచ్
వేర అలల్ర్ కెరుక జవుస్ ఉచరెల్, జోక
“ఉటట్ గో!” మెలె,జోఉటట్ నిగెదె.

8 దేముడుక పాసి జా, చి జో
తుమ్ కయ్ పాసి జెయెదె. తుమ్
పాపుమ్ కెరల్స తుమ్ చి ఆతమ్చ అతొత్
సుదిద్ కెరన. తుమ్దొనిన్మెనుస్ల్ తిలస,
తుమ్ చి పెటిట్ ఎకిక్ పబుచయ్ జా జోచి
సుదిద్ జా, జోక ఎకిక్ నిదానుమ్ జా.
9 తుమ్ చ కమొచి పాపుమ్ ఉచరన
పెటిట్ బాద సేడ, లాజ్ జా దుకుమ్ జా
ఏడ, దస కమొముల. పాపుమ్ కమొచి
ఆఁసుక ములిత్ బుదిద్ జా తుమ్ ఏడ.
పాపుమ్ కమొచి సరద్ ములిత్ బుదిద్ జా
తుమ్ దుకుమ్జా. 10దేముడుచిమొకెమ్
దాక్ కెరన, చిజో తుమ్ క టీఁవడెదె.‡

మానుస్ల్ క తీరుప్ నే కెరుక
11 బావుడుల్ , 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,
జోచిఆగన్ రితి ఇండుస్నాయ్, గనిజోచి
ఆగన్చి కంట వెలొల్ కెరనుక ఉచరిల్ రితి
జతసు. 12 *మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
ఆగన్ల్ దెతొసొ తీరుప్ కెరొసొ ఎకిక్లొయి.
అనెన్ కోయి నాయ్. రచిచ్ంచుప కెరుక

* 4:5 4:5 నిరగ్మకాండుమ్ 20:5-6. † 4:6 4:6సామెతల్ 3:34. ‡ 4:10 4:10 పేతురు రెగిడిల్ ఏక్
నంబర్ ఉతుమ్ 5:5-10. § 4:11 4:11ముకిక్మ్ జలి ఆగన్ జలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి
అనెన్మానుస్ల్ క పేమయ్కెరిసి. మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:30, 31, 33చిలూకా10:27. యాకోబు 2:8
కి దెక. * 4:12 4:12తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్
జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ
బాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్ తిలొసొ.
ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ తీరుప్ కెరుక తూమ్
కొనస్!

అమ్ చిబతుక్దేముడుచిఅతిత్ అసెస్
13 అలెల్, “ఆజి గే కలిక గే పలాన్

పటున్మ్ తెగెచచ్వెరెస్క్ కరోజుకబియాయ్ర్
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. 15నాయ్, సొంత సెకిక
దసిస్ దయిరిమ్ నే జతె, తుమ్ కిచొచ్
ఉచరుక చెంగిల్మెలె, “పబు సెలవ్దిలె
జిమ్ దె, చి ఈంజ జా కామ్ కెరుమ్ దే”
మెన. 16అపెప్ తుమ్ కీసి జతసు మెలె,
తుమ్ చిసొంతసెకికనంపజా,దయిరిమ్
గవురుమ్ ఉచరంతసు. దసిస్ సొంత
సెకిక దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి
తపుప్. 17 జలె, కిచొచ్ కెరెల్ కీసి ఇండిలె
చెంగిల్ గే కోజానజానయ్దసిస్ నే కెరెల్ నే
ఇండిలె, జోమానుస్క జా తపుప్ పాపుమ్
జతయ్.

5
మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ

తీరుప్
1 అలెల్, తుమ్ సొమాస్రుల్ కో జలెకు,

పాసి జెత తుమ్ క లాయిత కసట్ల్ చి
రిసొ తుమ్ ఏడుక దెర. 2 తుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ కువ గెచచ్ అసెస్, తుమ్ చ
పాలల్ క నుసిస్ కా గెల అసెస్, 3 తుమ్ చి
బఙార్ సామన్, వెండి సామన్ క చెదద్ కా
గెల అసెస్. తూమ్ కి పాడ్ జతిస్ క
ఈంజ సామన్ ఎతిక్ కువిలిసి చెదద్ కా
గెలిసి రుజుజ్ జయెదె. కిచొచ్ రుజుజ్
మెలె, ఈంజ నాసెనుమ్ ఆగి డడిడ్ల్ రితి
తుమ్ చి ఆఁగ్ క కి కా గెలెదె. దసిస్, ఆకర్

దీసల్ చి రిసొ ఈంజ సిచచ్ సంపాదన
కెరన అసుస్స్. ఆకర్ క దసిస్ సిచచ్ జసెత్.

4 ఆదె, తుమ్ చి బుఁయిచి పంటొ
లాయిలకూలిమానుస్ల్ చి కూలిడబుబ్ల్
తుమ్ మోసిమ్ కెర తియనల్దు. జా
కూలి డబుబ్ల్ కేక్ గల తుమ్ క నింద
సంగితయ్. జా పంటొ లాయిలసచి
ఏడుక ఎతిక్క ఏలుప కెరొ పరలోకుమ్ చొ
పబు సూనఅసెస్. 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! 6 పాపుమ్, సతిత్మ్ చ
మానుస్ల్ క నిందల్ కెర మార అసుస్స్.
తుమ్ క జేఁవ్ జబాబ్ నే దెతె తుకెల్ అసిత్.

యేసు అనెన్ జెతె ఎదక నిదానుమ్
తెన్ రకుక

7 జలె, బావుడుల్ , పబు అనెన్ జెతె
ఎదక తుమ్ నిదానుమ్ తా రక. ఈందె,
రయ్ తు బి గల తిలె, తొలి పాని ఆకర్
పాని పెట పంటొ పికిత్ ఎదక, ఈంజ
లోకుమ్ చి జా విలువచి పంటొ లాయితి
సమయుమ్ జెతె ఎదక బమమ్ నెంతె,
జో రయ్ తు రకెదె. 8 తూమ్ కి దసిస్
నిదానుమ్ తెన్ రక. నిజుమి, తుమ్ చి
ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ జా. కిచొచ్క మెలె, పబు
అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్ పాసి జా
అసెస్.

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
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తుమ్ ఉచర. జోవయించి నిదానుమ్
దెక, తూమ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ జా.
11ఈందె, 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, కనాక్రుమ్దెకిలిసి,
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.

13 తుమ్ 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 వెలెల్ల మానుస్ల్ 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.
16జాకయ్, తుమ్ కెరల్ పాపల్ ఎకిక్లొచి
మొకెమ్ అనెన్కొల్ ఒపప్న, ఎకిక్లొచి రిసొ
అనెన్కొల్ పారద్న కెర, తుమ్ చబాదల్ పబు
చెంగిల్ కెరి రితి, తుమ్ క జో చెంగిల్ దెతి
రితి. పబుక సతిత్మ్ నిదానుమ్ తిలొ
మానుస్ పారద్న కెరెల్,జాపారద్న జలె కామ్

కెరయ్. 17 †ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జలె,
అమ్ చొ రితొ మాములుమ్ మానుస్, చి
“పాని పెటుస్ నాయ్” మెన జా సుటుట్
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరికయ్, తినిన్
వెరుస్ల్ సొవువ్ జొనొన్ పూరి జా దేసిమి
పాని పెటెనాయ్. 18తెదొడి అనెన్ పారద్న
కెరల్న్, చి ఆగాసుమ్ తెంతొ పాని పెటిల్ ,
చి ఈంజ బూలోకుమ్ తె పలితుమ్ అనెన్
దెరిల్.

19బావుడుల్ , సతిత్మ్ ముల కో జలెకు
పాపుమ్ త ఉటట్ గెచచ్ తయెదె జలె, జోక
కో సతిత్మ్ వాట్ అనెన్ దెకవ ఆనుల
గే, 20 జో కిచొచ్ జానుస్ మెలె, జో
పాపుమ్ కెరొల్సొ పాపుమ్ వాటు అనెన్ నే
గెతి రితి జోక కో సతిత్మ్ తె అనెన్ కడ
ఆనుల గే, మొరున్తె జో మానుస్ నే గెతి
రితి జోక రచిచ్ంచుప కెర తమ్ దె, చి
జోచ ఒగగ్ర్ పాపల్ చెమించుప జతి రితి
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ కెర తయెదె.

* 5:11 5:11యోబుపుసత్కుమ్ దెక. † 5:17 5:17రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 17:1, 18:41-45.
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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 టాన్ నెంజిల వేర వేరతెచ
తిల నంపజలస్ క, రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2 యేసుకీసుత్ చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్
ఇండుక మెన, జోచి సుఁవి జలి లొఁయిక
తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచి జంక మెన,
అబొబ్స్ జలొ దేముడు *అగెగ్ తెంతొ
ఉచరతుమ్ క నిసానఅసెస్,చిదసిస్ జతి
సెకి తుమ్ క తంక మెన, తుమ్ జోచయ్
మానుస్ల్జంకమెన,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 కి అనెన్
జీవ్ జా ఉటట్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే
మెన 4 జీవుమ్ తెన్ బెద తిలి ఆసతె
అమ్ క నొవి జెరుమ్న్ చి రిసొ, నేగార్ జతి,
కలిత్ నెంజిలిసి పరలోకుమ్ తె తుమ్ క
దేముడు దిలి వాట తుమ్ క రకితయ్.
5ఆకర్దీసల్ కపూరిడీసుకతెయార్తిలి
రచచ్న తుమ్ క నే పిటుట్ క మెన, దేముడు
పబు జోచి సెకిక తుమ్ చి నముకుమ్
వాట్ 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 ఆకర్దీస్ కజాతుమ్ చినముకుమ్ క
‘సతిత్మ్ చి’ మెన, జోచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె తుమ్ క జో వాట
దెయెదె. 8 జోక తుమ్ సొంత అంకివొ
తెన్ నే దెకిలెకి, జోక పేమయ్ అసుస్స్.
జోక అపెప్ దెకుక నెంజిలె కి, జోక
నంపజా అసుస్స్, చి మానుస్ అరుద్ మ్
కెరుక నెతిరి పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్
సరద్సంతోసుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ బెరయ్
అసెస్. 9తుమ్ చిజా నముకుమ్ చి రిసొ,
తుమ్ చపానుమ్ క రచచ్న తుమ్ క దొరుక్
జా అసెస్.

10తుమ్ క దొరుక్ జతిఈంజ రచచ్నచి
రిసొచ దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్
సంగిలస,ఈంజయిరచచ్నచి రిసొఒగగ్ర్
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

* 1:2 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక.
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రిసొయిమెనదేముడుజోకదెకయ్ లన్†.
జా సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ రచిచ్ంచుప
జతిస్ చి రిసొ, పరలోకుమ్ తెంతొ
తెదయ్ లి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
తెడి, తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్
మానుస్ల్ చి అతిత్ జానయ్ తెయ్. జా
సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిసి ఎతిక్ పూరి
అరుద్ మ్ కెరనుక పరలోకుమ్ చ దూతల్
కి ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ అసిత్.
దేముడుచి సుదిద్చి రితి ఇండ

13జలె, పబు జలొయేసుతెచి రచచ్న
తుమ్ కయ్ దొరుక్ జలి రిసొ, తుమ్ చ
మెనుస్ తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన, నే మచిచ్ల్
రితి, ముదొద్ కెరన, తెలివి తా, జో
అనెన్ ఉతజాజోచిపరలోకుమ్ చిఉజిడి
గవురుమ్ పూరి 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. 14జో
పబుచి ఇసుట్ మ్ నిదానుమ్ కెర బోదల్
జా, తుమ్ అగెగ్ నేనిల్ పొదిచ తిల ఆఁగ్ చి
గార్ ఆసల్ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్.
15 తుమ్ క నిసాన బుకారొల్సొ కీసి పూరి
సుదిద్ అసెస్ గే, తూమ్ కి కిచొచ్ కామ్ తె కి
కెఁయఁక తెఁయఁక దసిస్ సుదిద్ తెన్ ఇండ.
16దేముడుచి కొడొతె,
‡“ఆఁవ్ కీసి సుదిద్ అసిస్ గే,
తూమ్ కి ఇసి సుదిద్ తంకయ్”
మెన రెగిడల్న్.

17 కకక్య్ మొకమాటుమ్ నే దెకితొ,
ఎతిక్మానుస్క జేఁవ్ కెరల్ కమొకొలిద్ 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 రితి జాగర తెన్
నిదానుమ్ ఇండ.

18తుమ్ చపూరుగ్ ల్దిలిఅగెగ్చికామ్ క
నెంజిలి ఇండుక తెంతొ, తుమ్ విడద్ల్
జంక మెనయ్ దేముడు పబు తుమ్ క
నెతొవనొల్ మెన జానుస్. కీసి నెతొవనొల్
మెలె, వెండి గే బఙార్ గే దస పాడ్ జత
పసుత్ వల్ దా గెనె నాయ్, 19 గని కిచొచ్
గార్ నెంజిలి కిచొచ్మచచ్ల్ 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 జలన్మెలె,
తుమ్ చి రిసొయి ‘రచిచ్ంచుప జతు’
మెనయ్ ఈంజ ఆకర్ సమయుమ్ తెయ్
బార్ జలన్. 21 కీసుత్ చి రచచ్న నఙన తా
జోచి తెడి దేముడుచి ఉపిప్రి తుమ్ చి
నముకుమ్ తిఁయ అసుస్స్. “జో
రచిచ్ంచుప కెరెదె” మెన, జోచి ఉపిప్రి
దయిరిమ్ జా అసుస్స్. మెలె, కీసుత్ క
జో మొరున్ తెంతొ జియడ గవురుమ్
కెరొల్చి రిసొ,తుమ్ చినముకుమ్తుమ్ 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

† 1:12 1:12 మెలె, జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చి కాలుమ్ నాయ్, గని పడొత్ అయ్ లసచి కాలుమ్ యేసు బార్ జంక
తిలి, చి ఎకిక్ యూదుల్ నాయ్, గనియూదుల్ నెంజిలస కి యేసుచి తెడిచి రచచ్న నఙనుక ఈంజయి కాలుమ్
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్ 3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడిల్ ఏక్
నంబర్ఉతుమ్ 1:20 దెక. ‡ 1:16 1:16 లేవీయకాండుమ్ 11:44-45, 19:2, 20:7. § 1:17 1:17
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అరుద్ మ్తయెదెమెలె,పరలోకుమీనంపజలసచిసొంతటాన్జయెదె,చిరిసొబూలోకుమ్ క ‘అమ్ చిసొంతటాన్
నెంజె’మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్

11:9, 10, 13. * 1:19 1:19 యోహాను 19:17-37, ముకిక్మ్ క 34, 37. లూకా 22:44, మతత్యి
26:28, లూకా 22:30,యోహాను 6:53-56.
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ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమయ్ కెర. 23తుమ్
నొవర్ జెరమ్ అసుస్స్. జా నొవర్ జెరుమ్న్
జలిసి నాసెనుమ్ జతి బి గలిలిసి నెంజె,
గని జీవ్ తిలి, కెఁయఁక కి తా గెతి
దేముడుచి కోడు తెన్ ఈంజ జెరుమ్న్
తుమ్ జెరుమ్న్ జలదు. 24 దేముడుచి
కోడుతె జో రెగడ్వ తిలి రితి,
†“ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్

చివవ్ర్ చి రితి జతతి,
జోవయించి గవురుమ్ చివవ్ర్ చ పులొల్ చి

రితి జతయ్.
జాచివవ్ర్ వాడుప జతయ్,
జేఁవ్ చపులొల్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి.
25దేముడుచి కోడు,మాతుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె”
జలె,జీవ్దెతితాఁ గెతిజోవయించికోడు
కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క బోదన కెరిల్ సుబుమ్
కబుర్.

2
1 జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ

మెన తుమ్ చక దెక తిలె, కుసిస్దుమ్
ఎతిక్, మోసిమ్ బుదిద్ ఎతిక్, మాయబుదిద్
ఎతిక్, గోస జతిసి ఎతిక్, దూసుప కెరిసి,
గోస లటట్బిత్సి ఎతిక్ తుమ్ తెతెంతొ వెంట
గెల. 2 తుమ్ చి రచచ్నతె వడిడ్తి రిసొ,
నొవర్ జెరిమ్లబోదల్ రితజా, కిచొచ్ వేరచి
నే బెదిలి సతిత్మ్ తిలి దేముడుచి కోడు
జలి ఆతమ్యి దూదుక తుమ్ ఆస జా
తంక. 3జాకయ్, జా దయచి రచచ్నతె
తుమ్ డిటుట్ మ్ జాతా.

4 మానుస్ల్ నెసిలొ గని దేముడుచి
మొకెమ్ గవురుమ్ తిలొ విలువ జలొ జీవ్
తిలొ, జీవ్ దెతొ *పతె తుమ్జా. 5జోతె
అయ్ లె, తూమ్ కి జీవ్ తిల పతల్ రిత
జా, పబుచి ఆతమ్తె గేర్ బెద బందితి

రితి సుదిద్ తిల పూజరుల్ జా, దేముడుచి
సేవతె బెద, జో యేసుకీసుత్ 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 అంచి మొకెమ్ లాజ్ జంక

నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7 జాకయ్, 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
నెరవెరుస్పజతయ్మెలె, ‘జరుగ్ జయెదె’
మెన అగెగ్ తెంతొ దేముడు సంగిలి రితి,
జోవయించి కోడు నే సూనిల్ రిసొ జేఁవ్
నే కెరిల్ రిసొ వాట్ పిటట్వన్ తతి. జయి
జోవయించి తీరుప్.

9గని తుమ్ క, దేముడు కీసి దెకితయ్
మెలె, ‘ఆఁవ్ నిసానిల్ సెకుమ్ చ’ మెన,
‘అంచి రాజిమ్ చ †పూజరుల్ ’ మెన,
‘అంచి సుదిద్ తిల జాతి’ మెన, ‘అంచ

† 1:24 1:24యెసయా 40:6-8. * 2:4 2:4యేసుకీసుత్ చి రిసొసంగితయ్. లూకా 20:17-18,మతత్యి
21:42-44, మారుక్ 12:10, రోమియుల్ 9:32-33. † 2:6 2:6 యెసయా 28:16. ‡ 2:7 2:7
కీరనలు 118:22. § 2:7 2:7 ‘దేముడుచి గుడి బందిలస’ మెలె, జోవయింక నంప నే కెరల్ యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెర యూదుల్ క సికడత్స, జేఁవ్, గని యేసుక ‘జొయియ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన ఒపప్నుక నెసిల, మారల్. మతత్యి
21:42-46 దెక. * 2:8 2:8యెసయా 8:14. † 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 1:6 దెక.
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సొంత పెజల్’ మెనయ్ జో దెకితయ్.
అందర్ తెంతొ తుమ్ క బుకారా కెర,జోచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
బెదయ్ లొ యేసు పబుచ ఒగగ్ర్ వెలొల్
కమొచి రిసొ తుమ్ సాచి సూనవుక
మెనయ్ తుమ్ క దసిస్ నిసాన అసెస్.
10 అగెగ్ తూమ్ ‘దేముడుచ మానుస్ల్
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,
ఈంజలోకుమ్ చొ ఎతిక్ అదికారిక తుమ్
మరియాద దెక. దేసిమ్ క వెలొల్ జా
ఏలుప కెరొసొక కి, 14 ‘నేరిమ్ కెరసక
సిచచ్ కెరు’ మెన జవుస్ ‘చెంగిల్ కెర
మానుస్ల్ క బవుమానుమ్ దెతు’ మెన
జవుస్ దేసిమ్ క ఏలుప కెరొసొ తెదయ్ ల
అదికారుల్ క కి తుమ్ మరియాద దెక.

15 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ సతిత్మ్ ఇండితిస్
తెన్, నేనల్ మానుస్ల్ చి వెరిక, తపుప్
మెన తుమ్ రుజుజ్ దెకవ ముదొద్ కెరుక
దేముడుచి ఇసుట్ మ్. 16 §ఆగన్ల్ క
గొతిమానుస్ల్ జల రిత తుమ్ జియ
నాయ్. దసచ నెంజుస్. గని ‘ఆగన్ల్ 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. 17 ఎతిక్జిన్
మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద దెక.
బావుడుల్ జల నంపజలస్ క పేమ దెక.
దేముడుక తుమ్ బియఁ. దేసిమ్ క వెలొల్
రానొక గవురుమ్ కెర.

18 గొతిమానుస్ల్ కి జలెకి, తుమ్ చ
ఎజొమానుల్ క మరియాద దెక. *మెతత్న
తా కనాక్రుమ్ దెకిత ఎజొమానుల్ జేఁవ్
జలెకి, కనాక్రుమ్ నేనల్స జేఁవ్ జలెకి
జేఁవ్ సంగిలి కోడు కెర. 19 కిచొచ్క మెలె,
తపుప్ నే కెరెల్ కి, కచి గే అతిత్ తుమ్ చితె
కో అరల్ సేడ దేముడుచి గవురుమ్
టీఁవడిత్ రితి ఓరుస్ప జలె, జో దేముడు
జో మానుస్క ‘చెంగిలొసొ చొ’ మెనెదె.
20తుమ్ 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.
21 దసిస్ సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ తంక
మెనయ్ దేముడు తుమ్ క బుకారయ్
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్
గెసుస్ మెనయ్ కీసుత్ బాదల్ ఓరుస్ప జా,
తూమ్ కి జోచ అజుజ్ ల్ తె ఇండుక మెలి
కోడు తుమ్ క జో వాట్ దెకవ అసెస్.

‡ 2:11 2:11 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’
మెలిస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచిసొంతటాన్జయెదె,చి రిసొబూలోకుమ్ క
‘అమ్ చిసొంతటాన్ నెంజె’మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్

3:20, ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13. § 2:16 2:16 గలతీయుల్ 5:1. * 2:18 2:18 ఎపెసు 6:5-10,
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22 జో, జలె, కెఁయయ్ కిచొచ్య్ పాపుమ్
కెరె నాయ్. కిచొచ్య్ మోసిమ్ కోడు
లటట్బెనాయ్. 23మానుస్ల్జోకదూసుప
కెరెల్, జోవయింక జో దూసుప నే కెరె తుకెల్
తిలొ. జోక జేఁవ్ అరల్ కెరెల్ కి, జోవయింక
జో బియఁడె నాయ్, గని సతిత్మ్ తీరుప్
కెరొ దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జోచి జీవ్
జో సొరప్ కెర దిలన్. 24 జో 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. జో యేసు కయ్ ల దెబబ్లు
తుమ్ క చెంగిల్ కెర అసెస్. 25 తుమ్
అగెగ్యి వాట్ పిటట్వన చెదురప్ జల
మెండల్ చ రిత జా తిలదు, గని అపెప్
తుమ్ చఆతమ్ల్ రకితొచెంగిలొగొవుడుతె
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, 2 తుమ్ చి సతిత్మ్ చి
ఇండుక, మరియాదచి ఇండుక, జేఁవ్
దెక దెక, పబుక నంపజా, మారుస్ప
జవుల. 3 తుమ్ తేర్ బోదలు “*సూటి
కెరనుమ్ దె” మెలె, మాములుమ్
డీసిత్స్ క ముకిక్మ్ నే ఉచరె, సెండి
సూటి కెరంతిస్ జవుస్, బఙార్ గట
తియంతిస్ జవుస్, చెంగిల చెంగిల
పాలల్ బందంతిసి గలంతిసి జవుస్
తుమ్ విలువ దెకనాయ్. 4గని, తుమ్ క
కిచొచ్ సూటి కెరుస్ మెలె, దేముడుచి
మొకెమ్ ఒగగ్ర్ విలువ జతి, కెఁయఁక

నాసెనుమ్ నే జతి పేట్ చి తెడిచొమానుస్
పబుచిమెతత్న బుదిద్ , సేంతుమ్ బుదిద్ జా
తుమ్ చి పెటిట్ తవుస్. 5 అగెగ్చ పొదులె
దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల
తేర్ బోదల్జోవయించి 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
జంక నాయ్, చి జా సారాచ బోదల్ రిత
జసెత్.

మునుస్బోదల్ తేరిస్వొక కీసి దెకుక
7 దసిస్, తుమ్ మునుస్బోదల్,

తుమ్ చ తేరిద్వొక బమమ్ నే కెరి బుదిద్ తెన్
పోస. జోవయింతెన్ జిఁయ తేర్ బోదక
తొకిక్ సెకి తయెదె మెన చిన, తుమ్ తె
ఎతిక్ మునుస్బోద తేరిద్క మరియాద్ దెక.
జోవయింక జాకయ్ కిచొచ్క దొగుతెర
ఇసి పేమ దెకుక మెలె, తుమ్ ఎతిక్
దొగుతెరకయ్ దేముడు జోవయించి
దయక జోవయించి రచచ్న వరుమ్ చి
వాట దా అసెస్. తుమ్ మునుస్బోదల్
తుమ్ చ తెరిద్వొక ఇసి పేమ దెకిలె,
అడుడ్ నెంతె దేముడు తుమ్ చ పారద్నల్
సూనెదె. తుమ్ చ పారద్నల్ క అడుడ్ నే
జతి రితి జోవయింక ఇసి పేమ దెకుత్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తంక
8జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ పేమయ్

తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కనాక్రుమ్ దెక,
నంపజలస ఎతిక్జిన్ క బాబేన్ దెకితి
పేమ దెక, ముదుద్ కెర, సొంత గవురుమ్
నే ఉచరంతె, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తా.
9ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ అరల్ కెర తిలె,జోఅరల్
సేడొల్సొ అరల్ కెరొల్సొక అనెన్ అరల్ కెరుక
పోని. ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ దూసుప కెర
తిలె, దూసుపజలొసొ, దూసుప కెరొల్సొక

* 3:3 3:3 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1.
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అనెన్ దూసుప కెరుక పోని. జో ఎకిక్లొక
జోఅనెన్కొల్ ‘చెంగిల్తవుస్’మెనదెకుస్.
తుమ్ క దేముడుచి దయ దొరుక్ 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 కిచొచ్ మోసిమ్ నే

లటట్బిత్ రితి దెకనుస్.
11 దసొ మానుస్ 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? కోయి నాయ్! 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 చి సతిత్మ్ క తుమ్ రుజుజ్ దెకవ”
మెన కెఁయఁ జవుస్ తుమ్ క పుసిలె,
సరి జతి జబాబ్ దెంక తెయార్ జా తా.
గని, ‡జబాబ్ దెంక జలె, బడాయ్ నెంతె
మరియాద తెన్ లటట్బా. 16 అనెన్,
‘సతిత్మ్’ మెన తుమ్ చి పెటిట్ జాన్ తిసి

జరుగ్ కెరి రితి తుమ్ ఇండ, చి కీసుత్ చి
తెడి తుమ్ సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొ
తుమ్ క బియడత్స దూసుప కెరెల్, జేఁవ్ కెర
నిందల్ క ‘ఆరిచ’మెనజేఁవ్చినన,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 జో
మొరిల్స్ తెన్ అమ్ చి పాపుమ్ పూరి
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. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్
రగుమ్ క జోక మారల్, గని జోచి ఆతమ్క
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ *జియడల్న్.

19 జో మొరిల్ పొది యేసు కేనె గెలన్
మెలె, బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె
జేలి జల, ఆకర్ దీసిచి పరిచచ్క సిచచ్క
రకితఆతమ్ల్తిలిస్ తెజోవయించిఆతమ్క
జో ఉత గెచచ్, దేముడు అబొబ్స్ చి
కోడు సాడుప కెరల్న్. 20 అగెగ్యి,
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,
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బాపిత్సుమ్ క టాలి జతయ్. మెలె,
పానితె బాపిత్సుమ్ జతిసి తుమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరి గురు జతయ్. కీసి
మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుచి మురిక్,
దొవన్ తిస్ చిరిసొనాయ్, గనియేసుకీసుత్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ రిసొ దేముడుచి
మొకెమ్ తుమ్ చి పాపుమ్ గెలి గురుయి
బాపిత్సుమ్ దెకయ్ తయ్. పబుక
నంపజలస జోవయించి బుదిద్ మారుస్ప
జా పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి ఇండుక
ఇసుట్ మ్ జలిస్ చి గురు బాపిత్సుమ్ తెయి
దెకయ్ తతి. 22 జలె, జో కీసుత్ జీవ్
జా ఉటట్ కెర పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్,
దేముడు 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
1-2కీసుత్ ,జలె,మానుస్చిజోచిఆఁగుతె

బాదల్ సేడల్న్. జాకయ్, *‘ఆమ్ కి జోచి
రితి బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జమ’ మెన
తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్క మెలె,
జో తెన్ మెలి రితి ఆఁగుక కో బాదల్
సేడ తయెదె గే, ఒతత్ తెంతొ ఈంజ అఁగి
జితె ఎదిలి సేంపుక మానుస్చ ఆసల్
రితి నాయ్, గని దేముడుచి ఇసుట్ 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. 4తుమ్ అపెప్ జోవయింతెన్
దస బుదిద్ నెంజిల అలవాటుల్ తె బెదుస్
నాయ్ చి రిసొ జేఁవ్ ఆచారిమ్ జా
తుమ్ క దూసుప కెరతి. 5 గని ఆకర్ క,
మొరల్సక జీవ్ తిలసక తీరుప్ కెరుక
తెయార్ జలొ పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్
జోవయించి పాపుమ్ ఒపప్న సిచచ్
జంక అసెస్. 6 దసిస్కయ్, †మొరల్సక
కి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ కిచొచ్క
మెలె, మానుస్చి జోవయించి ఆఁగ్ క
మానుస్ల్ సేడిత్ జోవయించి పాపుమ్ చి
సిచచ్ జేఁవ్ జలెకి, దేముడు జోవయించి
ఆతమ్క కీసి జితయ్ గే, జేఁవ్ కి దసిస్ జింక
అవ్ కాసుమ్ తంక.

7 ఈంజ ఎతిక్క ఆకర్ దీసి పాసి జా
జెతయ్. జాకయ్,పారద్నల్ కెరెతతిరిసొ
తుమ్ మచిచ్ల్ రితి నే జతె తెలివి తా
ముదొద్ కెరన, బుదిద్ ఇండుక జాగర తా.
8 ముకిక్మ్ క, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పూరి
పేమయ్ ఇండ దెకితె తా. దసిస్ పేమ
దెరన. కిచొచ్క మెలె, ‡ఒగగ్ర్ తపుప్ల్ క
పేమయ్ఓరుస్ప 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
తుమ్వాడిక కెర దాసా. 11దసిస్,బోదన
కెరొసొ జలె, దేముడుచి తెడి తా జొయియ్

‡ 3:22 3:22 ఎపెసు 1:21, 6:12, కొలొసిస్యుల్ 1:16, 2:10, 15, చి తీతు 3:1 దెక. * 4:1-2 4:1-2
రోమియుల్ 8:17, పిిలిపిప్యుల్ 1:29-30, తిమోతిక పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. † 4:6 4:6
3:19 దెక. ‡ 4:8 4:8 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ చ ఒగగ్ర్ తపుప్ల్జోవయించి పేమయ్ చి రిసొ
ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరయ్. దసిస్ పేమ అమ్ చి పెటిట్ తా, ఆమ్ కి దసిస్ అనెన్మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ ఓరుస్ప జా
చెమించుప కెరుక. పడొత్ ,అమ్దసిస్ పేమ కెరెల్, జయికిజోదెక అమ్ క కనాక్రుమ్ దెకెదె. మతత్యి 6:12, 14, 15
దెక. § 4:10 4:10 రోమియుల్ 12:6-8 దెక.
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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
రిసొదేముడుచి గవురుమ్ఎతిక్తె రుజుజ్
డీసెదె. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక
గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుసు!
జెత బాదల్ చి రిసొ దయిరిమ్

సంగితిసి,జాగర సంగితిసి
12అనెన్, పేమ తిలబావుడుల్ , తుమ్ క

అపెప్ జెతికయ్ఆగిమెలిరితిచిపరిచచ్చి
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. 16 గని, ‘నంపజలస’ మెన
తుమ్ ఒపప్నిల్ రిసొయి తుమ్ చితె కో కచి
అతిత్ బాదల్ సేడెల్, లాజ్ జంక నాయ్.
‘నంపజలస’ మెన జా నావ్ దెరనిల్సి
చెంగిల్ మెన, జో నంపజలస దేముడుక
గవురుమ్ దెవుసు! 17 కిచొచ్క మెలె,
దేముడు మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెరి సిచచ్

కెరి సమయుమ్ పాసి జా అసెస్. జలె,
జో పరిచచ్ కెరిసి తీరుప్ కెరిసి అమ్
నంపజలసతెయ్ మొదొల్ జతయ్ జలె,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి ఇండుక
నెసితమానుస్ల్ఆకర్ క కెదిద్ సిచచ్జవుల!
18జో దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“సతిత్మ్ జలొ మానుస్ †కసట్నె

రచిచ్ంచుప జతయ్జలె,
దేముడుక నే బితస,పాపుమ్ కెరల్స,
కీసి రచిచ్ంచుప జవుల! రచిచ్ంచుప

జంక నెతిరి!”
19జాకయ్, దేముడుక నిదానుమ్తా

జోవయించి సెలవ్ క కో ఈంజ లోకుమ్ తె
సిచచ్ల్ అరల్ సేడత్తి గే, ఎతిక్క జెరుమ్న్
కెరొల్ నిదానుమ్ తిలొజో దేముడుచి అతిత్
జోవయించఆతమ్ల్సొరప్ కెరదా,చెంగిల్
కమొ కెరె తతుత్ !

5
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ కీసి

ఇండుక
1 తుమ్ చి తెచ సంగుమ్ చ వెలెల్ల

మానుస్ల్ క, జలె, ఆఁవ్ ఏక్ కోడు
సంగిఁదె. తుమ్ చి తెన్ కి నంపజలసక
ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొతా, 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, 2తూమ్
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 రితితూమ్దసిస్ సతిత్మ్

* 4:18 4:18సామెతల్ 11:31. † 4:18 4:18 కసట్నెమెలె, రచిచ్ంచుప నే జలి రితిజా కీసి గే రచిచ్ంచుప
జతయ్.
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ఇండ దెకవ. 4 తూమ్ దసిస్ ఇండ వాట్
దెకయ్ లదు మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్
గొవుడుజతొకీసుత్ ఆకర్దీసికఎతిక్జిన్ క
డీసిత్ పొదిక పబుచి గవురుమ్ నే గెతి
బవుమానుమ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క దొరుక్
జయెదె.

5 పడొత్ , సంగుమ్ క దెకిత వెలెల్ల
మానుస్ల్ చితెడితుమ్అనెన్ నంపజలస
దాక్ కెరన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి
కోడుక మరియాద కెర. తుమ్ ఎతిక్జిన్
సొంత గవురుమ్నేఉచరంతె, ఎకిక్లొచి
మొకెమ్ ఎకిక్లొ దాక్ కెరన, ఎకిక్లొచి సేవ
ఎకిక్లొ కెర. పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి రితి,
*“సొంత గవురుమ్ ఉచరంతసక

దేముడు దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్ జోచి దయచి తోడు జో

దెయెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

6 జాకయ్, ఎతిక్చి కంట సెకి తిలొ
దేముడుచి అతిత్ తుమ్ చి బతుక్ సొరప్
కెర దా జోచి తెడి దాక్ కెరన, చి జో
ఒపప్నిల్ సమయుమ్ క గవురుమ్ తెన్
తుమ్ క టీఁవడెదె. 7బాదల్సేడిత్ తుమ్ చి
బయిమ్ ఎతిక్ 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 జతె తుమ్ ముదొద్ కెరన,
తెలివి తా జాగర తా. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క నేరిమ్ వయడుక ఇసుట్ మ్ జలొ
సయ్ తాన్ కకక్ జలెకు గీడుక కోర్ ప
జా, ఒరిస్తొ సింవుమ్ చి రితి బులితె
తతత్య్. 9 ఒండి లోకుమ్ చ బావుడుల్
జల నంపజలస్ క కి ఇస బాదల్ సేడుక
అసెస్ మెన జాన, తుమ్ చి నముకుమ్
డిటుట్ మ్ తా జో సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి
జీనుక తుమ్ టీఁవ. 10 అనెన్, గడియ

బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలదుమెలె, కీసుత్ చి
నావ్ తెన్ తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక
తతిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
బెదుకమెనతుమ్ కనిసానబుకారొల్ ఎతిక్
దయ కెరొ దేముడు సొంత తుమ్ క పూరి
కెర, డిటుట్ మ్ కెర, జీన్ తి సెకి దెయెదె.
11 జో కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరుస్!
ఏలుప కెరెదె. జోక జొఒర! ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమి
దేముడుదిలిసి’మెనసాచిసంగతుమ్ 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 జోవయించిజొఒర
సంగితతి. అంకపుతుత్ జలొరితొమారుక్
జోచి జొఒర సంగితయ్. 14 పబుచి
పేమక తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జొకర.
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 చిజా అదయ్యుమ్ తెచ కొడొచ ఎటొట్ చ కొడొ దెక.
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పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి
ఉతుమ్

బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్
దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1అమ్ చొదేముడుఅమ్ క రచిచ్ంచుప

కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ చి పునిన్మ్ చి
రిసొ, జోచి దయక అమ్ నంపజలస
తెన్ ఎకిక్ విలువచి నముకుమ్ తిల
నంపజలసక, యేసుకీసుత్ క *సేవ కెరొసొ
జా జోచి బారికి జలొ †సీమోను పేతు
రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 దేముడుచి పబు జలొ అమ్ చొ
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి గాయ్నుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ జానుస్ప జా, జోక తుమ్
రోజుక అనెన్య్జాన్ తిస్ చి రిసొ తుమ్ క
జోచి దయ జోచి సేంతుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్
జవుస్!

3 దేముడు జోచి పరలోకుమ్ చి
సెకి అదికారుమ్ కయ్ తెన్, జోచి
సొంత పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి
ఉజిజ్డ్ తె, జోచి చెంగిల్ చి రిసొ అమ్ క
నిసాన బుకరొల్సొక అమ్ జాన్ తి వాటు
పరలోకుమ్ తెబెదితిజీవ్, పరలోకుమ్ చి
సతిత్మ్ సుదిద్ ఇండితి సెకి అమ్ క దొరుక్
జతి రితి, ఎతిక్ అమ్ క దా అసెస్.
4 దసిస్, ఎతిక్చి కంట విలువ తిల జోచ
పమానల్అమ్ క దాఅసెస్. కిచొచ్కమెలె,
జేఁవ్ పమానల్ చి సెకిక ఈంజ ఆఁగ్ చ
గార్ ఆసల్ చి రిసొచి ఈంజ లోకుమ్ చి
పాపుమ్ తెంతొ తుమ్ పిటవన్ క, చి
అనెన్, జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జా,
దేముడుచి రితి తుమ్మారుస్పజాజోచి
తెన్పాఁవుక మెన తుమ్ క దా అసెస్.

5 జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ
దెరన తుమ్ చి నముకుమ్ తె చెంగిల్
గునుమ్ బెదవుక అసెస్. జా చెంగిల్
గునుమ్ తె గాయ్నుమ్, 6జా గాయ్నుమ్ తె
ఆస ముదొద్ కెరంతిసి బెదవ, ఆస
ముదొద్ కెరంతిస్ తె నిదానుమ్ బెదవ,
జా నిదానుమ్ తె దేముడుక బితిసి
బెదన, 7 జా దేముడుక బితిసి తెన్
నంపజలసకముదుద్ కెరి పేమయ్బెదవ,
చిపేమయ్తెన్ కనాక్రుమ్బెదవతంక.
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 వాట్ ఇండుక
ఆసజాఅనెన్ నిదానుమ్ జతి రితి తుమ్
దెకన. తుమ్ ఇసి నిదానుమ్ జలె, వెరి
బుదిద్తె అనెన్ సేడుస్ నాయ్. 11 దసిస్
కి అమ్ చొ పబు అమ్ చ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెన జో 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. 13 ఆఁవ్ ఈంజ
‡కుడియ జలి రితి మొరి ఆఁగ్ తె తతి
ఎద తుమ్ క ఉచార కెరవుక అంచిపూచి
మెన జాని. 14 అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ అంక §దెకయ్ లి రితి, ఆఁవ్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్’, నెంజిలె ‘గొతిత్ సుదొ’. † 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీమోను’. జోవయించి
అనెన్క్నావ్ ‘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.
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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.

16 అమ్ 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 అమ్ సొంత దెక
అసుస్మ్. 17 కెఁయ మెలె, కీసి మెలె,
దేముడు అబొబ్సి జోక గవురుమ్ ఉజిడి
కెరిల్స్ తె, చి
‡“ఈందె, ఈంజొయి అంచొ పేమ తిలొ

పూతుత్ .
ఇనెన్చిరిసొఅంకఒగగ్ర్సరద్సంతోసుమ్”
మెన పరలోకుమ్ చొ దేముడు అబొబ్సి
జోచి అవాడ్ సూనయ్ లి పొది,
18 పరలోకుమ్ 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 జెతికయ్ జా వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక
అందర్ తె ఉజిడ్ 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 కి మానుస్చి
సొంత పెటిట్చి ఉచరన్ తతి తెంతొ చి
నెంజె. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కేన్ కేన్ మానుస్ల్ క దెరిల్ గే, దేముడుచి
సొంత కొడొ జేఁవ్ మానుస్ల్ లటట్బల్,
రెగిడల్. జేఁవ్ జోచయ్కొడొ.

2
అబదుద్ మ్ క సంగితస సికడిత్ రిసొ

1 “దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్”
మెన అగెగ్చ పొదులె, పూరుగ్ మ్,
అబదుద్ మ్ క కి అమ్ చ పెజల్ తె, అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తె, సగుమ్ జిన్ బార్
జల. దసిస్, తుమ్ తె కి అబదుద్ మ్ చి
బోదన కెరస తవుల. జేఁవ్ మానుస్ల్
కిచొచ్ కెరుల మెలె, నాసెనుమ్ కెర
ఇసుట్ మ్ అయ్ ల జోవయించ అబదుద్ మ్
తిరీమ్ తిరీమ్ సికడ, ‘పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతు’ మెన జోచి జీవ్ దా
జోవయింక గెననొల్ *పబుక ‘దేముడు
నెంజె’ మెన సంగిల్ రితి జా, జోచి
మరియాద కడిల్ రితి ఇండుల. జేఁవ్ దసిస్
కెర, జోవయింక జెఁవివ్ చటుక్న పూరి
నాసెనుమ్ ఆననుల.

2 జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెర పాపల్ దెక
దెక, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయించి పటిట్
గెచుచ్ల, చి “ఒహొ, సతిత్మ్ తిలొ
దేముడుక జొకరతి, గని దసయ్ కమొ
కెరతి”మెన,అనెన్మానుస్ల్నిసాక్రుమ్
సంగుల, చి జోవయించి ఇండుకతె
పబుచిసతిత్మ్వాటునిసాక్రుమ్డీసెదె.
3 జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ క తెలివి
కొడొ బెదవ బెదవ, తుమ్ కి అబదుద్ మ్

* 1:15 1:15 పేతురు బోదన కెర కెర సంగిలిన్ ఎతిక్మారుక్ రెగడ్ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడల్న్, మెన
మానుస్ల్ 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.
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నంపజతి రితి తుమ్ క మోసిమ్ కెర
లాబుమ్ కెరనుల. జలె, అగెగ్ తెంతొ
జోవయించి సిచచ్ దేముడు సంగ
అసెస్, జోవయించి సిచచ్ రకితె అసెస్,
చి జోవయించి నాసెనుమ్ కచితుమ్
జోవయింక లయెదె.

4 అగెగ్యి పరలోకుమ్ చ దూతల్
సగుమ్ జిన్ †పాపుమ్ కెర పాపుమ్ తె
సేడిల్ రిసొ, దేముడు జోవయింక సిచచ్
కెరుక నేపిటట్య్ తె,వెలిల్ ఆగిచిగొయిచితె
ఎతిక్చి 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 చ మానుస్ల్ 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 చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ మొరి
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 ఇండిత మానుస్ల్ 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 చొ
మానుస్జేఁవ్పాపుమ్ చమానుస్ల్ తెజితె
తా దెకిలిస్ సూనిల్స్ చి రిసొ, జేఁవ్ కెరె
తిల జోవయించ ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంత
పాపల్ చి రిసొ,రోజుకజోచిపెటిట్ దుకుమ్
సేడెత్ తిలొ.

9 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదయ్ లె కిచొచ్
దెకితసుమ్మెలె,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
ఇండితసజా, దేముడు కబుర్ తెదయ్ త
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తిల
దూతల్ గటక §దూసుప కెరుక కి బితి
నాయ్. 11 *పరలోకుమ్ చ దూతల్,
మాతుమ్, జేఁవ్ మానుస్ల్ చి కంట
జోవయింక ఒగగ్ర్ సెకి అదికారుమ్
తిలె కి, పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్ తిలె కి,
జేఁవ్ మానుస్ల్ క దూసుప కెరి తీరుప్
నే సంగితె తుకెల్ తతత్తి. 12 †జేఁవ్
మానుస్ల్, మాతుమ్, కీస జతతి మెలె,
జంతువుల్ చ రిత, జంతువుల్ రిత
గునుమ్తా,జోవయించి పెటిట్ అయ్ లిసి
అరుద్ మ్ నెంతె దసేస్ జరుగ్ కెరతి, చి

† 2:4 2:4 ఆదికాండుమ్ 6:1-7. ‡ 2:4 2:4 నెంజిలె, ‘గొలుస్ల్ తెన్ బంద అసెస్, గెద’. యూదాతె 6
నంబర్ కోడు కి దెక. § 2:5 2:5ఆదికాండుమ్ 6, 7అదయ్యల్. * 2:6 2:6ఆదికాండుమ్ 18:20-29.
యూదాతె 7 నంబర్ చి కోడు కి దెక. † 2:7 2:7 ఆదికాండుమ్ 19:12. ‡ 2:10 2:10 యూదా 8
నంబర్ చి కోడు దెక. § 2:10 2:10పూరుగ్ మ్, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెతి సిచచ్ జరుగ్ కెరుక మెన
మానుస్ రూపుమ్జలదొగులదూతల్ఏక్సుటుట్ సొదొమపటున్మ్ తెగెతికయ్,జాపటున్మ్ చమునుస్బోదల్జేఁవ్
దూతల్ క లంజె కెర జోవయించిమరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు జోవయింక అడుడ్ కెర
గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. పేతురు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్

సంగిలమానుస్ల్ క పాపుమ్ చమానుస్ల్ దూసుప కెరె తిల. చి అగెగ్చి ఇనెన్క టాలి జతయ్. * 2:11 2:11
యూదా 9 నంబర్ చి కోడు దెక. † 2:12 2:12యూదా 10 నంబర్ చి కోడు దెక.
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బోనుతె దెరున్ సేడ మొరి రిసొయి
జెరమ్ తవుల. జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్,
దసిస్, జేఁవ్ నేనిల్స్ చి రిసొ దూసుప
కెర తీరుప్ల్ సంగ సంగ, జంతువుల్ చి
రితి జోవయించి నాసెనుమ్ జెఁవివ్
జవుల. 13జోవయించి పాపుమ్ జెఁవివ్
కవుల. కీస కమొతె 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 ల
జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ లాజ్ నెంతె
జరుగ్ కెరంతతి. 14జోవయించ అంకివొ
బెరు లంజె దెకుక. జేఁవ్ జా పాపుమ్
కెరుక కెఁయఁక ములిత్ నాయ్. డిటుట్ మ్
నెంజిల నంపజలసక సికడ పాపుమ్
కెరయ్ తతి. ఆసచి అలవాట్ కెరనయి
అసిత్, రితి పాపుమ్ చ బోదల్, జేఁవ్.
15 సతిత్మ్ చి వాటు ముల దా, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి వేర వాట్ బుల, బెయోరుచొ
పుతుత్ స్ §బిలామ్ చి పటిట్ గెచచ్, జో గెలి
వాట్ గెచచ్ అసిత్. పాపుమ్ తె లాబుమ్
కెరనుకజోవయించిఅలవాట్,జోచిసరద్!
16 జో *బిలామ్ చి సొంత పాపుమ్ చి
రిసొ, దేముడు జోక తీరుప్ కెరల్న్. మెలె,
నేలటట్బిత్ గాడెద్ మానుస్చిఅవాడ్ క లటట్బ,
బిలామ్ కకోడుసంగ,జోఉచరిల్ వెరికామ్
అడుడ్ కెరిల్.

17 జలె, పాపుమ్ చ జేఁవ్ మానుస్ల్
కీస జతతిమెలె,పాని నెంజిలఊటల్ 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,పాపుమ్తెంతొ
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 కిబాదనాయ్”మెనసికడ,వేర
అరుద్ మ్ బెదవపాపుమ్సికయ్ తతి. గని
జేఁవ్ దసిస్ సికడత్స కిచొచ్చ గొతిమానుస్ల్
జా అసిత్ మెలె, మొరున్ దెత ఆసల్ చ
గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, కేన్
అలవాట్మానుస్క ఏలుప కెరయ్ గే, జా
అలవాట్ తె జో మానుస్ గొతిమానుస్ జా
అసెస్. 20 దసిస్ అమ్ చొ పబు అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ క
జానిల్ సెకిక ఈంజయ్లోకుమ్ చిపాపుమ్
ఇండుక తెంతొ విడద్ల్ జా తా, జేఁవ్
జా పాపుమ్ వాట్ అనెన్ గెచచ్ సికుక్ జా
దెరున్ సేడెల్, జేఁవ్ అగెగ్యితిలిపాపుమ్ చి
కంట అనెన్య్ నాసెనుమ్ జా గెచచ్ అసిత్.
21 దేముడు దిలి పరలోకుమ్ చి సుదిద్
సెలవ్ జేఁవ్జానజానయ్ములిలి కంట,
జా సతిత్మ్ వాట్ జేఁవ్ కెఁయయ్ నే జానెల్
చెంగిల్ తతిత్. 22 సతిత్మ్ తిలి టాలితె
సంగిల్ రితి, జోవయింక జరుగ్ జా అసెస్.
మెలె, సొంత ఒకనిల్సి అనెన్ కతయ్
సూనొ, చి అండి దోయి జా తిలె, బురద్తె
ఎంగడ్ జా అనెన్ మురిక్ కలొయ్జతయ్.

3
కీసుత్ పబు అనెన్ ఉత జెతి దీసి

‡ 2:13 2:13యూదా 12నంబర్ చికోడుదెక. § 2:15 2:15యూదా 11నంబర్ చికోడుదెక. * 2:16
2:16యూదా 11 నంబర్ చి కోడు కి 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 తిల మానుస్ల్ “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. † 2:17 2:17యూదా 12, 13 నంబర్ చ
కోడు దెక. ‡ 2:19 2:19యూదా 4 నంబర్ చి కోడు దెక.
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1 ఈది తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడ్లి దొనిన్చి
ఉతుమ్. పేమతిలబావుడుల్ , చి దొనిన్తె
కి అంచిఉదెద్సుమ్ కిచొచ్మెలె, 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 మెనయ్ ఈంజ
ఉతుమ్ రెగిడత్సి.

3 తొలితొ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్
తుమ్ కెరనుక మెలె, ఆకర్ దీసల్ క
†అనామ్నల్ చమానుస్ల్ 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 చ పూరుగ్ మ్ చ జిఁయ మొరిల్ తెంతొ
కి, అనెన్ అగెగ్ తెంతొ, లోకుమ్ జెరుమ్న్
జలి తెంతొ కి, ఎతిక్ మాములుమ్
అగెగ్చి రితి జరుగ్ జతయ్.” మెన
సంగుల. 5దసిస్ సంగితస జానజానయ్
కిచొచ్ కోడు ఉచరుక నెసితి మెలె, ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ అగెగ్య్ తెంతొ ‘జరుగ్ కెరిందె’
మెనదేముడు ఒపప్న్ తికయ్,ఆగాసుమ్
అసెస్, చి §పాని తెంతొ, పానితె జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ, బూలోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి.
6 అనెన్, బూలోకుమ్ తెదొడి తిలిసి వెలొల్
పానిచి *బూరుమ్ క సిచచ్ జా నాసెనుమ్
జలి. 7 జలె, దేముడుచి దసిస్ సెలవ్ క
కి, జోచి కోడుకయ్, అపెప్చి ఈంజయ్

బూలోకుమ్ ఈంజయ్ ఆగాసుమ్ కి డడడ్
గెతి సమయుమ్ క రకితె అసిత్. జో వెలిల్
తీరుప్ కెరి, జోక నెస పాపుమ్ ఇండిల
మానుస్ల్ క నాసెనుమ్ కెరి దీసి ఎదక
దేముడు రకితె అసెస్.

8 గని, పేమ తిల బావుడుల్ , ఏక్ కోడు
తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్ మెలె, పబుచి
మొకెమ్ ఎకిక్ దీసి వెయి వెరుస్ల్ చి రితి
జతయ్, చి వెయి వెరుస్లు ఎకిక్ దీసిచి
రితి జతయ్. 9పబు సంగిలి పమానుమ్
జో నెరవెరుస్ప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరయ్
మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరెల్ కి, జో ఆరి
ఆలిస్మ్ కెరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
“జోవయింతెన్ కోయి నాసెనుమ్ తె గెతు
నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి
పాపుమ్ 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.

11అపెప్ తిలిసి ఎతిక్ దసిస్ జా గెచుచ్క
అసెస్. జలె, కీస మానుస్ల్ జా తుమ్
ఇండుక మెలె, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ సుదిద్
తెన్ ఇండ, దేముడు తెన్బెదనిదానుమ్
ఇండ, 12 జోచి వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక
ఎకిక్ ఆస నిదానుమ్ ‡రకితె తా, జో §బే
బేగి జెతిస్ కయ్ రితి పారద్న కెర, సతిత్మ్
ఇండ. జా దీసిచి కామ్ క ఆగాసుమ్ డడడ్
గెచచ్ కేడెదె,చిజాఆగికఒతత్ తిలిసిఎతిక్
జూర గెచెచ్దె. 13 జలెకి, జో పమానుమ్
సంగిలిస్ క రకితసుమ్. కిచొచ్క మెలె,

* 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 నంబర్ఉతుమ్ 2:17. ‡ 3:12 3:12దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ 1నంబర్ఉతుమ్
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 తె
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలెజా దీసి జెయెదె’మెన కేనె డీసత్య్మెలె,మతత్యి 24:14తె.



2 పేతురు 3:14 534 2 పేతురు 3:18

*నొవి ఆగాసుమ్ క, చి సతిత్మ్ బెరిల్ నొవి
బూలోకుమ్ క రకితసుమ్.

14 జాకయ్, 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 అనెన్మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక
జో అవ్ కాసుమ్ దెతయ్. పబు జోక
దిలి గాయ్నుమ్ చి రిసొ పవులు కి ఇనెన్చి
రిసొ ఇసి సంగ రెగిడల్న్† 16జోచ ఉతల్
ఎతిక్తె రెగిడిల్ రితి. జోచఉతల్ తె తిలిసి
సగుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుక ఇదిల్ అలల్ర్
జంక జతయ్. జేఁవ్ కొడొ సగుమ్ జిన్
నేనల్ మానుస్ల్, దొనిన్ మెనుస్ల్ తిల
మానుస్ల్, జోవయించి సొంతయ్
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి మారుస్ప కెర,
వేరయ్ అరుద్ మ్ సికడత్తి. దేముడుచి
కొడొతెచ అనెన్ కొడొ కి దసిస్ మారుస్ప
కెరతి. జలె, జోవయింక జెఁవివ్
నాసెనుమ్ కెరంతతి.

17 జలె, పేమ తిల బావుడుల్ , ఈంజ
ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ సూన జానుస్చి
రిసొ, దేముడుచి కోడు నే సూన్ త
మానుస్ల్ చి పటిట్ తుమ్ నే గెతి రితి,
తుమ్ చి సొంత నిదానుమ్ తుమ్ నే
పిటట్వన్ తి రితి, తుమ్ జాగర తెన్ తా.
18 అమ్ చొ పబు, అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ చి దయతె ఇండ,
జోచి గాయ్నుమ్ పోసన, ఆతమ్క తుమ్
వడడ్ . అపెప్, కి, జా ఆకర్ దీసి ఎద కి
కెఁయఁక తెఁయఁక కిజోకజొఒర! ఆమేన్.

* 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

1 మొదొల్ తెంతొ తిలిసి, అమ్
సూనిల్సి, అమ్ చసొంత అంకివొ దెకిలిసి,
దెక సొంత అతొత్ చడిల్సి చి రిసొ
తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్, రెగిడ్తసుమ్.*
మెలె, †ఎతిక్క దొరుక్ జలి జీవ్ జలిసి,
దొరుక్ జలి జీవ్ జోతె దొరుక్ జతిస్ చి
రిసొచి దేముడుచి కోడు జలి జీవ్
దెతి దేముడుచి కోడుతె తిలిస్ చి రిసొ
రెగిడ్తసుమ్. 2 కీసుత్ జలొ దెకయ్ జలి
జీవుక ‡ఈంజ లోకుమ్ తె జో జెరుమ్న్
జా అయ్ లిస్ జిలిస్ తెన్ అమ్ క రుజుజ్
జా అసెస్. అమ్ దెకిలమ్, సాచి జా
సంగితసుమ్, చి జో ‘ఎతిక్చి కంట
అగెగ్ తెంతొ దేముడు తెన్ తిలి కెఁయఁక
తెఁయఁక తాఁ గెతి జీవు, చి జో ఈంజ
లోకుమ్ తె జెరుమ్న్ జా అమ్ క డీస అసెస్’
మెన ఒపప్న, తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్.
3 అమ్ దెకిలిసి, అమ్ సూనిల్సి కిచొచ్క
తుమ్ కయ్సూనయ్ తసుమ్ రెగిడ్తసుమ్
మెలె, తుమ్ క పబు దెతి రచచ్న, జో
దెతి సరద్చి వాటతె అమ్ చి తెన్ బెదుత్.
అమ్ చి తెన్ తుమ్ చి తెన్ బెదితిస్ చి
కటుట్ దేముడు అబొబ్స్ తెన్ చి జోచొ
పుతుత్ స్ జలొ యేసుకీసుత్ తెన్ అమ్ క
బెదవ అసెస్. 4 అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్

పూరి జవుస్ మెనయ్ ఈంజ ఉతుమ్
రెగిడత్సుమ్.

దేముడుచి ఉజిడ్ తె ఇండ
5 పబుతె సూన తుమ్ కయ్ అమ్

సూనయ్ తి కబుర్ కిచొచ్ మెలె, దేముడు
§ఉజిడి జా అసెస్, చి జోతె కిచొచ్
అందర్ నాయ్. 6 జో తెన్ బెద జో
తెన్ ఇండితసుమ్ మెనంతసుమ్, గని
*అందర్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె,
అబదుద్ మ్ చజాసతిత్మ్ఇండుమ్నాయ్.
7 గని, జో కీసి ఉజిడి అసెస్ గే, ఆమ్
కి దసిస్ †ఉజిడ్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్
జలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బెద ఎకిక్
కటుట్ తెన్ ఇండితసుమ్,చిజోచొపుతుత్ సి
యేసు ‡సిలువతె జో మొర అరిప్తుమ్
జలిస్ చి జోచి సూఁయి జలి లొఁయి
అమ్ చి పాపుమ్ ఎతిక్ పుంచ అమ్ క
సుదిద్ కెరె అసెస్.

పాపుమ్ఒపప్న్ తిస్ చి రిసొ
8 ‘అమ్ క 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. 10అమ్ కెరిల్ పాపుమ్ క ‘పాపుమ్
కెరుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ సంగిలె,
జోకయ్ ‘అబదుద్ మ్ చొ’మెనసంగిల్ రితి
జతసుమ్, చి జోచి కోడు అమ్ చి పెటిట్
నాయ్, ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన జో
అమ్ క సంగిలి §కోడు ఒపప్నుమ్నాయ్.

* 1:1 1:1నెంజిలె, ‘మెలె,దొరుక్జలొజీవ్తిలిదొరుక్జలిజీవ్దెతికోడుజలొయేసుకీసుత్ చి రిసొరెగిడత్సుమ్’.
యోహాను 1:1-4, 14 దెక. † 1:1 1:1యోహాను 1:4, బారికుల్ 5:20 దెక. ‡ 1:2 1:2యోహాను

1:14. § 1:5 1:5యోహాను 1:4, 5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46,యాకోబు 1:17 దెక. * 1:6 1:6
యోహాను 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.
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2
పాపుమ్ కెరుక పోన

1 అంచ పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క
‘పాపుమ్ కెరు నాయ్’ మెనయ్ తుమ్ 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
తిలొ యేసుకీసుత్ . 2 అమ్ కెరల్ పాపల్
గెచచ్య్ తి *బలి జో జా అసెస్. ఎకిక్
అమిమ్ కెరల్ పాపల్ మెన నాయ్, గని
ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కెరల్ పాపల్
గెచచ్య్ తొసొజోజాఅసెస్. 3 ‘జోక అమ్
జానుమ్’మెనఅమ్కీసిజానదయిరిమ్
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, జో మానుస్ అబదుద్ మ్ చొ, చి జోచి
పెటిట్ సతిత్మ్ నాయ్. 5 గని, పబుచి
కోడు కో కెరయ్ గే, జోచి పెటిట్ దేముడుచి
ఉపిప్ర్ చి పేమ పూరి జా అసెస్. జలె,
‘దేముడుచి రచచ్నచి తెడి అసుస్మ్’
మెన అమ్ కీసి పూరి దయిరిమ్ జంక
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

7 పేమ తిల గోతుసుదల్, తుమ్ క
ఆఁవ్ రెగిడిత్సి నొవి ఆగన్ నెంజె, గని
మొదొల్ తెంతొ తుమ్ క దొరుక్ జలి ఆగన్.
అగెగ్ తెంతొచిజాఆగన్తుమ్సూనిల్ కోడు.
8 జలెకి, యేసుకీసుత్ దిలి ‡నొవి ఆగన్
తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడత్సి. తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరుకయ్. ఈంజ ఆగన్ జో
యేసుకీసుత్ చి తెడి నెరవెరుస్ప జతయ్,

తుమ్ చి తెడి కి నెరవెరుస్ప జతయ్.
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 చి తెడి
అసెస్. 10 జోవయించ బావుడుల్ జల
రిత అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ కెరయ్
గే, జొయియ్ ఉజిడ్ చి తెడి జితయ్, చి
ఈంజ ఉజిడ్ తె కకక్ తపుప్ కెరయ్ తిసి
కిచొచ్ కి తయెనాయ్. 11గని,బావొజలొ
అనెన్ కేన్ మానుస్క కో విరోదుమ్ కెరయ్
గే, అందర్ చి తెడి అసెస్. అందర్ చి తెడి
ఇండితయ్,చిజో కేనె గెతయ్గేజోనేనె.
కిచొచ్కమెలె,అందర్జోక గుడిడ్ కెరఅసెస్.

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. 14అబబ్దింసిక, తుమ్మొదొల్
తెంతొచొక తుమ్ జోక జానుస్చి రిసొ
తుమ్ క రెగిడ్తసి. ఉబెడల్,తుమ్ఆతమ్తె
డిటుట్ మ్ జా అసుస్స్, చి దేముడుచి
కోడు తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్, తుమ్ చి పెటిట్
కామ్ కెరయ్, చి సయ్ తానుక తుమ్ జీన
అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగడ్ అసిస్.

15 ఈంజ 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.

* 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.



1యోహాను 2:16 537 1యోహాను 2:27

16 కిచొచ్క మెలె,ఈంజలోకుమ్ తె తిలిస్
ఎతిక్, ఆఁగ్ ఆస జతిసి, అంకివొ ఆస
జతిసి, ఆసిత్చి గవురుమ్ కి, ఎతిక్క
అబొబ్ జలొ దేముడుచి తెంతొ చి బుదిద్
నెంజె, గని ఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్చి,
జా. 17 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్, ఈంజ
లోకుమ్ చి ఆసిత్చి ఉపిప్రి ఆస జతిసి
ఎతిక్ కేడయ్ గెతిసి, గని దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ రితి కో ఇండుల గే, జెఁవివ్
కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెచుచ్ల.

కీసుత్ క విరోదుమ్ తిలొసొ
18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , ఆకర్ చి

గడియ, ఈంజ. కీసుత్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ తిలొసొ బార్ జయెదె మెన
సూన అసుస్స్, గెద. దసిస్, అపెప్ కీసుత్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ బార్
జా అసిత్. జాకయ్, ఇనెన్క ‘ఆకర్ చి
గడియఈంజ’ మెనజానుమ్. 19 ‘జోచి
ఉపిప్రి జేఁవ్ విరోదుమ్ జలస అమ్ చితె
తెంతొబార్జాగెల’మెనుకజయెదె, 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. జేఁవ్ ములిత్స్ తెన్ జా రుజుజ్
డీసుక మెన సెలవ్ తిలి.

20 తూమ్, మాతుమ్, పరలోకుమ్ చి
సుదిద్ తిలొసొ జోచి ఆతమ్క తుమ్ క బోడి
ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జా, ‘అంచయ్’
మెలి రితి తుమ్ క జోచి గురు కెర అసెస్.
జాకయ్, తుమ్జోచయ్జలస ఎతిక్జిన్
సతిత్మ్ జానుస్. 21 జలె, తుమ్ క
‘సతిత్మ్ నేన్ తి’ మెన రెగిడ్ నాయ్, గని
సతిత్మ్ జానుస్చి రిసొయి రెగిడత్సి. కేన్
అబదుద్ మ్ తిలె, సతిత్మ్ తెంతొ జెయె
నాయ్మెన కిజానుస్.

22 జలె, కొనొస్ జో అబదుద్ మ్ జతొసొ
జయెదె మెలె, యేసుక ‘జోచి రాజిమ్ 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 సంగితయ్ సికడత్య్,
జోక ఎతిక్క అబొబ్ జలొ జో దేముడుచొ
మానుస్ నెంజె, జో మానుస్చి పెటిట్
నాయ్. కీసుత్ పుతుత్ స్ క §‘దేముడుచొ
పుతుత్ సి నిజుమి జొయియ్ జయెదె’ మెన
కో *ఒపప్న్ తయ్గే, దేముడు అబొబ్స్ చొ
మానుస్కి జో జా అసెస్, జోవయించి పెటిట్
ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అసెస్.
24 కీసుత్ చి రిసొ తుమ్ మొదొల్ తెంతొ
సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెసుస్. తుమ్
మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్
తాఁ గెలె, కామ్ కెరె తిలె జలె, దేముడు
పుతుత్ స్ చి తెడి కి దేముడు అబొబ్స్ చి
తెడి కి తాఁ గెతె, జోచి తెన్ †ఇండితె
తసెత్.‡ 25జోచిరాజిమ్ తె అపెప్ కి బెదితి,
పరలోకుమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి
చెంగిల్ తతి వాట అమ్ క తుమ్ క జో
పమానుమ్ సంగిలిసి కోడు.

26 తుమ్ క మోసిమ్ కెరుక ఉచరసచి
రిసొ తుమ్ క ఈంజ రెగిడ్తసి. 27 గని
పబుజోచిఆతమ్తేల్తుమ్ కబోడిఉపిప్ర్
సువిల్ రితి జలి గురు తుమ్ చి పెటిట్
తతత్య్ కామ్ కెరయ్. మెలె, జోచి ఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ తుమ్ క సికడత్య్,
చి తుమ్ క కో మానుస్ సికడుక నాయ్.
జలె,జోచిఆతమ్ తుమ్ క కీసి ఎతిక్చి రిసొ
సికడత్య్ గే,చిజోచిఆతమ్ కీసి సతిత్మ్తా
కిచొచ్అబదుద్ మ్జయెనాయ్గే,జాఆతమ్

§ 2:23 2:23 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 2:23 2:23మతత్యి 10:32-33 చి రోమియుల్
10:9-10 దెక. † 2:24 2:24 2:6 దెక. ‡ 2:24 2:24యోహాను 15:4-10.
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తుమ్ క సికడిల్ రిసొ, యేసుపబుచి తెడి
తుమ్తాజోచి 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’ మెన అనెన్ సంగితసి. ఇసి తాఁ
గెలమ్ మెలె, జో అనెన్ జెతి పొదిక,
అనెన్ డీసిత్ పొదిక అమ్ లాజ్ నే బెటెత్, నే
గుంచితె, దయిరిమ్ తెన్ తమ్ దె. 29జో
‘పునిన్మ్ చొ’ మెన జానుస్ జలె, అనెన్ కో
సతిత్మ్ ఇండితతి గే, జేఁవ్ కి జోచి ఆతమ్
తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ మెన తుమ్జాన.

3
1ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అమ్ క

*“అంచయ్ బోదల్, తూమ్” మెన
అమ్ క నావ్ తిఁయ అమ్ క కెదిద్ పేమ
కెర అసెస్ గే తుమ్ ఉచర! జో దసిస్
కెరికయ్, నిజుమి జోచ బోదల్ జలమ్!
దసిస్ మెన ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చ
మానుస్ల్ కిచొచ్క తుమ్ క చినితి నాయ్
మెలె, †జోకయ్ నేన్ తి. 2 పేమ జల
గోతుసుదల్, అమ్ అపెప్ కి దేముడుచ
బోదల్ జా అసుస్మ్. అమ్ తెదొడ్ క కీసి
జమ్ దె గే అపెప్ డీసె నాయ్, గని కిచొచ్
జానుమ్మెలె, యేసుపబు అనెన్ డీసిలె,
‡జోచి రితి పూరి జమ్ దె. జో కీసి అసెస్
గే, తెదొడ్ కయ్ కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె జోక
సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె. 3 అనెన్, మదెనె,
జోచి ఉపిప్రి కో ఇసి దయిరిమ్ తతత్చి
జోక రకితతి గే, జో కీసి సుదిద్ అసెస్
గే, జేఁవ్ కి జోచి రితి సుదిద్ కెరంతి రితి
దెకన్ తె తవుల.

4పాపుమ్ కెరొ ఎతిక్ మానుస్ ఆగన్ల్
పిటట్య్ తయ్. ఆగన్ల్ పిటట్య్ తిసి

ఎకిక్ పాపుమ్. 5 పాపల్ గెచచ్వుక
మెన యేసుపబు బార్ జలొ మెనయ్,
పడొత్ జోతె కిచొచ్య్ పాపుమ్ కి నాయ్
మెనయ్, తుమ్ జానుస్. 6 §జోచి
తెడి తతొ కేన్ మానుస్ పాపుమ్ ఇండె
నాయ్. కోపాపుమ్ఇండితయ్గే,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
తెంతొ సయ్ తాన్ పాపుమ్ కెరొసొ.
సయ్ తాన్ చ కమొ గెచచ్వ గెలుకయ్
దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ తె
బార్ జలొ. 9 దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్తెజెరుమ్న్జలొకేన్మానుస్పాపుమ్
ఇండె నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ జోచి పెటిట్ అసెస్, చి జో జా ఆతమ్క
జెరిమ్లి రిసొజోమానుస్ పాపుమ్ ఇండుక
నెతె. 10 ఇసికయ్ కో దేముడుచ బోదల్
జవుల గే, కో సయ్ తాన్ చ బోదల్ జవుల
గే, చినుక జయెదె. కో సతిత్మ్ ఇండె
నాయ్ గే, పడొత్ †జోచ బావుడుల్ జల
అనెన్ మానుస్ల్ క పేమ దెకె నాయ్ గే,
జోదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెరుమ్న్ చొ
మానుస్ నెంజె.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుక

11తుమ్మొదొల్ తెంతొ సూనిల్ కబుర్
ఈంజ,అమ్ఎకిక్లొక 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 కమొపాపుమ్ చ, బావొస్ చ కమొ

* 3:1 3:1యోహాను 1:12-13. † 3:1 3:1యోహాను 1:10-11, 8:54-55, 14:7, 17, 16:2-3,
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పునిన్మ్ చచి రిసొ దెకుక నెత గోసక
మారొల్ . 13 బావుడుల్ , ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ తుమ్ చి విరోదుమ్ జలిస్ క
తుమ్ ఆచారిమ్జానాయ్. 14మొరున్క
ముల జీవ్ జతిస్ తె పాఁవ జా అసుస్మ్
మెన జానుమ్. నంపజల బావుడుల్ క
పేమ కెరసుమ్ చి రిసొజానుమ్. కో పేమ
తెన్ తయెనాయ్ 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.

16 కిచొచ్తె సతిత్మ్ చి పేమ చినుక
సికిలమ్ మెలె, ‘పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్ యేసుపబు
అమ్ చి రిసొ జోచి జీవ్ దా మొరల్న్.
అనెన్, అమ్ చ బావుడుల్ క ‘చెంగిల్
జతు’ మెనయ్ అమ్ కి అమ్ చి జీవ్
దిలె, చెంగిలి. 17 గని కకక్ ఈంజయ్
లోకుమ్ చి ఆసిత్ తతత్య్ గే, చి జోచొ
కేన్ బావుడిస్క కొతుక్ అసెస్ మెన దెకిలె,
గని జోక కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే,
దేముడుచి పేమ జో మానుస్చి పెటిట్
అసెస్ మెన కీసి సంగుక జయెదె! బెదె
నాయ్. 18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , రిత
కొడొకయ్ అమ్ పేమ కెరుక పోన, గని
సతిత్మ్ చి పేమ అమ్ చి పెటిట్ తా, అమ్ చ
కమొతెయి అమ్ చి పేమ దెకవుమ,
అమ్ చ కమొతెయినెరవెరుస్ప జవుస్!

19ఇసి,అమ్ చిపేమఅనెన్మానుస్ల్ క
తోడ్ కెర కమొతెయి బార్ కెరెల్కయ్
‘సతిత్మ్ జలమ్’ మెన చినుమ్ దె, చి
కెఁయఁక జవుస్ §‘సతిత్మ్ చ నెంజుమ్

సిచచ్క విలువ జలస ఆము’ మెన లాజ్
జాఅమ్ చిపెటిట్ బాదసేడెల్, ‘జోదిలిపేమ
అమ్ చ కమొతె నెరవెరుస్ప కెరసుమ్’
మెన ఉచార కెరన. 20 పబుచి మొకెమ్
అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె, ‘లాజ్ నెంతె
జోచిమొకెమ్ టీఁవ్ క జయెదె’మెనఅమ్ 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,దేముడుచిమొకెమ్అమ్ క దయిరిమ్
తయెదె. 22 అనెన్, జోవయించి మొకెమ్
అమ్ లాజ్ జంక నాయ్ జలె, జోచి
ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితసుమ్ చి రిసొ జో
మెనిస్తిసి కెరసుమ్ చి రిసొ, జోతె అమ్
కిచొచ్ సంగిలె,జోఅమ్ క దొరుక్ కెరయ్.

23 ఈంజయి జోచి ఆగన్. జోచొ
పుతుత్ స్ జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి
ఉపిప్రిఅమ్ క నముకుమ్తంక,యేసుక
†నిజుమి దేముడుచొ పుతుత్ సి, నిజుమి
జోచొపుతుత్ స్ జాజోచి అదికారుమ్ తిలొ
తెదయిందె మెన జో సంగ తిలొ కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొజొయియ్మెనయ్జోచి
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
జానుమ్మెలె,అమ్ చిపెటిట్ జో దిలిజోచి

§ 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 వయడుక ఉచరయ్, గని కీసుత్ అమ్ చిపాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లి రిసొ ఎతిక్

అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ క జా నేరిమ్ వయడెనాయ్, చి సయ్ తాన్ ఓడుప జతయ్. * 3:20 3:20
కిచొచ్ జవుస్అమ్కెరిల్ కామ్ క ‘తపుప్ కెరల్మ్’ నెంజిలె, ‘ఏక్ వేలతపుప్ కెరల్మ్. లాజు’మెనఅమ్ చిపెటిట్ బాదసేడెల్,
జాకామ్ క ‘తపుప్ గే నెంజె గె’జొయియ్జానె, చి కిచొచ్క దసిస్ కెరల్మ్ గేజొయియ్జానె, చి తపుప్ కెరెల్ కి జో చెమించుప
కెరుకజోవయింక సెకిఅసెస్. చిఅమ్ చిఉపిప్ర్ చిఅమ్ చిఅనామ్నుమ్జోగెచచ్వుకతెరె. † 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.
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ఆతమ్ తతికయ్జానుమ్.

4
ఆతమ్ల్ క కీసి చినుక జయెదె

1 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్ ఆతమ్
సంగితిస్ క ‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’
మెన నే పరిచచ్ కెరె తుమ్ నంప కెర
నాయ్. గనినిజుమిదేముడుచజతతి గే
నాయ్ గే, తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడత్సచ
ఆతమ్ల్ తుమ్ పరిచచ్ కెర. కిచొచ్క మెలె,
‘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, 3అనెన్,యేసుక ‘జొయియ్’మెన
కేన్ ఆతమ్ల్ ఒపప్న్ తి నాయ్ గే, జేఁవ్
దేముడు తెంతొచ ఆతమ్ల్ నెంజితి. ‘బార్
జయెదె’ మెన తుమ్ సూనిల్ ఆతమ్, మెలె,
కీసుత్ చిఉపిప్రివిరోదుమ్జలొసొచిఆతమ్,
అపెప్యి కిఈంజలోకుమ్ 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, ఈంజ
లోకుమ్ తె తతొసొచి కంట తుమ్ చి పెటిట్
తతొసొ వెలొల్ . 5 జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చ
ఆతమ్ల్ చమానుస్ల్ ఈంజయిలోకుమ్ చ
జవులచి రిసొ, జేఁవ్ సంగితిసి
ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చి, చి జోచి
కోడు ఈంజయి లోకుమ్ చ మానుస్ల్
సూన్ తతి. 6 ఆమ్, మాతుమ్,
దేముడుచమానుస్ల్ జా అసుస్మ్, జోచి

ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసుస్మ్, చి జో
దేముడుక కో జాన్ తి గే, అమ్ చి కోడు
సూన్ తతి, చి కో దేముడుచ మానుస్ల్
జతి నాయ్ గే, అమ్ చి కోడు జేఁవ్
సూన్ తి నాయ్. ఇసి, జలె కేన్ ఆతమ్
సతిత్మ్ చి గే కేన్ ఆతమ్ తపుప్చి గే చినుక
జయెదె.

దేముడు పేమయ్
7 పేమ 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,
దేముడుకనేన్ తి. కిచొచ్కమెలె,దేముడు
పేమయిజాఅసెస్. 9 కిచొచ్తె దేముడుచి
పేమ డీస అమ్ క రుజుజ్ జలి మెలె, జో
దేముడు జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క ఈంజ
లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. జో బలి జలిస్ క
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్వ పరలోకుమ్ తె
బెదితి జీవ్ అమ్ క దెతి రిసొ. 10 పేమ
ముకిక్మ్ క కిచొచ్తె డీసత్య్ మెలె,
అమ్ దేముడుక కిచొచ్ పేమ కెరిల్స్ 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 కెరసుమ్ మెలె, దేముడు
అమ్ చి పెటిట్ తతత్య్, చి అమ్ చితె జోచి
పేమపూరిజానెరవెరుస్ప జతయ్, రుజుజ్
జతయ్. జోచి పేమక జయియ్ రుజుజ్
మానుస్ల్ దెకుక జతయ్.
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13 *పబుచి తెడి తతత్సుమ్, జోచి
జీవ్ క జితసుమ్, చి జో అమ్ చి పెటిట్
తతత్య్ మెన కీసి జానుమ్ మెలె, జోచి
సొంత ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దిలిస్ చి
రిసొ. 14 ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో జంక
మెన,జోచొపుతుత్ స్ క ఎతిక్క అబొబ్ జలొ
దేముడు తెదవ అసెస్ మెన అమ్ దెక
కెర సాచి సంగితసుమ్. 15 యేసుక
†దేముడుచొపుతుత్ సి మెన కో ‡ఒపప్నుల
గే, జోవయించి పెటిట్ దేముడు తతత్య్,
చి జేఁవ్ దేముడుచి తెడి అసిత్, జోచి
జీవ్ క జితతి. 16దసిస్, 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 జంక జోచి
సెలవ్ మెలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్
కెరి వెలిల్ దీసికయ్ ‘సతిత్మ్ కెరల్మ్’ మెన
దయిరిమ్ తతుత్ మెనయ్ జో జా సెలవ్
దెతయ్. జా దయిరిమ్ అమ్ కిచొచ్క
జంక జయెదె మెలె, జో కీస్ జా అసెస్
గే, ఆమ్ ఈంజయ్ లోకుమ్ తె దసయ్
అసుమ్. జొయియ్ కీసి పేమ అసెస్ గే,
ఆమ్ కి జోచి పేమకమానుస్ల్ క పేమయ్
కెరసుమ్. 18 పేమచి తెడి అమ్ తిలె,
పేమ అమ్ ఇండిలె, అమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్
బయిమ్ తయె నాయ్. గని పేమ పూరి
తిలె, జా పేమ బయిమ్ గెచచ్వ గెలత్య్.
బయిమ్ సిచచ్ జతిస్ తెన్ బెదితిసి,
‘సిచచ్ జమ్ దె’ మెన అమ్ ఉచరెల్ బిందె,

చి కో బితయ్ గే, జోచి పెటిట్ పేమ పూరి
జంక నెరవెరుస్ప జంక నేతయ్ మెన
రుజుజ్ జతయ్. 19 దేముడు తొలితొ
అమ్ కయ్పేమకెరొల్చి రిసొయిఆమ్జోక
పేమ కెరసుమ్.

20 జలె, దేముడుక ఆఁవ్ పేమ కెరస్
మెనకోసంగితయ్గే,జోజోచిబావుడిస్క
పేమ కెరె నాయ్ గే, జో అబదుద్ మ్ చొ.
కిచొచ్క మెలె, కేన్ జవుస్ దెకిలొ బావొక
కో పేమ కెరయ్ నాయ్ గే, జో నే దెకిలొ
దేముడుక కీసి పేమ కెరెదె! నెతె!
21అనెన్, జో కిచొచ్ ఆగన్ అమ్ క దా అసెస్
మెలె, కో దేముడుక పేమ అసిత్ గే, జోచ
బావుడిస్వొక పేమ కెరుకయ్.

5
కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి పేమ

1 యేసుక *తెదయిందె మెన
దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలొ దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జొయియ్
మెననంప కెరొఎతిక్మానుస్ దేముడుచొ
బోద జయెదె, అనెన్, కో అబొబ్స్ క పేమ
కెరయ్ గే,జోఅబొబ్స్ 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

* 4:13 4:13 2:6, 24, 27, 28 చి 3:6, 24 చి 4:16 దెక, చియోహాను 15:3-10 దెక. † 4:15 4:15
2:23, 3:23, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 4:15 4:15మతత్యి 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 5:2
మెలె, అమ్ కీస కీసమానుస్ల్ క పేమ దెకవుక గే జోవయించ ఆగన్ల్ తె,యేసుకీసుత్ చ కొడొతె,మోసేతెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్తె జో దెకవ అసెస్. ‡ 5:4 5:4 కీస బుదిద్వొ మెలె, గోసల్, ఆసల్, చోర్ బుదిద్ , కోపుమ్ బుదిద్ ,
దసచ ఎతిక్.
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అమ్ చి నముకుమ్. 5మెలె, కో ఈంజ
లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి ఉపిప్రి జీన్ తతి
మెలె, యేసుకయ్ ‘జొయియ్ దేముడుచొ
పుతుత్ సి’మెనకోనంపజాఅసిత్ గే,జెఁవివ్.

6పాని వాట్ లొఁయి వాట్ గెచచ్ అనెన్
బార్ జా జో దేముడుచొ పుతుత్ స్ జలిస్
రుజుజ్ జలొసొ, జో రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొ, యేసుకీసుత్ . జో ఎకిక్ పాని వాట్
గెచచ్ బార్ జయె నాయ్ గని పాని తెన్
లొయిఁ తెన్ బార్ జా అసెస్. అనెన్
ఈంజ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ సాచి సంగితయ్, 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,
జోవయించి ఆతమ్ సతిత్మ్ చి. 8 జోక,
§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
జొయియ్ సాచి సంగ అసెస్. 10 పడొత్ ,
దేముడుచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘నిజుమి జోచొ
పుతుత్ సి’ మెన కో నంపజవుల గే,
జోవయించి పెటిట్ దేముడుచిసాచి అసెస్.
‘ఈంజొ అంచొ పుతుత్ ’ మెన దేముడు
సాచి సంగిలిస్ చ ఉపిప్రి కో నముకుమ్
తితి నాయ్ గే, జోచి కోడు నంపజతి
నాయ్చి రిసొ,జోక ‘అబదుద్ మ్ చొ’మెన
సంగిల్ రితి జతయ్.

11 జలె, సతిత్మ్ చి సాచి కిచొచ్ మెలె,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె జితివాట,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. 12కచిపెటిట్ దేముడుచొపుతుత్ స్
అసెస్ గే, జోకయ్ జా జీవు. దేముడుచొ
పుతుత్ సి కచి పెటిట్ తయె నాయ్ గే,
పరలోకుమ్ తె గెతి వాట, జాక దొరుక్
జలి జీవు, జోకయ్ దొరుక్ జయె నాయ్.
13దేముడుచొపుతుత్ స్ చినావ్ క ‘జయియ్.
జొయియ్ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన
తుమ్ జోక నంపజలసక ‘పరలోకుమ్ తె
గెతి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి వాటచి
జాక దొరుక్ జలి జీవు దొరుక్ జలిస్ చి
రిసొతుమ్ క దయిరిమ్తవుస్’మెనయ్
ఈంజ ఆఁవ్ రెగిడత్సి.

14 అనెన్, జోచి తెడి అమ్ క అనెన్య్
కిచొచ్ దయిరిమ్మెలె,జోచి ఇసుట్ మ్ తెన్
బెదితిసి కిచొచ్ జవుస్ జోతె అమ్ నఙిలె,
జో సూన్ తయ్. 15 అనెన్, ‘అమ్ కిచొచ్
నఙిలె జో సూన్ తయ్’ మెన జానుమ్
జలె,జోతెఅమ్సంగిలిస్ క ‘దొరుక్ జలి’
మెన ఒపప్నిల్ రితి, ‘కచితుమ్ దొరుక్
జయెదె’మెనజానుమ్.

16నంపజలొ కేన్ జవుస్బావొమొరొన్
ఆన్ తి పాపుమ్ కెరెల్గిన, అనెన్కొల్ బావొస్
దెకిలె, జా పాపుమ్ జోక మొరి సిచచ్
నే ఆన్ తి రిత, “జోక చెమించుప కెరు
మెన” జో అనెన్కొల్ దేముడుక పారద్న కెరెల్,
చి కచి పాపుమ్ మొరి సిచచ్ ఆన్ తిస్
నెంజె జలె, జో అనెన్కొల్ పారద్న కెరిల్
రిసొ,జోపాపుమ్ కెరొల్సొక దేముడు జీవ్
దెయెదె. గనిమొరిసిచచ్ ఆన్ తిపాపుమ్
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.

§ 5:8 5:8యూదుల్ చ ఆగన్ల్ తెన్ ‘దొగుల తీగల్ సాచుల్ సంగిలిన్ బెదిలె సతిత్మ్’మెంతతి.
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18 ‘కో దేముడుచి తెన్ జెరుమ్న్ జా
అసిత్ గే, పాపుమ్ తె ఇండితి నాయ్’మెన
జానుమ్. దేముడుచి పెటిట్చొ కీసుత్ దస
మానుస్ల్ 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 లోకుమ్జోపాపుమ్
కెరయ్ తొసయ్ తాన్ చిఅతిత్ అసెస్మెన 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,సతిత్మ్తిలొదేముడుచి
తెడి, జోచొ పుతుత్ స్ యేసుకీసుత్ చి తెడి
అసుస్మ్. ఈంజొయి నిజుమ్ తిలొ
ఎకిక్లొ దేముడు. పరలోకుమ్ తె బెదితి
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి వాట
యేసుకీసుత్ తెయ్ దొరుక్ 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

1దేముడునిసానిల్ *అమమ్కచిఆఁవ్చి
సతిత్మ్జాన్ తస ఎతిక్జిన్ నిజుమిపేమ
కెర తుచ బోదల్ క ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ
రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కిచొచ్క ఇసి పేమ
తెన్ అసుస్మ్మెలె, 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 జలొ
యేసుకీసుత్ తెంతొ జోచి దయ జోచి
కనాక్రుమ్ జోచి సేంతుమ్ అమ్ చి
తుమ్ చి తెన్ తయెదె, చి జోచి సతిత్మ్
జోచి పేమ తెన్ తమ్ దె.

4 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు దిలి
ఆగన్ రితి తుచబోదల్జల నంపజలసతె
సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిస్ చి
సతిత్మ్ ఎతిక్ నిదానుమ్ నంప తా, జా
సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిస్ తెన్ బెదితి
సతిత్మ్ ఇండితతి మెన సూన ఒగగ్ర్
సరద్ జలయ్. 5 అనెన్, అపెప్, అమమ్,
తుమ్ క ఏక్ కోడు బతిమాలప్జా 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

రితిఅమ్ఇండుక. మొదొల్తెంతొతుమ్
సూనిల్ ఆగన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ పేమయ్
ఇండుక.

మోసిమ్బోదచి రిసొజాగర
7అనెన్, 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 బవుమానుమ్పూరి దొరుక్
కెరంతి రితి జీన్ తి రితి, తుమ్ దెకన.
9 కో పురె గెతి రితి వెలొల్ మెనన కీసుత్ చి
బోదనక నిదానుమ్ తయె నాయ్ గే, జో
మానుస్ *దేముడుచొ నెంజె. దేముడు
అబొబ్స్ కి జోచి పెటిట్ నాయ్. గని,
కీసుత్ 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,
గెరి టాన్ దాస నాయ్, జోక జొకర
నాయ్. 11కిచొచ్కమెలె,కోజోకజొకరయ్
బెదవంతయ్ గే, జో మానుస్చి తపుప్
కామ్ తె బెదిల్ రితి జతయ్.

12 తుమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక
జతి, గని కాగుమ్ క సిరక రెగుడుక నెసి.
తుమ్ క అమ్ కపూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరి
రితి తుమ్ తె సొంత జా దెకయి లటట్బుక
ఇసుట్ మ్ జతసి.

* 1:1 1:1 ‘అమమ్’ ఇనెన్ సంగిలె, కేన్ జవుస్సంగుమ్ కటాలిజతయ్మెన,చి ‘తుచబోదల్’మెనసంగిలె,జా
సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలి 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, చియోహాను13:34, 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 1:9యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:23, 5:12 దెక.
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13 దేముడు నిసానిల్ తుచి ఇనెన్చి
†బయ్ దిచ ‡బోదల్ రిత జలస తుమ్ క
జోచి జొఒర సంగితతి.

† 1:13 1:13 1నంబర్కోడుతెతిలిరితి, ‘బేన్ ది’మెలిసిఏక్వేలఅనెన్క్ సంగుమ్ కటాలిజతయ్. చి ‘బేన్ దిచ
బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అనెన్క్ సంగుమ్ తెచ మానుస్ల్ కయ్ టాలి 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 జిన్అయ్ లిపొది,తుయిసతిత్మ్
ఇండితిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల, చి ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జలయ్. 4 ఎతిక్చి
కంట అంక కిచొచ్ కోడు ఒగగ్ర్ సరద్
కెరయ్ మెలె, అంచ బోదల్ సతిత్మ్
ఇండితిసి ఆఁవ్ సూనెల్, జయియ్ అంక
ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్కెరయ్. జాచికంట
అంక జీనిల్ సరద్ నాయ్.

5పేమతిలొమింత,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
పేమతెన్దసమానుస్ల్ కమరియాదదెక
జేఁవ్ గెతి వాట్ క సరి జతి తోడ్ దాఁయి
అనెన్ తెదయ్ లె, చెంగిలి. దసిస్ కెరె తా.
7 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి సేవకయ్’ మెన
జేఁవ్బార్జాఅసిత్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్
దేముడుక నంప నే జలసతె కిచొచ్య్
తోడు నఙితి నాయ్. 8 జాకయ్, అమ్
నంపజలసక కి దస మానుస్ల్ క తోడు
దెంకచెంగిలి. దసిస్ కెరెల్,సతిత్మ్ చిరిసొచి
జోవయించిసేవతెఆమ్ కిజోవయింతెన్
బెద తమ్ దె.

9 తుమ్ తెచి సంగుమ్ క కిచొచ్గె
రెగిడ్ అసిస్ గని దియొతెపె సొంత
గవురుమ్ ఉచరన వెలొల్ మెనన, అంచి
అదికారుమ్ క ‘అసెస్’ మెన ఒపప్నె
నాయ్. 10 జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ తె
అయ్ లె, జో అంచి రిసొ గరచ్ కొడొ,
ఆరిచ నిందల్ చ కొడొ సంగితె తతిస్ చి
రిసొచి తీరుప్ సంగుమ్ దె. జా తపుప్చి
కంట అనెన్ కిచొచ్ తపుప్ జో కెరయ్
మెలె, సతిత్మ్ చ వేర 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’మెనసాచి సంగితసి,అనెన్,
అంచి సాచిక ‘సతిత్మ్ చి’ మెన తుయి
జానిస్.

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.

15 తుక సేంతుమ్ తవుస్. తుచ
అమ్ చ గోతుసుదల్ తుక జోవయించి
జొఒర సంగితతి. ఒతత్చ గోతుసుదల్
ఎతిక్జిన్ క అంచి జొఒర సంగు.

* 1:11 1:11యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 3:6 దెక.
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యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయూదా రెగిడిల్

ఉతుమ్
1దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి పేమ తిల,

*యేసుకీసుత్ చి రచచ్నచి తెడి తిల, జేఁవ్
నిసాన బుకారల్సక యేసుకీసుత్ క †సేవ
కెరొసొ జలొ, యాకోబుచొ బావొస్ జలొ,
యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 పబుచి కనాక్రుమ్, సేంతుమ్ చి
పేమఅనెన్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ కలుగు జవుస్!

దేముడుక విరోదుమ్ జలిస్ చి రిసొ
జాగర తతిత్ కోడు

3 పేమ తిల బావుడుల్ , అంచి తుమ్ చి
రచచ్నచి రిసొ తుమ్ క ఉతుమ్ రెగుడుక
ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జలయ్. గని, కిచొచ్చి
రిసొ ముకిక్మ్ క అపెప్యి రెగుడుక
మెన అంక జానయ్ జలి మెలె, ఆము
తూమ్ పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల
మానుస్ల్ క ముకిక్మ్ క దిలి సుబుమ్
కబుర్ మొతుత్ మ్ చి నముకుమ్ పాడ్
నే జతి రితి తుమ్ దెక, వేర మానుస్ల్
వేర సికడెల్ పబు అమ్ క దిలి జా బోదచి
రిసొ చెంగిల జబాబుల్ తుమ్ దాస.
4 కిచొచ్క మెలె, “ఈంజ బోదనక జేఁవ్
నిదానుమ్ నెంజిలి రిసొ సిచచ్ జతు”
మెన దేముడు ఒగగ్ర్ అగెగ్ తెంతొ
రెగిడల్స సగుమ్ జిన్ తుమ్ చి సంగుమ్ తె
ఉపమెనుస్క లుంకచోరు ‡బెద అసిత్.
దేముడుక నేనల్ జోవయించి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ జల జేఁవ్ మానుస్ల్ కిచొచ్

కెరతి మెలె, §దేముడు అమ్ క ఆగన్ల్
రితి తెంతొ విడద్ల్ కెర అసెస్, చి ఆమ్
కీసి ఇండిలెకి బాద నాయ్. అమ్ కిచొచ్
కెరెల్ కి, జోచి దయక అమ్ క రచిచ్ంచుప
కెరెదె మెన సంగ, దేముడుచి కోడు
మారుస్ప కెరతి, చి జోవయించి ఆఁగ్ చ
ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంతె “దసిస్ ముదొద్
కెరనుక నాయ్” మెన అనెన్ మానుస్ల్ క
కి సికడత్తి, చి అమ్ చొ ఎతిక్ ఎజొమాని,
ఎకిక్ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క *దేముడు
నెంజె మెన సంగిల్ రితి జా, జోచి
మరియాద 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
సిచచ్ దా అసెస్ మెలె, ఎతిక్క తీరుప్ కెరి
ఆకర్ దీస్ క, ముకిక్మ్ జలి దీసిక జేఁవ్
సిచచ్ జతె ఎదక, ఎటొట్ చి కంట ఎటొట్
తిలిస్ చి అందర్ తె జేఁవ్ రకితి రితి, కో
కెఁయఁక యిపుక నెతిర గొలుస్ల్ తెన్ జో
బంద దా అసెస్.

7 దసిస్యి కి, అమ్ క అనెన్క్ కామ్
జాగర దెకయ్ తయ్. కేన్ మెలె,
§సొదొమ చి గొమొరా పటన్ల్ చి
జోవయించి సుటుట్ నంతచ పటన్ల్ చ
మానుస్ల్ కి దేముడు సెలవ్ నే దిలి రితి

* 1:1 1:1 నెంజిలె, యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరు మెన తుమ్ నాసెనుమ్ 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 1:6ఆదికాండుమ్ 6:1-7, పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ఉతుమ్ 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.
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వేరయ్ ఆసల్ జా, మునుస్బోదల్ తెన్
మునుస్బోదల్ సాని జతె తిల. అమ్ క
జాగర దెకయ్ తి రిసొ జోవయించి సిచచ్
కిచొచ్మెలె,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 అదికారుమ్
ఉచరనె నాయ్, గని ఎకిక్ ఈంజ,
“పబుయి తుక తుచి తపుప్చి తీరుప్
సంగుస్”మెలన్.

10 *అమ్ అపెప్ సంగిత ఉపమెనుస్చ
మానుస్ల్, మాతుమ్, జేఁవ్ అరుద్ మ్ నే
కెరనిల్సి కిచొచ్ జలెకి జేఁవ్ క దూసుప
కెరతి, అనెన్, జంతువుల్ రిత అరుద్ మ్
నెంతె జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కీసి
దసేస్ జరుగ్ కెరంతతి గేమెనజేఁవ్ కి దసిస్,
బుదిద్ నెంతె, జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్
కెర కెర పాడ్ కెరంతతి. జా ఆస జరుగ్

కెరంతిసిజోవయింకసొంతపాడ్కెరయ్.
11అయొయ్! జోవయించి సిచచ్ కెదిద్ సిచచ్!
కిచొచ్క మెలె, †బావొస్ క మారొల్ కయీను
పూరుగ్ మ్ చొ గెలి వాట్ ఇండితతి, చి
కిచొచ్ కిచొచ్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ క ఆస
జా, ‡బిలామ్ పూరుగ్ 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, దేముడుచికామ్
జోచి అదికారుమ్ పిటట్వుక ఉచరతి, చి
కోరహ చి జోచి పచెచ్న గెలమానుస్ల్ చి
రితినాసెనుమ్ చి సిచచ్ జా *మొరుల.

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 పంటొలాయితిపొది

* 1:8 1:8 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:10 దెక. † 1:8 1:8 పూరుగ్ మ్ ‘దేముడు దెతి సిచచ్
జరుగ్ కెరుక’మెనమానుస్ రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమ పటున్మ్ తె గెతికయ్,జాపటున్మ్ చ
మునుస్బోదల్ 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. యూదా ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్
పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్ క పాపుమ్ చ మానుస్ల్ దూసుప కెరె తిల, చి అగెగ్చి ఇనెన్క టాలి
జతయ్. ‡ 1:9 1:9పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ఉతుమ్ 2:11 దెక. § 1:9 1:9 దివ్తీయోపదేశకాండుము

34:1-8. * 1:10 1:10పేతురు రెగిడిల్ 2నంబర్ఉతుమ్ 2:12. † 1:11 1:11ఆదికాండుమ్ 4:1-16.
‡ 1:11 1:11పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ఉతుమ్ 2:15 దెక. బిలామ్ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కబురుల్
సంగితొసొ జలెకి, చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మారుస్ప కెరుక ఉచరొల్ , ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుక విరోదుమ్తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె”మెంతికయ్,జాడబుబ్ల్ఆసకయ్ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిటట్వుక ఉచరొల్ , సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి
దిలిసిపెజల్ కంకసికడొల్ ,చిపెజల్లంజెజతిరితిసికడొల్ ,డీసయ్ లిసి 2:14. § 1:11 1:11సంకాయ్కాండుము

16:1-35. * 1:11 1:11కోరహ కచిజోవయించసగుమ్ జిన్మానుస్ల్ క బుఁయిగీడగెలన్,చిజోవయించ
అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ ఆగిక డడడ్య్ గెల. † 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:13.
‡ 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17 దెక.
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పాసి అయ్ లె కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ కామ్ క
నెంజితొ రూకు రిత జా, చి §దొవెవ్ర్
మొరల్ రిత జతతి. 13 అనెన్ 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
తెంతొ హనోకు 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,
జోచి మరియాద 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 మ్ అయ్ లి
రితి ఇండితస, బడాయ్ లటట్బత్స,
లాబుమ్ క అనెన్మానుస్ల్ క పులయ్ తస
జవుల.

సతిత్మ్ చ నంపజలసక అనెన్ జాగర
సంగిలిసి

17తూమ్, పేమతిలబావుడుల్ , తుమ్
కిచొచ్ ఉచార కెర మెలె, †అమ్ చొ పబు
జలొ యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ జోచి సెకిక
సంగిలిసి. 18జేఁవ్జోవయించబారికుల్
తుమ్ క,
‡“ఆకర్ దినాల్ క సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి

ఆఁసత్స బార్ జవుల.
దేముడుక విరోదుమ్ జల జోవయించి
పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి ఇండుల”
మెన తుమ్ క సంగిల. 19 జేఁవ్ సంగిల్
రితి ఈంజేఁవివ్ మానుస్ల్ నంపజలసతె
జటుల్ కెరయ్ తతి, దేముడుచి సుదిద్
జోవయించి పెటిట్ తయె నాయ్, చి
జోవయించి సొంత ఆఁగుచ ఆసల్ రితి
ఇండితతి.

20 గని తూమ్, పేమ 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

24 జలె, తుమ్ పాపుమ్ తె అనెన్ నే
సేడిత్ రితి తుమ్ క రకుక తెరొల్ ,జోవయించి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె తుమ్ పొరపాట్
నెంతె సరద్ తెన్ జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ తి

§ 1:12 1:12 మాములుమ్ మొరున్ కి తయెదె, ఆకర్ చి మొరున్ కి తయెదె. ఆకర్ చి మొరున్ మెలె, పబుక
విరోదుమ్జలస వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెసిచచ్ జతిసి,ఈంజ. డీసయ్ లిసి 2:11, 20:6, 14చి 21:8 దెక. మెలె,మొరొల్
రూకు రిత జా, పలితుమ్ దెరి నాయ్, చి జేఁవ్ పలితుమ్ దెరిల్స్ చి రుజుజ్ డీసిలి పడొత్ క ఉటిక్ జా పూరిమొరుల.
* 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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రితి దొరుక్ జలిసి జెయిమ్ కెరుక తెరొల్
25 ఎకిక్లొ దేముడు జలొ, అమ్ చొ
పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడుక
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి, గవురుమ్,
అదికారుమ్, సెకి, కిచొచ్ నెంజిలి అగెగ్
తెంతొ తా, అపెప్ కి, కెఁయఁక తెఁయఁక
కి నే పిటెత్ తవుస్! ఆమేన్!
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పకటన పుసత్కుమ్
జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు
బారిక్ జలొయోహానుక

డీసయ్ లిసి

మొదొల్ కోడు
1యేసుకీసుత్ ,జోచసేవకెరసకదెకవుక

మెన బే బేగి జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు
అబొబ్సి జోక దిలన్. బే బేగి జరుగ్ జంక
తిలిసి జా ఎతిక్, జోచొ సేవ కెరొసొ
యోహానుక జోచొ దూతచి అతిత్ డీసవ
దిలయ్. 2 జలె, దేముడుచి ఈంజ
కబుర్ చి రిసొ, యేసుకీసుత్ దెకయ్ లి
ఈంజ సాచిచి రిసొ, జా ఎతిక్ దెకిలిస్ చి
రిసొ యోహాను ఇనెన్ సాచి రెగిడత్సి.
3జరుగ్ జంక తిలిస్ చి ఈంజ కబుర్ అనెన్
కో సదు కెరుల గే, ఇనెన్క కో సూన ఇనెన్
సంగిల్ రితి కెరుల గే, జోక చెంగిలి.
కిచొచ్క మెలె, ఈంజ జరుగ్ జంక దెరి
సమయుమ్పాసిజా జెతయ్.

4 ఆసియా పదేసిమ్ చ *సతుత్
†సంగుమ్ ల్ చక ఆఁవ్ యోహాను కిచొచ్
కబుర్ రెగిడత్సి మెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక
తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ తెంతొ,
పడొత్ జోచి సింగాసనుమ్ చి పురెతొ
తతా ‡సతుత్ ఆతమ్ల్ తెంతొ, 5 పడొత్
నంపజతి సాచి నిదానుమ్ తె ఇండ,
మొర అనెన్ జీవ్ జతసక తొలుస్ర్ జతొ,
ఒండి లోకుమ్ చ రానల్ క ఏలుప కెరొ
యేసుకీసుత్ తెంతొ దయ, సేంతుమ్,
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్. యేసుకీసుత్

అమ్ క పేమ కెర, జోచి మొరిన్చి
అరిప్తుమ్ జలి సొంత లొఁయి సువడ
కెర,అమ్ చపాపల్ చిసిచచ్ తెంతొఅమ్ క
విడద్ల్ కెరల్న్. 6జోఅమ్ క జోచొ దేముడు
జలొ జోచొ అబొబ్స్ చి రాజిమ్, పూజరుల్
జతి రితి, సేవ కెరుక మెన జో జరుగ్ కెర
అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ జోయేసుకీసుత్ క
కెఁయఁక తెఁయఁక గవురుమ్అదికారుమ్
తవుస్! §ఆమేన్! 7 ఈందె, మబుబ్ల్
తెన్ జో పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత
జెయెదె, చి ఎతిక్ అంకివొ జోక దెకుల.
జోకమారల్స ఎతిక్జిన్ కి. అనెన్ జోక అగెగ్
మార తిలస్ జలె ‘బలే తపుప్ కెరల్మ్’
మెన ఒండి లోకుమ్ చ సెకుమ్ లుచ
మానుస్ల్ ఏడుకుడు జవుల. దసిస్ జరుగ్
జవుస్! *ఆమేన్!

8 కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ,
జెంక తిలొసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
పబు జలొ దేముడు, జొయియ్ మొదొల్
జొయియ్ ఆకర్ మెన అరుద్ మ్ జలి, “ఆఁవ్
అలాఫ్, ఆఁవ్ ఓమెగ”మెన సంగితయ్.
పతామ్స్ డిబబ్తెయోహాను తిలిపొది

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

* 1:4 1:4యూదుల్ తెన్, ‘సతుత్ ’మెలినంబర్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్మెలె,పూరితిలిసి 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 చిఅరుద్ మ్ కి తయెదె. పూరిసెకి తిలిస్ చిఅరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ ఒండిలోకుమ్ తె తిలిసి
పబుచి ఆతమ్ దెకితిస్ చిఅరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె; జెకరాయ్ 4:10. § 1:6 1:6 ఎబీబాసతెన్ ఇనెన్ ‘ఆమేన్’
మెనుల. జా కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదిద్లి!’. ‘జరుగ్ జవుస్!’ * 1:7 1:7 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్!’
మెనుల. కుపియబాస తెన్ తెదిలిమెన సవుల
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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

12 తెదొడి 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 తిలొమెలె, ‡మానుస్ జా జెరిమ్లొ
రితొ డీస, చటెట్ పాఁవితి దిగిల్ లాల్ చి
గలనతా, గుండెబఙర్ చిపటక్ §బందన
తిలొ. 14 జోచి *బోడిచి సెండి, పూరి
చొకిక్లి ఊలుచి ఎదిలి, మంచుచి
ఎదిలి చొకు తయెదె. జోచ అంకివొ,
ఆగివొ లగిలి రితి తిల. 15 జోచ చటొట్ ,
ఆగితె డడడ్ దగదగాలన్ మెరుస్ప జతి
కంచుచి రితి తిల. జోచి అవాడ్, వెలిల్
బూరుమ్ చిపాని సూఁయి జతి అవాడ్ చి
రితిబడబడాలన్జయెదె. 16జోచొఉజిల్
అతిత్ సతుత్ సుకక్ల దెర తిలన్, చి జోచి

చోండి తెంతొ దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి
కండా బార్ జతె తిలి, చి జోచిమొకొమ్,
పొదుద్ పూరిసతుత్ తెన్ఉజిడిలగితెపొది
కీసి తయెదె గే, దసిస్ జలె.

17 జోక దెకిల్ బేగి, మొరొల్ రితొ జా
జోచి చటెట్ సేడ గెలయ్. గని జోచొ ఉజిల్
ఆతు తెన్ అంక చడ, అంక కిచొచ్ మెలన్
మెలె, “తుయ్బినాయ్. ఆఁవ్తొలితొచొ
కి ఆకర్ చొ కి. 18ఆఁవ్ జీవ్ తిలొసొ జీవ్
దెతొసొ. ఆఁవ్మొరల్య్, గని అనెన్ జీవ్
జా కెఁయఁక తెఁయఁక జివివ్ తయిందె,
అనెన్ మొరున్క చి మొరల్స్ క రకితి
టాన్ కచి †తాలుమ్ అంచి అతిత్ అసెస్.
19 జాకయ్ తుయి కిచొచ్ అపెప్ దెకితసి
గే, రెగుడు. అపెప్చి కి పడొత్ క జరుగ్ జంక
తిలిసి కి. 20 పడొత్ అంచొ ఉజిల్ అతిత్
తిల సతుత్ సుకక్ల్, చి బఙర్ క తెయార్
కెరల్ సతుత్ దీవుకంబల్ చి అరుద్ మ్, సతుత్
సుకక్ల్ సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్
జవుల, చి సతుత్ దీవుకంబల్, జేఁవ్ సతుత్
సంగుమ్ లుయి జవుల”మెలన్.

2
ఎపెసుపటున్మ్ తెచసంగుమ్ చకచి

ఉతుమ్
1 “ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ

దూతక ఇసి మెన రెగుడు. *సతుత్
సుకక్ల్ జోచి ఉజిల్ అతిత్ దెరితొ, దివొవ్
తిత సతుత్ బఙర్ చ తంబల్ చి నెడిమి
బులితొసొ తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె,

† 1:11 1:11 నెంజిలె ‘వెలిల్ పుసత్కుమ్’. జేఁవ్ పొదులె ఏక్ వెలిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, సదు కెర తిఁయ తతి పొది,
సుటుట్ ప కెర తిఁయతవుల. ‡ 1:13 1:13దానియేలు 7:13, 14. § 1:13 1:13యూదుల్ చిఅలవాట్
తెన్ దసొ దిగిల్ పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పటక్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ
కేన్ జవుస్మానుస్ గలన బందన తయెదె. ఇనెన్, యేసుక ‘జోముకిక్మ్ జలొపూజరి’ మెన ఈంజ టాలి రుజుజ్
దెకయ్ తయ్. * 1:14 1:14దానియేలు 7:9. † 1:18 1:18మెలె,మానుస్ ఒతత్ తంక, నెంజిలె విడద్ల్
జా పరలోకుమ్ తె నెంజిలె ఆగి గొయితె గెచుచ్క సెలవ్ దెతి సెకి కచి మెలె, యేసుచి. * 2:1 2:1 1:20 దెక.
† 2:2 2:2దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ‘సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్ క’మెనఎకెక్క్ కబురుల్ జోవయింక
రెగడ్ అసెస్. ఎతిక్ సంగుమ్ చొ దూతక ఏక్ కబుర్. గీకు బాస తెన్ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’మెలిపుసత్కుమ్ తెఈంజేఁవ్
సతుత్ కబురుల్ రెగిడిల్స్ తె ఎతిక్ కబుర్ తె ‘తుయి’, ‘తుచి’, ‘తుక’ మెల కొడొ 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 తుయి
ఒగగ్ర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే జలిస్ క తుమ్ ఒగగ్ర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే
జలిసిమెన రెగడ్ అసుస్మ్. దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్మొతుత్ మ్ తెఈంజసొసుట్ మ్ కెర అసుస్మ్.
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2 †తుచి కమొ కీసచ గే, తుయి అంచి
కామ్ కెర కెర ఓరుస్ప జా నిదానుమ్
తతిసి ఆఁవ్ జాని. మెలె, పాపుమ్ తె
ఇండితమానుస్ల్ క తుయిసంగుమ్ తె నే
బెదవంతె, ‘కీసుత్ చ బారికుల్ ఆమ్’మెన
అబదుద్ మ్ క సంగిత గార్ మానుస్ల్ క
పరిచచ్ కెర, ‘కీసుత్ చ నెంజితి’మెనతుమ్
రుజుజ్ కెరిల్సి కి ఆఁవ్జాని. 3అంచినావ్ చి
రిసొతుమ్ఒగగ్ర్ నిదానుమ్తెన్ఓరుస్ప
జా అనామ్నుమ్ నే జలిసి ఆఁవ్ జాని.

4 “గని తుచి ఏక్ తపుప్చి రిసొ
అంక కిచొచ్ బాద అసెస్ మెలె, కిచొచ్
తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, అంచి రిసొచి
తుచితె తిలి తొలితొచి పేమ పఁవస్ ముల
దిలదు. 5జాకయ్, అగెగ్ కీసి అంక ఒగగ్ర్
పేమ కెరె తిలదు, అపెప్ కీసి అసుస్స్
గే ఉచర. అపెప్చి తపుప్ ఒపప్న పెటిట్
దుకుమ్ జా, తుమ్ తొలితొ నంపజలి
పొది ఇండిలి పేమ కమొ అపెప్ తెంతొ
అనెన్ ఇండ. నెంజిలె, జా తపుప్ ఒపప్న
చెంగిల్ జతి రితి తుమ్ మారుస్ప నే
జలె, తుమ్ తె ఆఁవ్ జా కెర, తుమ్ చి
దీవుకంబుమ్ ఉరల్ వెంట గెలిందె. 6జలె
తుమ్ తె చెంగిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్క అసెస్.
కిచొచ్ మెలె, జేఁవ్ ‡‘నీకొలాయితులు’
మెలసచ కమొ దూర్ కెరసు. ఆఁవ్ కి
ఎదగ్రె నెసిత కమొతూమ్ కి నెసితసు.

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

సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి
ఉతుమ్

8“పడొత్ సుమ్రన్ పటున్మ్ చసంగుమ్ చొ
దూతక ఇసిమెన రెగుడు.

“తొలితొ తిలొ, ఆకర్ క తిలొ మొర
అనెన్ జీవ్ జలొసొ తుమ్ క సంగిలిస్
కిచొచ్ మెలె, 9 తుమ్ సేడత్ అలల్ర్, తుమ్
బీద తిలిసి ఆఁవ్ జాని. బీద జలె కి,
ఆతమ్క సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. పడొత్
‘యూదుల్ ఆమ్’ మెనన సతిత్మ్ చ
యూదుల్ నెంజిలస; సయ్ తాన్ చి
సంగుమ్ తె బెదితస జేఁవ్; జలె, తుమ్ క
దూసుప కెరిసి ఆఁవ్ జాని. 10 తుమ్
అపెప్ సేడుక తిల అలల్ర్ చి రిసొ తుమ్
బియఁ నాయ్. ఈందె, తుమ్ తె
సగుమ్ జిన్ పరిచచ్ జతి రితి, సయ్ తాన్
జోక జేల్ తె గలెదె, చి దెసుస్ పొదుల్ క
అలల్ర్ తెన్ తసెత్. మొరుక జలెకి
తుమ్ నిదానుమ్ తా, చి తుమ్ జీన
పరలోకుమ్ తె తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
జింక మెన బవుమానుమ్ దెయిందె.

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

ఉతుమ్
12 “పడొత్ పెరగ్ము పటున్మ్ తెచ

సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“దొనిన్ పకక్లె వాండి కెరిల్ కండా

దెరొల్సొ తుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె,
13తుమ్ జితిసి కేనె గే జాని. కేనె మెలె,
సయ్ తాన్ చి సింగాసనుమ్ తిలిస్ తెయి.
అంచి నావ్ డిటుట్ మ్ దెరన్ తసు, పడొత్
అంక నిదానుమ్ నముకుమ్ తిలొ అంచి
సాచి సంగితె తిలొ అంతిపయను బులెత్
తిలి పొది 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

‡ 2:6 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్ సికడిల్సి; మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి కతిసిచి లంజె కమొతె బెదితిసి; జేఁవ్
నీకొలాయితులు సికడల్. 2:14, 15 దెక. § 2:7 2:7మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చియేసుచి ఆతమ్.
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బాద, తీరుప్ సంగుక అసెస్. కిచొచ్
మెలె, తుమ్ చి తెన్ బెదిలస సగుమ్ జిన్
బిలామ్ సికడిల్సి 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 తెంతొబార్ జలి †కండా తెన్ జేఁవ్
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరిందె.

17 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ సంగితయ్ గే,
కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. ఈంజ లోకుమ్
సికడిత్స్ చి ఉపిప్రి కో జీనుల గే, లుంకిల్
రితితిలిపరలోకుమ్తెంతొఆఁవ్సువితి
‘మనాన్’మెలిఅనిన్మ్జోక దెయిందె,చి
అనెన్ కిచొచ్ దెయిందె మెలె, జోక ఎకెక్కల్క
చొకిక్ల పతల్ దెయిందె. జోతె ఎతిక్
మానుస్క జోచి పతె, జోక నొవి నావ్ రెగడ్
దెయిందె. కేన్ నావ్ కకక్ దెయిందె గే,
ఎకిక్ జోకయ్ సొంత ఎరెక్ జయెదె, గని
అనెన్ కకక్య్నాయ్.

తుయతెత్రపటున్మ్ తెచసంగుమ్ చక
చి ఉతుమ్

18 “పడొత్ తుయతెత్ర పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.

“ఆగి లగిత రిత అంకివొ తిలొ,
దగదగాలన్ మెరుస్ప జతి కంచు డీసత్ రిత
చటొట్ తిలొ, దేముడుచొ పుతుత్ సి తుమ్ క
సంగ తెదయ్ త కొడొఈంజేఁవ్.

19 “తుమ్ కెర కమొ, తుమ్ చి
పేమ, తుమ్ చి నిదానుమ్ చి నముకుమ్,
తుమ్ చి సేవ, బాదల్ ఓరుస్ప జతి
తుమ్ చి నిదానుమ్, పడొత్ తుమ్ తొలితొ
నంపజలి కంట, తుమ్ అపెప్ అనెన్

ఒగగ్ర్ చెంగిల కమొతె ఇండితిసి ఆఁవ్
జాని. 20 గని తుమ్ చి రిసొ అంక
కిచొచ్ బాద, కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్
మెలె, ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితిసి
ఆఁవ్’ మెన ఆరి సంగుమ్ తె తేర్ బోద
యెజెబెలు అంచ సేవ కెరసక పాపుమ్
సికడెల్కి, తుమ్ తీరుప్ నే సంగితె తుకెల్
తతత్సు. అమ్ చ సేవ కెరస లంజెతె
గెతి రితి, బొమమ్ల్ క దిలిసి కతి రితి,
జా సికడత్య్. 21 జాక ‘తపుప్ ఒపప్న
పెటిట్ దుకుమ్ జా, జా పాపుమ్ ములుస్’
మెనఅగెగ్య్తెంతొజాకఅవ్ కాసుమ్దా
అసిస్, గనిజాచి లంజెచి రిసొ విసారుమ్
కి జయె నాయ్. 22ఈందె, జాక జబుబ్
తెదయిందె, చి జాచి తెన్ లంజె జతస
ఎతిక్జిన్ క గొపప్ అలల్ర్ సేడయిందె.
జాచ కమొ, జా కెరిల్స్ చి రిసొ, జాచి
దుకుమ్ జా నే ములిలెగిన, 23 పడొత్ ,
జాచ బోదల్ జల జాచ కోడు సూనల్సక
మొరున్ లయడిందె. దసిస్ సిచచ్ కెరెల్,
ఎతిక్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ చినుల మెలె,
ఎతిక్ మానుస్చి బుదిద్ , ఎతిక్ మానుస్చి
పెటిట్ తిలిసి ఆఁవ్ దెకితిసి సికుల, చి
తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్చ కమొ ఎద
తుమ్ క తీరుప్ జరుగ్ కెరిందె మెన చినుల.

24 “గని, తుమ్ తుయతెత్రచి
నంపజలసతె కో జా వెరి సికితిస్ తె
బెదుస్ నాయ్, అనెన్ ‘సయ్ తాన్ చి
గుటుట్ ’ మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్
సికయ్ తిసి కో సికుస్ నాయ్. తుమ్ కయ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ క కిచొచ్ వేర
జాడు వయడుక నెసి. 25 గని ఆఁవ్
అనెన్ జెతె ఎదక తుమ్ క తిలి పేమ
నిదానుమ్, ఆఁవ్ తుమ్ క దిలి కిచొచ్ ఆసిత్
జలెకి డిటుట్ మ్ దెరన. 26 కో జీన ఆకర్
ఎద అంచ కమొ నిదానుమ్ ఇండుల గే,
అంకనేనల్మానుస్ల్ చిఉపిప్రిజోవయింక
అదికారుమ్ దెయిందె. 27జో నిదానుమ్
తిలస గొవుడుచి ఇనుముడండొ దెరనిల్

* 2:14 2:14సంకాయ్కాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16. † 2:16 2:16 ‘యేసుచిచోండిదెరిల్ కడుగ్ మ్’
మెలె,జోతీరుప్ కెరి కోడు. ఎబీయుల్ 4:12.
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రితి గేడివొ పుటట్య్ లి రితి కెర, అంక
నేనల్సచి సెకి పాడ్ కెరిల్ రితి కెర,
జోవయింక ఏలుప కెరుల. దేముడు
అబొబ్ కీసిఅంకయ్అదికారుమ్దాఅసెస్
గే, దసిస్ జో నిదానుమ్ తిలసకయ్ ఆఁవ్
అదికారుమ్ దెయిందె, 28 చి ముకిక్మ్
జలి పెందలెచి ఒగగ్ర్ ఉజిడి దిలి ‡సుకొక్
జోక దెయిందె.

29 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్ సంగితయ్గే, కంగొడ్
తిలొసొ సూన్ తు.

3
సారీద్స్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి

ఉతుమ్
1 “సారీద్స్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ

దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“దేముడుచ *సతుత్ ఆతమ్ల్ తిలొ

†సతుత్ సుకక్ల్ దెరొల్సొ తుమ్ క సంగిలిస్
కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చ 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 దేముడుచిమొకెమ్ పూరి చెంగిల్ చ
నెంజిలి’మెన దెక అసిస్.

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

4 “జలె, ఒతత్ సారీద్స్ తె తుమ్ తె,
జోవయించ పాలల్ మురిక్ నే కెరనల్స
సగుమ్ జిన్ అపెప్క కి అసిత్. జేఁవ్, జలె,
అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుక
జేఁవ్ విలువ మెలి రితి ఆఁవ్ దెకితసి,
చి చొకిక్ల పాలల్ గలన అంచి తెన్

ఇండుల. 5కో దసిస్ జీనుల గే, దసిస్ జోక
చొకిక్ల పాలల్ దెయిందె, చి గలనుల,
చి పరలోకుమ్ తె బెదితసచ నవొవ్ ఆఁవ్
రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తెజోచినావ్ఆఁవ్పుంచి
నాయ్. అంచొ అబొబ్ జలొ దేముడుచి
మొకెమ్ కి జోచ దూతల్ చి మొకెమ్ కి ‘జోచి
నావ్ అసెస్’మెన ఒపప్న్ దె.

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

చి ఉతుమ్
7 “పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు.
పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ, సతిత్మ్ తిలొ,
దావీదు రానొచి తాలల్ దెరితొ, జో
ఉగిడెల్ కో డంకుక నెతిరి, జో డంకిలె కో
ఉగుడుక నెతిరి, జో తుమ్ క సంగిలిస్
కిచొచ్ మెలె, 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. 9 ఈందె,
‘యూదుల్ అమ్’ మెన అబదుద్ మ్ క
సంగిత, నిజుమ్ చ యూదుల్ నెంజిల,
సయ్ తాన్ చి సంగుమ్ తె బెదితసక కిచొచ్
కెరిందె మెలె, తుమ్ చి చటెట్ జేఁవ్ సెరున్
సేడిత్ రితి జరుగ్ కెరిందె, చి తుమ్ క ఆఁవ్
పేమ అసిస్ మెన జేఁవ్ జానిల్ రితి కెరిందె.

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

13 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్ సంగితయ్గే, కంగొడ్
తిలొసొ సూన్ తు.
లవొదికయ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక

చి ఉతుమ్
14 “లవొదికయ పటున్మ్ చొ

సంగుమ్ చొ దూతక 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. 17 కిచొచ్క మెలె,
‘సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్, చెంగిల్ జా
అసుస్మ్, చి అమ్ క కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్’
మెన తుమ్ ఉచరనెల్కి, ఆతమ్క దెకిలె,
తుమ్ బాద తెన్, నిసాక్రుమ్ జా, బీద
జా, గుడిడ్ జా, డుమ్ డయ్ జా అసుస్స్
మెన నేనుస్.

18“జాకయ్,తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్బుదిద్
సంగితసిమెలె,తుమ్సొమాస్రుమ్జతి
రితి,అంచిఆగితెడయపూరిచెంగిల్కెరిల్

బఙరి గెనన. తుమ్ డుమ్ డయ్ తతిసి
నే డీసిత్ రితి గలనుక మెన ఆఁవ్ దెత
చొకిక్లపాలల్గెనన,చితుమ్ చఅంకివొ
చెంగిల్ జా డీసిత్ రితి, కాటిక అంచితె
గెనన. 19ఆఁవ్ కకక్ పేమ అసిస్ గే, జోచి
తపుప్ల్ చి రుజుజ్ దెకవ, ‘సమయుమ్
తెనిన్ బుదిద్ జతు’ మెనయ్ సిచచ్ దెతసి.
జాకయ్, చెంగిల్ జంక ఆస జా, తుమ్ చ
తపుప్ల్ ఒపప్న, పెటిట్ దుకుమ్ జా, జా
తపుప్ల్ ముల. 20ఈందె, తుమ్ చి కెవిడ్
ఇతత్ల్ తొ ఆఁవ్ టీఁవొజ పెటత్సి. తుమ్ తె
కో అంచి అవాడ్ సూన కెవిడ్ ఉగుడుల
గే, జోచి తెడి జా పెస జెయిందె, చి జో
తెన్ అనిన్మ్ కయిందె, చి జో అంచి
తెన్ అనిన్మ్ కయెదె. 21 కో జీనుల
గే, ఆఁవ్ కీసి జీన కెర అంచొ అబొబ్
జలొదేముడుచి సింగాసనుమ్ తెజోతెన్
బెద వెస అసిస్ గే, దసిస్, జేఁవ్ అంచి
తెన్ అంచి సింగాసనుమ్ తె వెసుక మెన,
వరుమ్ దెయిందె.

22 “సంగుమ్ ల్ క అమ్ చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్ సంగితయ్గే, కంగొడ్
తిలొసొ సూన్ తు.”

4
పరలోకుమ్ తె సిఙాసనుమ్

1 ఇనెన్చి పడొత్ ఆఁవ్ దెకిలయ్,
పరలోకుమ్ తె పెసితి కెవిడ్ ఉగిడ్ జా అసెస్!
అనెన్, అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ సూనిల్ *అవాడ్
నపిప్ర్ మూరిచి అవాడ్ చి రితి ఎకిక్లొచి
అవాడ్,అంక, “ఇతత్ల్ వెగ జే,చి ఇనెన్చి
పడొత్ క కిచొచ్ జరుగ్ జంక అసెస్ గే, తుక
దెకయిందె” మెన సంగిలన్. 2 సంగిల్
బేగి, దేముడుచి యేసుచి ఆతమ్సెకిక
ఒతత్ పరలోకుమ్ తె తిలయ్, ఒతత్ ఏక్
సిఙాసనుమ్ అసెస్, చి సింగాసనుమ్ తె
ఎకిక్లొ వెస అసెస్! 3జో ఒతత్ వెసిలొసొ
కీసి డీసిలన్ మెలె, వజుమ్ చి రితి
చొకు, చి రితి ఎరన ఉజిడి లగిలన్,
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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. 5 జా
సిఙాసనుమ్ తెంతొ బిజిలిమొలిక్తయ్,
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. 8 జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్
ఎతిక్క,ఏక్ఏక్జీవుకసొవురెపప్ల్తిల,
అనెన్,ఉపిప్రి కి,జోవయించి రెపప్ల్ తెడి
కిబెరుఅంకివొతిల,చిరాతిమెదెద్నె కిచొచ్
గనుమ్ గాయుక ములిత్ నాయ్మెలె,
“ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ

దేముడు,
అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, కెఁయఁక

తెఁయఁక తంక తిలొసొ,
ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ,

ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ!”
మెన గాయితె తతత్తి. 9 పడొత్ ,
సింగాసనుమ్ తె వెసిలొ కెఁయఁక
తెఁయఁక జితొసొక జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్
కెఁయఁక గవురుమ్, మరియాద దెతతి,
కెఁయఁక జో కెరిల్ దయక జోచి సరద్
సంగితె తతి పొది, 10 విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్

జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ తె
వెసిలొసొచి చటెట్ సెరున్ సేడ, జేఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక జితొసొక జొకరతి.
సిఙాసనుమ్ చి పురెతొ జోవయించ
కిరీటల్ తిఁయదా గనుమ్ గాయితతి.
11 “తుయి అమ్ చొ పబు, అమ్ చొ

దేముడు విలువతిలొసొ
గవురుమ్,మరియాద,అదికారుమ్తుక

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 పుసత్కుమ్ మెండపిలల్

సదు కెరిల్సి
1 పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,

సిఙాసనుమ్ తె వెస తిలొసొచొ ఉజిల్
అతిత్ సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ దెకిలయ్.
జా పుసత్కుమ్ చి తెడి, ఉపిప్రి కి రెగిడిల్స్
తిలి. చి కో ఇసుట్ 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 చ ముద
కడ ఉగుడుక తగుప జలొసొ కో?”
మెన కేక్ గలొల్ . 3 గని సుటుట్ ప కెరిల్
జా పుసత్కుమ్ ఉగుడుక జలెకు, ఒతత్
తిలిసి దెకుక జలెకు, బూలోకుమ్ తె కి
పరలోకుమ్ తె కి, బూలోకుమ్ క ఎటొట్
లోకుమ్ తె కి తగుప జలొసొ కో కి డీసె
నాయ్ చి రిసొ, 4 ఆఁవ్ 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
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నాయ్. ఈందె, యూదా పూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ వెలొల్ 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 వెలెల్లమానుస్ల్ చి నెడ్ మెఏక్
†మెండపిలల్ టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్.
కీసొ తిలొ మెలె, అరిప్తుమ్ క కండయ్
జలి రితి జా తిలన్, చి జోక సతుత్
కొముమ్ల్ చి సతుత్ అంకివొ తిల. ఈంజేఁవ్
కిచొచ్ జవుల మెలె, దేముడు ఒండి
బూలోకుమ్ తె తెదయ్ ల జోచ ‡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,
పబుచసొంతజలమానుస్ల్ చపారద్నల్.
9తెదొడి జేఁవ్ ఏక్ నొవి గనుమ్ గాయిల.
“ఈంజ సుటుట్ ప జలిజాపుసత్కుమ్ నఙ,

జేఁవ్ చి ముద కడుక తూయి
తగుప జలొసొ!

కిచొచ్క మెలె, తూయి అరిప్తుమ్ జా
మొర,

దేముడుచ జా గెతు మెన
తుచి సూఁయి జలి లొఁయి తెన్

మానుస్ల్ క అనెన్ గెననల్ది.
జేఁవ్ మానుస్ల్ క ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ,

ఎతిక్ బాసల్ తెంతొ,

ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ రాజిమ్తెంతొ
గెనన,జోవయింక

10 ‘అమ్ చొ దేముడుచి రాజిమ్ తెచ
రానల్ జేఁవ్ జా

జోవయించ పూజరుల్ జతు’ మెన, జరుగ్
కెర అసిస్సి,

చి బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఏలుప
కెరుల.”

మెన గనుమ్ గాయిల.
11 పడొత్ అనెన్ దెకిలయ్, చి

సింగాసనుమ్ చి, జేఁవ్ జీవుల్ చి, వెలొల్
మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత కిచొచ్ సూనల్య్
మెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూతల్ చ, వెయిలుచి
ఉపిప్రి వెయిలు, కోటుల్ చి ఉపిప్రి కోటుల్ చ
దూతల్ చ అవాడుల్ సూనల్య్. 12 గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గెలెత్ తిల
మెలె,
“అరిప్తుమ్ జలొ ఈంజొ మెండపిలల్

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!
మరియాదగవురుమ్,అదికారుమ్ఎతిక్

జోక కలుగు జవుస్,
జోక కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్!”
మెనకేక్ గలెత్ తిలిసిసూనల్య్. 14తెదొడి,
“§ఆమేన్!” మెన జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్
సంగిల, చి వెలెల్ల మానుస్ల్ సెరున్

* 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.
§ 5:14 5:14 ఎబీబాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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సేడ సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొక చి
మెండపిలల్క 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.

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

5 జలె మెండపిలల్ తినిన్చి ముద
కడిత్కయ్, తినిన్చొ జీవు “ఇనెన్ జే!” మెన
కేక్ గలిసి సూనల్య్. ఆఁవ్ దెకిలె, ఆదె!
నీడొ గోడొ, చి జాతె వెగిలొసొచి అతిత్
తకిక్డి అసెస్. 6 అనెన్, జేఁవ్ చెతత్ర్
జీవుల్ చి నెడ్ మెతెంతొఏక్ 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!” మెనజా అవాడ్ కేక్
గలన్.

7మెండపిలల్ చెతత్ర్ చిముద కడిత్కయ్,
“ఇనెన్ జే!” మెన చెతత్ర్ చొ జీవు కేక్
గలిలిసి సూనల్య్. 8అనెన్ దెకిలయ్, చి
ఆదె! కిచొచ్ రంగుగె సంగుక నే బెదిలిసి
రితొ ఏక్ గోడొ. జాతె వెసిలొసొచి నావ్,
‘మొరున్’, చి మొరల్స్ క రకితి లోకుమ్
జోచి పటిట్ గెతయ్. అనెన్, ‘మొరున్’
మెలొసొక చి మొరల్స రకితి లోకుమ్ క
కిచొచ్ సెలవ్ తిలిమెలె,యుదుద్ మ్ వాట్,
కకురి వాట్, జబుబ్ల్ వాట్ చి డొంగెచ
జంతువుల్ గెతి వాట్ మానుస్ల్ క మారి
సెలవ్ తిలి. ఒండి లోకుమ్ క చెతత్ర్
వాటల్ తిలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ వాటల్ తె ఏక్
వాటతె మానుస్ల్ క దసిస్ మారుక సెలవ్
జా తిలి.

9మెండపిలల్ పాఁచ్ చి ముద కడిత్కయ్,
పరలోకుమ్ తెచి బలి దెతి టాన్ చి
తెడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, విరోదుమ్
మానుస్ల్ మారల్సచ జీవుల్ క దెకిలయ్.
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ జేఁవ్
సూనయ్ లి రిసొ, చియేసుచి రిసొ జేఁవ్
సాచి సంగిలి రిసొ, జేఁవ్ విరోదుమ్
మానుస్ల్ జోవయింక మార తిల.
10 జేఁవ్ దసిస్ మొరల్సచ జీవుల్ గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గల మెలె,
“ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ
పబువ, తుయి ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ,
నిజుమ్ తిలొసొ, బూలోకుమ్ తె జితస
అమ్ క మార అమ్ చి లొఁయి సుఁవిలి
రిసొ కెఁయఁక జోవయింక సిచచ్ కెరె గే?”
మెన కేక్ గలిల. 11 తెదొడి జోవయింతె

* 6:1 6:1 4:6-8 దెక. † 6:2 6:2 జా కిరీటుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత జో గోడొతె
వెగిలొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్ దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. ఈంజేఁవ్ కమొ ఎతిక్ జొయియ్

జరుగ్ కెరయ్, గెద. ‡ 6:4 6:4 కో దిల గే నేనుమ్. § 6:6 6:6 ఈంజ దేసిమి కీసి ముకిక్మ్ క చింబొ
కవుల గే,జాదేసిమ్ చముకిక్మ్ క గోదుమ్ క కెరిల్ పోడియొగేపోడియొగే 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
6:11పాలల్ కో దిల గే, కో ‘రక’మెల గే నేనుమ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జరుగ్ కెరవ తయెదెమెన
జానుమ్.
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ఎతిక్ మానుస్ల్ క చొకిక్లొ పాలల్ *దా,
కిచొచ్ మెల మెలె, “అనెన్ ఇదిల్ రక.
మానుస్ల్ తుమ్ కయ్ కీసి మారల్ గే,
దసిస్, తుమ్ చ బావుడుల్ జత పబుచ
అనెన్ సేవ కెరసక మారుల. జేఁవ్ దసిస్
మొరస ఎతిక్జిన్ చి లెకక్ బెరె ఎదక రక,
చి తుమ్ క, జోవయింక మారల్సక సిచచ్
దెయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

12 మెండపిలల్ సొవువ్చి ముద
కడిత్కయ్, ఆదె! వెలిల్ బూకంపుమ్ జలి.
పడొత్ పొదుద్ నీడిచి కంట నీడి జా గెలి,
చి ఒండి జోను లొఁయి రంగు జా గెలి.
13 ఆగాసుమ్ చ సుకక్లు బూలోకుమ్ తె
సేడల్. వెలిల్ వాదు కెరెల్ †అంజూరుమ్
రూక్ చ చలిల్ పొదిచ కాయల్ కీసి జేడ
గెచుచ్ల గే, దసిస్ జేఁవ్ సుకక్ల్ జేడ గెల.
14 పడొత్ , కేన్ జవుస్ పుసత్కుమ్ ముదొద్
కెరెల్ కీసి జయెదె గే, దసిస్, ఆగాసుమ్
ముదొద్ జా డీసె నాయ్, చి జోవయించ
జోవయించ టానుల్ తెంతొ ఎతిక్ డొంగల్,
ఎతిక్ డిబబ్ ఒతత్ తెంతొ గెలి.

15 తెదొడి బూలోకుమ్ చ రానలు,
ముకిక్మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్, జమానుల్ చ
అదికారుల్, సొమాస్రుల్ , బలుమ్ సెకిచ
మానుస్ల్, ఎతిక్ మానుస్, గొతిమానుస్
జలెకి, గొతి నెంజిలస జలెకి, డొంగెచ
పరొతె, రంగిన్ బొరల్ తె లుంక తవుల.
16 జేఁవ్ డొంగల్, జేఁవ్ రంగిన్ పతల్ క
కిచొచ్ మెన కేకుల్ గలిల మెలె,
“సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ అమ్ క
నే దెకిత్ రితి, అమ్ చి ఉపిప్రి సేడ.
మెండపిలల్చి కోపుమ్ చి సిచచ్ అమ్ క నే
లయితి రితి అమ్ క లుంకడ. 17 జోచి
కోపుమ్ చి సిచచ్చి వెలిల్ దీసి జా అసెస్, చి
జా సిచచ్చి సెకిక అమ్ టీఁవ్ క నెతుమ్”
మెన కేక్ గల సంగిల.

7
దేముడుచ సేవ కెరసక తోడు తతి

ముద
1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,

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

4 పడొత్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ
దేముడుచి ముద జోవయించ నిరడ్లె
గలంతస కెతిత్జిన్ జవుల గే, సూనల్య్.
కెతిత్జిన్ మెలె, పుంజెక్ దొనిన్ విసొ
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోచి ముద గలంతస
జవుల. కేనె కేనెచ మెలె, అమ్ చ
*ఇసాయేలులుచ ఎతిక్ సెకుమ్ లుతె
బెదిలస. 5 యూదాచి సెకుమ్ తె బార
వెయిల్జిన్ క, రూబేనుచి సెకుమ్ తెబార
వెయిల్ జిన్ క, గాదుచి సెకుమ్ తె బార
వెయిల్ జిన్ క, 6 ఆసేరు సెకుమ్ తె బార
వెయిల్ జిన్ క, నపాత్ లిచి సెకుమ్ తె బార
వెయిల్ జిన్ క,మనసేస్చి సెకుమ్ తెబార
వెయిల్ జిన్ క, 7 సిమోయ్నుచి సెకుమ్ తె
బార వెయిల్ జిన్ క, లేవీచి సెకుమ్ తె
బారవెయిల్జిన్ క, ఇసాస్కారు సెకుమ్ తె

† 6:13 6:13 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్ పండుల్ చ రిత కాయల్ జవుల. * 7:4 7:4 బయ్ బిల్ తె
‘ఇసాయేలులు’ మెలె, మాములుమ్యూదుల్ చి రిసొ ‘ఇసాయేలులు’ మెనుల, పడొత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కో
యేసుక నంపజతతి గే, జోవయింక కి ‘అమ్ చ ఇసాయేలులు’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకితయ్.
జేఁక ఇనెన్ ‘ఇసాయేలులు’ మెలె, పబుక నంపజలస మొతుత్ మ్ క టాలి జతయ్. ‘పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్
వెయిల్ జిన్’ మెలి నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పూరి జలిసి’, ‘మొతుత్ మ్ నంపజలసచి లెకక్ పూరి జలిసి’;
టాలి జతయ్.
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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 జోచి ముద గల
తయెదె.

పబుచయ్ జల మానుస్ల్ జోచి
గవురుమ్ సంగిలిసి

9 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ దెకితె తిలె, ఆదె!
కేన్ మానుస్ లెకక్ కెరుక నెతిరి జనాబ్
ఒతత్ తిల. ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ, ఎతిక్
సెకుమ్తెంతొ,ఎతిక్పెజల్తెంతొ,ఎతిక్
బాసల్ తెంతొచ జా తా, సింగాసనుమ్ చి
పురెతొ, చి మెండపిలల్చి పురెతొ టీఁవొజ
తా, చొకిక్ల పాలల్ గలన అసిత్, చి
జోవయించ అతిత్లె కజురుమ్ రూక్ చ
మటట్ల్ దెరన తా, 10 గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన, “మానుస్చి రచచ్న దేముడుతెయి
చి మెండ పిలల్తెయి అసెస్!” మెన కేక్
గలల్.

11 అనెన్, సింగాసనుమ్ చి
సుటుట్ నంత, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత, †చెతత్ర్
జీవుల్ చి సుటుట్ నంత దూతల్ ఎతిక్
టీఁవొజ తా, 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 జల
మానుస్ల్ 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
లొఁయితెజోవయించపాలల్ కేడన చొకు
కెరస అసిత్. 15జాకయ్,
జేఁవ్ దేముడుచి సింగాసనుమ్ చి మొకెమ్

అసిత్, చి
రాతిమెదెద్నె జోచి దేవులుమ్ తెజోచిసేవ

కెరె తతత్తి.
అనెన్, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ

జోవయింక జోతె రక రక,
జేఁవ్ కిచొచ్అలల్ర్ నే జతి రితిజోచినీడతె

డంకెదె,
16 జోవయింక 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 ఆఁసునొ

పూరిపుంచ గెలెదె.”
మెనజో వెలొల్ మానుస్ సంగిలన్.

8
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చి ఆకర్ చి

ముదమెండపిలల్ కడిల్సి
1మెండపిలల్ సతుత్ చి ముద కడిత్కయ్,

రమారమి అర గంట ఎద పరలోకుమ్ తె
కిచొచ్ అవాడ్ నాయ్. 2 పడొత్ ,

† 7:11 7:11 4:6-8. ‡ 7:12 7:12 ఎబీబాసతెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల. * 8:2 8:2 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు దిలన్ గే, మెండపిలల్ జలొ యేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దొవడల్ గే, గని జేఁవ్ నపిప్రుల్
జోవయింక తంక కచితుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్జా తయెదె.
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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 చిపురెతొచిబలిదెతి
టాన్ చి జేఁవ్ చి దుమొమ్ ఉడిడ్తి రిసొ జో
దూత డయికమెన,జోక ఒగగ్ర్ దూపుమ్
†దిల. 4 చి దేముడుచి మొకెమ్ పాఁవితి
రితి, జోవయించయ్ జల మానుస్ల్ చ
పారద్నల్ తెన్ జా దూపుమ్ చి దుమొమ్
బెద, జో దూతచి అతిత్ తెంతొ ఉడడ్
దేముడుచిమొకెమ్ గెలి.

5 తెదొడి జో దూత జా దూపుమ్
డయితి గినన్ దెరన, బలి దెతి టాన్ చి
ఉపిప్ర్ చి ఆగి ఇంగుడుల్ సగుమ్ ఒతత్
బెరవ కెర, బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి గల
దిలన్, చి ఉరుమ్ల్ కెరిల్, అవాడుల్ చి
అవాడ్ అయ్ లి, బిజిలి మొలిక్లి, చి
బూకంపుమ్ జలి.

సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొతె ఏక్ చెతత్ర్
వరస్ తెన్ పుఙిలిసి

6 తెదొడి సతుత్ నపిప్ర్ మూరివొ దెరల్
సతుత్ జిన్ దూతల్ జేఁవ్ నపిప్ర్ మూరివొ
పుఙుక తెయార్ జల. 7 తొలితొచొ
దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి
కిచొచ్ తెదొడి బార్ జలి మెలె, లొఁయి
తెన్ కలొయ్ జలి కరపతల్ చి ఆగి
సేడ, బుఁయెయ్ సూఁయి జలి, చి ఒండి
బూలోకుమ్ తెచితినిన్వాటల్ తెఏక్వాట
పూరిడడడ్ గెలి,చి రూక్ చతినిన్వాటల్ తె
ఏక్వాటపూరిడడడ్ గెల,చిచివవ్ర్ ఎతిక్
డడడ్ గెలి.

8 తెదొడి దొనిన్చొ దూత జోచి
నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి వెలిల్ డొంగు

జతిరితిసి,ఆగికడడడ్ కెర,సముదుమ్ తె
గలి జలి. 9 అనెన్, 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 వాట
నాసెనుమ్జాఁ 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
చిఊటల్ తె సేడల్న్. 11జో సుకొక్చి నావ్
‘‡కోడు వాసెన’, చి ఒండి బూలోకుమ్ చ
పానివొక తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట కోడ్
జా గెల. జా కోడు తిలొ పాని పిలి రిసొ,
ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్మొర గెల.

12 తెదొడి చెతత్ర్ చొ దూత జోచి
నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి పొదుద్ క తినిన్
వాటల్ తె ఏక్ వాటక, జోనుచ తినిన్
వాటల్ తె ఏక్ వాటక, చి సుకక్ల్ చ తినిన్
వాటల్ తె ఏక్ వాటక దెబబ్ లయిలి.
జోవయించి ఉజిడి అందర్ జా గెలి.
ఒండి మెదెద్న్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్
వాటక పొదుద్ 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 సూనల్య్మెలె,పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి
మదెనె ఏక్ ఏక్ గిదుద్ ఉడిడ్తె తా గటిట్ఙ
ఒరస్ దా కిచొచ్ మెన ఒరిస్తె తిలి మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! అయొయ్! అనెన్క్
తినిన్ దూతల్ వరస్ తెన్ జోవయించ
నపిప్ర్ మూరివొ అపెప్ పుఙుక తిలిస్ క
బూలోకుమ్ తె జితస ఎతిక్జిన్ క కెదిద్
కసుట్ మ్ కెదిద్ నసుట్ మ్!” మెన సంగ గిదుద్
ఉడిడ్తె తిలన్.

† 8:3 8:3 కో దిల గే నేనుమ్. ‡ 8:11 8:11జా సుకొక్క మాచిపతి మెన నావ్. జాచి అరుద్ మ్ విసుస్మ్
అనెన్ కోడు కి అసెస్. మానుస్ల్ కో కయ్ లెమొర గెచుచ్ల.
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9
పాఁచ్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి

పుఙిలిసి
1 తెదొడి పాఁచ్ చొ దూత జోచి

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

7 డీసుక జలె, జేఁవ్ చిటక్ల్ కీస
తిల మెలె, యుదుద్ మ్ క తెయార్ జల

గోడల్ చ రిత తిల. జోవయించ బోడిలె
బఙర్ చ కిరీటల్ రిత తిల. జోవయించ
మొకొమ్ లు మానుస్ల్ చ మొకొమ్ లు
రిత తిల. 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
కీసి మెలె, గోడలు జమానుల్ చి రదుమ్
కడన యుదుద్ మ్ తె నిగ గెతి రితి అవాడ్
జతె తవుల. 10 జోవయించ తోకల్
కీస మెలె, విసుస్మ్ కురుడ్ చి తోకల్ చి
రితి బూసుల. జోవయించ తోకల్ తె
పాఁచ్ జొనొన్ ఎద మానుస్ల్ క నొపిప్ దెతి
సెకి తయెదె. 11 జోవయించి ఉపిప్ర్ చొ
రానొ కొనొస్ జయెదె మెలె, మటుట్ నెంజిలి
గొయి రకితొ దూత. ఎబీ బాస తెన్ జో
దూతచి నావ్ ‘అబదొద్ ను’, చి జా నావ్ క
అరుద్ మ్ ‘నాసెనుమ్ కెరొసొ’. గీకు బాస
తెన్ జా నావ్ ‘అపొలుల్ యోను’ మెనుల.
12జా సిచచ్చి గండిమ్ తొలితొ చి. ఒతత్
తెంతొ దస సిచచ్ల్ అనెన్ దొనిన్ జరుగ్ జంక
జయెదె.
సొవువ్చొ దూత జోవయించి

నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి
13 తెదొడి సొవువ్చొ దూత జోచి

నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి దేముడుచి
మొకెమ్చి బలి దెతి బఙార్ టాన్ చ చెతత్ర్
కొముమ్ల్ తెంతొ ఏక్ అవాడ్ అయ్ లిసి
సూనల్య్. 14 జా అవాడ్ సొవువ్చి
నపిప్ర్ మూరి దెరితొ ఈంజొ దూతక,
“యూఫటీసు మెలి వెలిల్ గడెడ్ బంద తిల
చెతత్ర్ దూతల్ క విడద్ల్ కెరు” మెన జా
అవాడ్ సంగిలన్. 15 జాకయ్ జేఁవ్
చెతత్ర్ దూతల్ క బందిలిసి ఈంజొ దూత
డీసిలన్. జేఁవ్ జయియ్ గడియ, జయియ్

* 9:1 9:1జాతాలల్ దేముడుసొంతజోసుకొక్ 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 జతినాయ్. † 9:3 9:3జాతాలల్దేముడుసొంతజోసుకొక్ 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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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, జా లెకక్
ఆఁవ్ సూనల్య్.

17 జలె, జా డీసిల్ సివన్తె జేఁవ్
సయ్ నుయ్మ్ వెగిల గోడలు అంక కీస
డీసిలమెలె,జోవయింతెవెగిలసకగుండె
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.
18 జోవయించి చోండి తెంతొ బార్ జతి
ఆగి, దుమొమ్, ఎడిద్ దుమొమ్ బార్ జతె
తిలిస్ క ఒండి బూలోకుమ్ చమానుస్ల్ చ
తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటజిన్ మొరల్.
19 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ గోడలు అలల్ర్ కెరి
సెకి కిచొచ్తెమెలె,జోవయించిచోండితెచి
జోవయించ తోకల్ తె తిల. జోవయించ
తోకల్ కీస మెలె, అయివొచ రిత జా
బోడివొ తెన్ తవుల, చి జోవయించ
తోకల్ కయ్మానుస్ల్ క గాయిమ్ కెరుల.

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

10
ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత

1 పడొత్ , ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెంక దెకిలయ్.
జో మబుబ్ గలనిల్ రితి జా, మబుబ్చి
తెడి తా, జోచి బోడిచి ఉపిప్రి పచచ్న
వయ్ డూరుమ్ రంగుచి దూని లగిల్ రితి
జా, 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,
జోచొఉజిల్చాటుసముదుమ్ తెతిఁయ,
డెబి చాటు బుఁయెయ్ తిఁయ సుఁద,
3 సింవుమ్ చి అవాడ్ రితి గటిట్ఙ అవాడ్
కెరన, ఒరిస్లన్. ఒరిస్తికయ్, సతుత్
ఉరుమ్ల్ కెర జబాబ్ దిల. 4సతుత్ ఉరుమ్ల్
కెరికయ్, ఆఁవ్ జేఁవ్ సంగిలిసి రెగిడత్య్,
గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లి ఏక్
అవాడ్ సూనల్య్. అంక కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “జేఁవ్ సతుత్ ఉరుమ్ల్ సంగితిసి
గుటుట్ తతిరితికెరు, రెగుడ్నాయ్”మెన
ఆడ దిలన్.

5 తెదొడి సముదుమ్ తె బుఁయెయ్
టీఁవొజ, ఆఁవ్ దెకిలొ దూత జోచొ
ఉజిల్ ఆతు పరలోకుమ్ పకక్ ఉకుక్ల.
6 “కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ జితొ,
పరలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్,
బూలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్, అనెన్
సముదుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జెరుమ్న్
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 సంగిల పూరుగ్ ల్ క సంగిలి రితి,
జోచి గుటుట్ తిలిసి నెరవెరుస్ప జంక
అసెస్” మెన జో దూత ఒటుట్ గలన
సాడుప కెరల్న్.
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8ఆఁవ్ అగెగ్ సూనిల్ పరలోకుమ్ తెంతొ
చి అవాడ్ అంక అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్
సూనల్య్ మెలె, “అలెల్, తుయి గో! చి
సముదుమ్ తె బుఁయెయ్ టీఁవొజ దూతచి
అతిత్ తిలి పుసత్కుమ్ నఙు” మెలన్.
9 జో దూతతె ఆఁవ్ గెచచ్, “అంక జా
ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ దె” మెన సంగిలయ్,
చి జో అంక, “నఙన *కా, ఈంజ తుచి
పెటిట్ తుక కోడు జయెదె, గని తుచి
చోండితె ఒండల్ తేల్ చి రితి తియనయ్
తయెదె.” మెలన్. 10 జాకయ్ జా
ఇదిలిస్ పుసత్కుమ్ జో దూతచి అతిత్
తెంతొ నఙన కయ్ లయ్. అంచి చోండితె
ఒండల్ తేల్ చి రితి తియన తిలి, గని,
జా కతికయ్, అంచి పెటిట్ కోడు జలి.
11 తెదొడి అంక ఆడ దిలిసి కిచొచ్
మెలె, “ఒగగ్ర్ పెజల్ చి రిసొ, ఒగగ్ర్
రాజిమ్ లుచి రిసొ, ఒగగ్ర్ బాసల్ చి రిసొ,
ఒగగ్ర్ రానల్ చి రిసొ ఆఁవ్ తుక అనెన్
దెకయ్ తిసి రెగడ్ మానుస్ల్ క జానవుక”
మెన అంక ఆడ అయ్ లి.

11
దొగుల సాచుల్

1తెదొడి కటట్డిత్ ఏక్ డండొ అంక *దిల,
చిఅంక కిచొచ్ ఆడఅయ్ లిమెలె, “ఉటట్ ,
దేముడుచి గుడిచి బలి దెతిటాన్ చి ఒతత్
బకి కెరసక కటట్డ దెకు. 2గని దేముడుచి
గుడి ఒతత్ల్ తొచి బయ్ లెచి డరుడ్ 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
సెకి మెలె, దేముడుచ కబురుల్ ఈంజేఁవ్
సంగితె ఎద పాని †నే పెటెత్ రితి అడుడ్
కెరుక. పడొత్ అనెన్, ‡లొఁయి జతి రితి
పానివొక 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 ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర జీన
కెర, ఇనెన్యింక మారెదె. 8 పబుక
సిలువతెటీఁవొ కెరమారిల్ వెలిల్ పటున్మ్ తె
ఇనెన్యించ పీనుమ్ లు సేడ తవుల.

* 10:9 10:9యెహెజేక్లు 3:1-3. * 11:1 11:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలన్ గేమెండపిలల్
జలొయేసుదిలన్గేఅనెన్ కచిగెఅతిత్ జోవయింకదావడల్ గే, గనిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిసెలవ్నెంజిలె,
జోవయింక దొరుక్ జతి నాయ్. 3 నంబర్ కోడుక దెకిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు, నెంజిలె మెండపిలల్
జలొయేసు లటట్బ్ తయ్మెన ఉచరుక జయెదె. గని గీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్
పుసత్కల్ తె ఆడ దిలొసొక ‘దూత’మెన. నంబర్ కోడుతె అసెస్. సగుమ్ తె దసిస్ సంగె నాయ్. † 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 దెకవుక మెన యూదుల్ తెన్ బసత్బటట్ల్ గలవ బులుల మెలె, జోవయించి పెటిట్చి

దుకుమ్ దెకవుక. * 11:4 11:4 జెకరాయ్ 4 అదయ్యిమ్ తె ఇసి టాలి అసెస్. † 11:6 11:6 ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర తిలన్. రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 17:1. ‡ 11:6 11:6మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర
తిలన్. నిరగ్మకాండుమ్ 7:14-18.
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జా పటున్మ్ క టాలిక §‘సొదొమ’
చి ‘ఐగుపు’ మెన సంగుక జయెదె.
9 తినిన్ నర పొదుల్ పూరి ఎతిక్ పెజల్
తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్
బాస తెంతొ, ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొచ
మానుస్ల్ ఇనెన్యించ పీనుమ్ లుక దెక
దెక, ఇనెన్యింక మెసెన్ రోవుక సెలవ్
నే దెతి. 10 ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్
సంగ తిల కబురుల్ , ఈంజేఁవ్ కెరల్ కమొ
బూలోకుమ్ తె జేఁవ్ జితసక అలల్ర్ కెరిల్
రిసొ;లాజ్కెరయ్ లిరిసొ,బూలోకుమ్ తె
జితస ఈంజేఁవ్మొరిల్స్ 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. 12 తెదొడి, ఈంజేఁవ్
జీవ్ జల సాచుల్ పరలోకుమ్ తెంతొ
చి ఏక్ అవాడ్ సూనల్. కిచొచ్ మెన
జా అవాడ్ సంగిలన్ మెలె, “ఇతత్ల్
వెగ జా!” మెలన్, చి ఇనెన్యింక
విరోదుమ్ జలసచి మొకెమ్ మబుబ్ తెన్
పరలోకుమ్ తె వెగ గెల. 13 జయియ్
గడియయ్ వెలిల్ బూకంపుమ్ జలి. జా
పటున్మ్ చ దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట
నాసెనుమ్ జా గెలి. జా బూకంపుమ్ తె
సతుత్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ మొర
గెల. సేంసిల మానుస్ల్ బియఁ కెర,
పరలోకుమ్ తెతిలొదేముడుక గవురుమ్
దిల.

14 సిచచ్ల్ చ గండిమ్ లు, కసుట్ మ్ లు
ఇనెన్తెన్ దొనిన్ జా గెలి. మొతుత్ మ్
తినిన్ సిచచ్ల్ జతి రితి అనెన్క్ దసిస్ సిచచ్
కచితుమ్ జరుగ్ జంక అసెస్.

సతుత్ జిన్ దూతల్ తె ఆకర్ చొ జోచి

నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి
15 సతుత్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి

పుఙిలన్, చి కిచొచ్ జలి మెలె,
పరలోకుమ్ తె గటిట్ఙ అవాడ్ చ అవాడుల్
కిచొచ్ మెల మెలె, “బూలోకుమ్ చి
రాజిమ్ అమ్ చొ పబుచి చి జోచొ కీసుత్
పుతుత్ స్ చిరాజిమ్జామారుస్పజాఅసెస్.
కెఁయఁక తెఁయఁక జో ఏలుప కెరెదె”
మెన సంగిల. 16 తెదొడి దేముడుచి
పురెతొ జోచ సిఙాసనల్ తె వెసిత విసెస్క్
చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దేముడుచి
మొకెమ్ సెరున్ సేడ, జోక కిచొచ్ మెన బకి
కెరల్ మెలె,
17 “ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ ఎతిక్క

ఏలుప కెరొ దేముడు పబువ,
తుయి అపెప్ 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 అనెన్ మానుస్ల్ 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.

19 తెదొడి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి
గుడిచి కెవిడ్ ఉగిడ్ జలి, చి జోచి జా
దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె

§ 11:8 11:8సొదొమపటున్మ్ చమానుస్ల్ చి ఐగుపు దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
చి జోవయించ మానుస్ల్ క పూరుగ్ మ్ విరోదుమ్ కెర తిల. దసిస్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ యేసుక
విరోదుమ్ కెరమారల్, చిఈంజేఁవ్ సాచుల్ చ పీనుమ్ లు ఒతత్య్ సేడల్.
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జోచినే పిటిత్ పమానుమ్ చి గురుచి *పెటె
డీసిలి. అనెన్, బిజిలిమొలిక్లి, అవాడుల్
అయ్ లి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి బూకంపుమ్
కెరిల్, చి వెలెల్ల కరపతల్ పెటల్.

12
తేర్ బోదచి వెలిల్ అయిచిటాలి

1 తెదొడి ఆచారిమ్ చి వెలిల్ ఏక్ గురు
ఆగాసుమ్ తె డీసిలన్. కిచొచ్ మెలె,
పాలుమ్మెలి రితిపొదుద్ గలనిల్ రితి జలి
తేర్ బోద. జాచి చటెట్ జోను, జాచి బోడి
*బార సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్. 2 జా
అంగి జా తిలి, చి జాచి కంటుల్ పాఁవ
అయ్ లి నొపుప్ల్ క, లడెస్ జంక మెన,
ఒరిస్తె తిలి. 3 తెదొడి, ఆగాసుమ్ తె
అనెన్క్ వెలిల్ గురు డీసిలి. ఆదె! వెలొల్
అయి రితొ ఆగి రితొ ఎరన జంతు.
జోక సతుత్ బోడియొ చి దెసుస్ కొముమ్ల్,
చి జోచ సతుత్ బోడివోతె †సతుత్ కిరీటల్
తిల. 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
దేసిమి జా తేర్ బోద ఉటట్ నిగిలి. ఒతత్
‘జాక’ మెన దేముడు ఏక్ టాన్ తెయార్
కెర తిలన్. ఏక్ ‡వెయి దొనిన్ పుంజొ
అరవయ్ పొదుల్ ఒతత్ జా కంక జింక
అసెస్.

సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర
జీనిల్సి

7 తెదొడి పరలోకుమ్ తె యుదుద్ మ్
జలి. ఒతత్ మికాయేలుమెలొవెలొల్ దూత
ఎకిక్లొ, జోచి తెడిచ దూతల్ తెన్, జో
వెలొల్ అయి రితొసొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్
కెరల్. జో అయిచి జాచి తెడిచ దూతల్
కి యుదుద్ మ్ కెరల్. 8 గని ఓడుప జల,
చి ఒతత్ తెంతొ పరలోకుమ్ తె జోక అనెన్
టాన్ నాయ్. 9 జో వెలొల్ అయి, జో
పూరుగ్ మ్ చొ అయి; జోక ‘సయ్ తాన్’
మెనుల, ఒండి లోకుమ్ చక మోసిమ్
కెరొల్సొ, బూలోకుమ్ తె జేడ సేడ గెలొ, చి
జో తెన్, జోచ దూతల్ ఎటొట్ జేడ సేడ
గెల.
సయ్ తాన్ ఓడుప జలిసి

10 తెదొడి పరలోకుమ్ తెచి గటిట్ఙ ఏక్
వెలిల్ అవాడ్ సూనల్య్. కిచొచ్ మెలి
మెలె, “అమ్ చొ దేముడు దెతి రచచ్న,
జోచి సెకి, జోచి రాజిమ్, పడొత్ జోచొ
కీసుత్ చి అదికారుమ్, అపెప్ నెరవెరుస్ప
జా పాఁవ జా అసెస్. కిచొచ్క మెలె,

* 11:19 11:19తెదొడ్ కఎద,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిగుడితెజాపెటెతిలితెడికతెడిచిగదితెఎకిక్
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, గని అనెన్ కోయినాయ్ గెచుచ్క 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 కీసొ అసెస్ గే, పూరి దెకుక జయెదె. * 12:1 12:1యూదుల్ తె బార సెకుమ్ లు
తిల, గెద. యూదుల్ క ‘ఇసాయేలులు’మెనుల కి, పడొత్ యేసుక నంపజలసక ‘అమ్ చ సతిత్మ్ చ ఇసాయేలులు’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకితయ్, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి నే జలెకి. జేఁక జేఁవ్ బార సుకక్ల్ తిలి
కిరీటుమ్ క ‘పబుచయ్జలసమొతుత్ మ్’మెనఅరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. యూదుల్తెంతొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జెరిమ్లొ. సయ్ తాన్జోవయింక అలల్ర్ కెరొల్ , గని జీనెనాయ్. జాతేర్ బోదక ఏక్ రగుమ్ఉచరెల్, ‘యేసుచి అయయ్సి
మరియ’ మెన ఉచరుక జయెదె. గని అనెన్క్ రగుమ్ ఉచరెల్, నంపజలస మొతుత్ మ్ చి ఆతమ్ సంగుమ్ మెనుక
జయెదె. జాఆతమ్ సంగుమ్ చబోదల్ జల కీసుత్ చ బావుడుల్ జల నంపజలసక కి సయ్ తాన్అలల్ర్ కెరయ్, 12:17,
గనిఆకర్ క జీనెనాయ్. 12:12 దెక. † 12:3 12:3 సతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొముమ్ల్,చిసతుత్ కిరీటల్ చిఅరుద్ మ్
కిచొచ్మెలె,అపెప్చిమటుట్ కజోబూలోకుమ్ తెఏలుప కెరుకపూరిఅదికారుమ్తిలిసి. పడొత్ క ఓడుపజయెదె, గెద.
సతుత్ నంబర్ క ‘పూరి’మెలిస్ చి అరుద్ మ్, గెద. ‡ 12:6 12:6మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్.
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అమ్ చ బావుడుల్ క నిందల్ సంగితె
తిలొసొ ఎటొట్ జేడ సేడ అసెస్. అగెగ్
అమ్ చ బావుడుల్ క రోజుక రాతి మెదెద్నె
దేముడుచి మొకెమ్ జో నిందల్ సంగితె
తిలొ. 11 గని జేఁవ్ అపెప్ మెండపిలల్చి
సూఁయి జలి §లొఁయిచి సెకిక, పడొత్
జేఁవ్ సాచి సంగిలిస్ చి నిదానుమ్ క,
జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొ, జో సయ్ తాన్ చి
ఉపిప్రి జేఁవ్ జీన అసిత్. ‘జేఁవ్
సాచి సంగిలిస్ చి నిదానుమ్’ మెలె,
జోవయించి సొంత జీవుక విలువ నే
దెకన్ తె, జా మెండపిలల్చి నావ్ క విలువ
దెక,జోచిరిసొచిసాచిజేఁవ్ 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!
కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్
తెన్ తుమ్ తె ఉత జా అసెస్. జోచి ఒగగ్ర్
కోపుమ్ కిచొచ్క మెలె, జోక అపెప్ ఒగగ్ర్
సమయుమ్ సేంసె నాయ్మెన జో జాన
అసెస్!” మెన పరలోకుమ్ చి జా అవాడ్
సంగిలి.

13 ‘అంక ఒగగ్ర్ సమయుమ్ నాయ్’
మెన జో వెలొల్ అయి దెక కెర, జో
మునుస్బోదక లడెస్ జలి జా తేర్ బోదక
చజ అలల్ర్ కెరుక మెన గెలన్. 14 గని
జా తేర్ బోదక దేముడు వెలిల్ గిదుద్ రానొచ
దొనిన్ రెపప్ల్దిలన్. జాఅయితెజాదెరున్
నే సేడెత్ బయిలు దేసిమి జా ఉడడ్ గెచుచ్క
మెన, జా దొనిన్ రెపప్ల్ దిలన్. జా కేనె
ఉడడ్ గెచుచ్క మెలె, *తినిన్ వెరుస్ల్ నర
కతె జితె చెంగిల్ తంక తిలి టాన్ తె జా
ఉడడ్ గెచుచ్క.

15 జలె, ‘బూరుమ్ జాక గుడడ్ దెర
గెసుస్’ మెన, జా తేర్ బోదచి పటిట్ జో
అయిజోచిచోండి తెంతొ గాడు రితిపాని
సువ దిలన్. 16 గని జా తేర్ బోదక

బుఁయితోడుతాజాచిచోండిపాడ,జోచి
చోండి తెంతొ వెలొల్ జో అయి సువ దిలి
గాడుక బుఁయి గీడ గెలి.

17 తెదొడి జో వెలొల్ అయి జా
తేర్ బోదచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా,
జాచ అనెన్ బోదల్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్
కెరుక మెన ఉటట్ గెలన్. దేముడుచ కొడొ
నిదానుమ్ ఇండ యేసుచి రిసొ సాచి
జతసయ్ చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరుక
మెన గెలన్.

సముదుమ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చి సేవ
కెరొ వెరి జంతు బార్ జలిసి

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

13
1 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,

సముదుమ్ తెంతొ ఏక్ వెరి జంతు బార్
జతె తిలసిసి దెకిలయ్. జోక దెసుస్
కొముమ్ల్ చి సతుత్ బోడివొ. జోచ ఎకెక్క్
కొముమ్ల్ తె ఎకెక్క్ కిరీటల్, చి జోచి ఎతిక్
బోడివోతె దేముడుక దూసుప కెరి ఏక్
నావోల్ తిల. 2 ఆఁవ్ దెకిలె జో జంతు
కీసొడీసిలొమెలె,డురొక్వాగు రగుకమ్,
చి జోచ చటొట్ వెలుగుచ చటొట్ రిత, జోచి
మూతి సింవుమ్ చి మూతిచి రితి తిల.
జో జంతుకయ్జో వెలొల్ అయిజోచి సెకి,
జోచి సిఙాసనుమ్, ఒగగ్ర్ అదికారుమ్
దిలన్. 3 జో జంతుచి సతుత్ బోడివోతె
ఏక్ బోడి మొరి రితి గాయిమ్ జా తిలి
రితి తిలి. గని మొరి జా గాయిమ్
అనెన్ చెంగిల్ జా తిలి, చి ఆచారిమ్
జా ఒండి బూలోకుమ్ చ మానుస్ల్ జో
జంతుచి పటిట్ గెతె తిల. 4 జో వెలొల్
అయిజోచి అదికారుమ్జో జంతుక దిలి
రిసొ,మానుస్ల్జోఅయికగవురుమ్ కెర
జొకరె తిల. “జో జంతుచొ రితొ కోయి
నాయ్. జో జంతుతెయుదుద్ మ్ కెర జోచి

§ 12:11 12:11మెలె,జోఅరిప్తుమ్జలిస్ చి సెకిక. * 12:14 12:14 “ఏక్ కాలుమ్,దొనిన్ కాలుమ్ లు
చి ఏక్ అర కాలుమ్”మెన రెగడ్ అసెస్. తినిన్ నర వెరుస్ల్ చి అరుద్ మ్ జా కోడుక తయెదె. 11:2 దెక.
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ఉపిప్రి కో జీనుక నెతిరి” మెన జంతుక
గవురుమ్ కెర జొకరె తిల.

5 జో జంతుక కీసి చోండి తిలి మెలె,
గవురుమ్ సంగన్ త కొడొ, దేముడుక
దూసుప కెర కొడొ సంగితి చోండి తిలి.
*దొనిన్ విసొ దొనిన్ జొనొన్ జో ఏలుప కెరి
రితి జోక సెలవ్ తిలన్. 6 దేముడుక, చి
జోచినావ్ క, చి జోచిటాన్ క దూసుప కెర
కెర చోండి పుటట్య్ తె తిలన్. దేముడుచి
టాన్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్ తె జితస.
7 పడొత్ అనెన్, జోక కిచొచ్ సెలవ్ తిలి
మెలె,యేసుపబుచయ్జలమానుస్ల్ చి
ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనుకమెన సెలవ్
తిలి. జా పొది ఎతిక్ సెకుమ్ చి ఉపిప్రి,
ఎతిక్ పెజల్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్ బాసల్ చి
ఉపిప్రి, ఎతిక్ రాజిమ్ చి ఉపిప్రి, జా
జంతుక అదికారుమ్ తంక సెలవ్ తిలి.
8 జా పొది ఒండి బూలోకుమ్ తె జితస
ఎతిక్జిన్ జోక బకి కెరుల. లోకుమ్ నే
జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ తిలొ విరోదుమ్
సుదల్ మారల్ మెండపిలల్చి పుసత్కుమ్ తె,
కచ నవొవ్ తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ జో
జంతుక బకి కెరుల.

9 కంగొడ్ తిలొసొసూన్ తు. కిచొచ్మెలె,
10 “కకక్ దెర గెచుచ్క మెన తిలె, జేఁవ్ క

దెర గెచుచ్క జయెదె.
కో జలె కండాతె మొరవుక మెన తిలె,

జేఁవ్ కండా తెన్ మొరవుక
జయెదె.”

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

జలిసి
11 తెదొడి అనెన్క్ వెరి జంతు

బుఁయి తెంతొ బార్ జలిసి దెకిలయ్.
మెండపిలల్చి రితి జోక దొనిన్ కొముమ్ల్
తిల, గని వెలిల్ అయిచి రితి జో లటట్బొల్ .
12జో †తొలితొచొజంతుచినావ్తెన్జోచి
కామ్ ఈంజొయ్ జరుగ్ కెరయ్, చి మొరి

గాయిమ్ చెంగిల్ జా తిలొ జో తొలితొచొ
జంతుక ఒండిలోకుమ్, ఒండిలోకుమ్ చ
మానుస్ల్ జొకరె రితి, ఈంజొయి జంతు
జేఁవ్ క సికడత్య్. 13 ఆచారిమ్ చ
వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ ఈంజొ జరుగ్ కెరయ్.
కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ దెకుత్’ మెన
జోచి మొకెమ్ ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ
బుఁయిచి ఉపిప్రి ఆగి సూఁయి జతి
రితి కెరయ్. 14 అనెన్, జో తొలితొచొ
జంతుచిమొకెమ్ ఈంజొజరుగ్ కెరుక సెలవ్
తిల ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల కమొచి సెకిక
బూలోకుమ్ తె జితసక ఈంజొ మోసిమ్
కెరయ్. దసిస్, కిచొచ్ ఏక్మోసిమ్ కెరయ్
మెలె, కడుగ్ మ్ క మొరి సెకిచి గాయిమ్
జలెకి జీవ్ తిలొజోఅనెన్క్ జంతుచి రిసొ
ఏక్ బొమమ్ జేఁవ్ తెయార్ కెర జొకరుక
మెన, ఈంజొ జంతు బూలోకుమ్ తె
జితసక సికడత్య్. 15 జో తొలితొచొ
జంతుచి బొమమ్ లటట్బిత్ రితి జీవ్ దెంక
కి ఈంజొ జంతుక సెలవ్ తిలి, చి జో
జంతుచి బొమమ్క నే జొకరసక మొరవుక
కి ఈంజొ, జంతుక సెలవ్ తిలి.

16పడొత్ 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 కెరవంతిరితిఈంజొపెలయ్ తయ్.
17 అనెన్, జా గురు నే కెరవంతె కో
కిచొచ్ గెనుక గే వికుక గే సెలవ్ తయె
నాయ్. 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.

* 13:5 13:5మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. 11:2, 3. 12:6, 14 దెక. † 13:12 13:12 సముదుమ్ తెంతొ
బార్ జలొసొ.
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‡జేఁవ్ చి అంకె ఏక్ మానుస్చి నావ్ తెన్
బెదితి అంకె. జా అంకె కిచొచ్ మెలె,
సొవువ్పుంజొతినిన్ విసొసొవువ్ (666).

14
మెండపిలల్ తెన్ జోచయ్ జల

మానుస్ల్ టీఁవిలిసి
1 తెదొడి అనెన్ దెకిలయ్, ఈందె!

*సీయోను డొంగె జో †మెండపిలల్ టీఁవ
తా, జో తెన్ అనెన్ కొనస్ టీఁవొజ
తిల మెలె, ‡పుంజెక్ దొనిన్ విసొ
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోవయించి నావ్,
దేముడుచి నావ్ జోవయించ నిరెడ్లె
రెగడ్వనల్ మానుస్ల్ తిల. 2 అనెన్,
ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి అవాడ్
రితిచి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్ వెలిల్ అవాడ్ రితిచి,
పరలోకుమ్ తెంతొ చి, ఏక్ అవాడ్
సూనల్య్. ఆఁవ్ సూనిల్ అవాడ్ అనెన్
కీసి తిలి మెలె, వీనెల్ తె బజయ్ తి
అవాడ్ చి రితి తిలి. 3 జలె, జేఁవ్
ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ చి
మొకెమ్, సిఙాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత
టీఁవొజ తా §చెతత్ర్ జీవుల్ చి మొకెమ్, చి
*విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి
మొకెమ్, నొవి గనుమ్ గాయితె తిల.
ఈంజ బూలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెంతొ
గెననల్, ఈంజేఁవ్ పుంజెక్ దొనిన్ విసొ
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ క పిటట్వ,
జా గనుమ్ అనెన్ కో సికుక నెతిరి.

4ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ కీసమానుస్ల్మెలె,
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
జొయియ్దాఅసెస్చి రిసొ, ఇనెన్చి చోండితె
కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయెనాయ్.

సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ దూత
ఉడిడ్తె తిలిసి

6 తెదొడి, అనెన్క్ దూతక దెకిలయ్.
పొదుద్ ఆగాసుమ్ చి మదెనె జో ఉడిడ్తె
తిలొ. కిచొచ్క మెలె, బూలోకుమ్ తె
జితస్ క, ఎతిక్ రాజిమ్ చక, ఎతిక్
సెకుమ్ చక, ఎతిక్ బాసచక, కెఁయఁక
తెఁయఁక తతి పాడ్ నే జతి సుబుమ్
కబుర్ ఎతిక్ పెజల్ క సూనవుక మెన,
జా సుబుమ్ కబుర్ దెరన గెతె తిలొ.
7 అనెన్, జో గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్
మెన కేక్ గలనొల్ మెలె, “దేముడుక
బియఁ కెర జోక గవురుమ్ కెర! కిచొచ్క
మెలె, జో ఎతిక్ మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర
సిచచ్ కెరుక, బవుమానుమ్ దెతి గడియ
పాఁవ జా అసెస్. అనెన్ పరలోకుమ్,

‡ 13:18 13:18 గీకు బాస చి ఎబీబాస రెగిడత్ రితితె ఎతిక్ అచుమ్ క ఏక్ విలువ తయెదె. జేఁక, ఏక్మానుస్చి
నావ్ చ అలవాటుల్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె. ‘నీరొ సర్’ మెలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ అగెగ్ వెలిల్ రానొ జలొసొ ఎకిక్లొచి
నావ్ క సొవువ్ పుంజొ అరవయ్ సొవువ్ నంబర్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె, చి యోహాను ఈంజ పుసత్కుమ్ రెగిడల్
దినాల్ క ఇదిల్ అగెగ్, జో నీరొ సర్ నంపజలసక అలల్ర్ కెరె తిలొ. గని పడొత్ అయ్ ల నంపజలసక అలల్ర్ కెరల్,
మానుస్ల్ చ నవొవ్క కి జయిలెకక్ తయెదె. జేఁక, కచి రిసొ సంగితయ్ గే నేనుమ్. * 14:1 14:1 ‘సీయోను
డొంగు’ చి ‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జితి టాన్ క, మెలె పరలోకుమ్ క,
టాలిచ నవొవ్ జవుల. † 14:1 14:1మెలెయేసుపబు. ‡ 14:1 14:1ఈంజ నంబర్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, ‘పూరిజలిసి’, ‘ఒగగ్ర్ జలిసి’,చిఇనెన్, ‘యేసుక నంపజలసమొతుత్ మ్ చిలెకక్పూరిజలిసి’. ఈంజనంబర్
జయిటాలికచి నంబర్. ఎకిక్ జయినంబర్ చిఎతల్యిజవులమేనుమ్నాయ్, గని ‘జోవయింక నంపజలస ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ జిన్ జవుల’ మెలి అరుద్ మ్ ఇనెన్తెన్ కెరనుమ్ దె. పూరుగ్ మ్ తెంతొ యూదుల్ తె బార సెకుమ్ లు తిల, చి
యేసుకబారజిన్సిసుస్ల్తిల. పడొత్ జోవయించబారజిన్సిసుస్ల్జోవయించబారజిన్బారికుల్జల. 144,000
మెలె,బారబార వెయిలు. మెలె 12వెయిలు x 12వెయిలు x 1000 = 144,000. § 14:3 14:3 4:6-8.
* 14:3 14:3 4:4. † 14:4 14:4 నెంజిలె ‘నెతొవ అసెస్’. 3 నంబర్ తె కి అనెన్ గెననల్సక గెననల్సక
నెతొవిలసమెనుక జయెదె.
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బూలోకుమ్, సముదుమ్, పానిచ
ఊంటలు జెరమ్య్ లొ జోకయ్ నంపజా
బకి కెర!” మెనసాడుప కెరల్న్.

8 అనెన్క్ దూత, జలె, ఇనెన్తెన్
దొనిన్చొ, జో అగెగ్చొ చి పటిట్ ఉడడ్ గెచచ్,
కిచొచ్ మెలన్ మెలె, ‡“వెలిల్ బబులోను
పటున్మ్ సేడ అసెస్. ఎతిక్ పెజల్ క జాచి
లంజె ఆస, రగుమ్ చి దాచ రసుస్మ్
పియడిల్సి జా.” 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 పాని గట
నే బెదయ్ తె, జోచి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ చి
గినన్తె పివులచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్చ
జోచ దూతల్ చి మొకెమ్, చి మెండపిలల్చి
మొకెమ్, ఎరన జతి ఎడిద్ జతి ఆగి లగితి
వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచ బాదల్ సేడుల.
11 జేఁవ్ చి జా సిచచ్చి దుమొమ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక బార్ జతె తా వెగ గెతయ్.
జో జంతుక చి జోచి బొమమ్క జొకరసక
చి జోచి గురు గలవనల్సక, రాతి మెదెద్నె
కిచొచ్ నే పుండితె తవుల.” మెన దూత
సాడుప కెరల్న్. 12ఈంజ కోడుతె కిచొచ్
జాగరబెదితయ్మెలె,యేసుపబుచయ్
జల మానుస్ల్, మెలె దేముడుచి కోడు
రితి ఇండితస, యేసుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ తె ఇండితస, జేఁవ్ బాదల్
ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తె తంకయ్.

పబుచి తెడిచి విసాంతిచి రిసొ
పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్

13 తెదొడి పరలోకుమ్ తెంతొ చి
ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి కిచొచ్ సూనల్య్

మెలె, “ఏక్ కోడు రెగుడు. అపెప్ తెంతొ
యేసుపబుచి తెడి తా కో మొరుల
గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి. మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ 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 చి జా అవాడ్
సంగిలన్.
బూలోకుమ్ చి పంటొ

14అనెన్ 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.

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

బూలోకుమ్ చి పంటొ దూత
లాయిలిసి

17తెదొడి అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ చి
దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జలన్.
జో వాండి కెరిల్ కొడెవ్లి దెరన అసెస్.
18 తెదొడి, అనెన్, ఒతత్చి బలి దెతి టాన్
తెంతొఅనెన్కొల్ దూతబార్ జలన్. ఈంజొ
దూతక ఆగిచి ఉపిప్రి అదికారుమ్
తిలి. వాండిచి కొడెవ్లి దెరొల్ దూతక
కేక్ గల కిచొచ్ మెన గటిట్ఙ అవాడ్

‡ 14:8 14:8టాలికరోమ్పటున్మ్ క ‘బబులోను’మెంతతి,ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’చిపుసత్కుమ్ తె. § 14:16
14:16 మతత్యి 13:24-30 దెక. చెంగిల్ చి తిఁయ తయెదె, వెరిచి డయ గెలెదె. మతత్యి 13:36-43 దెక.
జోవయించిపునిన్మ్ జలసక పరలోకుమ్ తె తిఁయ తయెదె,పాపుమ్తెన్తాఁ గెలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలెదె.
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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. 19 జాకయ్, జో
దూత బూలోకుమ్ తె జోచి కొడెవ్లి
తెన్ బూలోకుమ్ ఎతిక్చి దాచ పంటొ
లాయిలన్, చి దేముడుచి కోపుమ్ చి
సిచచ్ జతి జోచి గనన్తె గల దిలన్.
20 పటున్మ్ చి కోట ఒతత్ల్ తొచి జా
రసుస్మ్ గెచచ్య్ తి గనన్తె పండుల్
సుఁదిల, చి జా సుఁదిలిస్ చి గనన్ తెంతొ
లొఁయిసూఁయిజాగెలి. కెదిద్చిమెలె,ఏక్
గోడొక చపల్యితి కలెమ్ చి ఎదిలిడోంకుతె
జాలొఁయిబెర కెదిద్ దూరికపాఁవిలిమెలె,
దొన్ పుంజొ మయిలుచి ఎదిలి దూరి
పాఁవిలి.

15
ఆకర్ క దెత సతుత్ సిచచ్ల్

1 పడొత్ , పరలోకుమ్ తె అనెన్క్ వెలిల్
గురు దెకిలయ్. జా వెలిల్చి, ఆచారిమ్ చి
గురు కిచొచ్ మెలె, దేముడుచ సతుత్
సిచచ్ల్ అతిత్ దెర తిల సతుత్ దూతల్ క
దెకిలయ్. ఈంజఆకర్ 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 టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్.
3 జేఁవ్ దేముడుచొ సేవ కెరొసొ జలొ
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 ఎకిక్లొయి పరలోకుమ్ 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.

7 తెదొడి, §చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఏక్ జీవ్,
జేఁవ్సతుత్ దూతల్ కఎకెక్క్సతుత్ బఙర్ చ
గినన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ గినన్ల్ తె కిచొచ్
బెర తిలి మెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక జితొ
దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్. 8 జా
దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె
దేముడుచి ఉజిడి తెంతొ చి జోచి సెకి
తెంతొచిదుమొమ్ బెర తిలి,చిజేఁవ్ సతుత్
దూతల్ దెరల్ సతుత్ సిచచ్ల్ కుటిట్తె ఎదక,
కోయిజాదేముడుచిగుడిచితెడికతెడిచి
గదితె పెసుక నెతిరి.

* 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’మెనఒతత్చి తెడిక తెడిచి గదితెజా
ఆగన్ల్ తిలి పెటె తిల. † 15:6 15:6 15:1. ‡ 15:6 15:6 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితె

పూజరుల్ దస పాలల్ గలన దస పటక్ల్ బందన తవుల. § 15:7 15:7 4:6-8.
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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.

2 జాకయ్, తొలితొచొ దూత గెచచ్,
బుఁయిచిఉపిప్రిజోచి గినన్చి సిచచ్ సువ
దిలన్. జో జంతుచి గురు కెరవన జోచి
బొమమ్క జొకరల్ ఎతిక్ మానుస్చి అఁగి
ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చ గవోవ్ జల.

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

4 తినిన్చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్
గడొడ్చి ఉపిప్రి, ఊటల్ చి ఉపిప్రి సువ
దిలన్, చి లొఁయి జా గెల. 5 పితి
పానిలొఁయిజతి సిచచ్చొజోదూత కిచొచ్
సంగిలిసి సూనల్య్మెలె,
“తుయి అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ,

పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
తుచతీరుప్లు సిచచ్లు ఎతిక్సరిగాఅసిత్.
6 కిచొచ్కమెలె,తుచయ్జలమానుస్ల్ చి

లొఁయి, చి తుచ కబురుల్ సంగిల
మానుస్ల్ చిలొఁయి

విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ సుఁవితికయ్,
జేఁవ్ తుచ మానుస్ల్ చి లొఁయి

సువిలసయ్ పింక మెన
జోవయింకయ్లొఁయిదాఅసిస్సి.
జోవయింక జెతి బట్ వాడ్,జా!
జోవయించిపాపుమ్జెఁవివ్ కతతి!”
మెన జో దూత సంగిలన్. 7 తెదొడి బలి
దెతిటాన్ కిచొచ్ మెన కేక్ గలీల్స్ సూనల్య్
మెలె,

“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 జతి నాయ్, ములిత్
నాయ్, చిజోక గవురుమ్ దెతినాయ్.

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
జోవయించ గావోవ్చి రిసొ పరలోకుమ్
తిలొ దేముడుక సాపెనల్ సంగిల, గని
జేఁవ్ కెరల్ కమొక విసారుమ్ జతి నాయ్,
ములిత్నాయ్.
సొవువ్చొ దూత సువ దిలి సిచచ్

12 సొవువ్చొ దూత జోచి గినన్చి
సిచచ్ *యూఫటీసు మెలి వెలిల్ గాడుచి
ఉపిప్రి సుఁవ దిలన్, చి తూరుప్ పకక్
తెంతొ జెత రానల్ జెతికయ్ వాటు
తెయార్ జతి రిసొ జాచి పాని అటట్
గెలి. 13 పడొత్ †వెలొల్ జో అయిచి చోండి
తెంతొ, ‡వెరి జో జంతుచి చోండి తెంతొ
అనెన్§ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొసొ
ఆఁవ్ మెన అబదుద్ మ్ క సంగితొసొచి
చోండి తెంతొ మండుకుల్ చ రిత తినిన్

* 16:12 16:12యూదుల్ చిదేసిమ్ కజాగాడు తూరుప్ పకక్య్తయెదె. ఇదిల్ దూరి తయెదె. † 16:13
16:13 సయ్ తాన్జయెదె. 12:3, 9. ‡ 16:13 16:13 13:1 దెక. § 16:13 16:13బుఁయితెంతొచొ
జంతు; 13:14, 19:20.
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బూతల్ బార్ జలిసి దెకిలయ్. 14జేఁవ్,
సయ్ తాన్ చి సేవ కెర బూతల్ జవుల,
చి వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెర కెర, ఒండి
లోకుమ్ చరానల్ తె గెతతి. కిచొచ్కమెలె,
ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోచిసెకిఅదికారుమ్దెకయ్ తివెలిల్ సిచచ్
కెరి దీసిచి యుదుద్ మ్ క తెయార్ జతి
రిసొ, జేఁవ్ రానల్ క ఎకిక్తె కుడవుక.
15జలె, ఎబీబాసతెన్ *‘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
రితి జోవయించ పాలల్ సుదిద్ తతి రితి
దెకనుల గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి”
మెన పబు సంగితయ్.

17 సతుత్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్
ఆగాసుమ్ చి వాదుచి ఉపిప్రి సువ
దిలన్, చి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి
గుడి తెంతొ, సిఙాసనుమ్ తెంతొ, గటిట్ఙ
అవాడ్ తెన్ కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “జరుగ్
జలి!” మెలన్, 18 చి బిజిలి మొలిక్లి,
అవాడ్ అయ్ లి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి ఒగగ్ర్
వెలిల్ బూకంపుమ్ అయ్ లి. కెదిద్ వెలిల్చి
మెలె, మానుస్ల్ బూలోకుమ్ తె తొలితొ
తిలిసి తెంతొ కెఁయయ్ నే జరుగ్ జలి
ఎదిలి బూకంపుమ్ అయ్ లి. 19 జా
బూకంపుమ్ జతికయ్, వెలిల్ పటున్మ్
తినిన్ వాటల్ జా గెలి, చి దేముడుక నేనల్
మానుస్ల్ చ రాజిమ్ ల్ చ పటన్ల్ పాడ్
జల. చిజోచిఎదివాట్కోపుమ్ చిసిచచ్చి
గినన్య్ తిలిసి జా †వెలిల్ బబులోను
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ పూరి పియ గెలిత్

రితి, దేముడు నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరల్న్.
20 పడొత్ ఎతిక్ డిబబ్ ఉటట్ నిగిల్ రితి
జా డీసిత్ నాయ్, చి కేన్ డొంగుర్ లు డీసిత్
నాయ్. 21 అనెన్, వెలొల్ వెలెల్ల కరపతల్
ఆగాసుమ్ తెంతొ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి
సేడల్. ఏక్ ఏక్ కరపతుత్ ర్ దొనిన్ విసొ
దెసు కేజిల్ చి ఎదిలి జాడు తవుల,
చి జా సిచచ్ కెదిద్ అలల్ర్ కెరిల్ మెలె, ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చి రిసొ,జా సిచచ్చ దెబబ్ల్ క
మానుస్ల్ దేముడుక సాపెనల్ కెరల్.

17
వెలిల్ లంజెచి తేర్ బోద మెన వెలిల్

బబులోను
1 తెదొడి, 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. 2 జాచి తెన్
బూలోకుమ్ చ రానల్ లంజె జా అసిత్, చి
జాచిలంజెచిదాచ రసుస్మ్పియపియ,
బూలోకుమ్ తె జితస మచచ్యి అసిత్”
మెన సంగిలన్.

3 తెదొడి జో దూత అంక ఏక్ బయిలె
కడ నిలన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, 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, తియనతిలి. జాచిఅతిత్ కిచొచ్
తిలిమెలె,జాచిలంజెచవెటాక్రలు కీడుల్

* 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 16:19ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’చిపుసత్కుమ్ తె కేన్ సుటుట్ ‘బబులోను
పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్, బెరె. గని పడొత్ తిల అనెన్ దస అలల్ర్ చ పటన్ల్ రాజిమ్ లుచి రిసొ
కి ఉచరుక జయెదె. * 17:4 17:4ఊద రంగు మెలె, ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లెఊద రంగు జయెదె.
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బెర తిలి బఙర్ చి గినన్ దెర తిలి. 5 పడొత్
జాచి నిరెడ్ గుటుట్ చి ఏక్ నావ్ రెగడ్ తిలి.
‘†వెలిల్ బబులోను పటున్మ్, లంజె జల
తేర్ బోదల్ క అయయ్సి, బూలోకుమ్ చ
వెటాక్రల్ క అయయ్సి’ మెలి నావ్ రెగడ్
తిలి. 6 అనెన్, జా తేర్ బోద కీసి
తిలిసి దెకిలయ్ మెలె, దేముడుచ జల
మానుస్ల్ చిలొఁయిక, చియేసుచినావ్ చి
రిసొవిరోదుమ్సుదల్మారల్మానుస్ల్ చి
లొఁయిక, జా తేర్ బోద మచచ్ తిలి. జా
తేర్ బోదక దెక, బలే ఆచారిమ్ జలయ్.
7 గని దూత అంక, “కిచొచ్క ఆచారిమ్
జతసి? జా తేర్ బోదచి రిసొ, చి సతుత్
బోడివొ దెసుస్ కొముమ్ల్ తిలి, జా వెసిలొ
జంతుచి రిసొచి గుటుట్ చి అరుద్ మ్ తుక
సంగిందె. 8 జలె, తుయి దెకిలొ ‡జంతు
అగెగ్ తిలన్, గని అపెప్ నాయ్, చి §మటుట్
నెంజిలి జా వెలిల్ గొయి తెంతొ జో వెగ
జా, నాసెనుమ్ జా గెచుచ్క అసెస్. జలె,
‘పరలోకుమ్ తె జా జితు’ మెన లోకుమ్
నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ మెండపిలల్
జలొ యేసు ఏక్ *పుసత్కుమ్ తె జోక
నంపజతసచ నావొవ్ రెగడ్ అసెస్. జలె,
బూలోకుమ్ తె జితసతె కచ నవొవ్ జా
పుసత్కుమ్ తె తయెనాయ్గే,జోజంతుక
దెకుకయ్ ఆచారిమ్ జవుల. జో తిలొ,
అపెప్ నాయ్, గని పడొత్ క అనెన్ బార్
జయెదె.

9 “ఈంజ ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరనుక
జలె, బుదిద్ గాయ్నుమ్ అవ్ సురుమ్.
జంతుచసతుత్ బోడివొకిచొచ్జవులమెలె,
జా తేర్ బోద వెస తిల †సతుత్ మెటట్ల్.
10అనెన్, సతుత్ రానల్జేఁవ్ జవుల. జేఁవ్
రానల్ తె పాఁచ్ జిన్ కేడ అసిత్, ఎకిక్లొ

అపెప్ అసెస్, చి అనెన్కొల్ జెంక నేతయ్,
అనెన్, జో అయ్ లె, ఎకిక్ గడియకయ్
తయెదె. 11అగెగ్ తిలొ అపెప్ నెంజిలొ జో
జంతు, జలె, జో అటుట్ చొ రానొ జయెదె,
గని జేఁవ్ అనెన్ సతుత్ జిన్ తె బెదితొసొ
జయెదె, చి జో నాసెనుమ్ జా గెచుచ్క
అసెస్.

12 “పడొత్ తుయి దెకిల దెసుస్
కొముమ్ల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, ఏలుప కెరి
అదికారుమ్ నేతయ్ గని అదికారుమ్
దొరుక్ జా దెసుస్జిన్ రానల్ జవుల.
జేఁవ్ చి సమయుమ్ జా అయ్ లె, జో
జంతు తెన్ ఎకిక్ గడియకయ్ రానల్
జా ఏలుప కెరి సెకి జేఁవ్ క దొరుక్
జయెదె. 13 ఈంజేఁవ్ ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్
తా, జో జంతుచి అతిత్ జోవయించి
సెకి జోవయించి అదికారుమ్ సొరప్
కెర దా, జోవయించి కామ్ జరుగ్ కెర
దెవుల. 14 ఈంజేవ్ జో మెండపిలల్చి
ఉపిప్ర్యుదుద్ మ్ కెరుల, చి ‡మెండపిలల్
జోవయించిఉపిప్రి జీనెదె. కిచొచ్క మెలె,
పబుల్ క పబు, రానల్ క రానొ జో, చి జో
తెన్ తిలసక కిచొచ్ మెనుక జయెదెమెలె,
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 కొముమ్ల్ జల రానల్,
జలె, జంతు తెన్ బెద, లంజె జా తిలి
తేర్ బోదక జేఁవ్ ఒగగ్ర్ విరోదుమ్ జవుల.
జేఁవ్ జాక §పాడ్ కెర, డుమ్ డి కెర,

† 17:5 17:5 ‘వెలిల్ బబులోను’ మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. జా పటున్మ్ జా రాజిమ్ చ రానల్
నంపజలసకజేఁవ్పొదులెఒగగ్ర్అలల్ర్ కెరెతిల. ఒతత్ తెంతొఒగగ్ర్రాజిమ్ లుచ కిదసఅలల్ర్ కెరఅసిత్. ‡ 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 దొమితియన్
మెలొసొ సగుమ్ వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ సర్ రానొ జలన్, చి జో కి నీరొచి రితి నంపజలసక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరల్న్. జో
కి ‘ఆఁవ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’ మెన సంగితె తిలన్. అనెన్ దస అలల్ర్ కెరస పడొత్ తిల. § 17:8
17:8 11:7 దెక. * 17:8 17:8 3:5, 13:8 దెక. † 17:9 17:9 రోమ్పటున్మ్ సతుత్ మెటట్ల్ చిఉపిప్రి
తిలి. ‡ 17:14 17:14యేసుపబు, గెద. § 17:16 17:16 పడొత్ రోమ్ పటున్మ్ చిరాజిమ్ దస అలల్ర్
జలి.
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జాచి ఆఁగ్ చి సిద కాఁ కెర, జాక ఆగితె
డయ గెలుల. 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడు
సంగిల కొడొచి కామ్ పూరి నెరవెరుస్ప
జతె ఎదక, జేఁవ్ ఎకిక్ మెనుస్ తా
జోవయించి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక మెన,
జో జంతుచి అతిత్ జోవయించి రానల్ చి
సెకి అదికారుమ్ జేఁవ్ సొరప్ కెర దా,
జోచికామ్జరుగ్ కెరుకమెన,దేముడుయి
జరుగ్ కెర అసెస్. 18 అనెన్, తుయి
దెకిలితేర్ బోదకొనిస్మెలె,బూలోకుమ్ చ
రానల్ చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలి *వెలిల్
పటున్మ్ జయెదె,” మెన దూత అంక
సంగిలన్.

18
బబులోను చి తీరుప్

1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,
అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత
అయ్ లిసి దెకిలయ్. జోక ఒగగ్ర్
అదికారుమ్ తిలి. జోచి ఒగగ్ర్ ఉజిడిక
ఒండిబూలోకుమ్ఉజిడ్జాగెలి. 2పడొత్
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్మెనఒరస్ దిలొ
మెలె,
“వెలిల్ బబులోను సేడ గెచచ్ అసెస్, సేడ

గెచచ్ అసెస్.
జాబూతల్ జితిటాన్జాఅసెస్;
ఎతిక్ వెటాక్రుమ్ చి బూతుమ్ రకితి

టాన్,
ఎతిక్ గరిచ్ పిటట్ రకితి టాన్జా అసెస్.
3 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ చి లంజె ఆసచి

రసుస్మ్ పియ
రాజిమ్ లు ఎతిక్చమానుస్ల్ మచచ్ గెచచ్

అసిత్, చి
జేఁవ్తెన్ఈంజలోకుమ్ చరానలులంజె

జా అసిత్,
చి జేఁవ్ చి పాపుమ్ చ ఆసల్ చి

సొమాస్రుమ్ క
ఈంజలోకుమ్ చసావుకరుల్ సొమాస్రుమ్

జా అసెత్.”

మెనజో దూత సంగిలన్.
4తెదొడి, పరలోకుమ్తెంతొచిఅనెన్క్

అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్మెలె,
“జాచపాపల్ తె తూమ్ నే బెదితి రిసొ,
జాచ సిచచ్ల్ చ దెబబ్ల్ తుమ్ క నే జెతి

రిసొ
అంచ పెజల్, జాచి తెంతొ తుమ్ బార్

జా.
5జా కెరల్ పాపల్ కెతిత్ మెలె,
ఆగాసుమ్ఎదపాఁవిత్రితికొటుట్ 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 చి జా పితి

రితి
అనెన్ దొనిన్ వాటల్ కలొవదాస.
7 జాక జయియ్ కీసి గవురుమ్ ఉచరన

పోకిరి 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 నంపజల

మానుస్ల్
9 దసిస్, వెలిల్ బబులోను తెన్ లంజె

జా పోకిరి జల బూలోకుమ్ చ రానల్ జా
డడిడ్తి సిచచ్చి దుమొమ్ దెక, జాచి రిసొ
ఏడుకుడు జవుల. 10 జా సిచచ్ జత
బాదల్ క బియఁ కెర, దూరి టీఁవొజ తా
కిచొచ్ మెన ఏడుల మెలె,

* 17:18 17:18 జేఁవ్ పొదులె రోమ్ పటున్మ్ క దసిస్ సెకి తిలి. పడొత్ అనెన్ సగుమ్ దేసిమ్ లు దస అలల్ర్ కెర
అసిత్.
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“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 బెదితయ్మెలె,
“తుయిపెటిట్ ఆస జలిపంటొతుకముల

దా అసెస్, అనెన్
తుక కెఁయఁక అనెన్ నే దొరుక్ జతి రితి,
తుచి సుకుక్మ్ తుచి బడాయ్ జలిస్

పూరి గెలి.”
15జాలంజెచిపటున్మ్ తెజోవయించి

సామన్ దొరుక్ కెరన ఇస పుసత్కల్ వికిల
సావుకరుల్ కి దూరి టీఁవొజ, జాచి సిచచ్చ
బాదల్ క బియఁ కెర, ఇసిమెనఎదారుద్ 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!
17 ఎకిక్ గడియయ్ జాచి సొమాస్రుమ్

పూరిపాడ్జాఅసెస్!”
మెన ఏడుకుడు జవుల.
పడొత్ , ఓడల్ ఇండయ్ త ఎజొమానుల్ ,

సముదుమ్ తె గెతస, ఓడల్ తె కూలి
కామ్కెరస,చిసముదుమ్జీనబియాయ్రి
కెర ఎతిక్జిన్ దూరి టీఁవొజ, 18 జా
లంజెచిపటున్మ్డడిడ్తిస్ చిదుమొమ్ దెక,
కిచొచ్ మెన ఒరిస్ల మెలె,
“ఈంజ పటున్మ్ చి ఎదిలి కేన్ పటున్మ్

అసెస్?”
మెన దుకుమ్ క కేక్ గల. 19జోవయించ
బోడిలెదూడివించనఏడుకుడుజాకిచొచ్
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 గడియయ్ పూరి నాసెనుమ్ జా

గెచచ్ అసెస్!
20 ఓ పరలోకుమ్, దేముడుచ ఓ

మానుస్ల్,
జోచ బారికుల్ జలస, జోచ కబురుల్

సంగిలస,
జాచి రిసొ సరద్ జా!
కిచొచ్క మెలె,
జాతుమ్ క అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ,
దేముడు జాక తీరుప్ కెర,
సిచచ్ కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గలల్.

21తెదొడి, సతుత్ చొ ఏక్ దూత ఎకిక్లొ
తిరేవ్లిచి ఎదిలి జాడుచి ఏక్ పతుత్ రు
ఉకుక్ల, సముదుమ్ తె గల కిచొచ్ మెన
సంగిలన్మెలె,
“ఓ బబులోను వెలిల్ పటున్మ్,

* 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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తుయి ఇసి డీస గలిజాఅనెన్ కెయయ్ఁక కి
డీసె నాయ్.

22 అనెన్ వీన బజాయ్ తి అవాడ్, ఎతిక్
బజెన బజాయ్ తిసి,

మూరిపుఙితిసి, నపిప్ర్ మూరిపుఙితిసి,
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 తి

నాయ్.
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 లుచమానుస్ల్మోసిమ్
జా గెల.

24 అనెన్, జేఁవ్ తెయి దేముడుచ కబురుల్
సంగితసచి,

జోవయించయ్ జల మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ చి,

అనెన్ బూలోకుమ్ తె మానుస్ మారల్స
ఎతిక్జిన్ చి

లొఁయి జా పటున్మ్ తె డీసిలిచి సిచచ్
జలి”

మెన సతుత్ చొ జో దూత సంగ
సముదుమ్ తె వెలొల్ పతుత్ రు గలిలన్.

19
జా లంజెచి పటున్మ్ క పబు సిచచ్

కెరిల్సి
1 ఇనెన్చి పడొత్ , పరలోకుమ్ తెచ

ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జటుట్ తెన్ కేక్ గలిస్ చ
అవాడుల్ సూనల్య్. కిచొచ్ మెన కేక్ గల
మెలె,

“*దేముడుక జెయియ్!
రచచ్న, గవురుమ్, సెకి, అమ్ చొ

దేముడుతెయిఅసెస్!
2 “జోచ తీరుప్లు సిచచ్లు సతిత్మ్ చ,

సరిగచ.
జేఁవ్ చ లంజె కమొక ఒండి లోకుమ్ క

నాసెనుమ్ కెరిల్ జా వెలిల్ లంజెక
జో తీరుప్ కెర సిచచ్తె గల అసెస్,
చిజోచసేవ కెరసచిలొఁయిజాసువ దిలి

రిసొచి సిచచ్
జో నెరవెరుస్ప కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గల, 3అనెన్క్ సుటుట్ ఇసి మెన
కేక్ గల,
“దేముడుక జెయియ్!
జా లంజె జలి వెలిల్ పటున్మ్ డడడ్ గెలి

దుమొమ్
నే కుటిట్తె కెఁయఁక తెఁయఁక వెగ

గెతయ్!”
మెన కేక్ గలిల.

4 తెదొడి †విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్, చి ‡సింగాసనుమ్ చి
సుటుట్ నంత టీఁవొజ తా చెతత్ర్ జీవుల్
సెరున్ సేడ, సింగాసనుమ్ తె వెస తిలొ
దేముడుక,
“ఆమేన్! దేముడుక జొఒర!”
మెన సంగ బకి కెరల్. 5అనెన్, కిచొచ్ మెన
సంగ సిఙాసనుమ్ తెంతొ ఏక్ అవాడ్
అయ్ లిమెలె,
“తుమ్ జోచ సేవ కెరస, తుమ్ జోక

బితస,బాల వెలొల్ ఎతిక్జిని,
అమ్ చొ దేముడుచి గవురుమ్ గాయ!”
మెన అవాడ్ అయ్ లి.
మెండపిలల్చి పెండిల్

6 తెదొడి ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి
అవాడ్ అయ్ లి రితి, ఒగగ్ర్ ఉరుమ్ల్
కెరిల్స్ చి అవాడ్ అయ్ లి రితి, ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ చ అవాడుల్ రితి సూనల్య్. కిచొచ్
మెన కేక్ గలల్ మెలె,
“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక

జొఒర!
* 19:1 19:1 జోవయించి బాస తెన్ ‘హలెల్లూయా!’ మెన కేక్ గలుల, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
జెయియ్!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ † 19:4 19:4 4:4 దెక. ‡ 19:4 19:4 4:6-8 దెక.
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పబు జలొ అమ్ చొ దేముడు ఏలుప
కెరయ్!

7 మెండపిలల్చి పెండిల్ జతి సమయుమ్
జాఅయ్ లి, చి

§పెండిల్ ఉబేడ్ తెయార్ కెరన అసెస్చి
రిసొ

ఆఁవ్ సరద్సంతోసుమ్జా,జోక గవురుమ్
కెరుమ!

8 పెండిల్ ఉబేడ్ చొకిక్ల్ చి పూరి 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.

9అనెన్జో దూతఅంక కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “ఇసి రెగుడు, ‘మెండపిలల్చి
పెండిల్ విందుతె బుకారల్సక చెంగిలి’ మెన
రెగుడు”మెలన్, చిఅంక అనెన్, “ఈంజ
కొడొ దేముడుచి సతిత్మ్ చ కొడొయ్”
మెలన్. 10 తెదొడి, బకి కెరుక మెన, జో
దూతచి చటెట్ సెరున్ సేడల్య్, గని అంక
జో, “దసిస్ కెరుక నాయ్. తుచి రితి,
యేసుక నంప కెరల్ తుచ బావుడుల్ చి రితి
జయిందె. మెలె, దేముడుక సేవ కెరొసొ
జయిందె. అంకపోని, గనిదేముడుకయ్
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,
చిఆదె! చొకిక్లొగోడొ! జోతెవెసిలొసొచి
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. 13 లొఁయితె బుడడ్
తిలొ పాలుమ్ జో గలన అసెస్, చి జోక
తిలి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడుచి
†కోడు’ మెలి నావ్ తిలన్. 14 అనెన్,
పరలోకుమ్ చ సయ్ నుయ్ములు కి, సుదిద్
తిలి చొకిక్లి చెంగిలి బటట్చ పాలల్
గలన, చొకిక్ల గోడల్ తె జేఁవ్ కి వెగ,
జోచి పటిట్ గెతతి. 15 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుక ‡నేనల్ మానుస్ల్ క మారి
వాండితిలి కండాజోచిచోండితెంతొబార్
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
17 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,

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 జా తా. 18 రానల్ చి
సిద, వెయిజమానుల్ క వెలొల్ చి సిద, ఒగగ్ర్
సెకిబలుమ్ మానుస్ల్ చి సిద, గోడల్ చి
సిద, జోవయింతె వెగితసచి సిద, ఎతిక్
రగల్ మానుస్ల్ చి సిద; జేఁవ్ గొతి

§ 19:7 19:7 ‘మెండపిలల్క గెతి బూలి’మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె,యేసుకీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్,
నంపజలసమొతుత్ మ్ చిసంగుమ్,ఎపెసు కచిఉతుమ్ 5:31-32,యిరీమ్యా 2:1-3,యెసయా 49:18, 69:10.
పడొత్ జేఁవ్ నంపజలస గెచచ్ జింక తిలి నొవియెరూసలేమ్,మెలె పరలోకుమ్ చి పటున్మ్ క కి ‘మెండపిలల్చి బూలి’
మెనుల. 21:9, 10. * 19:8 19:8 నెంజిలె ‘పబుచయ్ జలమానుస్ల్’ మెనుక జయెదె. † 19:13
19:13యోహాను 1:1. ‡ 19:15 19:15 నెంజిలె ‘నెసిలమానుస్ల్ క’మెనుక జయెదె.
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నెంజిలస జలెకి, గొతిమానుస్ల్ జలెకి;
బాల వెలొల్ చి సిద కసెత్” మెన, దూత
పిటట్ల్ క సంగిలన్.

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

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

20
సయ్ తాన్ మటుట్ నెంజిలి గొయితె

వెయివెరుస్ల్ తతి సిచచ్ జతిసి
1 అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,

పరలోకుమ్ తెంతొ దూత ఎకిక్లొ ఉత
జెతె తిలిసి దెకిలయ్. జోచి అతిత్ మటుట్
నెంజిలి జా *వెలిల్ గొయిచి తాలుమ్
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, వెయి వెరుస్ల్ జో దసిస్ తతి రితి
జోక బంద గెల కెర, 3మటుట్ నెంజిలి జా
గొయితెగలదా, వెయివెరుస్ల్ గెతెఎదక
దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ క జో అయి
అనెన్ నే మోసిమ్ కెరి రిసొ, జోచి ఉపిప్రి
డంక దిలన్. జా వెయివెరుస్ల్ గెలె,జోక
గడియవిడద్ల్ కెరుక.

కీసుత్ తెన్ వెయి వెరుస్లు ఏలుప
కెరుక

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

యుదుద్ మ్ కెరిసి
7 జేఁవ్ వెయి వెరుస్ల్ కేడెల్, జో జేలి

జలిసి తెంతొ సయ్ తాన్ విడద్ల్ జా,
8 ‘గోగు’ ‘మాగోగు’ మెన బూలోకుమ్ చ
చెతత్ర్ పకక్లెచదేముడుక నేనల్ మానుస్ల్

§ 19:20 19:20 సముదుమ్ తెంతొబార్ జలొసొ 13:1. * 19:20 19:20 బుఁయి తెంతొబార్ జలొసొ

13:11. * 20:1 20:1 9:1 దెక. † 20:5 20:5మెలె, వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి సిచచ్తె గెతిసి. 20:14.
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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 తెంతొ ఆగి సూఁయి జా
జోవయింక డయ గెలి. 10 జోవయింక
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
సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెననొల్సొ కి ఒతత్య్
గలిజా అసిత్. జేఁవ్ రాతిమెదెద్నె కెఁయఁక
తెఁయఁక నే పిటెత్, ఒతత్ సిచచ్ల్ బాదల్
జతె తవుల.
మొరల్సక ఆకర్ చి తీరుప్ జతిసి

11 అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, వెలిల్
చొకిక్లి సిఙాసనుమ్, చి జాచి ఉపిప్ర్
వెసిలొసొక దెకిలయ్. జోతె తెంతొ
బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ నిగ గెల, చి
జేఁవ్ క అనెన్ కేన్ టాన్ నాయ్. 12తెదొడి
కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, బాల వెలొల్ మొరల్స
ఎతిక్జిన్ సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ
తతికయ్,పుసత్కల్ *ఉగిడల్. పడొత్ అనెన్క్
పుసత్కుమ్ ఉగిడల్; పరలోకుమ్ తె జింక
సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్.
జలె,మొరల్స జేఁవ్ కెరల్ కమొచిరిసొజేఁవ్
పుసత్కల్ తె రెగడ్ తిలి రితి తీరుప్ జల.

13 తెదొడి, జేఁవ్ తె మొరల్సక
సముదుమ్సొరప్ కెర దిలి,అనెన్మొరున్
చిమొరల్స రకితిటాన్ఒతత్ తెంతొతిలసక
సొరప్ కెర దిల,చిసముదుమ్ తెమొరల్స,

చి మొర మొరల్స, రకితి టాన్ తె తిలస
ఎతిక్జిన్ జీవ్ జా, సింగాసనుమ్ చి పురె
టీఁవ, జేఁవొజ, జేఁవ్ క కమొచి రిసొ
తీరుప్ జవుల. 14 తెదొడి మొరున్ చి
మొరల్స రకితి టాన్ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి
గడెడ్ †గలి జల. వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిత్సి
దొనిన్చి మొరున్ జయెదె. 15 అనెన్,
పరలోకుమ్ తెజింక సెలవ్తిలసచనవొవ్
రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె కచినావ్తయెనాయ్
గే, జెఁవివ్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె ‡గలి జల.

21
నొవి ఆగాసుమ్, నొవి బుఁయి

1 తెదొడి ఆఁవ్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,
నొవి ఆగాసుమ్, నొవి బుఁయి. అగెగ్చి
ఆగాసుమ్ అగెగ్చి బుఁయి కేడ తిలి,
చి సముదుమ్ కి నాయ్. 2 పడొత్ ,
పరలోకుమ్ చి సుదిద్చి పటున్మ్, నొవి
యెరూసలేమ్ పరలోకుమ్ తెంతొ
దేముడు తెంతొ, మునుస్క జెతికయ్
పెండిల్ ఉబేడ్ రితి తెయార్ జా తా, ఉత
జెతిసి దెకిలయ్. 3 అనెన్, సింగాసనుమ్
తెంతొ చి గటిట్ఙ అవాడ్ చి అవాడ్ కిచొచ్
సంగిలిసి సూనల్య్ మెలె, “ఈందె,
దేముడు జితి టాన్ మానుస్ల్ తెయి
అసెస్. జోవయింతెన్ జో జియెదె. జేఁవ్
జోచయ్ పెజల్ జా తవుల, చి జో
సొంతయ్ జేఁవ్ తెన్ తయెదె, జేఁవ్ క
దేముడు జా తయెదె. 4 జోవయించ
అంకివొతె ఆఁసునొ కెఁయఁక అనెన్ నే జెతి
రితి,జోవయించఆఁసునొజొయియ్పుంచ
గెలెదె, చి అపెప్ తెంతొ కిచొచ్ మొరున్
తయెనాయ్. ఏడుకుడు జతిసి, ఏడిత్సి,
నొపిప్ కి తయె నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
పొరిన్చి ఎతిక్ ఉటట్ గెల.” మెన జా
అవాడ్ సంగిలన్.

‡ 20:9 20:9 దొనిన్ అరద్ల్ ఉచరుక జయెదె. ఏక్ మెలె, మాములుమ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్. అనెన్క్ మెలె,
కేనె పబుచయ్మానుస్ల్ తవుల గే, ఒతత్య్ మెన ఉచరుక జయెదె. § 20:10 20:10 ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. * 20:12 20:12 కో ఉగిడల్ గే సంగె నాయ్. † 20:14 20:14
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. ‡ 20:15 20:15 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద.
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5 తెదొడి, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొ,
“ఈందె, ఎతిక్ నొవి తెయార్ కెరసి”
మెన, అనెన్, “ఈంజ ఎతిక్ రెగుడు.
ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ, నంపజతస”
మెన జో సంగిలన్. 6 తెదొడి అంక,
“పూరి జరుగ్ జలి, ‘అలాఫ్, ఓమెగ’ మెన
ఆఁవ్ 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, జో అంక పూతుత్
జా తయెదె. 8 గని అంచి సాచి జంక
బితస,నముకుమ్నెంజిలస,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 నొవి
యెరూసలేమ్

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
దేముడుచియేసుచి ఆతమ్సెకిక జో దూత
అంక ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి డొంగుతె కడ
నిలన్, చి జో అంక దెకయ్ తికయ్,
పబుచి జా ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్
మెలె, జోచి †సుదిద్ తిలి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ దెకిలయ్. 11 జా పటున్మ్ చి
ఉజిడి కీసి తిలిమెలె, దేముడుచి ఉజిడ్

తెన్ తా, ఒగగ్ర్ విలువచి రతున్మ్ చి రితి
ఉజిడి లగిలి, వజుమ్ చి రితి సీసచి రితి
టేంటచి ఉజిడి లగిలి. 12జా పటున్మ్ క
వెలిల్ కోట ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి. జా కోటతె
బార గుమమ్ల్ తిల. జేఁవ్బార గుమమ్ల్ తె
ఎక్ ఏక్ దేముడుచొ దూత తిలి. జేఁవ్
బార గుమమ్ల్ తె ‡ఇసాయేలుచ బారజిన్
పుతత్రుస్ల్ చ సెకుమ్ లుచ ఎకెక్క్ నవొవ్,
ఎకెక్క్ గుమమ్లె రెగడ్ తిల. 13 తూరుప్
పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు, ఉతత్ర పకక్
తినిన్ గుముమ్మ్ లు, దచెచ్న పకక్
తినిన్ గుముమ్మ్ లు, చి పడమర పకక్
తినిన్ గుముమ్మ్ లు తిల. 14 పడొత్
పటున్మ్ చి కోటక బార పునాదుల్ , చి
జేఁవ్ పునాదుల్ తె మెండపిలల్చి చి రిసొచ
బారజిన్ బారికుల్ చ నవొవ్ ఎకెక్క్ రెగడ్
తిల.

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

17జేఁవ్ చికోట కి కటారల్న్. †అరవయ్
చెతత్ర్ మీటరుల్ డోంకు, మానుస్ కటారి
రితి, మెలె జో దూత కటారల్న్. 18 జా
కోట వజుమ్ చి వసుత్ తె తెయార్ కెరిల్సి,
చి పటున్మ్ రితి బఙరి తిలి, చి జేఁవ్ చి
ఉజిడి కీసి మెలె, అదుద్ మ్ రితి టేంట

* 21:9 21:9 15, 16 అదయ్యల్. † 21:10 21:10 19:8 దెక. ‡ 21:12 21:12 జోవయింక
అనెన్క్ నావ్యాకోబు. ‘ఇసాయేలు’ మెలె, జోయాకోబుక అనెన్క్ నావ్ జయెదె, చి టాలిక ‘యూదుల్’, నెంజిలె
‘నంపజలస మొతుత్ మ్’ చి అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. § 21:15 21:15 మీంతి * 21:16 21:16
రమారమి 1,400 లు † 21:17 21:17 అరవయ్చెతత్ర్ మీటరుల్ మెలె, డబబ్య్దొనిన్ గజాలు జయెదె,
మెలె పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్. పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ మెలె, బార బారలు, మెలె 144 = 12 x 12. బార
సెకుమ్ లుచయూదుల్ తిల,యేసుక బారబారికుల్ కి తిల. జేఁక ఈంజ నంబర్ ఏక్ టాలి జయెదె.
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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 రతున్మ్ నారింజ
రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ అనెన్క్
ఎరన రగుమ్ లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్
తామర్పూల్ చిఎడిద్ రంగు లగిలి,అనెన్క్
రతున్మ్ సముదుమ్ చి పచచ్న రంగు
లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ అనెన్క్ రగుమ్
ఎడిద్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ చీంచ్
అకడ్ల్ నొవర్ పలొయ్ లి రంగు లగిలి,
అనెన్క్ రతున్మ్ గులాప్ రంగు లగిలి,
అనెన్క్ రతున్మ్ ఊద రంగు లగిలి.
21 పడొత్ బార గుమమ్ల్ చ టటట్ల్ కిచొచ్
వసుత్ తె తెయార్ జా తిల మెలె, బార
ముతయ్ల్ క. ఎతిక్ టటట్ ఏక్ ముతయ్ల్ క
తెయార్ జలిసి, అనెన్, పటున్మ్ చి వీది
రితి బఙరి తా, అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట
లగిలి.

22 అనెన్, జా పటున్మ్ తె కిచొచ్
దేముడుచి గుడి డీసె నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, పబు జలొ ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్
తిలొ దేముడు అనెన్ మెండపిలల్ సొంత
జా పటున్మ్ క దేముడుచి గుడి జవుల.
23 అనెన్, జా పటున్మ్ క ఉజిడి దెంక
పొదుద్ గే జోను గే నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి ఉజిడి జాక దొరుక్ జలి
ఉజిడి,చిమెండపిలల్ జాక దీవు. 24జాచి
ఉజిడ్ కపెజల్ఇండుల,చిఒతత్ కిచొచ్య్
అందర్ తయె నాయ్. 25 అనెన్, రాతి
మెదెద్నె కెఁయఁక కిజాపటున్మ్ చగుమమ్ల్
డంకితి నాయ్, అనెన్, ఈంజ నొవి
బూలోకుమ్ చ రానలు ఒతత్ జోవయించి
గవురుమ్, జోవయింక గవురుమ్ దెతిసి
ఎతిక్ ఒతత్ ఆనుల. 26 ఎతిక్ పెజల్ క
దొరుక్ జలి గవురుమ్, ఎతిక్ పెజల్ క

దొరుక్ జలి సొమాస్రుమ్ ఒతత్ ఆనుల.
27గని కిచొచ్పాపుమ్ చిఒతత్ పెసెనాయ్,
చిమరక్టుమ్గే,అబదుద్ మ్ గే ఇండితస
ఒతత్ పెసితి నాయ్. కో ఒతత్ పెసుల
మెలె, ‘పరలోకుమ్ తె బెదుతు’ మెన
మెండపిలల్చి పుసత్కుమ్ తె కచ నవొవ్
తవుల గే జెఁవివ్ పెసుల.

22
జీవ్ దెతొ పానిచి 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. జో రూక్ చ
అకడ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క జెతతి మెలె, 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 మొకొమ్ జేఁవ్ దెకుల, చి
జోవయించి నిరెడ్ జోచి నావ్ తయెదె.
5పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ అందర్ తయెనాయ్,
చి ఒతత్ తిలసక దీవుచి జవుస్ పొదుద్ చి
జవుస్ఉజిడినాయ్. కిచొచ్కమెలె,పబు
జలొదేముడుచిఉజిడితయెదె,చిజేఁవ్
కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరుల.

6 అనెన్, “ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ,
నంపజతస. అనెన్, పబు జలొ, జోచ
కబురుల్ సంగితసచి ఆతమ్తె సికడొత్
దేముడుజోచొదూతకతెదవఅసెస్; జరుగ్

* 22:2 22:2యెహెజేక్లు 47:12.
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జంక తిలిసి జోచ సేవ కెరసక దెకవుక
మెన,” అంక జో దూత సంగిలన్.
యేసుపబు బే బేగి అనెన్ జెయిందె

7 “ఈందె, ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్
జెయిందె” మెన యేసు సంగితయ్.
ఈంజ పుసత్కుమ్ తె తిలి కబుర్ చ కొడొ
కో దెరనుల గే,జోవయింక చెంగిలి.

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

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

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

14 పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ చెటెట్చ
పండుల్ కంక సెలవ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ,
చి పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ వాట్
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.

16 యేసు, “ ‘అంక నంపజలసచ
సంగుమ్ లు సూన్ తు’మెన,ఈంజసాచి
తుక దెకయ్ తి రిసొ యేసు మెలొ ఆఁవ్
అంచొ దూతక తెదవ అసిస్. దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొ జలొ రానొచి సెకుమ్ క ఆఁవ్
చేరు జలొసొ,జోచిసెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ,
దేముడుచి రాజిమ్ చి నొవి దీసిక దొరుక్
జలి ఉజిడి దెతొ సుకొక్ ఆఁవ్” మెన
సంగిలన్.
నంపజామెనమానుస్ల్ క బుకారిల్సి

17“తుమ్జా”మెనదేముడుచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్ అనెన్ యేసుచి §తేరిస్ జతిసి
సంగితతి. అనెన్,ఈంజకోడుకోసూనుల
గే, జేఁవ్ కి జా మెన అనెన్ మానుస్ల్ క
బుకారు. అనెన్, కకక్ తాన్ తిలె, జో
జెవుస్, చి కో ఇసుట్ మ్ జవుల గే, డబుబ్ల్
నే దెతెఆరి పరలోకుమ్ చిజీవ్దెతొపాని
నఙ పితు.

18 ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ
కొడొ సూన్ త ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజేఁవ్ కొడొతె
అనెన్ కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ లె, ఈంజ
పుసత్కుమ్ తె సంగ దెకయ్ ల సిచచ్ల్
జో మానుస్ సేడిత్ రితి దేముడు సిచచ్
కెరెదె. 19 అనెన్, 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.

† 22:13 22:13 నెంజిలె “తొలితొమొదొల్ తెంతొ ఆకర్ ఎదచొ ఆఁవివ్”మెనయేసు సంగిలన్. ‡ 22:14
22:14 నెంజిలె ‘పబుచ కొడొ రితి ఇండితతి గె’. § 22:17 22:17 19:7-8, 21:2. యేసుచి తేరిస్ మెలె,
నంపజలస మొతుత్ మ్ గెతి జోవయించి సుదిద్ పటున్మ్, చి జా పటున్మ్ తె బెదితస, నంపజలసయ్మొతుత్ మ్.
యెసయా 49:18, 61:10,యిరీమ్యా 2:1-3, ఎపెసు కచి ఉతుమ్ 5:31-32.



పకటన 22:20 585 పకటన 22:21

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

యేసు!
21జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి

ఉపిప్రి పబు జలొ యేసుచి దయ
తవుస్. ఆమేన్.

* 22:20 22:20 తెదిద్లి


