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మతత్యి సుబుమ్ కబుర్
మతత్యి రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

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

1అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ దావీదు రానొచి వంసుమ్ తేయేసుకీసుత్ జా జెరిమ్లన్. జోచి వంసుమ్
ఇసి జలి. 2 అబాహామ్ ఇసాస్కుక పాయిలన్. ఇసాస్కు యాకోబుక పాయిలన్. యాకోబు యూదాక
చి జోచ అనన్సీంక బావుడిస్వొక పాయిలన్. 3యూదా తామారు మెలి తేరిస్ తెన్ పెరెసుక చి జెరహ క
పాయిలన్. 4 పెరెసు ఎసోముక పాయిలన్. ఎసోము అరాముక పాయిలన్. అరాము అమిమ్నాదాబుక
పాయిలన్. 5 అమిమ్నాదాబు నయసోస్నుక పాయిలన్. నయసోస్ను సలామ్నుక పాయిలన్. సలామ్ను
రాహాబు మెలి తేరిస్ తెన్ బోయజుక పాయిలన్. బోయజు రూతు మెలి తేరిస్ తెన్ ఓబేదుక పాయిలన్.
ఓబేదు యెసస్యిక పాయిలన్. 6యెసస్యి దావీదు రానొక పాయిలన్. ఈంజొ దావీదు రానొ ఊరియా
మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ తెన్ సొలొమోనుక పాయిలన్. 7సొలొమోను రెహబాముక పాయిలన్. రెహబాము
అబీయాకపాయిలన్. అబీయాఆసాకపాయిలన్. 8ఆసాయెహోసాపాతుక పాయిలన్. యెహోసాపాతు
యెహోరాముక పాయిలన్. యెహోరాము ఉజిజ్యాక పాయిలన్. 9 ఉజిజ్యా యోతాముక పాయిలన్.
యోతాము ఆహాజుక పాయిలన్. ఆహాజు హిజిక్యాక పాయిలన్. 10హిజిక్యా మనసేస్క పాయిలన్.
మనసేస్ ఆమోనుక పాయిలన్. ఆమోనుయోసీయాకపాయిలన్. 11పడొత్ 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. 14అజోరు సాదోకుక పాయిలన్.
సాదోకు ఆకీముకపాయిలన్. ఆకీము ఎలీహ దుకపాయిలన్. 15ఎలీహ దు ఎలీయాజరుకపాయిలన్.
ఎలీయెజెరు మతాత్ నుక పాయిలన్. మతాత్ ను యాకోబుక పాయిలన్. 16యాకోబు మరియచొ మునుస్సి
జలొయోసేపుకపాయిలన్. మరియచి పెటిట్ కీసుత్ మెంతొయేసు జెరిమ్లన్.

17ఇసి, అబాహామ్తెంతొమొదొల్ కెర,దావీదు రానొ ఎదక, వరస్ తెన్మొతుత్ మ్ చొవద్ తరుమ్ లు జల.
అనెన్, దావీదు రానొ తెంతొమొదొల్ కెర, యూదుల్ క బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ కడ నిలి ఎద
చొవద్ తరుమ్ లు జల. బబులోనుతె గెలి తెంతొ అనెన్మొదొల్ కెర, కీసుత్ ఎద కి చొవద్ తరుమ్ లు జల.

యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి
(లూకా 2:1-7)

18 *యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి కీసి జలి మెలె, మరియచ అయయ్సిఁసి, “అమ్ చి బోదక తుక దెమ్ దె” మెన
యోసేపుక సంగిలి పడొత్ , జేఁవ్ దొగుల నే బెదితెఅగెగ్, దేముడుచి† సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్మరియఅంగి జలి.
19మరియచొ మునుస్సి జంక తిలొయోసేపు, జా దసిస్ జా అసెస్ మెన సూన కెర, జో పునిన్మ్ జలొసొ
మానుస్చి రిసొ, పడొత్ మానుస్ల్ చిమొకెమ్ జాక లాజ్ కెరుక నెస కెర, గగొగ్ ల్ నే జతె లుంకవ జాకముల దెంక
మెల ఉచరల్న్. 20జో ఇసి కెరుక మెన ఉచరె తతికయ్, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ జోక డీస కెర,
“దావీదు రానొచి సెకుమ్ చొఓయోసేపు, తుచి తెరిన్ జతిమరియక ఆననుక తుయిబినాయ్. దేముడుచి

* 1:18 1:18 ‘పబు’మెన రెగిడెల్, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. యెహోవఅబొబ్స్ క కియేసుపూతుత్ క కి ‘పబు’మెనుల.
† 1:18 1:18 అపెప్ తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె, గని
యేసుచి జీవితుమ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ చ సాచులు బులెత్ తిల పొదులె, ‘యూదుల్’ మెన జోపూరుగ్ మ్ నిసాన పెజల్ జోచి నావ్
దెరి నాయ్. ‘యెహోవ’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ జెరిమ్లొసొ, ఎతిక్క జీవ్ దెతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తతొసొ’.
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సుదిద్ తిలిఆతమ్సెకికజాఅంగిజాఅసెస్. 21జాచిపెటిట్ ఏక్పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జొయియ్జోచపెజల్ కజోవయించ
పాపల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరెదె. జాచి రిసొ,జోక ‘యేసు’మెననావ్ తీ”మెనజో 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 చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు అమ్ క తోడ్ తయెదె’.

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

2
తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్యేసుక చజ బకి కెరిల్సి

1హేరోదు రానొ జాయూదయ 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 తెజాకెర, 2“యూదుల్ చొ*రానొజంకజెరిమ్లొసొకేనెఅసెస్? తూరుప్ పకక్జోచిసుకొక్క దెకిలమ్,
చిజోక బకి కెరుక జా అసుస్మ్”మెన పెజల్ క సంగితె తిల.

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

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” మెనమోసిమ్ తెన్ సంగ, జేఁక బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె
తెదయ్ లన్.

9జేఁవ్ పండితుల్జోరానొచకొడొసూన కెర,బార్జాగెతెతతికయ్,ఈందె,తూరుప్ దేసిమిజేఁవ్ దెకిలి
సుకొక్ జేఁవ్ చి కంట అగెగ్ ఇండ గెతెతా,జోబోద తిలొ గేర్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ జలి. 10జాసుకొక్ టీఁవొ జలిసి
దెక కెర, ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్జా, 11జా గెరి పెస,మరియఅయయ్స్ తెన్ తిలొజోబోదక 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.
‡ 1:22 1:22 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’మెలె,పూరుగ్ మ్ తెంతొ కకక్ పబు నిసాన,జోచ కబురుల్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ సంగితి రిసొ,జోచిఆతమ్సెకి
జోవయింక దెయెదె. * 2:2 2:2 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జతు, ఎకిక్ అంకయ్ జొకరు’ మెన పబు పూరుగ్ మ్ నిసాన
పెజల్. ముకిక్మ్ క ఇసాయేలు దేసిమిజివుల. యూదుల్ తె,జాఇసాయేలు దేసిమి,యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్,జాబులెత్ తిలన్. † 2:4
2:4 ‘కీసుత్ ’మెలె, దేముడు టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.



మతత్యి 2:13 3 మతత్యి 3:4

యోసేపుక ఐగుపు వెయిలు దేసిమి తెదయ్ లిసి
13 జేఁవ్ తూరుప్ దేసిమ్ చ ఉటట్ గెలి పిమమ్ట్, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ యోసేపుక డీస కెర,

“హేరోదు ఈంజొ బోదక మార గెలుక ఉచరయ్. జాచి రిసొ, తుయి ఉటట్ , ఈంజొ బోదక చి అయయ్స్ క
కడ దెరన, ఐగుపు దేసిమి ఉటట్ గో. ఆఁవ్ తుక అనెన్ సంగితె ఎద ఒతత్ తా” మెనయోసేపుక జో దూత
సంగితికయ్, 14జోఉటట్ కెర,అందరెబోదకచిఅయయ్స్ క కడదెరన,ఐగుపుదేసిమిఉటట్ గెచచ్, 15హేరోదు
రానొమొరగెతిఎదకఒతత్ తాగెల. దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ సంగిలికొడొనెరవెరుస్ప
జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.
“ఐగుపు దేసిమి తెంతొ అంచొపుతుత్ క బుకారల్య్.”,మెన సంగిలిసి.

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

యోసేపుసొంత దేసిమిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
19హేరోదు రానొమొర గెలి పడొత్ ,ఈందె, పబుచొ దూత ఐగుపు దేసిమియోసేపుక సివన్ తెన్ అనెన్ డీస

కెర, 20 “తుయిఉటట్ ,బోదకచి అయయ్స్ క కడ దెరన, తుమ్ చి ఇసాయేలు దేసిమిఅనెన్ ఉటట్ గెచచ్. బోదక
మార గెలుక ఉచరొల్సొమొర గెలన్” మెన సంగితికయ్, 21జో ఉటట్ కెర, బోదకచి అయయ్స్ క కడ దెరన,
ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్ ఉటట్ అయ్ ల.

22జలె,హేరోదురానొమొరగెలి రిసొ,అపెప్జాయూదయపదేసిమిజోచొపుతుత్ సి అరెక్లాయు ఏలుప
కెరయ్ మెన సూన కెర, యోసేపు ఒతత్ గెచుచ్క బియఁ కెర, అనెన్క్ సివన్ తెన్ పబుచి అనెన్క్ కబుర్ సూన
కెర, 23 గలిలయపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచచ్. నజరేతు గఁవివ్ జా కెర, ఒతత్ జితె తిల. ఒతత్ జిలిస్ తెన్,
“యేసుక ‘నజరేయుడు’మెనుక జయెదె”
మెనపూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసచిఅతిత్ జో సంగిలిసి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ఇసి జరుగ్ జలి.

3
యోహాను బాపిత్సుమ్మెంతి ఉపదెసిమ్ దెతె తిలిసి
(మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17;యోహా 1:19-28)

1జా దీసల్ తె, బాపిత్సుమ్ దెతొయోహాను మెలొసొ బార్ జా, 2 “దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అసెస్.
జాకయ్ తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా ఒపప్న, పాపుమ్ బుదిద్ ముల దాస” మెన యూదయ
పదేసిమ్ చి బయిలె బుల బుల సాటప్ కెరె తిలన్. 3జోచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
ఈంజొయోహానుచి రిసొయిదేముడు సంగిలి కోడు ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి.
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి రితొజా, అంచొ అవాడ్ రితొజా.
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా మెన,
బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.”

4ఈంజొయోహానుఒంటెచరోమల్ కపాలల్గలన,చామ్ క కెరిల్ పటక్నెడిమిబందనతయెదె. చిటక్ల్ చి
ఒండడ్ తేల్ జో కయెదె.
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5జా దీసల్ తె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెచమానుస్ల్ కి, జా ఒంటియూదయ పదేసిమ్ చమానుస్ల్ కి,
ఒంటియోరాద్ ను మెంతి గాడు పాసిచమానుస్ల్ 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,
సొంతగవురుమ్సంగనుకనాయ్. కిచొచ్కమెలె, ఇనెన్చపతల్తెన్ కి దేముడు అబాహామ్ చిరిసొబోదల్ క
జెరమ్వుక తెరె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె, అపెప్ కి పబు కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది
కండితి రితి, కురాడు దెర టీఁవొ జా అసెస్. జలె, చెంగిల్ పంటొ నే దెరొ, ఎతిక్ రూకుక కండ కెర ఆగితె
గలుల”మెన, జేఁవ్ కయోహాను సంగిలన్.

11తెదొడి, పెజల్ కయోహాను “తుమ్ కెరపాపల్ చి రిసొతుమ్ దుకుమ్జాముల దెతి గురుకయ్ఆఁవ్
తుమ్ క ఇసిపానితెబాపిత్సుమ్ దెతసి. గని, అంచి పడొత్ అనెన్కొల్ అపెప్ జెతయ్. జోఅంచి కంట వెలొల్ ,జోక
అదికారుమ్ఒగగ్రి. జోచజోడుల్ వయుక జలెకు,ఆఁవ్ విలువనాయ్. జో, ‡దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్
చి ఆగి తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెయెదె. 12జోచిపూన్ 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)

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

16యేసు 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, ఈంజొయి అంచొ పేమ తిలొ పూతుత్ . ఇనాచి రిసొ అంక సరద్సంతోసుమ్” మెన, ఇసి
పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్ చి అవాడ్ అయ్ లి.

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

1తెదొడి సయ్ తాన్ చిఅతిత్ జోచి పరిచచ్ కెరవనుక దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్,జోక కో నెంజిలిడొంగె కడ
నిలన్. 2 జలె, దొనిన్ విసొస్ పొదులు, దొనిన్ విసొస్ అందరుల్ యేసు చువెవ్ తతికయ్, జోక చూ కెరికయ్,
3పాపుమ్ కెరవుక ఉచర సయ్ తాన్ జోతె జా కెర, “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఈంజేఁవ్ పతల్
పోడియొజతి రితి సంగు”మెలన్. 4తెదొడియేసు,
“ ‘ఎకిక్ పోడియొతెన్నాయ్, గని దేముడుచి చోండి తెంతొ జెతి ఎతిక్ కోడు తెన్మానుస్ల్ జింక అసెస్’
* 3:7 3:7 పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ తెన్ యూదుల్ చి
వెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్ దీసల్ తెముకిక్మ్ క జెఁవివ్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక.
† 3:7 3:7 సదూద్ కయుయ్లుమెలె జేఁవ్ దూతల్అసిత్ మెన నంపజతినాయ్. మొరగెలసఉటులమెన నంపజతినాయ్. జేఁవ్ కియూదుల్
ముకిక్మ్ చ ఎకిక్ జటు. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెద ఎదివాట్ సుటుయేసుపబుక 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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మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెలన్.
5తెదొడి సయ్ తాన్యేసుక దేముడుచి గుడి తిలియెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కడనా కెర,జాదేముడుచి

గుడితెచి వెనొగ్ పుచి ఉపిప్రి జోక టీఁవొ కెర, 6 “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.
‘తుక పమాదుమ్ నే జతి రితి,జోచ దూతల్ క దేముడు ఆడ దా తెదయెదె’,
‘తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి, జేఁవ్ దూతల్ జోవయించ అతొత్ చంపొ కెర, తుక ఉకుక్లనుల,’
మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెనయేసుక సంగిలన్. 7సయ్ తాన్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోక
“ ‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక
పరిచచ్ కెరుక నాయ్’
మెన అనెన్క్ టాన్ తె రెగడ్ అసెస్”మెన సయ్ తాన్ క సంగిలన్.

8 పడొత్ అనెన్, ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి ఏక్ డొంగుర్ ఉపిప్రి సయ్ 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, తుయిఉటట్ గో. కిచొచ్క మెలె,
‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్జొకర,
జో ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్’
మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్. 11తెదొడి సయ్ తాన్ జోక ముల దా ఉటట్ గెలన్, చి ఈందె దేముడుచ
దూతల్జా కెర,యేసుక సావెచన కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.

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

12 ఒతత్ తెంతొ ‘బాపిత్సుమ్ దెతొయోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గల అసిత్’ మెనయేసు సూన కెర, ఉతత్ర
పకక్ గలిలయపాంతుమ్ తెబులఉటట్ గెచచ్ కెర, 13ఒతత్చి నజరేతుమెలిజోవడిడ్లిగాఁవ్ తెంతొములదా
కెర, జెబులూను చి నపాత్ లిమెలపూరుగ్ ల్ చ నవొవ్ దిలిపాంతుమ్ తెచి సముదుమ్ చిపాసిచి కపెరన్హ మ్
మెంతి పటున్మ్ తె ఉటట్ జా జితె తిలస్. 14 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో
సంగిలి కోడు ఇసి నెరవెరుస్ప జలి.
15 “జెబులూను పదేసిమి, నపాత్ లి పదేసిమి,
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తిలి వెలిల్ సముదుమ్ చి పకక్,
పూరుగ్ మ్యూదుల్ నెంజిలస జితె తిలి
గలిలయపాంతుమ్ తె తిల పెజల్
16అగెగ్ అందర్ బుదిద్ తెన్ తిలె కి, అపెప్ వెలిల్ ఉజిడి దెక అసిత్.
జేఁవ్ పాపుమ్తెన్మొర గెల రితజా తిలె కి,
జోవయింక రాత్పాయిలి రితిజా,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయింక డీస అసెస్”
మెన సంగిలి కోడు.

17జా దీసి తెంతొ, 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” మెన
బోదన కెరె తిలొ.

యేసు తొలితొచ సిసుస్ల్ క బుకారిల్సి
(మారుక్ 1:16-20; లూకా 5:1-11)

18యేసుజా గలిలయసముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితెతా, ‘పేతురు’మెనఆసిమ్నావ్ తిలొ సీమోను,
చిజోచొఅందెయమెలొబావొసిదొగులక దెకిలన్. జేఁవ్దొగుల సముదుమ్ తెవల గలెత్ తిల. జేఁవ్జాలరుల్ .
19 జలె, జోవయింక దెక కెర, “జలె, తుమ్ అంచి పటిట్ జా, చి మానుస్ల్ అంక నంపజతి రిసొ తుమ్
జోవయింక అంచితె కడ ఆన్ త జాలరుల్ జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిందె” మెన సంగిలన్. 20 ఇసి సంగ
బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్ జోవయించ వలల్ముల దా కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.
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21 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెచచ్, యాకోబుచి యోహాను మెల అనెన్ దొగుల అనొన్బావొక యేసు దెక
జేఁవ్ క బుకారల్న్. జేఁవ్ దొగుల జెబెదయి మెలొ అబొబ్సి తెన్ జోవయించి దోనితె వెస తా, జోవయించ
వలల్చెంగిల్ కెరెతిల. 22యేసుబుకారిల్ బేగి,జోవయించొఅబొబ్స్ క చిదోనికములదా కెర,జోచసిసుస్ల్
జతి రితి జోచి పటిట్ గెల.

యేసుమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరిల్సి
23యేసు జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె బుల బుల, యూదుల్ చ ఒతత్చ సబ గెరలె గెచచ్ గెచచ్,

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

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

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

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

4 “దుకుమ్ సేడత్సక చెంగిలి, కిచొచ్క మెలె, దేముడు జోవయింక బురియవెదె.
5“సొంత గవురుమ్నేఉచరంతసక చెంగిలి. కిచొచ్కమెలె, *జేఁవ్ఈంజబూలోకుమ్ తెఏలుప కెరుల.
6“చూతాన్ గెతె ఎదకమానుస్ల్ కీసి అనిన్మ్ క పితిస్ క ఆస జవుల గే, దసిస్,పునిన్మ్ఇండుక కో ఎకిక్

ఆస జవుల గే,జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్కమెలె, దేముడు జోవయింకపునిన్మ్దాసరద్సంతోసుమ్ కెరెదె.
7 “మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు జోవయింక కనాక్రుమ్ దెకెదె.
8 “పెటిట్ సుదిద్ తతసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దేముడుక దెకుల.
9 “కోపుమ్ జలసక కో సేంతుమ్ కెరస జవుల గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచ

పుతత్రుస్లు,మెనజోవయింక సంగుక జయెదె.”
10 “సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ కో అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్ అలల్ర్ లు సిచచ్లు సేడుల గే, జోవయింక చెంగిలి.

కిచొచ్క మెలె, దసమానుస్ల్ కయ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెవాట తయెదె.”
11 “తుమ్ అంచ మానుస్ల్ జలి రిసొ తుమ్ క మానుస్ల్ ఆరిక దూసుప కెరెల్గిన, అలల్ర్ కెరెల్గిన, ఎతిక్

రగల్ అబదుద్ మ్ సంగిలెగిన, తుమ్ క చెంగిలి. 12 జేఁవ్ దసిస్ కెరెల్ కి, 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, జాలోన్ కీసి
అనెన్ కారు జయెదె? అనెన్ కిచొచ్క కి కామ్ క నే జయె. ఎతిక్ వెంట గెలుక జయెదె. దసిస్ వెంట గెలెగిన,
మానుస్ల్ సుఁదుక జయెదె.”

* 5:5 5:5 ‘ఆకర్ క’మెలె,ఈంజలోకుమ్ నొవర్ జతి రితి పబుమారుస్ప కెరిల్ పొదిక.
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14 “తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ క ఉజిడి జా అసుస్స్. ఏక్ పటున్మ్ మెటట్చి ఉపిప్రి తిలెగిన, జా పటున్మ్ క
లుంకడుక నెంజె. 15దసిస్,మానుస్ల్ దీవు లంబడ తిలెగిన,జాదీవుకనాడి గట డంకితినాయ్, 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 ఇండితిసిమానుస్ల్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొఅబొబ్ది జలొ దేముడుక గవురుమ్
దెతు మెన, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడిమానుస్ల్ చిముకెమ్ లగితి రితి తుమ్ ఇండ.”

పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ చి రిసొయేసు సంగిలి బోదన
17 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు, పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ

కబురుల్ జలెకు, పెట గెలుక ఆఁవ్ అయ్ లయ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప కెరుకయ్
ఆఁవ్అయ్ లయ్, గనిపెటగెలుకమెనతుమ్ఉచరనాయ్. 18కిచొచ్కమెలె,తుమ్ కఆఁవ్ 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. 19జాచి 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. 20 తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, కెరి కంట తుమ్ పునిన్మ్
ఇండిలెకయ్ నెంజిలె, తుమ్ కచితుమ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుస్ నాయ్.”

నీతిచి రిసొయేసు సంగిలి బోదన
21 ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్. నరు అతయ్ కో కెరెల్, సిచచ్ జంక అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్ చక సంగిలిసి తుమ్

సూన్ తసు. 22 ఆఁవ్, జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, కకక్ జలెకు కో జలెకు కోపుమ్ జలె, జో
కోపుమ్జలొ సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్, కో జలెకు అనెన్కొల్ క నిసాక్రుమ్ సంగిలె, వెలిల్ సబచి అతిత్చి సిచచ్
జతి తపుప్ కెర అసెస్. కో జలెకు అనెన్కొల్ క ‘తుయి గడుస్’ మెలి ఎదిలి కోడు సంగిలె, వెలిల్ ఆగిచి గొయిచి
సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. 23 జలె, తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్గె అరిప్తుమ్ దెంక మొదొల్ కెర తిలె జవుస్,
ఈంజొమానుస్ కిచొచ్గె కెరిల్స్ చి రిసొఅనెన్కొల్ ఇనాచి ఉపిప్రి కోపుమ్తెన్ అసెస్ మెనఈంజొ ఏదసట్ కెరెల్గిన,
24ఈంజొ అరిప్తుమ్ దెతిసి బలి దెతి టాన్ తె నే దెతె, పాసిముల దా కెర, తొలితొ గెచచ్, జో అనెన్కొల్ తెన్
సేంతుమ్ కెరన, అనెన్ జా కెర, ఇనెన్చి అరిప్తుమ్ఈంజొ దెవుసు.

25 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో గే నేరిమ్ వయడ తిలెగిన, తుమ్ బెద గెతె తా తీరుప్ కెరి గెరి నే పాఁవితె
అగెగ్,జోనేరిమ్వయడొత్ మానుస్ తెన్,నేరిమ్జలొసొబేగిసేంతుమ్జంకఅసెస్. నెంజిలెనేరిమ్వయడొత్సొ
తుమ్ క తీరుప్ కెరొసొతెసొరప్ కెరెల్,జోతీరుప్ కెరొసొతుమ్ క జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెరెల్,జోజమానుల్ తుమ్ క
జేల్ తె గల దెయెదె. 26దసిస్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ చితె కో సిచచ్ జవుల గే,
ఆకర్ చి కాసు ఎద కిపూరి 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

ఆఁవ్తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్మెలె,ఏక్తేర్ బోదకదసిస్దెకుక కికోదెకెదెగే,ఎకిక్దెకిలిరిసొ,జోచిమెనుస్తె
జా తెన్ లంజె కెర అసెస్.”

29 “జలె, తుమ్ చితె కచి గే ఉజిల్ అంకి జవుస్ జోక పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జో
జా అంకి కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. జోవయించ ఆఁగ్ తె తతత్స ఎతిక్ తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గలి జతి కంట, జోచి ఆఁగ్ తె తతత్సతె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్ గెలి రితి జలె, జోక చెంగిలి. 30 దసిస్,
తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొఉజిల్ ఆతు జవుస్జోకపాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,జాదీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ పాపుమ్
నే కెరి రిసొ, జో ఆతు కండ గెలి రితి జా, జోచి తెంతొ వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, జోచ ఆఁగ్ తె
† 5:18 5:18 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్
బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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తిలవాటల్ ఎతిక్ తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,జోచఆఁగ్ తె తతత్స ఎకిక్ ఆతు
పిటట్ గెలి రితి జలె,జోక చెంగిలి.”

పెండిల్ జాములవులి జలసచి రిసొచి తీరుప్
31 ‘కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దెయెదె గే, జో జాక ముల దెంక మెన ఏక్ కాగుమ్ రెగడ్ దెంక అసెస్’

మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగిలి కోడు అసెస్. 32గని ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్మెన సంగితిసిమెలె,జాతేరిస్ లంజె
జలిస్ క పిటట్వ, కో జలెకు తేరిస్క ముల దెయెదె గే,జొయియ్జాక లంజె కెరయ్. అనెన్,మునుస్స్ ముల దిలి
తేర్ బోదక పెండిల్ జతొసొ కో జలెకు, లంజె జతయ్.

అపిప్డిత్స్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 19:9;మారుక్ 10:11-12; లూకా 16:18)

33 “అనెన్, ‘ఆరిక అపుప్డుక నాయ్, గని కిచొచ్ జవుస్ కెరి రిసొ కో గే పమానుమ్ తిలెగిన, ‡పబుక
సతిత్మ్ కెరి రిసొ జో మానుస్ జో సంగిలిసి జరుగ్ కెరుక అసెస్’ మెన పూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు తుమ్ సూన
అసుస్స్. 34 గని ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఎదగ్రె ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. ‘పరలోకుమ్ సాచి’
మెన జవుస్ ఒటుట్ గల నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా §ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సిజాసనుమ్.
35 ‘బుఁయ్ చి సాచి’ మెన జవుస్, ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా దేముడు సుఁదితి పొదొ. అనెన్,
‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్సాచి’మెన జవుస్, ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, *జాపరలోకుమ్ చొరానొ
జలొ దేముడుచి గుడిక నిసానల్ పటున్మ్. 36అనెన్, ‘బోడిచి ఒటు జవుస్’మెననుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఎకిక్ సెండివాడొకినీడిజతిరితిజలెకు,చొకిక్ల్జతిరితిజలెకుమారుస్ప కెరుక తూమ్నెతురుస్. 37జలె,
తుమ్ ‘ఎఁఎఁ’మెనుకఅసెస్మెలెగిన, ‘ఎఁఎఁ’మెన. తుమ్ ‘నాయ్’మెనుకఅసెస్మెలెగిన,ఎకిక్ ‘నాయ్’
మెన. ఇనెన్క జీన్ తిస్ సయ్ తాన్ తెంతొయ్జతయి.”

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

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

40“అనెన్దసిస్,తుమ్ చితెఎకిక్లొకకోజలెకుతీరుప్ కెరి గేర్ తెకడన,ఇనెతెసొకక్నఙిలె,ఈంజొఇనాచి
కోటు కి దా గెలుస్. 41 కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ‘ఏక్ మయిలు దూరి బెద జె’ మెన బలవంతుమ్
కెరెల్గిన, జో తెన్ ఈంజొ దొనిన్ మయిలు దూరి బెద గెసుస్. 42కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె కిచొచ్ జవుస్
నఙిలె, దెంక. అనెన్, కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె బదుల్ నఙిలె, తుక నే దెయింద్ మెనుక నాయ్,
దెంకయి.”

విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:27-28,32-36)

43“అనెన్, ‘తుమ్ చితెన్బెదితసక పేమ కెర’మెన, ‘తుమ్ క విరోదుమ్జలసచిఉపిప్రి విరోదుమ్తెన్
తా’మెన సంగిలిసి సూన అసుస్స్. 44 గని ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క విరోదుమ్ జలసక
పేమ కెర. తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ ‘చెంగిల్ జతు’మెనపారద్న కెరెతా. 45తుమ్ ఇసి కెరెల్గిన,తుమ్ చొ
‡ 5:33 5:33 ‘పబు’ మెలె కి, ‘దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొ రానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్
ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె. § 5:34 5:34 ‘పబు’ మెలె కి, ‘దేముడు’ మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొరానొ జలొ పబు’ మెలె కి, ఎకిక్లొచి
రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె. * 5:35 5:35 ‘పబు’మెలె కి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’మెలె కి,
‘పరలోకుమ్ చొరానొ జలొ పబు’మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
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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. 46ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్ తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్
జా? †సిసుత్ నఙితస కి దసిస్ కెరుల. 47 ఎకిక్ తుమ్ చ సొంతమానుస్ల్ క ముదుద్ కెరెల్, గని వేరమానుస్ల్ క
నాయ్మెలె,మాములుమ్మానుస్ల్ కెరిసిచి కంటజా కిచొచ్ జీనిల్సి! దేముడుక నేనల్ మానుస్లి దసిస్ కెరుల.
48తుమ్, జలె, సూన. పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడు కీసి పేమకపూరి అసెస్ గే, తుమ్ కి దసిస్
పేమకపూరిజా తంక అసెస్.”

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

1 “మానుస్ల్ చి మొకెమ్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి తుమ్ చ నీతికమొ కెర నాయ్. మానుస్ల్ చి గవురుమ్
ఆనన్ తి రిసొ కెర తిలెగిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు జలొ అబొబ్ద్ తె బవుమానుమ్ తుమ్ క
దొరుక్ జయెనాయ్. 2జాచి రిసొ, తుమ్ దరుమ్మ్ దెంక జలె, నపిప్ర్ బజయ్ లి రితి జామానుస్ల్ చిమొకెమ్
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 దెతెపొది, 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. దస మానుస్ల్ సొంత
గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి, మానుస్ల్ దెకుత్ మెన, సబ గెరలె, వీదులె టీఁవొ జాపారద్న 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 డీసయ్జతొతుమ్ చొ
దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెర. మానుస్ల్ నే దెకితిసి కి జో అబొబ్సి జలొ దేముడు దెకితయ్, తుమ్పారద్న
కెరిసిజోజానన,తుమ్ క బవుమానుమ్దెయెదె. 7పడొత్ ,తుమ్పారద్న కెరెపొది, 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. 8తూమ్ 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,
ఈంజలోకుమ్ తె కి ఆమ్ కెరుక మెన, అమ్ క దయ కెర సికడు.
11అమ్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దె.
12పడొత్ , అమ్ క తపుప్ కెరల్ మానుస్ల్ క
† 5:46 5:46 ‘సిసుత్ ’ మెలె, జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి వాట డబుబ్ల్. జా పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ పనున్
నఙితసకయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల.
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ఆమ్ కెదిద్ చెమించుప కెర అసుస్మ్ గే,
ఆమ్ కెరల్ తపుప్ల్ తుయిఅమ్ క చెమించుప కెరు.
13పడొత్ , అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి, సయ్ తాన్ కెరయ్ తిసి
తెంతొ అమ్ క పిటట్వు, అనెన్, సయ్ తాన్ కెర అలల్ర్ తెంతొ కి అమ్ క పిటట్వు.”

14 “కిచొచ్క మెలె, కో కో తుమ్ క తపుప్ కెర తిలెగిన, తుమ్ జోవయింక చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొ
పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు జలొ అబొబ్ తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 15 గనిమానుస్ల్ తుమ్ క కెర తపుప్ల్
తుమ్ నే చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొఅబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క చెమించుప కెరె నాయ్.”

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
16 “పడొత్ క, తుమ్ చువెవ్ తంక జలె, ఏడిల్ రితిమొకొమ్తెన్తానాయ్. ఉపమెనుస్చొమానుస్ల్, 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
బవుమానుమ్నఙన గెలఅసిత్. 17తుమ్, జలె,తుమ్చువెవ్ తతెపొది,మానుస్ల్ నేనిల్ రితి,తుమ్ చిబోడి
తేలు గాంసన, ఓడన, తుమ్ చిమొకొమ్ దోవన, సరద్ తెన్ తా. 18మానుస్ల్ నే దెకిలెకి, తుమ్ చొ అబొబ్సి
జలొ దేముడు దెక కెర, తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె.

19 “బూలోకుమ్ తెచి దనుమ్ తుమ్ క తూమ్ కుడవన్ క నాయ్. ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్
కుడవన్ లెగిన, రుసిస్ కా గెలెదె, నెంజిలె కిఁవొవ్ కా గెలెదె, నెంజిలెచోరుల్ గెరిబొరొ కెరచోర నెవుల. 20తుమ్,
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 దీవుఅంకివొ. జాచి రిసొ, తుమ్ చఅంకివొ టేంట తిలెగిన, తుమ్ చి ఒండి ఆఁగ్ ఉజిడ్ తెన్
తయెదె. 23తుమ్ చ అంకివొ మయ్ ల జా తిలెగిన, తుమ్ చి ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్ జా తయెదె.
దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ అందర్ చి తిలెగిన, కెదిద్ అందర్ జయెదె!

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

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

28 “పాలల్ చి రిసొచి చింత గలనుక కిచొచ్క? డొంగెచ పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే ఉచరన. జేఁవ్ కామ్ కెరి
నాయ్,పాలల్వీంతినాయ్. 29జలెకి,ఎదివాట్సొమాస్రుమ్కలుగు జలొసొలొమోనుమెలొపూరుగ్ 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’ మెన చింత గలన ఉచర నాయ్.
32 దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ కి ఇసిచి ఎతిక్క ఉచరంతె తవుల, అనెన్, ఇస సామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్
జతతిమెన; తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడు జానె. 33తుమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
తొలితొ దేముడుచి రాజిమ్ జోచి పునిన్మ్ చజ, జో సికడిత్ బుదిద్ ఇండుక ఆస జా తా. తుమ్ ఇసి జలదు
మెలె, తెదొడి ఎతిక్ తుమ్ క దొరుక్ జవుల. 34జాకయ్, ‘కలిక కీసి జా జిమ్ దె?’ మెన తుమ్ చింత గలన
ఉచరనాయ్. కలికచి రిసొసమమ్ందుమ్జతిసి కలిక దొరుక్ జయెదె. కేన్ దీసిచిబాదజయిదీసికసాలు.”
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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 కిచొచ్కమెలె, తుమ్అనెన్మానుస్ల్ క కీసి తీరుప్ దెకితె గే, దేముడు
తుమ్ కయ్ కి దసిస్ దెకెదె. తుమ్ అనెన్మానుస్ల్ 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 దూలుమ్తిలొసొకిచొచ్కజోచిబావొచిఅంకితె తిలి ఇదిలిదిల్తొకుక్ దెకితసి, గనిసొంత
అంకితెచి దూలుమ్ దెకిస్ నాయ్? 4నెంజిలె, తుచి అంకితెచి తొకుక్ కడిందె” మెన చిలప్ అంకితె తిలొసొ
కీసి తుచొబావొక సంగుక జయెదె! 5తుయిఉపమెనుస్చొ,తొలితొతుచిసొంత అంకితెచి చిలప్ కడను, చి
తుచొబావొచి అంకితెచి తొకుక్ కడితి రితి టేంట దెకితె.

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

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

9 “తుమ్ చి తెన్ కేన్మానుస్ జలెకు జోచొపుతుత్ సి పోడి నఙిలె,జోక పతుత్ రు దెయెదె గే? నాయ్. 10జో
పుతుత్ సిమొసొస్నఙిలెఅయిదెయెదెగె? నాయ్. 11జలె,తుమ్మానుస్ల్పాపుమ్సుదల్జలెకి,తుమ్ చ
బోదల్ క చెంగిల్ వసుత్ వల్ దెంక జానుస్. జలె, పరలోకుమ్ తిలొఅబొబ్స్ జలొ దేముడుతె కో చెంగిల వరల్
నఙిలె,మానుస్ల్ దెతి కంట జో అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ వరల్ దెయెదె!

12 “మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే, తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ కెర. కిచొచ్క
మెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్,అనెన్పూరుగ్ ల్ చిఅతిత్ సంగిలదేముడుచ కబురుల్
ఎతిక్తె ఈంజ కోడు బెదితయ్.

పరలోకుమ్ పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొ సంగిలి బోదన
(లూకా 13:24)

13 “వెలొల్ నాసెనుమ్ తె గెతివాట్సులుల్ ,జావాట్పెసితి గుముమ్మ్ రూందు. జావాట్ఒగగ్ర్ జిన్ గెతతి.
తూమ్,మాతుమ్, ఇరుక్ వాట్ చి గుముమ్మ్ పెస. 14 కిచొచ్కమెలె, పరలోకుమ్ తెబెదితివాట్ చి గుముమ్మ్
ఇరుక్ అసెస్,జావాట్ సులుల్ నాయ్, చి ఒతత్ పాఁవితస ఒగగ్ర్ తొకిక్జిన్ జవుల.

15 “దేముడు తెంతొ కబుర్ ఆన్ తొసొ ఆఁవ్” మెన అబదుద్ మ్ క సంగితస సగుమ్ జిన్ జెవుల,
ఉపమెనుస్చ జేఁవ్. దసమానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్జాగర తెన్తా. చెంగిల్మానుస్ల్ రితి, జేఁవ్ మెండల్ చ
రోమల్ గలన డీసయ్జవుల, 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 †అంజూరుమ్పండుల్ కోడుక జయెదె గె? నెంజె. 17ఎతిక్ చెంగిలొ రూక్ తెచెంగిలి పండుల్
దెరుల, గని కామ్ క నెంజితె రూక్ తె కామ్ క నెంజిత పండుల్ దెరుల. 18 చెంగిల్ రూక్ తె కామ్ క నెంజితి
రగుమ్ పండుల్ దెరి నాయ్. కామ్ క నెంజితె రూక్ తె చెంగిల్ పండుల్ దెరి నాయ్, 19అనెన్, చెంగిల పండుల్ నే
దెరొ ఎతిక్ రూకుక కండ కెర, ఆగితె గలుల. 20తుమ్ చితె జెతసచి పలితుమ్ దెకిలె, జోవయించి రగుమ్
చినితె.

21 “ ‘పబు, పబు!’ మెన, అంక సంగితస ఎతిక్జిన్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె పెసితి నాయ్. గని
పరలోకుమ్తిలొఅంచొఅబొబ్ జలొదేముడు సికడిల్ కోడు రితి కెరసయ్ఒతత్ గెచుచ్ల. 22ఈంజలోకుమ్ చ
ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, అంక ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్, ‘పబు, పబు’, తుచి నావ్ తెన్ తూయి సంగిల
కబురుల్ సంగిలమ్, నాయ్ గె? తుచి నావ్ తెన్ బూతల్ గటక ఉదడల్మ్, నాయ్ గె? తుచి నావ్ దెర ఒగగ్ర్

* 7:2 7:2మీనిల్ † 7:16 7:16 ‘అంజూరుమ్ పండుల్ ’మెలె,బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల.
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ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొకెరల్మ్,నాయ్గె?” మెనసంగుల. 23జలె “ఆఁవ్,తుమ్ కఅగెగ్ తెంతొనేని. తుమ్
గార్ కమొ కెరతస, అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్”మెనజోవయింక సంగెదె.

సాపయ్బందిలొ గేరుచి ఇసక్తె బందిలొ గేరుచి రిసొచిటాలి
(లూకా 6:47-49)

24 “అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల గే కీస జవుల, జో బుదిద్ తిలొసొ 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 చిపునాది రెంగిన్చి ఉపిప్రి తిలి రిసొ, కెదిద్ వాదు పాని కెరెల్ కి, సేడెనాయ్.

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

28యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జనాబ్ 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 జోసొసుట్ మ్ బోదన కెరె తిలన్.

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

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

5యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ పాఁవితికయ్, రోమ్ దేసిమ్ చొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్
ఎకిక్లొ జా కెర, 6యేసుక “బాబు, అంచొ గొతిత్ నాడు కదుల్ జంక నెత కెర ఒగగ్ర్ బాద జా గెరి ఎంగడ్
తతత్య్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్ 7యేసు జోక “ఆఁవ్ జెయిందె, చి జోక చెంగిల్ కెరిందె” మెన
సంగిలన్. 8గనిజోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్ జోక, “పబు, తుయిఅంచి గెరి జెంకమెలె, ఆఁవ్
విలువ నాయ్. తుయి ఇనెన్ తెంతొ ఎకిక్ సెలవ్ కోడు దిలది మెలె, అంచొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జయెదె.
9ఆఁవ్ కి అదికారుమ్ క బితొసొ. అంచి తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్ ఎకిక్లొక ‘గో’ మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క
‘జె’మెలె, జెయెదె. అంచొ గొతిమానుస్క ‘ఈంజ కామ్,జాకామ్ 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 జిన్మానుస్ల్ జాఁ కెర, అమ్ చయూదుల్ చ పూరుగ్ మ్ చ అబాహామ్, ఇసాస్కు
చియాకోబు తెన్ పరలోకుమ్ తె ఎకిక్తె అనిన్మ్ కవుల. 12 గని, అమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొ తుమ్ క నిసాన
అసిస్మెన,అమ్ చయూదుల్ క దేముడు సంగ తిలె కి,ఈంజేఁవ్ అమ్ చయూదుల్ తెఒగగ్ర్ జిన్అందర్ చి
ఉపిప్రి అందర్ తె బయిలె గలి జవుల. ఒతత్ మానుస్ల్ ఏడెత్ తవుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.” మెన సంగ
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కెర, 13యేసు జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క “సరె, గో. తుయి నంపజలి రితి తుక జరుగ్ జవుస్”మెన
సంగిలన్. సంగిలి బేగి,జోమానుస్చొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జలన్.

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

14పడొత్ , యేసు పేతురు మెలొ జోచొ సిసుస్డుచి గెరి గెచచ్ కెర, పేతురుచి అతత్స్ జొరొజ్ సేడ ఎంగడ్ అసెస్
మెన దెక కెర, 15జాచిఆతు దెరికయ్,జాజొరొజ్ గెలి, చిజాఉటట్ కెర,యేసుకమరియాదఎతిక్ 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,తుయికేనెగెలెకి,ఆఁవ్ కితుచితెన్బెదజెయిందె”మెనసంగిలన్. 20యేసుజోక “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 జోక పోస కెర, జో మొరెల్ జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె” మెన
సంగిలన్. చియేసుజోక దెక, 22 “మొరల్సజోవయించసొంతమొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తూయిబేగిఅంచి
పటిట్ బులుక జె.” మెనజో సిసుస్డుక సంగిలన్.

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

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

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

28జో సముదుమ్ జీన కెర, †గదరేనులుచి పాంతుమ్ తె పాఁవితికయ్, బూతల్ దెరల్స దొగుల మెసెన్
తెంతొబార్జా కెర,యేసుక దసుస్ల్ జల. జేఁవ్ దొగులచి ఎదివాట్ కోపుమ్ చి రిసొ, కో కిజావాట్ గెచుచ్క
దయిరిమ్ నాయ్. 29యేసు జా వాట్ జెతికయ్, “ఈందె, దేముడుచొ పుతుత్ సి, అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్?
అమ్ సిచచ్ జతి పొది నే జెతె అగెగ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరుక ఇనెన్ అయ్ లది గే?” మెన కేకుల్ గలిల. 30 జలె,
జోవయించి ఇదిల్ ఒతత్ల్ క ఒగగ్ర్ అండుల్ తిలి మంద కతె తతికయ్, 31 జేఁవ్ బూతల్యేసుక “తుయి
అమ్ క ఇనెన్ తెంతొ ఉదడెల్గిన, అండుల్ తిలి జా మందతె అమ్ క తెదవ్” మెన, యేసుక బతిమాలప్ జా

* 8:20 8:20 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’. యేసు ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, బయ్ బిల్ చి పొరిన్ పమానుమ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ పండితుల్ జా
అరుద్ మ్ కెరనుల, గనిమాములుమ్మానుస్ల్ నేన్ తి. † 8:28 8:28 గెరాసీనుల్ నావ్ కి తిలి
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సంగిల. 32జోజోవయింక “గెచచ్!” మెనసంగితికయ్,జేఁవ్బూతల్బార్జా,జేఁవ్మానుస్ల్ కములదా,
అండుల్ చి పెటిట్ పెస గెల, చిజామందచఅండులు ఎతిక్ వెరిజా,జావెలిల్ గాటిక నిగ ఉత, సముదుమ్ తె
సేడమొర గెల.

33దసిస్ జరుగ్ జతికయ్,మంద రకితస బమమ్జా,జాపటున్మ్ తెనిగ గెచచ్, బూతల్ దెరల్సక జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్, కిచొచ్ నే పిటెత్, పటున్మ్ చక సంగిల. 34జాచి రిసొ, పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక
మెనబార్జా, దెక కెర, “అమ్ చి దేసిమ్ తెంతొముల దా ఉటట్ గో!” మెన బతిమాలప్ జా,జోక బమమ్ తెన్
సంగిల.

9
ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 2:1-12; లూకా 5:17-26)

1 ఒతత్ తెంతొ, యేసు దోనితె వెగ కెర, జా సముదుమ్ జీన కెర, జోచి సొంత పటున్మ్ తె పాఁవితికయ్,
2ఒతత్ తిలమానుస్ల్వాతుమ్జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ,ఉటుట్ క నెతిరొల్ అంతురొన్తె ఎంగడ్ తిలొసొఎకిక్లొకజోతె
కడ ఆనల్. యేసు జేఁవ్ కడ ఆఁనల్సచి నముకుమ్ దెక కెర, జో ఉటుట్ క నెతిరొల్సొక దెక, “ఓపూతుత్ , తుయి
దయిరిమ్జా. తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్”మెనజోక సంగిలన్.

3 జలె, ఒతత్ తిల మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ ‘యేసు దేముడు తెన్
సమమ్ందుమ్సంగితయ్. జావెలిల్ పాపుమ్’మెనబమమ్జా,లటట్బనల్. 4యేసుజోవయించిమెనుస్తెతిలిసి
చిన కెర, “తుమ్ చిపెటిట్ కిచొచ్క కుసిస్దుమ్ఉచరసు? 5 ‘తుచిపాపల్చెమించుపజాఅసిత్’మెనుక సులుల్
గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే? 6జలె, ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలె కి, మానుస్ల్ చి పాపల్ చెమించుప కెరి అదికారుమ్ అసెస్’ మెన తుమ్ క రుజుజ్ దెకయిందె” మెన,
జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క అనెన్ దెక, యేసు జోక, “తుయి ఉటట్ కెర, తుచి అంతురొన్ వయన గెరి గో”
మెన సంగితికయ్, 7జోమానుస్ ఉటట్ కెర, గెరి గెలన్. 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)

9యేసు ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి ఇండ గెచచ్, జా పటున్మ్ చి సిసుత్ కడన్ తి గెరిచి వాట్ గెచచ్ కెర, ఒతత్
పెస తిలొమతత్యిమెలొసిసుత్ నఙితొసొక దెక, “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా”మెనజోక సంగిలన్,
చి జో ఉటట్ కెర, యేసుచి పటిట్ గెలన్. 10జోమతత్యిమెలొసొచి గెరి అనిన్మ్ కంక మెనయేసు గెచచ్ వెస
తతికయ్,జాదేసిమ్ చ నిసాక్రుమ్ దెకిల సిసుత్ నఙితస కి, చి నీతి నే కెరంత ‘పాపుమ్కెరల్స’మెనఒతత్చ
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకిలస ఒగగ్ర్ జిన్ జోతె జా కెర, జో తెన్ సిసుస్ల్ తెన్ వెసిల. 11 జేఁవ్ ఇనెన్ బెద
వెసిలిసి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్మెంత పండితుల్యేసుచ సిసుస్ల్ తెజా కెర,జోవయింక “తుమ్ చొ గురు
సిసుత్ నఙితస తెన్పాపుమ్ కెరల్స్ తెన్ కిచొచ్క వెస అనిన్మ్ కతయ్?” మెనపుసిల.

12జేఁవ్ దసిస్ సంగిలిసియేసు సూన కెర, “జబుబ్ తెన్అసుస్మ్మెనచిననల్సడాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని
జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్నాయ్.” 13జలె,
“తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంచి ఆసమెలె, బలి దెతిసి నాయ్, గనిమానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి
మెలి కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే, తుమ్ గెచచ్ సికక్. ‘ఆమ్ పాపుమ్ కెరల్స’ మెన చినంతసకయ్
బుకార్ క ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని ఆమ్ పునిన్మ్ తిలస మెన ఉచరంతసక బుకార్ క నాయ్.” మెనయేసు
సంగిలన్.

14తెదొడి బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ యేసుతె జా కెర “పరిసయుయ్ల్ కి ఆమ్ కి చువెవ్
తంక అలవాట్, గని తుచ సిసుస్ల్ చువెవ్ తతి నాయ్. కిచొచ్క?” మెన, యేసుక పుసిల. 15 ఇసి
పుసితికయ్,యేసుజోవయింక, “కేన్పెండిల్తె,జోవయించినెడిమిపెండిల్ఉబేడొతిలెపొది,పెండిల్ విందుతె
బుకారల్స ముసురన్ తవుల గె? నాయ్. బెదె నాయ్. జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి నెడ్ మె తెంతొ
జోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ పొదుల్ క జోచమానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల.
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16 “జలెకు, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి రిసొ నే కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి బటట్ గండ కో
జాన్ లమానుస్ల్ గలిత్ నాయ్. దసిస్చిపోరిన్చితె గల తిలెగిన,జోపాలుమ్ కేడెల్,జామాసిక కడెదే. మానుస్
జా పాలుమ్ గలనెల్, అవుక్ జలి పొరిన్ బటట్ నొవి బటట్చి మాసిక బెదయ్ లి కుటు సొడి చిరి జయెదె, చి
అగెగ్చి కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె. 17 పడొత్ , జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి కాయ తెన్ కో సువితి
నాయ్. జా కాయపొరిన్ 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,నొవిదాచ రసుస్మ్ నొవి కాయల్ తె సువుల. దసిస్,జారసుస్మ్ కిజాకాయ కిపాడ్ 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)

18ఒతత్ జా తిలమానుస్ల్ కయేసుఈంజేఁవ్ కొడొ సంగితె తతికయ్, ఒతత్చి సబ గెర్ చొఅదికారి ఎకిక్లొ
జా కెర,యేసుక దసుస్ల్ జా, సెరున్ సేడ జొకర, “అంచి దూ అపెప్మొర గెచచ్ అసెస్. తుయి, జలె, అమ్ తె
జా కెరజాక చడిలెగిన, అనెన్ జియెదె”మెలన్. 19జోదసిస్ మెంతికయ్,యేసు ఉటట్ కెర జోచి పటిట్ గెలన్.
జోచ సిసుస్ల్ కి బెద గెల.

20-21జేఁవ్ వటెట్ గెతె తతికయ్, బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతి బాద తెన్ తిలి ఏక్ తేర్ బోదయేసుచి
పటిట్ జా, పాఁవ కెర, “ఆఁవ్ ఎకిక్ జోచొ పాలుమ్ జవుస్ చడిలెగిన, చెంగిల్ జయిందె” మెన, జాక జయియ్
ఉచరన,జోచొపాలుమ్ చికొంగు చడిలి. 22జాచడితికయ్,యేసుపడొత్ పసల్ జాక దెక, “ఓదూ, దయిరిమ్
తెన్తా. అంచి ఉపిప్రిచి తుచి నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెరిల్.” మెన సంగిలన్. జాబేగి చెంగిల్ జలి.

23తెదొడియేసుజోఅదికారిచొగెరిపాఁవ కెర,నాడిమొరిల్ రిసొమూరిపుఙితస,చిబెరతిలఏడుకుడు
జతస ఒగగ్ర్ గొడబ జతిసి దెక కెర, 24 “తుమ్ గెచచ్. ఈంజ నాడిమొర 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 రిసొజాపాంతుమ్ ఎతిక్తెపాఁవిలి.

దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
27యేసు బార్ జా కెర, ఒతత్ తెంతొ గెరి గెతె తతికయ్, దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ జోచి పటిట్ జా, “దావీదు

రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అమ్ క చెంగిల్ కెరు!”
మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

28యేసు గెరి గెచచ్ పెసిలి పడొత్ , జేఁవ్ గుడిడ్ మానుస్ల్ ఒతత్ జోతె అయ్ ల. జెతికయ్,యేసు జోవయింక
“తుమ్ ఉచరిల్సి అంక ‘కెరుక తెరె’ మెన తుమ్ నంపజతసు గే?” మెన జోవయింక పుసితికయ్, జేఁవ్,
“పబు, అమ్ నంపజతసుమ్” మెన జోక సంగిల. 29యేసు జోవయింక అంకివొతె చడ కెర, “ఆఁవ్ తుక
‘చెంగిల్ కెరుక తెరె’ మెన తుమ్ నంపజలిసి రిసొయితుమ్ క జరుగ్ జవుస్!” మెన, సంగిలన్. 30సంగిలి
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 గలిలయపాంతుమ్ తె జోచి
గవురుమ్ సంగితె తిల.

గులొల్ కెరొ బూతుమ్ కయేసు ఉదడ గెలిసి
32యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బార్జా 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
జనాబ్ఆచారిమ్జా, “అమ్ చఇసాయేలుల్ తెఇసిచిజరుగ్ జలిసి కెఁయయ్దెకుమ్నాయ్. ఆజిజరుగ్ జలి!”
మెన లటట్బనల్. 34 గని పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్ మెల మెలె, *“బూతల్ క రానొ జలొసొచి నావ్ తెన్ ఈంజొ
బూతల్ క ఉదడత్య్”మెన అరుగురు జా, గోసక సంగిల.

* 9:34 9:34 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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35యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ ఒండిచ పటన్లె గఁవివ్లె బుల బుల, జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
పరలోకుమ్ చిరాజిమ్పాసిజాఅయ్ లిస్ చిరిసొచిసుబుమ్కబుర్సంగ,ఎతిక్ రగల్ చజబుబ్లునొపుప్లు
గెచచ్వ,మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్.

36దసిస్బులెత్ పొది,ఒగగ్ర్ జనాబ్జోతెఅయ్ లజేఁవ్మానుస్ల్ క దెకదెక,జేఁవ్గొవుడునెంజిలమెండల్
రితమాలఙ్జాసెమల్తెన్తిలిసిదెక,జోవయించిఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా, 37“గటిట్ఙ పంటొపికలాయితి
సమయుమ్జా అసెస్. 38జాచి రిసొ, ‘ఈంజ పంటొ లాయితి రితి, ఈంజ పంటొక ఎజొమాని జలొ పబు
లాయితమానుస్ల్ క తెదవుసు’మెన, తుమ్జోకపారద్న కెర”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

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

1 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా కెర, బూతల్ గటక ఉదడ గెలుక మెన,
రగరగాల్ చ జబుబ్లు బాదల్ జలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక మెన,జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్. 2జేఁవ్
బారజిన్యేసుచ, బారికుల్ చ నవొవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, తొలితొ పేతురు మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ సీమోను,
చిజోచొబావొసిఅందెయ. ఒతత్ తెంతొ, జెబెదయిచొపుతుత్ సియాకోబు, చియాకోబుచొబావొసియోహాను.
3ఒతత్ తెంతొ, పిలిప్ చి బరొలొమయి, తోమాచిమతత్యిమెలొ సిసుత్ నఙితొసొ. ఒతత్ తెంతొ, అలప్యిచొ
పుతుత్ సియాకోబు, చి తదద్యిమెలొసొ. 4ఒతత్ తెంతొ, కనానుచొ సీమోనుమెలొఅనెన్కొల్ , చి పడొత్ యేసుక
దెర తిలొ ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొయూదా.

5 యేసు జేఁవ్ బారజిన్ క అదికారుమ్ దా కెర బులుక తెదయ్ లి పొది, కిచొచ్ సెలవ్ దిలన్ మెలె,
“యూదుల్ నెంజిలసతె అపెప్ గెచుచ్క పోన, చి సమరయ పదేసిమ్ చ పటన్లె పెస నాయ్. 6 జలె, పిటట్
గెల గొవుడు నెంజిలిమంద రితిజాతిల ఇసాయేలుల్ తెతుమ్ చసొంతమానుస్ల్ తెతుమ్ గెచచ్. 7తుమ్
గెచచ్, చి ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్పాసిజా అసెస్’ మెనబోదన కెర. 8జబుబ్మానుస్ల్ 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 బార్జా
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 రిసొజో దెతి అనిన్మ్ తుమ్ నఙనుక నాయిమ్.

11“అనెన్,తుమ్ కేన్ పటున్మ్ తెజలెకు గఁవివ్ జలెకు పెసితెపొది, ఒతత్ తగుప జలొసొకో గెజానన,చి
తుమ్ఒతత్ తెంతొఉటట్ గెతెఎదకజోచితెతా. 12జోచిగెరితుమ్పెసితెపొది,జాగేర్ చక,తుమ్ కసేంతుమ్
తవుసుమెన చెంగిల్ సంగ. 13జాగేర్ సేంతుమ్ క తగుప జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్జోవయింక
జరుగ్ జా, తవుసు. జా గెర్ చ సేంతుమ్ క నే తగుప జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్జోవయింక నే తతె
తుమ్ క అనెన్ బుల జెయెదె. 14కో జలెకు తుమ్ క మరియాదనే కెరెల్గిన, తుమ్ ఆన్ తి కబుర్ నే సూనెల్గిన,
జో గేరు జలెకు,జాగాఁవ్ జలెకు ముల దా, తుమ్ ఉటట్ గెతె పొది,జా గురుక, తుమ్ చ చటొట్ జాటాన్ తెచి
లంబిలి దూడి పంపడ్ గెల, చి ఉటట్ గెచచ్. 15ఈంజ 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
గఁవివ్చచి గతిత్ ఒగగ్ర్ సిచచ్చి జయెదె,మెన నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

16 “ఈందె, డొరొక్వచి నెడ్ మెమెండల్ క తెదయ్ లి రితి, దసిస్, తుమ్ కమానుస్ల్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.
జాచిరిసొ,అయివొకెదిద్ తెలివిఅసిత్ గే,తుమ్కితెదిద్ తెలివిజాతా. గని,దసిస్ తెలివిజలెకి,పారవ్పిటట్ల్ చి
రితి, తేట మెనుస్ తిల సుదల్ జా తా. 17 కోపుమ్ జతమానుస్ల్ చి రిసొ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్ తుమ్ క
తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ కెర, జోవయించ సబ గెరలె తుమ్ క కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల. 18తెదొడ్ క అంచి రిసొ
జేఁవ్మానుస్ల్ తుమ్ క దెర అదికారుల్ తె,రానల్ తెఒరొగ్ డ నెవుల. చిజోవయించిమొకెమ్ కి, వేర దేసిమ్ లు
తెంతొ అయ్ ల అమ్ చ యూదుల్ నెంజిలసచి మొకెమ్ కి తుమ్ అంచి రిసొ సాచి సంగితె. 19మానుస్ల్



మతత్యి 10:20 17 మతత్యి 10:39

తుమ్ క దసిస్ సొరప్ కెరె పొదిక, కీసి లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే,ఉచర చింత గలననాయ్. కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ జోవయింక కిచొచ్ సంగుక గే, తెదొడ్ కయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క దెయెదె. 20మెలె,
తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తా కెర, జొయియ్ లటట్బెదె. తుమ్ ఉచర
లటట్బుస్ నాయ్.

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

24“జోచొగురుచి కంట సిసుస్డు వెలొల్ నెంజె. దసిస్ కి,జోచొఎజొమాసిచి కంటగొతిత్ మానుస్ వెలొల్ నెంజె.
25సిసుస్డు జోచొగురుచొ రితొ,గొతిత్ మానుస్జోచొఎజొమానిచొరితొజలె, సరి జతయ్. దసిస్,ఆఁవ్ గెర్ చొ
ఎజొమానిక *‘బయెలెజ్బూల్’ మెన కోపుమ్ జలమానుస్ల్ సంగ అసిత్ జలె, తుమ్ అంచి గెర్ చ ఎతిక్క కి
కచితుమ్ దసిస్ దూసుప కెరుల.

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

26 “జలె, జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్. డంక తిలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్
తయెనాయ్, లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నేజాన్ తి రితి తయెనాయ్. ఆకర్ క డీసెదె,
ఆకర్ క జానన్ క జయెదె. 27ఆఁవ్ గుటుట్ తెన్ తుమ్ క సంగితిసి తూమ్ ఎదారుద్ మ్ సంగ. కంగడ్యి తుమ్ క
ఆఁవ్సంగితిసితూమ్మేడల్ చఒరెన్లెతెంతొసాటప్ కెర. 28తుమ్ చిఆఁగుకమారుకతెరల్సకతుమ్బియఁ
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ కమారెల్ కి, తుమ్ చి ఆతమ్కమారుక నెతిరి. గని ఆతమ్క కి ఆఁగుక కిమార వెలిల్
ఆగి గొయ్ తె గల దా,నాసెనుమ్ కెరుక తెరొల్సొకయ్ తుమ్ బియఁ.

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

32 “కో అంక నంపజా, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒపప్నుల గే, జోక అమ్ చ మానుస్ల్ ఈంజేఁవ్ మెన,
పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి మొకెమ్ ఆఁవివ్ సాచి సంగిందె. 33 గని, మానుస్ల్ చిమొకెమ్ కో
అంచి రిసొ ‘జోచొనెంజి’మెనుల గే, దసిస్ పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడుచిమొకెమ్ జోక ‘అమ్ చ
నెంజితి’మెన సంగిందె.

34 “ ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసిమానుస్ల్ తె ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరెదె’ మెన తుమ్ అంక ఉచర నాయ్.
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 చయ్జోక 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. 39కో జోచిసొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
చజుల గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ కో జోచి పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్ నిదానుమ్
ఇండుల గే,జోచిపానుమ్ రచిచ్ంచుప జాజోక దొరుక్ జయెదె.

* 10:25 10:25 ‘బయెలెజ్బూల్’మెలె, సయ్ తాన్, బూతల్ క రానొ జలొసొ.
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40“తుమ్ క కోమరియాదకెరుల గే,జేఁవ్తుమ్ కమరియాదకెరిల్సి,అంకయిమరియాదకెరిల్సి జతయ్.
అనెన్,అంకయికోమరియాద కెరుల గే, జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి అంక తెదయ్ లొసొక కిమరియాద 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 కయేసు సంగిలన్.

11
1యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క బోదన కెరిల్సి కేడిల్ పడొత్ , జా గలిలయ పాంతుమ్ చ పటన్ల్ తె బోదన

కెరుక మెనబార్ జలన్.
జేల్ తె తిలొయోహానుయేసుక తెదయ్ లి కబుర్
(లూకా 7:18-35)

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

యోహానుచి రిసొయేసు సంగిలిసి
7యోహానుచసిసుస్ల్ఉటట్ గెతెతతికయ్,ఒతత్ తిలపెజల్ కయోహానుచి రిసొయేసు ఇసిమెనసంగుక

దెరల్న్. “తుమ్ కిచొచ్ దెకుక జా బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక గెచచ్ తిలదు గే?
8నాయ్ మెలె, కిచొచ్ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత పాలల్ గలనొల్ మానుస్క దెకుక గెలదు గే?
ఈందె, దసస్ పాలల్ గలంతస రానల్ చి గెరలె తవుల. 9 జలె, కిచొచ్ దెకుక గెలదు? దేముడు తెదయ్ లి
కబుర్ సంగితొసొ ఎకిక్లొక దెకుక గెలదు గే? నిజుమి. గని, జో పబుచమాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి
కంటయోహాను ముకిక్మ్ చొ జయెదె,”మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
10 “ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొసొ జతి రితి ఎకిక్లొక తుచి పురె తెదయ్ తసి. తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,

తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె”
మెనరెగిడిల్ కోడ్అసెస్. జాకోడుయోహానుచి రిసొయి ‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’మెనకచి రిసొసంగితయ్.
11జాచిరిసొ,తెరిన్మునుస్ లటట్బిల్ రిసొ జెరిమ్లసతెబాపిత్సుమ్ దిలొయోహానుచి కంట వెలొల్ చొ కోయినాయ్
మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ తుమ్ క సంగితసి. జలెకి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితసతె, కో ఎతిక్చి కంట దాక్
జవుల గే,జోయోహానుచి కంట వెలెల్ల జవుల.

12 “బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచ దీసల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పెలయ్ లి రితి
జెతె అసెస్, చి మానుస్ల్ బమమ్ తెన్ జేఁవ్ తె బెదితతి. 13యోహాను ఎదక దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల *ఆగన్ల్ చి కొడొ ఎతిక్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ జెతిస్ చి రిసొ
సంగితయ్. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి ఆకర్ తెయోహాను అయ్ లొ. 14అంచి కబుర్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ ఏలీయా

* 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 నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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రితొసొ ఎకిక్లొక తెదయిందె” మెన పబు అగెగ్ సంగ తిలొ. జలె, తుమ్ నంప కెరె గే నాయ్ గే, గని జో
తెదయిజలొసొయోహాను. 15సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
16 “జలె, ఈంజ ఉగుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్క కిచొచ్ టాలి జయెదె? వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత

జతతి, జేఁవ్ బోదల్ జోవయింతెన్ బెద కెలత్ బోదల్ బుకార కెర,
17తుమ్ క ‘నచుచ్తు’మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్సు నాయ్. అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్,
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చియోహాను కిచొచ్ కెరెల్ కి, తుమ్మెనుస్స్ నాయ్. 18 కిచొచ్క
ఆఁవ్ఇసిటాలికెరసిమెలె,యోహానుచువెవ్తనెన్తతొసొచిరిసొ, ‘జోకబూతుమ్దెరఅసెస్’మెనసంగితె
తిల. 19ఆఁవ్, జలె,మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ,మాములుమ్ కతె పితె తతిస్ చి రిసొ కిచొచ్మెంతతి
మెలె, ‘ఆదె, కయ్ రొ మతావ్లొ ఈంజొ. సిసుత్ నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స తెన్ బెదితొసొ’ మెన అంక
నిసాక్రుమ్ సంగితతి. గని ఎకిక్లొచి పెటిట్ చెంగిల్ తెంతొ చి బుదిద్ తిలె, జోచ కమొచి పలితుమ్ తె రుజుజ్
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

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

20యేసుజాగలిలయపాంతుమ్ తెచసగుమ్పటన్ల్ తెఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొకెరల్న్. ఈంజేఁవ్
కమొ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లెకి, ఒతత్ తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జతి
నాయ్,ములితినాయ్. జాచిరిసొ,యేసుఇసిమెనజోవయింకగోల కెరుక దెరల్న్: 21“అయొయ్! కొరాజీనా
పటున్మ్ తెచ చి బేతస్యిదా పటన్మ్ తెచ, తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ చి నెడిమి కెరల్ కమొ అమ్ చ
యూదుల్ నెంజిల తూరు చి సీదోను మెల పటన్ల్ తె ఆఁవ్ కెరయ్ జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చమానుస్ల్ అగెగ్యి
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క దుకుమ్ జా, ములిత. జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి దుకుమ్ చి రుజుజ్ క బసత్ల్ బందన సార్
గాంసంత. 22పూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ కి సీదోను పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి,ఈంజ
లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ తీరుప్ 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
సొదొమపటున్మ్ తెపూరుగ్ మ్ కెర తతత్య్ జలె, ఒతత్ తిలస నంపజత, చిజా పటున్మ్నాసెనుమ్ నే జతె,
ఆజి ఎద తతిత్. 24సొదొమ పటున్మ్ చమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక,తూమ్జతిసిచచ్జాపటున్మ్ చజతిసిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె,మెనఆఁవ్తుమ్ క
సంగితసి.” మెనయేసు సంగిలన్.

25తెదొడియేసు 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 మ్లుంకడ,బాలబోదల్జలరితగవురుమ్నెంజిలసకఅరుద్ మ్దెకవఅసిస్సిమెనతుకజొఒర,మెన
అంచి సరద్ జతసి. 26తుచి దయ తెన్ ఇసి కెరల్ది” మెన పారద్న కెరల్న్. దసిస్ పారద్న కెర, అనెన్ ఇసి మెన
సంగిలొ. 27 “అంచొఅబొబ్ ఎతిక్ అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్. అనెన్,అబొబ్ ఎకిక్లొయిఆఁవ్పుతుత్ స్ క
సరిగా జానె అనెన్ కో కి నేన్ తి. పడొత్ , ఆఁవ్ పుతుత్ సి అంక పిటట్వ కో కి అబొబ్క నేన్ తి చి అనెన్ కకక్ ఆఁవ్
అబొబ్క దెకవుక మెన నిసాన్ దె గే,జో కిజానెదె.

28 “సెమల్బాదల్ 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 నే ఉచరంతె, పెటిట్ అమమ్యికుమ్ తెన్ అసిస్, చి తుమ్ చ ఆతమ్ల్ తె పుండితె. 30 కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ గలిత్ పూందు సులుల్ అసెస్, ఆఁవ్ వయడిత్ జాడు సులక్న అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.
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12
బకి కెరి దీసి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 2:23-28; లూకా 6:1-5)

1జా పొదులె, *సెలవ్ కడనిల్ దీస్ తె, యేసుచి సిసుస్ల్, పంటొ పికిలి బుఁయి వాట్ గెతె తిల. జలె,
యేసుచ సిసుస్ల్ క చూ కెరికయ్. జా వాట్ సొడిచి పికిలి పంటొచ ఎనున్లు దొనిన్ కోడ కంక దెరల్. 2 జలె,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “ఆదె, †బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్
నెంజిలిసితుచ సిసుస్ల్ కెరతి”మెనయేసుక గోల కెరికయ్, 3జోజోవయింక ఇసిమెలన్: “పూరుగ్ మ్తిలొ
దావీదు రానొ,జోక చి జో తెన్ తిలసక చూ కెరికయ్,జో కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే? 4 కిచొచ్
కెరిల్సి మెలె, దేముడుచి గుడితెజో పెసిలన్, చి ఒతత్ తిలపూజరుల్ అరిప్తుమ్ దిలపోడియొకయ్ ల. జేఁవ్
పోడియొపూజరుల్ కంక జయెదె, గని అనెన్ కో కంక జయెనాయ్. జో కి,జోతెన్తిలస కిజా కంకనాయిమ్
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 ఆసమెలె, బలి దెతిసి నాయ్, గనిమానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి’
మెనతెదొడిసంగిలి కోడు తుమ్అరుద్ మ్ కెరంతదు జలె,పాపుమ్నే కెరల్ ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క ‘పాపుమ్కెరల్’
మెన,నింద కెరదునాయ్. 8సెలవ్ కడనిల్ దీసిచిఉపిప్రిఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకఅదికారుమ్
అసెస్.” మెన, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

9యేసు 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 ఏక్బాద తిలొమానుస్క చెంగిల్ కెరుక నాయిమ్గే,నాయ్?”
మెన జోక పుసిల. 11జో జోవయింక, “తుమ్ చితె కేన్మానుస్క జలెకు ఎకిక్ మెండ జవుస్ తిలెగిన, జా
మెండ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్ గొయితె సేడ తిలెగిన,జోఎజొమానిజాకజాగొయితెంతొ కడెనాయ్
గె? 12 జలె, మెండచి కంట మానుస్ ఒగగ్ర్ విలువ. జాకయ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి మానుస్క చెంగిల్ కెరుక
నాయిమి”మెన జబాబ్దా, 13యేసు జో ఆతు లంబిలొసొక దెక, “తుచి ఆతు చంపొ కెరు”మెలన్. జో
మానుస్ ఆతు చంపొ కెరల్న్, చి ఈంజొ ఆతు బేగి అనెన్క్ చెంగిల్ తిలి ఆతుచి రితి చెంగిల్ జలి. 14 గని
యేసు దసిస్ కెరికయ్, పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, బార్ జా కెర, యేసుక కీసి మారుక గే కుట ఉచరన
లటట్బనల్.

15 జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ ఉచరిల్సి యేసు జానెచి రిసొ, ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెలన్. ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
జోచిపటిట్ గెల, చిజోవయింతెజొరొజ్ తిలస ఎతిక్జిన్ క జో చెంగిల్ కెర, 16 “అంచి రిసొతుమ్ కేనె తెరెల్ ఒతత్
సంగ నాయ్”మెన, జేఁవ్ పెజల్ క ఆడ దిలన్. 17ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలిమెలె, దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలి కోడ్ నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి.
* 12:1 12:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచ కొడొ సూన
కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్
ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన నింద కెరతి. † 12:2 12:2 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్
పొది సంగిలి రితి,యూదుల్ముకిక్మ్ క సెనవ్ర్ దీసి సబతె గెచచ్ బోదన సూన బకి కెరుల, చి కిచొచ్ కామ్ కెరినాయ్. కామ్నే కెరి ఆగన్ పెజల్
నే పిటట్య్ తి రితి,జోవయించ వెలెల్లమానుస్ల్, కనాక్రుమ్ పఁవస్, పబు సంగిలి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ ముదొద్ కెరతి. ‡ 12:5 12:5 తెలుగు
బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజకొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె
రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ
అసెస్.
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18 “ఈంజొ, ఆఁవ్ నిసానల్ అంచొ సేవ కెరొసొ, ఈంజొ ఆఁవ్ పేమ కెరొల్సొ, చి రిసొ అంక పూరి
సరద్సంతోసుమ్. ఇనాచిపెటిట్ అంచిఆతమ్ తియిఁదె,చి ‘యూదుల్నెంజిలమానుస్ల్ 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 సూనయెనాయ్. 20జలె, ఆకర్ దీసిక
సతిత్మ్ తెన్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెర, సిచచ్ల్ గే బవుమానల్ గే దెతి ఎద,కామ్ క నెంజిలి పీరి
గండక జోమోడ కెర వెంట గెలిత్ నాయ్. సరిపుచుప జతి ఉజిడి నే దెతి వతిత్ జో నే విజవ దెవుల.
21పడొత్ , ఇనాచినావ్ చి తెడియూదుల్ నెంజిలస దయిరిమ్జాఆస జవుల”

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

22 తెదొడి బూతుమ్ దెరిల్ రిసొ గుడిడ్ జా గులొల్ జా తిలొ మానుస్క ఒతత్ తిల మానుస్ల్ యేసుతె కడ
ఆన్ తికయ్, యేసు జోక చెంగిల్ కెరల్న్. జోమానుస్ లటట్బుక దెరొల్ చి అంకివొ డీసిల. 23 ఇసెస్ జలి రిసొ,
పెజల్ ఎతిక్ ఆచారిమ్ జా, “ఈంజొ యేసు కొనొస్? దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొఈంజొ ఏక్ వేల జయెదె గే?” మెన లటట్బ్ క దెరల్.

24పరిసయుయ్ల్,జాకోడు సూన కోపుమ్జా. “బూతల్ క రానొ జలొ బయెలెజ్బూల్ చినావ్ తెన్ ఈంజొ
బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన గోసక సంగిల. 25 గని జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసుక జానెచి రిసొ, ఇసి మెలన్.
“కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచమానుస్ల్, జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జాయుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా
రాజిమ్పాడ్జా గెచెచ్దె. కేన్ పటున్మ్ జవుస్ కేన్ గేరు జవుస్మానుస్ల్ వరస్ వరస్ జాజోవయింక జెఁవివ్
విరోదుమ్ కెరనెల్,జాపటున్మ్ జవుస్, గేరు జవుస్ టీఁవొ జయెనాయ్. 26దసిస్, సయ్ తాన్ చక సయ్ తాన్
ఏక్ వేల ఉదడ గెలెగిన, జోవయింక జొయియ్యుదుద్ మ్ కెరయ్, జోవయింక జొయియ్ యుదుద్ మ్ కెరెల్, జోచి
రాజిమ్ కీసిజా టీఁవొ జయెదె? 27ఆఁవ్ ఏక్ వేల బయెలెజ్బూల్ చినావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చ
సిసుస్ల్ కచినావ్తెన్ఉదడత్తి? బూతల్ కఉదడత్ తుమ్ చయ్సిసుస్ల్అంచిరిసొతుమ్ కతీరుప్ సంగుతు!
28దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సెకికఆఁవ్బూతల్ కఉదడగెలత్సిజలె కచితుమ్దేముడుచిరాజిమ్తుమ్ తె
అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

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

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

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

33“రూక్ చిపండుల్ చెంగిల్ చిజలె,జారూకుకచెంగిల్మెనఒపప్న. రూక్ చిపండుల్ గరిచ్ జలె,జారూకుక
గరొచ్ మెన ఒపప్న. రూక్ చి పండుల్ దెకిలెగిన, జా రూకుక చెంగిల్ గే, గరొచ్ గే చినుక జయెదె. 34 పెటిట్
అయివొచి రితి విసుస్మ్ తిల మానుస్ల్, తుమ్. తుమ్ చి పెటిట్ విసుస్మ్ తిలి రిసొ తుమ్ కీసి చెంగిల్ చి
లటట్బుక జయెదె! పెటిట్తె తిలి బుదిద్చి కొలిద్ చోండి లటట్బెదె. 35చెంగిల్మానుస్ జోచి చెంగిల్ బుదిద్ బెరుచి
కొలిద్ చెంగిల్ చిబార్ కెరెదె. గరొచ్మానుస్ జోచి పెటిట్చి విసుస్మ్ చిబెరుచి కొలిద్ విసుస్మ్బార్ కెరెదె. 36ఆఁవ్
తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్మెలె,ఈంజలోకుమ్ చ ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసికమానుస్ల్ లటట్బిల్ ఎతిక్ కామ్ క
నెంజిలి కోడుచి రిసొ నేరిమ్ వయుల. 37తుమ్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ క సాచి జలి రిసొ నీతి సుదొ
గే, నెంజిలెపాపుమ్ సుదొ గే బార్ కెరెదె.” మెలన్.
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జేఁవ్యూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మారుక్ 8:11-12; లూకా 11:29-32)

38తెదొడి పరిసయుయ్ల్ చిమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్యేసుక, “గురుబాబు,
దేముడుచి అదికారుమ్ తుక అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్ కెరు. దెకుమ్ దె” మెన
యేసుక సంగిల. 39 గని, జో జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పబుక నిదానుమ్ నెంజ లంజెబుదిద్
పాపుమ్ బుదిద్ జల తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్, రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి
అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్ పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె. జా రుజుజ్ చి కామ్ కీసిచి జయెదె
మెలె, దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొయోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె. 40మెలె, యోనా కీసి
తిరతి అందరె మెదెద్నె సముదుమ్ చి వెలిల్ మొసొస్చి పెటిట్ తిలన్ గె, దసిస్, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్
ఆఁవ్ తినిన్ అందరుల్ తినిన్ మెదెద్నె బుఁయి తెడి తయిందె. 41అనెన్,ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్క వెలిల్ పరిచచ్ కెరి
దీసిక, తుమ్ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జలయూదుల్ కి,యోనాబోదన కెరల్ నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్
కి, బెద టీఁవొజా, జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’మెన రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్కమెలె,జాపటున్మ్ చమానుస్ల్యోనా
కెరిల్ బోదన సూన కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా, నంపజా, బుదిద్ జల. ఈందె, యోనాచి కంట
వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి అసెస్. 42పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక, దచెచ్న దేసిమ్ చిపూరుగ్ మ్ తిలి రాని ఎకిల్
ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్ టీఁవొ జా, తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్
జారాని ‘సొలొమోను రానొ సంగితి బుదిద్చి కోడు సూనిందె’మెన, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని,
ఈందె,సొలొమోనుచి కంట వెలొల్ సుదొ తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్.

43“ఏక్మానుస్క బూతుమ్దెరతిలెగిన,జాబూతుమ్జోమానుస్చితెంతొములదాతతిత్చి రిసొటాన్
చజన, బయిలె గెచచ్ బులెత్ తయెదె, గని, టాన్ నే దొరుక్ జలి రిసొ, 44జో ఉచరన, ఆఁవ్ ముల దిలొ గెరి
అనెన్ గెచిచ్ందె మెన, జా గేర్ విడి అసెస్ మెన, జా గెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక
కెర, 45అనెన్ గెచచ్,జాచి కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె, చి జేఁవ్ ఎతిక్ జోమానుస్చి తెడి పెస
కెర, ఒతత్య్బస జవుల. జాచి రిసొ,జోమానుస్క అగెగ్చి కంట, ఆకర్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ తయెదె. గరిచ్ బుదిద్చి
ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్ దసిస్ జయెదె.” మెన,యేసు బోదన కెరల్న్.

46యేసు పెజల్ క అనెన్ బోదన కెరె తతికయ్, ఈందె, జోచి అయయ్సి బావుడిస్వొ జా కెర, ‘జో తెన్
లటట్బుమ్ దె’మెన వీదె టీఁవొజా తిల. 47 §తెదొడి ఎకిక్లొ “ఈందె, తుచి అయయ్ది తుచబావుడిద్వొ తుచి
తెన్లటట్బుకమెనవీదెటీఁవఅసిత్”మెనయేసుక సంగిలన్. 48జోకసంగిలొమానుస్కయేసు “కొనిస్ అంక
అయయ్, కొనస్ అంక బావుడుల్ జవుల గే జానుస్ గే?” మెన సంగ, 49జోచి సిసుస్ల్ తిలి పకక్ ఆతు చంప
కెర, “ఈందె, అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ . 50 కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్
సంగిలి రితి కో కెరుల గే, జెఁవివ్ అంచ బావుడుల్ , అంచ బేనివొ, అంచి అయయ్”మెన సంగిలన్.

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

1జా దీసి, యేసు గెరి తెంతొ బార్ జా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె గెచచ్, వెసిలన్. 2ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
జోతెజా కెర, సుటుట్ నంత బెర *పెలపెలి జలి రిసొ, జో ఏక్ దోనితె వెగ వెసిలన్. అనెన్ బెర తిలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తతికయ్, 3యేసు జోవయింక దెక దెక, బోదన కెరి రిసొ ఒగగ్ర్
టాలివొ సంగుక దెరల్న్. “ఈందె, ఉంపితొసొ ఎకిక్లొ బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో ఉంపితె తతికయ్,
సగుమ్ బీ బయిలె వాట్ పకక్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్ ఉత జా, జా బీ కాఁ గెల. 5అనెన్ సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్ మతిత్
నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్ జలి 6ఒపప్డ్
లయితికయ్,మొకక్ల్ డడడ్ గెల. చి చెరొ బుఁయి తెడి పెస వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్మొకక్ల్ సుకా గెచచ్,

§ 12:47 12:47 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 47 కోడు తయెనాయ్. * 13:2 13:2 పెలపులి
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మొర గెల. 7అనెన్ సగుమ్ బీ కంటమొకక్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్ జామొకక్ల్ 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, ముపప్య్
వంతుల్, పలితుమ్ దిల. 9సూన్ త కంగొడ్ తిలస, సూన”మెన సంగిలన్.

10పడొత్ యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి కిచొచ్క టాలివొ సంగయ్ పెజల్ క బోదన కెరసి?” మెన
జోక పుసిల. 11యేసు జోవయింక, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి గుటుట్ ల్ జానన్ క తుమ్ క సెలవ్ దా
అసెస్. గని జోవయింక జా సెలవ్ నాయ్.‡ 12 కిచొచ్క మెలె, తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, చి జోక ఒగగ్ర్
కలుగు జయెదె. గని, నెంజిలొసొ జలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె. 13జేఁవ్ పెజల్ దెక
నే దెకిలి రితి, సూన నే సూనిల్ రితి, అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. ఇసిచి రిసొ ఆఁవ్ టాలివొ కెరయ్ జోవయింక
బోదన కెరసి. 14జేఁవ్ నంప నే జతిస్ చి రిసొయెసయాచిఅతిత్ పూరుగ్ మ్ దేముడు సంగిల్ కోడ్ కచితుమ్
నెరవెరుస్ప జతయ్.
తుమ్నిజుమ్సొంతసూనెల్ కి, కచితుమ్కెఁయఁకఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్,నిజుమ్సొంతదెకిలెకి, కచితుమ్

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

మెన జేఁవ్ చి రిసొ సంగిలి కోడు.
16 “జలె, తుమ్ నంపజలసచ అంకివొ డీసత్తిచి రిసొ తుమ్ క చెంగిలి. తుమ్ క అరుద్ మ్ సూన్ త కంగొడ్ ల్

అసిత్చి రిసొ తుమ్ క చెంగిలి. 17పూరుగ్ మ్ చక చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలిమెన 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. జాఅవ్ కాసుమ్జోవయింక దొరుక్ జయెనాయ్.

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

18“ఉంపితొసొచిరిసొసంగిలిటాలితుమ్అరుద్ మ్ కెరన. 19కోజలెకు పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చిరిసొచి
బోదనసూనఅరుద్ మ్నే కెరనెల్,సయ్ తాన్జాకెర,జోమానుస్చిపెటిట్ ఉంపిలిజాబోదనఉరల్ కెర దెర గెచెచ్దె.
వటెట్చి ఉంపిలి బీ ఈంజ జయెదె. 20 పతల్ బుఁయెయ్ ఉంపిలిసి, కో జలెకు చి బోదన సూనిల్ బేగి, సరద్ జా
నంపజతసిమెనెదె, 21గనిజోచిసొంతపెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చచెరొ నెంజిలి రిసొ,జోజిలి రితిజాగడియ
టీఁవొజాతిలె కి, సుబుమ్ కబుర్ జో నంపజలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె విరోదుమ్
జలస జోక అలల్ర్ కెరెల్ జలెకు, జోమానుస్ బమమ్ జా, బే బేగి నముకుమ్ ముల దెయెదె. 22 కంట దుబుబ్ల్
తిలి బుఁయెయ్ఉంపిలిబీ, కోజలెకు,చిబోదనసూనెల్ కి,ఈంజయ్లోకుమ్ తెతిలిసిఎతిక్క ఉచరెతా, కీసి
జా జియిందె? మెనచింత గలనెదె జలెకు,సొమాస్రుమ్ జంక ఆస జయెదె జలెకు, దసిస్,జాఆస జవుస్,
జాచింత జవుస్,జాబోదనక పెలగెలి రితి జతయ్ చి రిసొజాబోదనజోతె పలితుమ్ దెరెనాయ్. 23గని,
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 కెరంతొమానుస్ తమమ్స §పలితుమ్ దెరెదె”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

చెంగిలమొకక్ల్ క చి వెరిమొకక్ల్ క టాలి
† 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 తిలిఅరుద్ మ్ కిజోవయింతెతెంతొ కడ నెంక జయెదె’. § 13:23 13:23 ‘ఆతమ్పలితుమ్
దెరెదె’మెలె, దసొమానుస్ పబుచి బుదిద్ ఇండెదె, చి అనెన్మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన
నంపజా బెదుల.
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24 యేసు పెజల్ క సంగిలి అనెన్క్ టాలి ఇసి జలి. “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెన్ కీసి మెలె, జోచి
వెడయ్ చెంగిల్ గోదుమ్ చి బీ ఉంపిలిస్ చి ఏక్ మానుస్ రితి జతయ్. 25మానుస్ల్ నిజ గెల తతికయ్,
జో ఉంపిలొసొచొ విరోదుమ్ చొ జా కెర, జా చెంగిల్ బీ ఉంప తిలిస్ తె వెరి గిడడ్ల్ ఉంప దా, ఉటట్ గెలన్.
26 చెంగిల్ బీచ మొకక్ల్ ఉటట్ వడడ్ ఎనున్లు దెరిల్ పొది, జేఁవ్ వెరి మొకక్ల్ కి డీసిల. 27జో ఉంపిలొ
ఎజొమానితెజోచగొతిత్ సుదల్జా కెర, ‘బాబు, తుయితుచి వెడయ్ తె చెంగిలి బీఉంపిలది. జలె కీసి ఒతత్
వెరిమొకక్ల్ కి ఉటట్ అసిత్?’ మెనపుసితికయ్, 28జోజేఁవ్ క, ‘ఈంజ కో గే విరోదుమ్ చొ కెరిల్ కామ్ జయెదె’
మెన సంగిలన్. జోచగొతిత్ సుదల్ జోక, ‘దసిస్ జలె, అమ్వెడయ్గెచచ్ జేఁవ్ వెరిమొకక్ల్ కడ గెలుక తుక
ఇసుట్ మ్ గే?’ మెన పుసిల. 29 దసిస్ జో, ‘పోన. జేఁవ్ వెరిమొకక్ల్ అపెప్ కడెల్గిన, ఏక్ వేల జోవయింతెన్
ఎకెక్ దడి గోదుమ్ చమొకక్ల్ కి బెదవ కడితె. అపెప్పోన. 30లాయితికాలుమ్ ఎద దొనిన్ కి బెద వడుడ్ తు.
లాయితెపొదిక, వెరిమొకక్ల్ తొలితొ కడ కెర, డయ గెలిత్ రిసొ కటట్ల్ బందిలి పడొత్ క, గోదుమ్ లాయ కెర
అంచి కొటుట్ తె ఆన’మెనలాయితసక సంగిందె. మెనజో ఎజొమాని సంగిలన్”మెనయేసు సంగిలన్.

సొరుస్ గిడడ్క టాలి
(మారుక్ 4:30-34; లూకా 13:18-21)

31యేసుజోవయింకఅనెన్క్టాలిసంగిలన్. “పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ఏక్మానుస్జోచిపటట్య్ఉంపిలి
సొరుస్గిడడ్చి రితి జతయ్. 32గిడడ్ల్ ఎతిక్చి కంటజా గిడడ్ ఇదిలిసి డీసిలెకి,జామొకక్ వడిడ్లిమెలె, రోస్ తె
గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, రూకు జయెదె, చి ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా కెర, జో చెటెట్చ కొమమ్ల్ తె
గూడల్ బందుల”మెన సంగిలన్.

33యేసు 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 లిసామన్ ఎదివాట్పుల 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. 35ఇసి, దేముడు జోచ కబురుల్ సంగిలొ ఎకిక్లొచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడ్ నెరవెరుస్ప జలి.
“టాలివొ సంగ ఆఁవ్ అంచి చోండి పుటట్యిందె, చి బూలోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి మొదొల్ తెంతొ లుంకడిల్సి

సంగిమ్ దె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

బటిట్ ఉంపిల వెరి గిడడ్ల్ చిటాలిక అరుద్ మ్ సంగిలిసి
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, 37జో జోవయింక ఇసి మెలన్.
“చెంగిల్ బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ. 38బాటి కిచొచ్ మెలె, ఈంజ
లోకుమ్. చెంగిల్ బీ కిచొచ్మెలె, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చబోదల్ జలమానుస్ల్. వెరిమొకక్ల్ కిచొచ్మెలె,
సయ్ తాన్ చ బోదల్ జల మానుస్ల్. 39జా వెరి బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె, సయ్ తాన్. పంటొ లాయితి
పొది కెఁయఁక మెలె,ఈంజ ఉగుమ్పూరి జతి ఆకర్ దీసి. లాయితస కొనస్ మెలె, దేముడుచి దూతల్.

40 “వెరిమొకక్ల్ క కీసి కుడవ ఆగితె గలుక జయెదె గే, దస, ఈంజ ఉగుమ్పూరి జతి పొదిక, దసిస్
సిచచ్ తయెదె. 41జాపొదిక,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅంచదేముడుచి దూతల్ క తెదయిందె,
చిపాపుమ్కెరయ్ తివెటాక్రుమ్ చిఎతిక్క కి,పాపుమ్ఇండితసఎతిక్క కి,ఈంజలోకుమ్తెంతొ కడ కెర,
ఎకిక్తె కుడవ కెర, 42జేఁవ్ దేముడుచి దూతల్జోవయింక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెవుల. ఒతత్ గలి జలస
ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల. 43తెదొడ్ క,పొదుద్ చి ఉజిడి కెదిద్ జతయ్ గే, దసిస్, అంక నంపజాపునిన్మ్
జలస జోవయించొ దేముడు అబొబ్స్ చి రాజిమ్ తె ఉజిడి జవుల. సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.

లుంకడిల్ దనుమ్ చిటాలి
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44“పడొత్ ,పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ క కిచొచ్టాలికెరుకజయెదెమెలె,ఏక్వెడయ్ తెలుంకడతిలిదనుమ్ చి
రితి జయెదె. ఎకిక్లొజాదనుమ్చజ కెర,అనెన్ లుంకడ కెర,జాదొరుక్ జలిమెన, సంతోసుమ్తెన్ గెచచ్,
జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్ విక గెల కెర,జా దనుమ్ రోవిలి వెడ గెనెదె.

చెంగిలిముతయ్ల్ క చజ గెనొల్సొచిటాలి
45 “అనెన్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి చెంగిలి ముతయ్ల్ గెన్ తొ సావుకరి కెరిల్స్ చి రితి జతయ్.

46జో ఒగగ్ర్ విలువచి ముతయ్ల్ ఏక్ చజ కెర, గెచచ్, జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్ విక గెల కెర, జాముతయ్ల్
గెనెదె.

సముదుమ్ తె గలిత్ వలచిటాలి
47 “అనెన్, పరలోకుమ్ రాజిమ్ తె బెదయ్ తిసి కీసి మెలె, సముదుమ్ తె గలిలి రగరగాల్ చమొసస్ దెరి

వలచి రితి జతయ్. 48జా బెరిలె పొదిమానుస్ల్ 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
దూతల్జాకెర,నంపజాపునిన్మ్జలసకఏక్ తె,నంపనెంజిల్రిసొగార్జలసకవేరతె కుడవతా, 50జేఁవ్
నంపనెంజిలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెవుల. ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

51 “ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు గే నాయ్?” మెన యేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క పుసిలన్, చి “అమ్ క
అరుద్ మ్”మెల. 52జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక “జలె, కేన్ జలెకుమోసేతెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడొత్సొ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె బెదితి రిసొ కో సిసుస్ల్ జా జవుల గే,
జో ఏక్ గెర్ చొ ఎజొమాని కీసి జోచి దనదానుయ్మ్ తెంతొ నొవ పోరన్ సామనుల్ వెంట వాడిక కెరెదె గే, దసిస్
అసెస్.”

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

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

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

1జాసమయుమ్ తె,హేరోదుమెలొజా గలిలయపాంతుమ్ చొఅదికారి,యేసు కెర కమొచి రిసొసూన
తా, 2బియఁ కెర, జోచి గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక, “ఈంజొయేసు, జోబాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహానుమొర గెచచ్ అనెన్ జిఁయ అసెస్. 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 హేరోదియమెలి
తేరిస్కహేరోదునెతికయ్,యోహానుజోక “తుయిజాకతియనుకనాయిమ్నాయ్”మెనసంగితెతిలిరిసొ,
జో అదికారియోహానుక దెర, బందవడ, జేల్ తె గల తిలన్. 5జోక మారుక ఉచరెల్ కి, దేముడుచి కబుర్
సంగిలొసొ,మెన పెజల్యోహానుక ఉచరిల్ రిసొ,జోవయింక బియఁ కెర,మారుక వాయిద కెర తిలన్.
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6జలె,హేరోదుచిజెరుమ్న్ పండుగు దీసిఅయ్ లె,జోచిహేరోదియమెలితేరిస్చి దువిసివిందుతె బుకారా
తిలసచి నెడిమి నచితికయ్, హేరోదు రానొ మెనిస్లన్, చి 7 జో ఒటుట్ గలన, “తుయి కిచొచ్ నఙిలె కి
దెయిందె.” మెనజాక సంగిలన్. 8జానాడిచి అయయ్సి సంగితికయ్, బెరల్ మానుస్ల్ చిమొకెమ్ జా దువిసి,
“బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుచిబోడి, గండ కెరవపలెరుమ్ తెగల,అంకఇతత్ల్ఆనదె”మెనరానొకసంగిలి.
9ఈంజ కోడు సూన దుకుమ్ జలెకి, హేరోదు జేఁవ్ బుకారల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒటుట్ గల తిలి రిసొ, జా
సంగిలిసి దెంక మెన ఒపప్న తిలొ, చి 10 జమానుల్ క తెదవ కెర, “జేల్ తెయోహానుచి బోడి కండ కెర దా”
మెలొ. 11జో జమాను, దసిస్ కెర, యోహానుచి బోడి పలెరుమ్ తె గల ఆన నాడిక దెతికయ్, జా నాడి
అయయ్స్ క నా దిలి.

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

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14)

13యోహానుక జరుగ్ జలిసి యేసు సూన కెర, దోనితె వెగ కెర, మానుస్ల్ నెంజిలి టాన్ తె గెచుచ్క మెన
సముదుమ్ జీన, ఉటట్ గెలన్. యేసు ములిలి ఏక్ తిల జనాబ్ ‘జో ఒతత్ల్ తొ గెతయ్’ మెన సూన కెర,
పటన్ల్ తె గఁవివ్లె తెంతొ బార్ జా, ఇండ కెర, జోచి పటిట్ గెల. 14యేసు జా ఒడుడ్ తె పాఁవ కెర, ఒతత్ 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. 16యేసు జోవయింక,
“జేఁవ్ గెచుచ్క నాయ్. తుమి జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస” మెన సంగిలన్. 17 జేఁవ్ సిసుస్ల్
జోక, “అమ్ చితె పాఁచ్ పోడియొ, చి దొనిన్ మొసస్ 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” మెన సంగ, జా చివవ్ర్ చి బుఁయెయ్ వెసడ కెర, జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్
మొసస్ దెరన, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, “ఈంజ అనిన్మ్ తుయి దిలది” మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొకర కెర,
జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర,జోచ సిసుస్ల్ క దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ పెజల్ క వంట దిల.

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

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

22 జా ఎతిక్ 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. 25అందరె, పాసి పాసి
కుకుడొ వాంసెనె, యేసు జా సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ తిలిస్ తె జెతె తిలన్. 26జో
సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండిలిసిజోచ సిసుస్ల్ దెక కెర, బమమ్ జా బియఁ గెచచ్, “డుంబొ!” మెనబియఁ కెర
కేకుల్ గలిత్కయ్, 27యేసు బేగి, “దయిరిమ్ ఆనన. బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి”మెన సంగిలన్.

28యేసు “ఆఁవివ్జెతసి”మెనసంగితికయ్,పేతురుజోక కేక్ గల, “పబూ,తుయిజలె,ఆఁవ్ కిపానిచి
ఉపిప్రి ఇండ తుచితె జెతి రితి అంక సెలవ్ దే”మెన సంగిలన్ 29యేసుజోక “జే!” మెంతికయ్, పేతురు
దోనితెంతొఉతకెర,యేసుతెగెతిరిసొపానిచిఉపిప్రి ఇండ కెర,సగుమ్దూరి గెలన్. 30గని,వాదుక దెక
కెర, బియఁ కెర, డుంబ గెచెచ్తా, “పబూ, పబూ,అంక రచిచ్ంచుప కెరు!” మెన, కేక్ గలన్. 31యేసు బేగి
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ఆతు చంప కెర, పేతురుచి ఆతు దెరన, “తొకిక్ నముకుమ్ చొ, తుయి కిచొచ్క అనామ్నుమ్ జలది?” మెన
పేతురుక సంగిలన్. 32తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల దోనితె వెగిల, చి వాదు ముల దిలి. 33దసిస్ జరుగ్ జలి రిసొ,
దోనితె తిలసయేసుక జొకర, “తుయి నిజుమి దేముడుచొ పుతుత్ సి” నేన,జోచి గవురుమ్ చిన సంగిల.

గెనేన్సరెతు మెలిటాన్ తెమానుస్ల్ కయేసు 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,
36యేసుచొ పాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్ జా సెలవ్ నఙన్ తె తిల, చి జోచొ
పాలుమ్ చి అంచు చడిలస ఎతిక్జిన్ చెంగిల్ జల.

15
అతొత్ నే దొవన్ తె కయ్ లిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్యేసుక సంగిల
(మారుక్ 7:1-23)

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

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

అసిత్. 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 గేయేసు సంగిలిసి

10యేసు జేఁవ్ క దసిస్ సంగ కెర, పాసి తిల పెజల్ క బుకారా కెర, జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరల్న్.
“తుమ్సూనఅరుద్ మ్ కెరన. 11మానుస్కగార్ కెరిసి కిచొచ్మెలె,చోండితెడితెంతొ గెతిసినెంజె, గనిచోండి
తెంతొబార్ జతిసి. జయియ్మానుస్క గార్ కెరిసి”మెన సంగిలన్.

12యేసు దసిస్ సంగిలి పిమమ్ట్,జోచసిసుస్ల్జోతెజా కెర, “పరిసయుయ్ల్జాకోడు సూన కోపుమ్జల
మెన జానిస్ గె?” మెన, యేసుక పుసిల. 13 జలె 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 రిసొతుమ్చింత గలననాయ్. జేఁవ్ నంప నెంజఆతమ్ గుడిడ్ జా,మానుస్ల్ క
వాట్దెకడుక ఉచరిల్సి. గని గుడిడ్ సుదొ గుడిడ్ సుదల్ కవాట్దెకయ్ లెగిన,జోకిఈంజొ కి గొయితెసేడుల.”
మెలన్.
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15జలె,పేతురుయేసుక, “జాటాలిచిఅరుద్ మ్అమ్ క సంగు”మెనసంగిలన్,చి 16యేసుజోవయింక,
“అపెప్ ఎద తూమ్ కి అరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? 17ఈందె, చోండి గలంతిసి కిచొచ్ జలెకి పెటిట్ గెచచ్ కెర,
కామ్ క నెంజిలెగిన, బార్ జా గెచెచ్దె, మెన తుమ్ క అరుద్ మ్ నాయ్ గె? 18మానుస్చి చోండి తెంతొ బార్
జతి ఎతిక్ కోడు, మాతుమ్, జోవయించి పెటిట్తె జెరమ్ కెర బార్ జతయ్. జా కోడు లటట్బొల్ మానుస్క జయియ్
గార్ కెరెదె, 19 కిచొచ్క మెలె, గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, నరు అతయ్ల్, లంజెకమొ, చోరు కమొ, అబదుద్ మ్ సాచి,
మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి, దసచఎతిక్,మానుస్చిపెటిట్ తెంతొజెయెదె. 20దసచయ్మానుస్కగార్ కెరుల,
గని అతొత్ నే దొవన్ తె కతిసిమానుస్క గార్ కెరె నాయ్”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

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

22ఈందె, జా పాంతుమ్ చ కనానుచి సెకుమ్ చి తేర్ బోద ఎకిల్ బార్ జా, జోక దసుస్ల్ జా కెర, “పబువ,
దేముడుతెదయ్ లొ,దావీదురానొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొ, కీసుత్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొతుయి. అంచిఉపిప్రి
దయతీ. అంచి దూక బూతుమ్ దెర అసెస్, చి ఒగగ్ర్ సెమ జతయ్”మెనయేసుక కేకుల్ గలిలి.

23 గని యేసు తుకెల్ తా, జాక ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్ సంగె నాయ్. తెదొడి, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర,
“ఈంజ అమ్ చి పటిట్ జాజా, కేకుల్ గలితయ్, ఇనెన్క తెదవ దేసు”మెన,యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.
24యేసు, “గొవుడు నెంజిలమెండల్ రితజాఅమ్ చి ఇసాయేలుచ పెజల్ తెయిఅంక అబొబ్ తెదయ్ లన్,
గని వేర మానుస్ల్ తె నాయ్” మెలన్. 25యేసు దసిస్ మెలె కి, జా తేర్ బోద అనెన్ పాసి జా కెర, సెరున్
సేడ జొకర, “పబు, అంక తోడు కెరు” మెన సంగిలి. 26యేసు జాక దెక, “*బోదల్ చి అనిన్మ్ గుడడ్ కెర,
సూనకూనరుల్ క గల దెంక చెంగిల్ నాయ్” మెన సంగిలన్. 27జా కిచొచ్ మెలి మెలె, “నిజుమి, పబు, గని
సూనకూనరుల్ కి జోవయించొ ఎజొమానిచి బలల్ తెంతొ సేడిల్ ఉసొట్ వెంట కవుల” మెన, సంగిలి. 28జా
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.

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

చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
32జేఁవ్ జనాబ్ఎతిక్జిన్యేసు తెన్జామెటట్య్తిరతితతికయ్,జోచిసిసుస్ల్ కయేసుపాసిబుకారా

కెర, “ఈంజేఁవ్ పెజల్ తిరతి అంచితె అసిత్. జోవయింక అనిన్మ్ కిచొచ్ కి నాయ్, చి జోవయించి ఉపిప్ర్
ఆఁవ్ కనాక్రుమ్జతసి. జేఁవ్నేకతెఉటట్ గెలెగిన,వటెట్ మొకొమ్గుంజసేడుకజయెదె,చిరిసొజోవయింక
చువెవ్తెదవుకఅంకఇసుట్ మ్నాయ్”మెనసంగిలన్. 33సిసుస్ల్ఆచారిమ్జా,జోవయింక “ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దెంక మెలె, జోవయింక సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ ఈంజ బయిలె అమ్ క కేనె దొరుక్
జవుల?” మెన సంగిల, చి 34యేసు జోవయింక, “జలె, తుమ్ చితె కెతిత్ పోడియొఅసిత్?” మెనపుసిలన్,
చి జేఁవ్ సిసుస్ల్ చజన కెర, “అమ్ చితె సతుత్ పోడియొ, చి ఇదుదల్ మొసస్ దొనిన్ అసిత్”మెన సంగితికయ్,
35యేసు పెజల్ ఎతిక్క “వెస” మెన సంగ కెర, 36 జేఁవ్ సతుత్ పోడియొచి జేఁవ్ మొసస్ నఙన, అతిత్
దెరన, ‘తుయిదా దయ కెరల్ది’మెలి రితి దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర,పోడియొమోడ కెర,జోచ సిసుస్ల్ క
వంట దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ పెజల్ క జా ఎతిక్ వంట దిల. 37 జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ లి
పడొత్ , సేంసిల గండల్ సతుత్ గంపల్ తె సిసుస్ల్ గుడడ్ బెరయ్ ల. 38తేర్ బోదల్ బాలబోదల్ క ములెత్, చెతత్ర్

* 15:26 15:26 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ ‘బోదల్’ రిత జలయూదుల్ చి రిసొ సంగితయ్.
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వెయిల్ జిన్ మునుస్బోదల్ కయ్ ల. 39పడొత్ , జేఁవ్ బెర తిల జనాబ్ క తెదవ దా కెర, దోనితె వెగ, యేసుచి
సిసుస్ల్ మగదాన్మెంతిపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

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

1 తెదొడి, పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యేసుతె జా కెర, జోక పరిచచ్ కెరి రిసొ, “ఆనెల్, తుక
పరలోకుమ్ చి అదికారుమ్ అసెస్ మెన అమ్ చినితి రిసొ, అమ్ చి మొకెమ్ వెలిల్ కామ్ ఏక్ కెరు” మెన,
మోసిమ్ క జోక సంగిల. 2యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “సాంజ్ జతిపొది ఆగాసుమ్ తెమబుబ్
నెంజ పొదుద్ బగుక ఎరన లగితయ్మెన 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.
అంచిఅదికారుమ్దెకయ్ తి రిసొ, ఎకిక్ముల కేన్ వేరకామ్ కెర దెంక నెంజె. దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్
సంగిలొయోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె.”

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

5 పడొత్ యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ జీన ఒడుడ్ తె పాఁవ కెర, “పోడియొ గట ఆనుక పఁవస్
గెలమ్” మెన సిసుస్ల్ ఏద కెరికయ్, 6 యేసు జోవయింక టాలి సంగిత్ రితి ఇసి మెలన్. “తుమ్
దెకన. పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్ల్ చిపులయ్ తి పీట్ చి రిసొ తుమ్జాగర తెన్తా”మెన,జోవయింక
సంగిలన్. 7 జేఁవ్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ “కిచొచ్ పోడియొ రిసొ సంగితయ్? అమ్ పోడియొ నే ఆన్ లి
రిసొయిఇసెస్ మెలన్.” మెన బమమ్ జా లటట్బనల్.

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

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

13యేసు సిసుస్ల్ తెన్ ఇండ గెచచ్ సరియ పిలిపిప్చి పాంతుమ్ తె పాఁవ అయ్ లె పొది, “మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక, కో మెన పెజల్ సంగితతి?” మెనపుసిల. జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోక, 14 “సగుమ్ జిన్
తుక ‘బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను’ మెంతతి. సగుమ్ జిన్ తుక ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా
జయెదె’మెంతతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్,యిరీమ్యా, నెంజిలెపబుచ కబురుల్ సంగిలొఅనెన్కొల్ జయెదె.” మెన,
సిసుస్ల్ సంగిల. 15యేసు జోవయింక, “జలె, తూమ్ అంక కో మెన ఉచరసు?” మెన పుసితికయ్,
16 “తుయి ఎకిక్లొ జీవ్ తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి. జో తెదయ్ లొ కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి”
మెన, సీమోను పేతురు ఒపప్న సంగిలన్. 17యేసు జోక, “ఓ సీమోను, యోహాను మెలొసొచొ పుతుత్ సి,
తుక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ కోడు తుక కోమానుస్ సికయ్ లిసి నెంజె, గని పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ
అబొబ్యి జలొ దేముడు తుచి ఆతమ్తె ఇసి మెన సికడ అసెస్. 18అనెన్, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
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తుక ‘పేతురు’ మెన నావ్ తిఁయ అసిస్. ‘వెలొల్ పతుత్ ర్’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్. ఈంజ రంగిన్ పతుత్ ర్ తె అంచి
సంగుమ్ బందిందె, చిమొరున్ ఆన్ త సెకివొ కి జేఁవ్ చి ఉపిప్రి జీనుక నెతిరి. 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,
యేసుపేతురుక అదికారుమ్దిలన్. 20తెదొడి, “ఆఁవ్, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొకీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెయెదె’మెన కకక్ సంగ నాయ్”మెన,యేసు సిసుస్ల్ క గటిట్ఙ సంగిలన్.

యేసు సెమల్ సేడమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె
(మారుక్ 8:31–9:1; లూకా 9:22-27)

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

నంపజలస నిదానుమ్ తెన్ అంచి పటిట్ బులుక అసెస్
24యేసు పేతురుక దసిస్ సంగ కెర, సిసుస్ల్ ఎతిక్క, “కో నంపజా,అంచి పటిట్ బులుక ఉచరుల గే,జోచి

సొంత ఇసుట్ మ్ ఎతిక్ ముల దా,జోచిసొంత 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 రిసొకోజోచిపానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే,జోచిపానుమ్ రచిచ్ంచుప
జా జోక దొరుక్ జయెదె. 26ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కేన్మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరన, జోచి సొంత
పానుమ్ పాడ్ కెరనెల్గిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. అనెన్, కేన్ మానుస్చి ఆతమ్ పాడ్
జలెగిన,జోచిపానుమ్ 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 బవుమానుమ్గే దెయిందె. 28అనెన్,తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, ఇనెన్ టీఁవొ జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ నేమొరె అగెగ్, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
అంచి రాజిమ్ చి అదికారుమ్ తెన్ డీసిత్సి దెకుల”మెనయేసు సంగిలన్.

17
సిసుస్ల్ చిమొకెమ్యేసు పరలోకుమ్ చి ఉజిడిజామారుస్ప జలిసి
(మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-36)

1అనెన్ సొవువ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు పేతురుక, యాకోబుక చియాకోబుచొ బావొస్ జలొయోహానుక
పటిట్ కడ దెరన, డోంక్ తిలి ఏక్ మెటట్య్ వెగ కెర, 2జోవయించిమొకెమ్ జోచి రూపుమ్మారుస్ప జా, జోచి
మొకొమ్పొదుద్ రితి తలుక్న ఉజిడ్ జలి, చిజోచపాలల్ ఉజిడ్ రితి చోక్ డీసిల.

3పడొత్ ,ఈందె,పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగితమోసేచి ఏలీయాదొగులయేసు తెన్ లటట్బెత్ తా.
జేఁవ్ తీగల్ సిసుస్ల్ క డీసన్ సేడల్. 4జేఁవ్ దొగులపూరుగ్ మ్ చయేసు తెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, పేతురుయేసుక,
“పబు, అమ్ ఇనెన్ తంక చెంగిలి. తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ఏక్ తుక, ఏక్ మోసేక, ఏక్ ఏలీయాక, మొతుత్ మ్
తినిన్ కుడియల్ బందిందె”మెన సంగిలన్.

5పేతురు దసిస్ సంగితె తతికయ్,ఈందె, ఉజిడ్ తిలి ఏక్ మబుబ్ జోవయింక డంకి జలన్, చి “ఈందె,
ఈంజొ అంచొ పేమ తిలొ సొంత పుతుత్ . ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్. ఇనెన్చి కోడు తుమ్
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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. 8జేఁవ్ సిసుస్ల్ అంకివొ ఉగుడ దెకిలె,యేసు ఎకిక్లొయిడీసిలన్, అనెన్ కకక్ దెకిత్ నాయ్.

మొర గెలె అనెన్ జీవ్ జతిస్ చి రిసొయేసు అనెన్ సంగిలిసి
9యేసుచిసిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొఉతజెతెతతికయ్, “ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొమొర

గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతెఎద,ఈంజతుమ్ క డీసిలిస్ చి రిసొతుమ్ కకక్ సంగనాయ్”మెనయేసుజోవయింక
సంగిలన్.

10 తెదొడి జోచ సిసుస్ల్, “కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నే జెతె అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక
అసెస్, మెనమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన, యేసుక పుసిల. 11జో
జోవయింక, “ ‘ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొజా కెర ఎతిక్ తెయార్ కెరుక అసెస్’ మెనపూరుగ్ మ్ దేముడు సంగిలి
కోడు నిజుమి, 12 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజొ ఏలీయాఅగెగ్యి అయ్ లన్. అయ్ లె కి,
జేఁవ్ జోక చినితి నాయ్, చి జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జేఁవ్ జోక కెరల్. ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ కి జోవయింతె దస సెమల్ సేడిందె” మెన యేసు సంగిలన్. 13 జో బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహానుచి రిసొయిఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ రితొసొమెనయేసు సంగిలన్,మెన సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరనల్.

మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-43)

14యేసుచిసిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొఉతజా కెర, ఒతత్ బెరిల్ జనాబ్ తెపాఁవితికయ్, ఎకిక్లొయేసుతె
జా కెర, సెరున్ సేడ జొకర, 15 “బాబు, అంచొ పుతుత్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ. జోమోరచ్ జబుబ్ తెన్ ఒగగ్ర్
బాద సేడెత్ తతత్య్. జో కెఁయఁక తెఁయఁక ఆగితె నెంజిలె గడెడ్ సేడుక అసెస్. 16తుచ సిసుస్ల్ తె జోక కడ
ఆనల్య్, గనిజోక చెంగిల్ కెరుక జేఁవ్ నెతిరల్”మెనసంగిలన్. 17యేసు, “నముకుమ్నెంజిలి వెరి బుదిద్చి
కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక? కెతిత్ దీసల్ తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్,జో
నాడుక అంచితె కడ ఆన” మెన, సంగిలన్. 18జో నాడుక కడ ఆన్ తికయ్, యేసు జోక దెరిల్ బూతుమ్ క
గోల కెరికయ్,జాబూతుమ్జోకముల దా, ఉటట్ గెలన్. గెలి వెంటనె,జోనాడు చెంగిల్ జలన్.

19 పడొత్ , అనెన్ కో నెంతె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఆమ్ కిచొచ్క జా బూతుమ్ క ఉదడుక
నెతిరల్మ్?” మెన పుసిల, 20 చి యేసు జోవయింక, “తుమ్ తొకిక్ నంపతిలి రిసొ, తుమ్ క సొరుస్గిడడ్చి
ఎదిలినముకుమ్తిలెగిన,ఈంజమెటట్క జవుస్దెక ‘ఇనెన్తెంతొములదా,ఒతత్ల్ తొగో’మెలెబేగిగెచెచ్దె.
తుమ్ కిచొచ్ నంపజలెకి, జయియ్ జెయిమ్ జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి 21 *గని ఎకిక్
చువెవ్ తాపారద్న 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, 23చి అంక జేఁవ్మారుల. మారెల్ కి,
తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె”మెన,యేసు అనెన్ సంగిలి రిసొ, సిసుస్ల్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జల.

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

24యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె పాఁవిలి పొది, దేముడుచి గుడితె దెతి చెతత్ర్ వెండుల్ చి †పనున్
నఙితస పేతురుతెజా కెర, “తుమ్ క బోదన కెరొసొఈంజ చెతత్ర్ వెండుల్ చి పనున్ దెయెదె గేనాయ్?” 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, 26చి పేతురు “వేరమానుస్ల్ తె” మెంతికయ్, యేసు, “దసిస్ జలె, పుతత్రుస్ల్ తె సంగుక
* 17:21 17:21 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె 21 కోడు తయె నాయ్. † 17:24 17:24 ‘పనున్’ మెలె,
సిసుట్ చి రితి జయెదె. ఈంజ పనున్ జలె, విసెస్క్ వెరుస్ల్ చి జలి తెంతొ ఎతిక్యూదుడు వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుచి గుడిచి రిసొచెతత్ర్ వెండుల్
దెంక తిలిసి.



మతత్యి 17:27 32 మతత్యి 18:14

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)

1జా పొదుల్ తె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కో వెలొల్ జయెదె?” మెన
పుసితికయ్, 2జో ఏక్ బాలబోదక జోచి పాసి బుకారా కెర, జోవయించి నెడిమి టీఁవొ కెర, 3 ఇసి మెలన్.
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ బుదిద్ మారుస్ప కెరన బాలబోదల్ రిత గవురుమ్ నే
ఉచరంతి రితి జలెకయ్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక తెరితె, జయెనాయ్. 4జాకయ్, ఈంజొబోదచి
రితి కో దాక్ కెరన తయెదె గే, జొయియ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వెలొల్ జయెదె. 5అనెన్ *ఇస బాలబోదల్ తె
ఎకిక్లొక జలెకు, 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 రిసొ ఈంజ లోకుమ్ క కసుట్ మ్! *పాపుమ్ కెరయ్ తిసి కచితుమ్
జెయెదె, గని కచి అతిత్ దస అలల్ర్ జవుల గే, 8అయొయ్! జాచి రిసొ, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఆతు జలెకు,
చాటు జలెకు, జోక †పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జోచి ఆతు జవుస్, జోచిచాటు 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 చిరాజిమ్ తె బెదుక తుమ్ క చెంగిలి. 9అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి
అంకి జవుస్ తుమ్ క ‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, అనెన్ జా అంకి జోతె తెంతొ కడ వెంట గెలి రితి జవుస్.
కిచొచ్కమెలె,దొనిన్ అంకివొ తెన్ వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ 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 గెలమానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక అయ్ లయ్.

నెస గెలిమెండపిలల్చి రిసొచిటాలి
12 “అలెల్, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్మానుస్క పుంజెక్ మెండల్ తిలె,జోవయింతె ఎకిక్ పిటట్ తిలెగిన,

ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్ క ఒతత్ డొంగె ముల దా కెర, జా పిటట్ గెచచ్ తిలి మెండక చజుక గెచెచ్ నాయ్ గె?
13అనెన్ జేఁవ్ కెఁయనేనాసిల ఏక్ తకు పుంజెక్మెండల్ చి రిసొసంతోసుమ్జతి కంట,ఈంజ*నాస గెలి
మెండక చజిలె,డీసిలె,జోగొవుడు ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్జయెదెమెన,తుమ్ క కచితుమ్ఆఁవ్ సంగితసి.
14దసిస్ కి,ఈంజేఁవ్ బోదల్ ఎకిక్లొ కి నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్స్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్.
* 18:5 18:5 ఇస బాలబోదల్ తె మెలె, బాలబోదల్ కయ్ ఇసి మెనుక జయెదె, నెంజిలె నంపజా బాలబోదల్ రిత జా దాక్ కెరనల్సక కి ఇసి
మెనుక జయెదె. దొనిన్ అరద్ల్ కి కెరనుక జయెదె. † 18:5 18:5 నెంజిలె 5.మొతుత్ మ్: అనెన్జోఅంక నంపజలి రిసొ, ఇసబాలబోదల్ తె
ఎకిక్లొక జలెకు కోమరియాద కెరెదె గే, అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. ‡ 18:6 18:6 నెంజిలెజోవయించి 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, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్
ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. ‡ 18:9 18:9పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జో దీసి తెంతొ అనెన్

దసిస్ నే జతి రిసొ’చిఅరుద్ మ్ కి గీకు బాసతెన్ఈంజతొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 18:11 18:11 గీకు బాసతెన్ఈంజ ఎతిక్తొలితొ

రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 11 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 18:13 18:13 పిట గెలి
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15“తుమ్ చితెబావొఎకిక్లొకఅనెన్కొల్ పాపుమ్కెరతిలెగిన,జోజాపాపుమ్నేకెరొల్సొపాపుమ్కెరొల్సొతె
గెచచ్ కెర, అనెన్ కో నెంతె, జో కెరిల్ పాపుమ్జోకయ్ సంగుక అసెస్. జోపాపుమ్ కెరొల్సొ జా కోడు సూనెల్గిన,
నిజుమి, పాపుమ్ కెరల్య్ మెన, ఒపప్న సంగిలెగిన, జోక అనెన్ బెదవన తసెత్. 16 గని, జో నే సూనెల్గిన,
జా తగుచి రిసొ తుమ్ లటట్బిత్స్ చి రిసొ దొగుల తీగల్ సాచి జతి రితి, అనెన్కొల్ క గే అనెన్ దొగులక గే కడన,
జోపాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్, సంగ. 17జో తీగల్చి కోడు నే సూనెల్గిన, అంక నంపజలసమొతుత్ మ్ బెద సబ
కెరిస్ తెజాతగు సూనవ. జోజాసంగుమ్ సబ కెరిల్స్ చి కోడు కి నే సూనెల్గిన,జోక తుమ్ చితె నే బెదవంతె,
బార్ కెర, దసిస్, యూదుల్ నెంజిలసక కి సిసుత్ నఙితసక కి యూదుల్ కీసి బెదవంతి నాయ్ గే, దసిస్ దెక
సిచచ్ కెర. 18తుమ్నంపజలస బెదఈంజలోకుమ్ తెసబ కెర కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె గే,జాకయ్పరలోకుమ్
తిలి అమ్ చి అదికారుమ్ దెతసుమ్,మెన నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

19“పడొత్ ,తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఈంజలోకుమ్ తెతుమ్ చితెకోకో, ఎకిక్ దొగులయిజలెకి,
మెనుస్తె ఎకిక్ రితి ఉచర, కిచొచ్చి రిసొపారద్న కెరె గే, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ తుమ్ చి రిసొజాక
జరుగ్ కెరెదె. 20 కిచొచ్క మెలె, దొగుల తీగల్ అంచి నావ్ తెన్ కేనె ఎకిక్తె తవుల గే, ఒతత్ జోవయించి నెడిమి
ఆఁవ్ తయిందె”మెన,యేసు సంగిలన్.

మానుస్ల్ క కెతిత్ సుటుల్ చెమించుప కెరుక గే
21తెదొడిపేతురుపురెజా కెర,యేసుక, “పబు, కేన్ జవుస్బావొఅంక కెతిత్ సుటుల్ పాపుమ్కెరిసి,ఆఁవ్

జోక చెమించుప కెరుక? సతుత్ సుటుల్ ఎద గే?” మెన,పుసిలన్. 22యేసుజోక, “సతుత్ సుటుల్ నాయ్. తిని
విసొ సత సుటుల్ ఎదక.” మెలన్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర
23 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితస ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ టాలి సంగుక

జయెదెమెలె,జోచ గొతిత్ సుదల్ దెంక తిలి డబుబ్ల్ ఏక్ రానొ నఙనుక దెరొల్ . 24నఙనుక దెరిల్ పొది,ఈందె,
జోక దెసుస్ వెయి వెండుల్ దెంక తిలొ ఎకిక్లొక బుకారికయ్, జమానుల్ జోక జో రానొతె కడ ఆనల్. 25జా
రునుమ్ తీరుస్ప కెరుక మెన జోమానుస్తె 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. జారునుమ్ఎతిక్ఆఁవ్ తీరుస్ప కెరిందె”మెన,బతిమాలప్జాసంగితికయ్, 27జోరానొజోచి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా,జోకముల కెర,జోచి రునుమ్ చెమించుప కెరల్న్.

28 “గని, జో దసిస్ బార్ జా కెర, జోచి జతచ గొతిమానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ జోక దొన్ పుంజొ †వెండుల్ దెంక
తిలొసొక దసుస్ల్జా,జోచిపీకతెదెర, ‘తుయిఅంక దెంక తిలిసిఅంక దే’మెనసంగిలన్. 29జోచిజతచొ
జో గొతిత్ సుదొ సెరున్ సేడ,జొకర జొకర, ‘అంచి ఉపిప్రి దయ తిఁయదొరత్ రకుక్. తుక దా గెలిందె’మెన,
బతిమాలప్ జా సంగిలే కి, 30జో నే ఒపప్న్ తె,జోఅనెన్కొల్ దెంక తిలిసి దా గెలెత్ ఎద జోక జేల్ తె గలయ్ లన్.

31 “తెదొడి,ఈంజొ కనాక్రుమ్ నే దెకిలొ గొతిత్ సుదొచి ఒతత్చ గొతిత్ సుదల్జా జరుగ్ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్
బాద సేడ, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ జోచొ ఎజొమానిక సంగిల. 32తెదొడి,జోఎజొమాని,జో కనాక్రుమ్ నెంజిలొ
గొతిత్ సుదొక బుకారా కెర, జోక, ‘తుయి, గరొచ్ గొతిత్ సుదొ, తుయి అంక బతిమాలప్ జా జొకరల్ది, చి తుచి
ఎదివాట్ తిలి రునుమ్ పెట గెలయ్. 33ఆఁవ్ తుక చెమించుప కెరిల్ రితి, తుయితుచొ జతచొ గొతిత్ సుదొక
చెమించుప కెరుక తిలినాయ్ గె?’ మెన,జోక సంగ కెర, 34జోగొతిత్ సుదొ రునుమ్ జలిసి ఎతిక్ దెతె ఎద,
సిచచ్ల్ కెరసతె జో జేలి తంక మెనజోచొ ఎజొమానిసొరప్ కెర దిలన్.

35 “జలె, తుమ్ తె కో తుమ్ చొ బావొ జలొ అనెన్కొల్ క పెటిట్ ఎతిక్ చెమించుప నే కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ
అంచొ అబొబ్ కచితుమ్జోమానుస్క సిచచ్ దెయెదె”మెనయేసు బుదిద్ సంగిలన్.

† 18:28 18:28 దినారి
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19
1 యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ ముల దా, యూదయ

పదేసిమ్ తెచియోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ పకక్ ఉటట్ అయ్ లన్. 2 ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి పటిట్ జెతికయ్,
జోవయించ జబుబ్లు ఒతత్ చెంగిల్ కెరల్న్.

పెండిల్ జలసముల 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, చియేసు జోవయింక,
4 “ఈంజలోకుమ్ జెరమ్య్ లిపొది తెంతొ,మునుస్బోద తేర్ బోదమెన, జెరిమ్లొసొ జేఁక జెరమ్య్ లొ.
5ఇసికయిమునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా,జోచి తేరిస్ తెన్ బెద తంక అసెస్, అనెన్ జేఁవ్ దొగుల

ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవులమెన జెరమ్య్ లొసొ సంగిలన్
మెన సదు కెరుస్ నాయ్ గె? 6 జలె, జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ జీవ్ జా అసిత్. జాచి రిసొ, దేముడు పెండిల్తె కకక్
జత కెరవ తయెదె గే, కేన్మానుస్ ములవుక జయెనాయ్.” మెనయేసు సంగిలన్. 7జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్
యేసుక “జలె, ‘ముల దెతి పుసత్కుమ్ రెగడ్ దిలెగిన ముల దెంక జయెదె’ మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ కిచొచ్క
ఆడ దిలన్?” మెన, సంగిల. 8యేసుజోవయింక, “తుమ్రాడ్జీవ్ చమానుస్ల్ చి రిసొ ‘తుమ్ చతేరిద్వొక
ముల దెంక జయెదె’మెనమోసే సెలవ్ దిలన్, గనిమానుస్ల్ 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
10ఈంజకోడు సూన కెర,యేసుచసిసుస్ల్జోక “తెరిన్మునుస్ చి నెడిమిఇసితిలెగిన,పెండిల్ నే జలెగిన

చెంగిల్.” మెనయేసుక సంగిల, 11చియేసు జోవయింక, “దేముడు జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె కో కి జా
కోడు ఓరుస్ప జంక నెతిరి. 12ఈందె, జెరుమ్న్ తెంతొ గొడుడ్ జలస తవుల, మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క గొడుడ్
జతి రితి కెరల్, పడొత్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సేవ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ కెరి రిసొ, సగుమ్ జిన్ కి గొడుడ్ రిత జా
తవుల. జలె, తుమ్ ఉచరిల్ రితి తంక కో తెరుల గే, దసేస్ తతుత్ .” మెన సంగిలన్.

యేసు బాలబోదల్ క చడ వరుమ్ దిలిసి
13 పడొత్ , యేసు జోవయింక చడ పారద్న కెరుక మెన, సగుమ్ జిన్ జోవయించ బాలబోదల్ క జోతె కడ

ఆనల్. 14 జలె, జేఁవ్ బోదల్ క కడ ఆనల్ మానుస్ల్ క యేసుచ సిసుస్ల్ “పోన” మెన గోల కెరల్. గని,
యేసు, “జోవయింక అడుడ్ కెర నాయ్. బోదల్ అంచితె జెతు. కిచొచ్క మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇస
సుదల్ చియి”మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 15జేఁవ్ బోదల్ క బోడి చడ కెర ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెలన్.

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

16పడొత్ ,ఈందె, ఉబెడొ ఎకిక్లొయేసుతె 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. 17యేసుజోక, “కేన్చెంగిల్ చిమెన కిచొచ్క అంక తుయిపుసితసి? చెంగిల్తిలొసొఎకిక్లొయి.
అనెన్ కోయినాయ్. పరలోకుమ్ తెజితివాటకావలెమెలె, దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి కెరెతా”మెనసంగిలన్.
18జోఉబెడొ, “కేన్ కేన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక?” మెనయేసుక పుసిలన్, చియేసు,
“నరు అతయ్ కెరు నాయ్,
లంజెకమొ కెరు నాయ్,
కిచొచ్ చోరు నాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగు నాయ్,
19అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితెతా,
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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?” మెనపుసిలన్, చియేసు జోక, “తుయిపూరి జంక ఆస
తిలెగిన,గో,చి 21తుచిఆసిత్ ఎతిక్విక కెర,బీదసుదల్ క దేసు,చిపరలోకుమ్ తెతుకఆసిత్ కలుగు జెయెదె.
అనెన్, అంచి తెన్ బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెలన్. 22 గని, జో ఉబెడొ ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ, యేసు
దసిస్ సంగితికయ్, దుకుమ్జామొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

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

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

25 సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన కెర, ఆచారిమ్ జా, “దసిస్ జలె, కో రచిచ్ంచుప జంక జయెదె?” మెన,
సంగితికయ్, 26యేసు జోవయింక దెక, “మానుస్ల్ కెరక్ నెతిత్రిల్సి, గని ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక కి దేముడుక
సెకి అసెస్.” మెన సంగిలన్. 27 పేతురు, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా తుచి పటిట్ బులితసుమ్, చి
రిసొ అమ్ కయి కిచొచ్ దొరుక్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 28యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్, “తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె,ఈంజలోకుమ్ క నొవర్ చెంగిల్ కెరెపొదిక, ఆఁవ్మానుస్ 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
జలమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పడొత్ జవుల, పడొత్ జలస అగెగ్ జవుల.”

20
దాచతోటచొ ఎజొమానిచి దయచి రిసొటాలి

1 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెమానుస్ల్ క బెదయ్ తొసొచి దయ కీసి మెలె, ఎజొమాని ఎకిక్లొచి దయచి
రితి జయెదె. జో జోచి దాచ తోటతె కామ్ కెరవుక మెన, కూలిమానుస్ల్ క బుకారి రిసొ, పెందలె బార్ జా
కెర, 2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి *డబుబ్ల్ దెయిందె” మెన, జేఁవ్ కూలి మానుస్ల్ చి
మొకెమ్ ఒపప్న సంగ తా,దాచతోటతె జేఁవ్ కామ్ కెరి రిసొజోవయింక తెదయ్ లొ.

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

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

8 “సాంజ్ జతికయ్, జో దాచ తోటచొ ఎజొమాని జోచొ గెర్ చి డబుబ్ల్ 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 చిఎదిలి కూలి డబుబ్ల్ దిలన్. 10జేఁవ్ ఆలిస్మ్అయ్ లసక తెదిద్లి దిలి రిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లస,

* 20:2 20:2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క కూలి ఏక్ దేనారము ఇసాయేలు దేసిమ్ చదా అసిత్
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‘అమ్ క ఒగగ్ర్ దెయెదె’ మెన ఉచరల్. ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్ రితి ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ దొరుక్ జలి.
11జాచిరిసొ, జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లసజా కూలి డబుబ్ల్ నఙన, ‘పెందలెతెంతొసాంజ్ ఎద ఒపప్డ్ క కెదిద్ సెమ
జా, అమ్ కామ్ కెరల్మ్. 12 జేఁవ్ ఎకిక్ గంట కెరల్సక అమ్ చి తెన్ సమానుమ్ దిలది’ మెన గోస లటట్బ,
ఎజొమానిక సంగిల. 13ఈంజొ ఎజొమాని జోవయింతె ఎకిక్లొక, ‘నేసత్మ్†, ఆఁవ్ తుమ్ క అనాయ్యిమ్
కెరుక నాయ్. తుయి ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ నఙనుక ఒపప్నల్ది. 14 అలెల్, తుయి ఒపప్సిల్సి
నఙన గో’ మెన సంగ కెర, పడొత్ అయ్ లొ ఎకిక్లొక దెకవ, జో తొలితొ అయ్ లొసొక అనెన్, ‘తుక దిలి రితి,
ఈంజొ పడొత్ అయ్ లొసొక కి దెంక అంక ఇసుట్ మ్ జలి. 15అంచి సొంత ఆసిత్ అంచి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి
వంటదెంక నెంజె గే? అంచిసరద్క జోవయింక దరుమ్మ్తెన్దిలి రిసొతుమ్ క గోస గే?’ మెన,జోఎజొమాని
సంగిలొమెనయేసు సంగ కెర, 16అనెన్, జలె,తొలితొబెదిలస పడొత్ బెదిలస జవుల. పడొత్ బెదిలసతొలితొ
బెదిలస జవుల”,మెన సంగిలన్.

యేసుమొర అనెన్ జింక తిలిస్ చి రిసొ అనెన్క్ సుటుట్ సంగిలిసి
(మారుక్ 10:32-34; లూకా 18:31-34)

17యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్ జా, ఇండ గెతె తిలి పొది, వటెట్ గెతసతె తెంతొ
జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన, ఇసి మెలన్. 18 “ఈందె, యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్. ఒతత్ కిచొచ్
జయెదె మెలె, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, మానుస్ దెరెల్, వెలెల్ల మానుస్ల్ పూజరుల్ తె చిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సతె దెరున్ సేడిందె, చి జేఁవ్ అంకమొరి సిచచ్ వయడ కెర, 19అంక కొంకడిత్
రిసొ, అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటితి రిసొ, అంక సిలువతె టీఁవొ కెర మారి రిసొ, అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల
అదికారుల్ చి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల. గని తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె”మెన సంగిలన్.

అయయ్సిజాచి దొగుల పుతత్రుస్లుచి రిసొ కోర్ ప జలి
20 తెదొడి యేసుచ సిసుస్ల్ జల జెబెదయిచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి, జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తెన్

యేసుతె జా కెర, సెరున్ 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 రితి ఆడ దేసు”మెన సంగిలి. 22చియేసు, “తుమ్ కిచొచ్ పుసితసు
గే, తుమ్ నేనుస్. అంచి గినన్తె బెద పితి రితి, ఆఁవ్ సేడుక తిలి దుకుమ్ తె బెదుక ఓరుస్ప జంక తెరుస్
గే?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “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 తయెదె గే, జెఁవివ్
ఒతత్ వెసుల.” మెలన్. 24తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్ ఎతిక్చి కంట వెలెల్ల మానుస్ల్ జంక ఉచరిల్స్ చి
రిసొ సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ జా ఎతిక్ సూన కెర,జోవయించి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి
25తెదొడియేసుజేఁవ్బారజిన్సిసుస్ల్ కజోతెబుకారాకెర, “యూదుల్నెంజిలఅదికారుల్జోవయించి

తెడి తిల వెలెల్లమానుస్ల్, సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క జాడుల్ వయడిల్ రితి, జోవయింక పోటి తెన్
ఏలుప కెరతి మెన తుమ్ జానుస్. 26 గని తుమ్ చితె దసిస్ తంక జయె నాయ్. తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక
ఉచరెదె గే, జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ కెరొసొ రితొ జా తంక. 27తుమ్ చితె కో ముకిక్మ్ జంక ఉచరెదె గే, జో
తుమ్ చొ గొతిమానుస్ రితొ జా తంక. 28 దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కి మానుస్ల్ చి అతిత్
సేవ కెరవడనుక నాయ్, గని మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్ అయ్ లయ్. మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క
సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొనెతొవ గెలిత్ రిసొయిమొరఅంచిపానుమ్దెంక అసెస్చి రిసొఈంజలోకుమ్ తె
అయ్ లయ్”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

† 20:13 20:13మింత
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29పడొత్ , యేసుచి సిసుస్ల్యెరికో పటున్మ్ తెంతొబార్ జా, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతె తిలి పొది,
ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోచి పటిట్ గెతె తిల. 30జలె,ఈందె,వాట్సొడి దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ వెస తిల. యేసు
జా వాట్ జెతయ్మెన సూన తా, “ఓయేసుపబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,
అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, చెంగిల్ కెరు!” మెన, బతిమాలప్ జా కేక్ గల.

31తిల జనాబ్, జలె, “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరెల్ కి, జేఁవ్ గుడిడ్ మానుస్ల్ అనెన్, “పబు, దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,అమ్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయచెంగిల్ కెరు!” మెన,అగెగ్చి కంట
గటిట్ఙ కేకుల్ గలిత్కయ్, 32యేసుటీఁవొ కెర,జోవయింకబుకారాకెర, “ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్ కెరుకమెనతుమ్
ఉచరసు?” మెన పుసిలన్. 33 జేఁవ్ జోక, “అమ్ చ అంకివొ దెకితి రితి కెరు” మెన సంగిల. 34 జేఁవ్ చి
ఉపిప్ర్యేసు కనాక్రుమ్జా,జోవయించఅంకివొచడిలన్. చడిలిబేగి,జోవయించఅంకివొటేంటడీసిల,
చి జేఁవ్ జోచి పటిట్ గెల.

21
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిలిసి
(మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-38;యోహా 12:12-19)

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

4పూరుగ్ మ్ దేముడు జోచి కబుర్ సంగిలొ అతిత్ సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జంక మెన,ఈంజ జరుగ్ జలి.
5 “తుమ్ చొసేంతుమ్తిలొరానొగాడెద్ పిలల్తె వెగ జెతయ్,మెనదేముడు 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. 8అనెన్,
ఒతత్ బెరల్ జనాబ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయించ దుపప్టుల్ వటెట్ అంతిరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్ రూక్ చమటట్ల్ రొడడ్ల్
కండ కెర వటెట్ అంతిరల్. 9అంత కెర,జోవయించిపురెతొ 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 గుడితెసామనుల్ 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, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క
అనెన్క్నావ్జయెదె. ‡ 21:9 21:9 ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనజేఁవ్ సంగిలె,ఈంజలోకుమ్ చిరగుమ్ చిరాజిమ్ క ఏలుప కెరజోవయింక
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.
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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 అసుస్స్మెలె,ఈంజ దేముడుచి గేరుక,చోరుల్ జితొ రితొ గేరు జతి రితి
తుమ్మారుస్ప కెర అసుస్స్”మెన సంగిలన్.

14తెదొడి, గుడిడ్ మానుస్ల్,సొటట్ మానుస్ల్ దేముడుచి గుడితెయేసుతె అయ్ ల, చిజోవయింక 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
గుడితె బోదల్యేసుక 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, 17జోవయింక 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)

18అనెన్క్ దీసిపెందలె,యేసుయెరూసలేమ్పటున్మ్ తెఅనెన్ జెతెతతికయ్,జోకచూ కెరల్న్. 19తెదొడి
వాట్సొడి తిలొ ఏక్ †అంజూరుమ్ రూకుక దెక కెర, రూక్ చిపాసి గెలె, జా రూక్ తె‡ అకుక్డుల్ పిటట్వ అనెన్
కిచొచ్ కి నాయ్. జాకయ్, జో రూకుక దెక, “అపెప్ తెంతొ తుచితె కెఁయయ్ఁక కి కాయల్ దెరు నాయ్” మెన
సంగిలన్, చిజా రూకు బేగి సుకక్ గెలి.

పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి
20 యేసుచ సిసుస్ల్ జా జరుగ్ జలిసి దెక బమమ్ జా, “ఈంజ రూకు కీసి జా బేగి సుకక్ గెలి గె?”

మెన లటట్బంతికయ్, 21యేసు, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ 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. 22మెలె, తుమ్ పారద్న కెరె పొది కిచొచ్ నఙితె గే, జా దొరుక్ జలి మెన
నంపజలెగిన, తుమ్ నఙిలిసి నే పిటెత్ తుమ్ క దొరుక్ జయెదె.” మెన,యేసు సంగిలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరల్
(మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-8)

23యేసు దేముడుచి గుడితె పాఁవ కెర బోదన కెరె తతికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్
జోతె జా కెర, “తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి ఇనెన్ బోదన కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్
తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక పుసిల. 24యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు
పుసిందె. ఈంజకోడుక తుమ్జబాబ్సంగిలెగిన,ఆఁవ్ కిచొచ్అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి గే,తుమ్ క సంగిందె.
25యోహానుబాపిత్సుమ్ దెతెతిలిస్ చిఅదికారుమ్ కేనె తెంతొచి? పరలోకుమ్తెంతొచి గే,మానుస్ తెంతొ
చి గె?” మెనపుసిలన్. జలె, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ ఎకిక్లొతెన్ ఎకిక్లొబమమ్ 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.

* 21:12 21:12 అరిప్తుమ్ దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె.
జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్పలట్వన,దేముడుచి గుడితెకామ్ క జెతికయ్రగుమ్డబుబ్ల్ కయ్పిటట్ల్ గటగెనుక,నెంజిలెడబుబ్ల్ కి దేముడుచి
గుడిక దెంక జయెదె. † 21:19 21:19అంజూరుమ్ రూక్ చకాయల్బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల. ‡ 21:19 21:19 రూకు చెంగిలొచొ
జలె, అకడ్ల్ దెరెల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.
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కిచొచ్క మెలె,యోహానుక ‘దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ జయెదె’మెన ఎతిక్జిన్ నంపజతతిమెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్ ఉచరన, “అమ్ నేనుమ్” మెన జబాబ్ సంగిల. 27 జేఁవ్ 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. ఏక్ మానుస్క దొగుల

పుతత్రుస్లు తిల. అబొబ్సి జో వెలొల్ పుతుత్ స్ క ‘ఓ పూతుత్ , తుయి ఆజి గెచచ్, అమ్ చి దాచ తోటతె కామ్
కెరు మెన’మెలన్. 29జోపుతుత్ సి ‘నెసి’మెన జబాబ్ సంగిలొ, గని పడొత్ తపుప్ ఒపప్న దుకుమ్జా బుదిద్
ఆననా,జాకామ్ తె గెలన్. 30పడొత్ జో అబొబ్సి అనెన్కొల్ 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, ఈంజ దేసిమ్ చ తుమ్ నిసాక్రుమ్ దెకిత సిసుత్ నఙితస కి లంజె కమొచ
తేర్ బోదల్ కి తుమ్ చి కంట సులుల్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుల. 32 కిచొచ్క మెలె, యోహాను సతిత్మ్
వాట్ ఇండ, సతిత్మ్ వాట్ దెకయ్ తి రిసొ తుమ్ చితె అయ్ లె కి, తుమ్ జోక నంపజసు నాయ్. గని, సిసుత్
నఙితస కి లంజె కమొచ కి జోక నంపజల. జలె, జేఁవ్ నంపజా చెంగిల్ జలిసి తుమ్ దెకిలెకి, తుమ్ కెర
పాపల్ క విసారుమ్ జసు నాయ్, చియోహానుచి కోడు నంపజసు నాయ్.” మెన రుజుజ్ సంగిలన్.

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

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

34“పండుల్ చి పంటొలాయితిసమయుమ్జెతికయ్,జోచివాటనఙన్ తిరిసొ,తోటరకితసతెజోచగొతిత్
సుదల్ క, జో ఎజొమాని తెదయ్ లొ. 35 గుతత్ నఙిలస, ఒతత్ రక తిలస జో ఎజొమానిచ గొతిమానుస్ల్ తె
ఎకిక్లొక దెర పెటల్ , అనెన్కొల్ క మార గెల, అనెన్కొల్ క పతల్ గల పెటల్. 36 జేఁవ్ రకితస దసిస్ కెరికయ్, జో
ఎజొమానిఅగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ జిన్వేర గొతిత్ సుదల్ క తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్తోట రకితస ఇనెన్యింక కి దసిస్
అలల్ర్ కెరల్.

37 “పడొత్ , జో ఎజొమాని కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, ‘అంచొ పూతుత్ క తెదయ్ లెగిన, జోక మరియాద దెకుల,
కిచొచ్గె’ మెన, పుతుత్ స్ క జేఁవ్ గరచ్ రకితసతె తెదయ్ లన్. 38 జేఁవ్ జో ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెక
కెర, ‘ఇనెన్కయి అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు జయెదె, అలెల్, ఇనెన్క మార కెర, ఇనెన్క జెతి దనుమ్ అమ్ క
కడనుమ.’ మెనఉచర, 39జోక దెర కెర,దాచతోటతెంతొబార్ కెరమారల్. 40జలె,జాతోటచొఎజొమాని
అయ్ లె, గుతత్ నఙిలస, జేఁవ్ రకితసక కిచొచ్ కెరెదె?” మెన యేసు పుసిలన్. 41జో ఎజొమాని, “జేఁవ్
గారచ్ సుదల్ క మార, పంటొ లాయితెపొదిక జోచి వాట జోక నిదానుమ్ తెన్ దెతు మెన, వేరమానుస్ల్ క
నిసాన,జోవయింకయిజాతోట రకుక గుతత్ దెయెదె”మెన జబాబ్ దిల.

42జలె,యేసు జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి కెఁయ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
‘గేర్ బందిత సుదల్ కామ్ క నే జయె మెన పకక్య్ పెలవ దిలి పతుత్ ర్ మెన ఉచరెల్ కి, జొయియ్ పతుత్ రు

బోడిపతుత్ రు జయెదె. పబుయిసొంతయ్ఇసి జరుగ్ కెరొల్ . జోఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్దెకిలె ఆచారిమ్
జతయి!’

మెన రెగిడిల్ కోడు. 43దేముడుచి రాజిమ్ క దెకితి కామ్తుమ్ చితె తెంతొ కడ కెర,జోచిరాజిమ్తెన్ బెదితి
పలితుమ్ దెర పెజల్ చి అతిత్ దెయెదెమెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి.

44 §“పడొత్ , ఈంజొ ముకిక్మ్ జలొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో సేడుల, బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి
§ 21:44 21:44 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 44 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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పతుత్ రు సేడెదె గే,జోక బీడవ గెలెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక దెరుక కోర్ ప జలిసి

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

22
పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొచిటాలి
(లూకా 14:15-24)

1అనెన్క్టాలికెర,యేసుజేఁవ్కోపుమ్జలవెలెల్లమానుస్ల్ కఇసిసంగిలన్ 2“పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
బెదుక బుకారిల్సి కీసి మెలె, జోచొ పుతుత్ స్ చి రిసొ పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొ కెరిల్స్ చి రితి జయెదె.
3జా పెండిల్ విందుతె బుకారల్సక కడ ఆన్ తి రిసొ, జో రానొ జోచ గొతిత్ సుదల్ క తెదయ్ లన్. గని, జేఁవ్
బుకారల్స జెంక నెసిల. 4జాకయ్, జో రానొ, ‘ఈందె, అంచి విందు తెయార్ కెర అసిస్. బెయిలల్ క, బేడు
జలసొముమ్ల్ క కండ అసిస్. ఎతిక్ తెయార్ కెర అసిస్. విందు కంకజా’మెనబుకారల్సక అనెన్ సంగ”మెన,
వేర గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ అనెన్ సంగ తెదయ్ లన్. 5 జేఁవ్ బుకారల్స జో మానుస్ బుకారిల్స్ క మరియాద
నే దెకితె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జోచి బుఁయితె గెలొ, అనెన్కొల్ జోచి బియాయ్ర్ తె ఉటట్ గెలొ. 6అనెన్, సేఁస్ ల
సుదల్,జోరానొచకబుర్ గెలగొతిత్ సుదల్ క దెర కెర,జోకనిసాక్రుమ్ కెర,మారగెల. 7జాచిరిసొ,జోరానొ
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. 9జాచి రిసొ, వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, తుమ్ క డిసత్స ఎతిక్క పెండిల్
విందుతె జామెన, తుమ్ బుకారా.’ మెన, జోచ గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ తెదయ్ లన్. 10జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్
వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, ఒతత్ డీసిలమానుస్ల్ ఎతిక్క విందుతె బుకారా ఆనల్, చిజా 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, జోమానుస్ బియఁ గెచచ్, తుకెల్ తిలన్. 13 తెదొడి రానొ, ‘ఇనెన్క చటొట్ అతొత్
బంద కెర, ఇనెన్క బయిలెఅందర్ చి కంటఅందర్ తె గలదాస. ఒతత్ గెతస ఏడ ఏడ, దంతొచపిప్లెత్ తవుల’
మెన,జోచగొతిత్ సుదల్ కరానొసంగిలన్. 14పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదుకబుకారల్సఒగగ్ర్ జిన్గనినిసాన
జలస తొకిక్జిన్ జవుల.” మెన సంగిలన్.

యేసుక కొడొతె అడజ్వుక మెనమానుస్ల్ క జోతె తెదయ్ లిసి
(మారుక్ 12:13-17; లూకా 20:20-26)

15 తెదొడి పరిసయుయ్ల్, కొడొతె యేసుక అడజ్వుక మెన, 16హేరోదు పచెచ్న జతస తెన్ పరిసయుయ్ల్
జోచ సొంత సిసుస్ల్ క కి యేసుతె తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ యేసుక, “గురుబాబు, తుయి సతిత్మ్ చొ మెన
జానుమ్. మొకమాటుమ్ నే దెకితె, వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే నే బితె, దేముడు దెకయ్ లివాట్ చి
రిసొసతిత్మ్తెన్బోదన కెరసిమెనజానుమ్”మెన,పులయ్ తిరితిసంగ,అనెన్, 17“జలె,రోమ్దేసిమ్ చొ
సర్ రానొక అమ్ †సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గేనాయ్ గే? తూయి కీసి ఉచరసి? తుయి అమ్ క సంగు”మెన,
పరిసయుయ్ల్ తెదయ్ లసయేసుక పుసిల.

18గనియేసుజోవయించిపెటిట్చి విసుస్మ్జాన, “ఉపమెనుస్చొమానుస్ల్,తుమ్. అంక కిచొచ్క పరిచచ్
కెరసు? 19అలెల్,జాసిసుత్ దెతి డబుబ్ల్ చికాసు ఏక్ అంక దెకవ”మెన,జోవయింక సంగితికయ్, జేఁవ్జోక
ఏక్ వెండి కాసు దెకయ్ ల. 20యేసు “ఈందె, ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక

* 22:12 22:12మింత † 22:17 22:17జా సిసుత్ మెలె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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పుసిలన్, 21చి జేఁవ్, “ సర్ రానొచి”మెంతికయ్,యేసు జోవయింక, “ సర్ క దెతిసి సర్ క, దేముడుక
దెతిసి దేముడుకయ్ దెంక అసెస్”మెన,జోవయింక సంగిలన్.

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

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

23 ‘మొర గెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె, అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త
సదూద్ కయుయ్లు జా దీసియేసుతె జా కెర, 24 “ఓ గురుబాబు,
ఎకిక్లొ బోదల్ నెంజితెమొర గెలెగిన, జోచొబావొసి జో అనొన్స్ చి తేరిస్క పెండిల్ జా, జోచొ అనొన్స్ చి నావ్

తెన్ బోదల్పాయదెంక అసెస్,
మెన, మోసేపూరుగ్ మ్ చ సంగిలన్. 25 జలె, అమ్ చి తెన్ సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. వెలొల్ పెండిల్ జామొర
గెలన్. ఇనెన్క బోదల్ నెంజిలి రిసొ, ఇనెన్చి పటిట్ జెరిమ్లొ బావొస్ క ఈంజ తేరిస్ పెండిల్ కెరనిల్. 26తొలుస్ర్
తెంతొ కరవ్డ్ చొఎద, వరస్ తెన్ వెలొల్ చి తేరిస్క దసిస్ పెండిల్ జరుగ్ కెరనమొర గెల. 27ఎతిక్మొర గెలి పడొత్ ,
ఈంజతేర్ బోద కిమొర గెలి. 28జలె,మొరగెలసఅనెన్ జీవ్ జతెపొదిక,ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె కకక్ఈంజ
తేరిస్ జా తయెదె? ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ ఇనెన్క పెండిల్ జా తిల గెద?” మెనయేసుక పుసిల.

29గని,యేసుజేఁవ్ క, “తుమ్దేముడుచికొడొనేనఅసుస్స్. కిచొచ్కమెలె, దేముడుచికొడొతెరెగడ్య్ 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. 30మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె, పెండిల్వొ నే జతె,
మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల. 31 పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’ మెన ఉచర, తుమ్
అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్. జలె, దేముడు తుమ్ క సొంత సంగిలిసి సదు కెరుస్ నాయ్ గె? మొర జీవుజా
ఉటిట్తి రిసొ,
‘ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి’,
మెన, దేముడు సంగిలి కోడు. 32జలె, జేఁవ్పూరుగ్ ల్మొర తిలె కి,జోవయింకజో దేముడు జాతాకామ్ క
జెతయ్ జలె, అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్ జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితిమొర 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.

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

34 ‘యేసు సదూద్ కయుయ్లు చి చోండి ముదొద్ కెర దిలొ’ మెన పరిసయుయ్ల్ సూన కెర, యేసుతె బెద
అయ్ ల, 35చిజోవయింతెమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొయేసుక పరిచచ్ కెరుక మెన,
ఏక్ కోడు పుసిలన్. 36 “గురుబాబు, ఒండిమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు దిలి ‡ఆగన్ల్ తెన్ కేన్ ఆగన్
తొలితొచిముకిక్మ్ చి?” 37యేసు జోక,
“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి §పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి ఆతమ్ తెన్, ఒండి మెనుస్ తెన్

ఎకిక్ పేమ కెరె తంక.
38ఎతిక్ ఆగన్ల్ తె ఈంజ తొలితొ చి, ముకిక్మ్ చి. 39అనెన్, ‘తుమ్ క తుమీ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే, తుచి
పకక్ సుదొక కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక’ మెన, అనెన్క్ ఆగన్ ముకిక్మ్. 40మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ ఎతిక్క కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగుల ఎతిక్ కోడు కి, ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్
ఆదారుమ్జా అసిత్”మెన,యేసు సంగిలన్.
‡ 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 తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. § 22:37 22:37 పేట్ తెన్
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41 పరిసయుయ్ల్ ఎతిక్ యేసుచి సుటుట్ నంత బెర తతికయ్, యేసు జోవయింక ఏక్ కోడ్ పుసిలన్.
42 “రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్ మెన ఉచరసు? జో కచొచ్ పుతుత్ సి జయెదె?”
మెన పుసితికయ్, జేఁవ్ జోక, “దావీదు రానొచొ పుతుత్ సి, జోవయించి సెకుమ్ చొ” మెలన్. 43 జేఁవ్ దసిస్
సంగితికయ్,యేసు జోవయింక, “దసిస్ జలె, కీసుత్ దావీదుక పుతుత్ సి జలెగిన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సికయ్ తికయ్,దావీదు రానొ కిచొచ్క కీసుత్ క ‘పబు’మెన సంగిలన్. కిచొచ్ కోడుతె దసిస్ సంగిలన్మెలె;
44 ‘తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరె ఎద, అంచి ఉజెతొ పకక్య్ తుయి పెస తా’

మెన, పబు అంచొ పబుక సంగిలన్.”
45 దసిస్ దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జా జోక పుతుత్ సి జయెదె? ఉచర
మెనయేసు జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగితికయ్, 46కో కిఅనెన్క్ కోడ్సంగుక నెతిరల్. అనెన్,జాదీసితెంతొ,
జోవయింతె కో కియేసుక ఎకిక్ కోడు కి పుసుక దయిరిమ్ తిలెనాయ్.

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

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

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

జా అసెస్, చి తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ జతి రిత బావుడుల్ జా అసుస్స్. 9అనెన్, ఈంజ లోకుమ్ తెచ కకక్ కి
‘దేముడు జలొ అబొబ్’ మెలి రితి నావ్ తియ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ
దేముడు, పరలోకుమ్ తెతిలొసొ. 10అనెన్,తుమ్ తె కకక్ ‘గురు’మెనుకపోన. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ క కీసుత్
ఎకిక్లొయి గురు జా అసెస్. 11అనెన్, తుమ్ చితె కో వెలొల్ జయెదె గే, జో తుమ్ క గొతిత్ సుదొ జా సేవ కెరుస్.
12కో జోవయింక జెఁవివ్ గవురుమ్ కెరంతి రితి జవుల గే, జేఁవ్ దాక్ జవుల, చి కో జోవయింక జెఁవివ్ దాక్
కెరనుల గే, వెలెల్ల్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలి తీరుప్
13 పడొత్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు ఇసి మెన తీరుప్ సంగిలన్. “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ పరిసయుయ్ల్

చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్! కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ తుమ్
పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ జా రాజిమ్ తె సొంత బెదుస్ నాయ్, చి బెదుక
ఇసుట్ మ్జలసబెదుక తుమ్ఒపుప్స్నాయ్. 14*అయొయ్! తుమ్మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స,

* 23:14 23:14 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 14 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ రండెల్ మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కయ్ లెకి, ‘మానుస్ల్ అమ్ చి బుదిద్
చినుతు నాయ్’మెనమానుస్ల్ చిమొకెమ్ 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 చిమొతుత్ మ్ తె బెదవంతి రిసొ, సముదుమ్ బుఁయి దెకజెతసు, చిజోతుమ్ చితె
బెదిలొ మెలె, జోవయించి బుదిద్ తుమ్ చి బుదిద్చి కంట దొనిన్ వాటల్ గార్ జతి రితి కెరసు, చి వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె తూమ్ గెతె జలె,జోఅనెన్ దసిస్ సిచచ్ జంక విలువ జయెదె.

16 “అయొయ్! తుమ్ గుడిడ్ రిత జా, ‘మానుస్ల్ క చెంగిల్ వాట్ దెకడుమ్ దె’ మెన తుమ్ క తూమ్ ఉచరెల్
కి, చెంగిల్ వాట్ పిటట్య్ తస, తుమ్నాసెనుమ్ జసెత్. తుమ్ సికడిత్సి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్లొ ‘దేముడుచి
గుడితోడు’మెనఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె, గని ‘దేముడుచి గుడితెతిలిబఙరితోడు’మెనఒటుట్ గలనెల్,జో
గలిలి ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక అసెస్మెన తుమ్ సంగితసు. 17తుమ్బుదిద్ నెంజిల గుడిడ్ జలమానుస్ల్.
దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్? బఙరి గే, బఙర్ క చెంగిల్ కెరి దేముడుచి గుడి గే?

18 “అనెన్, ‘బలి దెతి టాన్ సాచి’ మెన ఎకిక్లొ ఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె, గని ‘జాచి ఉపిప్రి తిలి
అరిప్తుమ్సాచి’మెనఒటుట్ గలనెల్,జోమానుస్ గలిలిజాఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుకఅసెస్”తుమ్మెంతసు.
19తుమ్ గుడిడ్ జల రితమానుస్ల్, దొనిన్తె కేన్ ముకిక్మ్? అరిప్తుమ్ గే, అరిప్తుమ్ క సుదిద్ కెరి బలి దెతి
టాన్ గే? 20జలె, బలి దెతిటాన్తోడు 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’
మెనకోఒటుట్ గలన తవుల గే, ‘దేముడుచి సిఙాసనుమ్తోడు’మెలి రితిజా, ‘ఒతత్ వెసితొసొతోడు’మెలి
రితి ఒటుట్ గలనిల్ రితి జతయ్.

23 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, తుమ్
నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ పొచెర్ ◌ఁడొ రొడొడ్ తె, చెరమలిల్తె, జిలల్కరతె, దసస్చతె దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్
వంతు దేముడుక దెతసు, 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 తపుప్నాయ్, గనిఅనెన్ముకిక్మ్జల సెలవ్ కొడొ రితితుమ్ కెరదు జలె,తుమ్ క చెంగిల్
తతిత్ 24 గుడిడ్ జల రిత వాట్ దెకయ్ తస, తూమ్. పితిస్ తె డోమతిలెజాక వెంట గెల, ఒంటె తిలె కి నాయ్
మెనజాక గీడిల్ రితి జతసు.

25“అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స చిపరిసయుయ్ల్,నాసెనుమ్జసెత్!
గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్రి పకక్మంజితి రితి,చెంగిల్వేసిమ్గలంతి రితిజతసు, గనితుమ్ చిపేట్తెడిపకక్
చోరు బుదిద్చి ఆస బెర అసెస్. 26 తుమ్ గుడిడ్ రిత పరిసయుయ్ల్, గలస్ చి గినన్ తెడి సుబుమ్ కెరుక కీసి
ముకిక్మ్ తయెదె గే, దసిస్, తుమ్ చి బుదిద్ చెంగిల్ జలెగిన, నిజుమిపునిన్మ్ రితి చెంగిల్ జంక జయెదె.

27 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, తుమ్నాసెనుమ్
జసెత్! తుమ్ చునున్మ్ సరొయ్ లిమెసుస్న్ చి రితి అసుస్స్. ఉపిప్రి చొకిక్ల్ సూటి డీసత్య్, గని తెడిమొర
గెలమానుస్ల్ చ అడొడ్ , కువ గెలి ముకక్ల్ తయెదె. 28 దసిస్, తుమ్ క దెకితమానుస్ల్ 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 తుమ్మెసుస్న్ లు బందవ, సూటి కెరవ, 30ఆమ్అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ తిల దీసలె
జితమ్జలె, దేముడుచి కబుర్ ఆనల్సకమారిల్స్ తెఆమ్బెదితమ్నాయ్”మెనన, నీతి సంగితసు,తుమ్.
31 దసిస్ మెనన, దేముడుచి కబుర్ ఆనల్సక మారల్సచ పుతత్రుస్లు జా అసుస్మ్ మెన, తుమ్ చి ఉపిప్రి
తుమీసాచి లటట్బంతసు. 32తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చమొదొల్తెంతొ కెరిల్సి తుమ్పూరి నెరవెరుస్ప కెర, జలె.
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33 “పెటిట్ అయిచి విసుస్మ్ చ, తుమ్. విసుస్మ్ చ అయివొచి జటుట్ చ, వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచి సిచచ్ తుమ్
కీసి పిటట్వన్ తె? పిటట్వనుక నెతురుస్. 34జాచి రిసొ, దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తసక కి, బుదిద్ సుదల్ క కి,
అంచిసుబుమ్ కబుర్ సికడత్సక కి తుమ్ చితెతెదయిందె. గనిజోవయింతెసగుమ్ జిన్ కమారె,సిలువల్ తె
గలుల. అనెన్ సగుమ్ జిన్ క తుమ్ చ సబ గెరలె కొరడ్ల్ తెన్ పెట కెర,అలల్ర్ కెర, ఏక్ పటున్మ్ తెంతొఅనెన్క్
పటున్మ్ ఎద, ఉదడ గెలెత్ తసెత్. 35 తుమ్ దసిస్ కెరసుచి రిసొ, మానుస్ల్ చి అతిత్ మొర గెల నీతిసుదల్
ఎతిక్జిన్ చిలొఁయిచిపాపుమ్తుమ్ క లయెదె. నీతి జలొహేబెలుకమారిల్ తెంతొమొదొల్ కెర, దేముడుచి
గుడిచి నెడిమిబలి దెతిటాన్సొడితుమ్ చఅబబ్దింసిమారొల్ బరకీయచొపుతుత్ స్మెలొజెకరాయ్చిలొఁయి
ఎద, 36జాపాపుమ్ఎతిక్ ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ క లయెదెమెన, తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

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

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

1తెదొడియేసు దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జాఉటట్ గెతె తతికయ్,జోచ సిసుస్ల్, ‘ఈంజ దేముడుచి
గుడి కెదిద్ సూటి కెర అసిత్!’ మెన జోక దెకవుక అయ్ ల. 2జాచి రిసొ యేసు జోవయింక, “ఈంజ ఎతిక్
తుమ్ దెకితసు, గని, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, పతుత్ ర్ చిఉపిప్ర్ పతుత్ ర్ దొంతల్ అపెప్
తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే టీఁవొ నే జతి దీసి జెయెదె”మెన, సంగిలన్.

3 పిమమ్ట్, యేసు దేముడుచి గుడిచి మొకెమ్ తిలి ఒలీవ మెటట్య్ గెచచ్ వెసితికయ్, అనెన్ కో నెంతె
సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? పిమమ్ట్, తుయి ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్
జెతిసి కి,ఈంజఉగుమ్మారుస్ప జతిసి కిపాసి జెతయ్మెన,అమ్ కీసి చినుక జయెదె?” మెనపుసిల.
4జలెయేసుజోవయింకఇసిమెలన్. “కోజలెకుతుమ్ కమోసిమ్నేకెరిరితి,తుమ్జాగరదెకన. 5కిచొచ్క
మెలె,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్, ‘అంచినావ్తెన్జాకెరఅఁవివ్ కీసుత్ ’మెనసంగుక జలెకు,ఒగగ్ర్ జిన్ కమోసిమ్
కెర, వేర బుదిద్ సికడుల.* 6పిమమ్ట్, ‘యుదుద్ మ్ జతయ్’మెనజలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జెయెదె’మెనజలెకు,
తుమ్ సూన్ తె. గని, బమమ్ నెంతె తా. ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి
జయె నాయ్. 7 పిమమ్ట్, దేసిమ్ చి ఉపిప్ర్ దేసిమ్, రాజిమ్ చి ఉపిప్ర్ రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల.
అనెన్, వేర వేర దేసిమ్ లుతె కరులు కి బూకంపల్ కి జరుగ్ జవుల. 8అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ క
జెరమ్య్ తి అగెగ్ జెతి సలవ్ నొపుప్ల్ రితి జా, ఇసచమొదొల్ జవుల.

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

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

* 24:5 24:5 కెఁయఁక మెలె,యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ అనెన్ నే జెతె అగెగ్.
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14 “ ‘ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ ఈంజ సాచి సూన తతుత్ ’ మెన, ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్క పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ చి రిసొచిఈంజఅంచిసుబుమ్ కబుర్ సూనయిందె. ఎతిక్తెసూనయ్ లెకయ్ఆకర్ దీసిజెయెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్పాడ్ 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 తుమ్
దెకిలె, 16యూదయ పదేసిమ్ తెచ మానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు. 17జా జరుగ్ జతిసి తుమ్
దెకిలె, కేన్ మిదెద్చి ఉపిప్ర్ తిలొ సుదొ, ఉత కెర, జోచి గెరి తెంతొ కిచొచ్ జలెకు వెంట నెంక ఉత జెంక
నాయ్. 18వెడయ్తిలొ సుదొ, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచసొకక్ల్ జవుస్ వెంట నెంక పసల్ జెంక నాయ్.

19“అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయతిలతేర్ బోదల్,బోదల్వడిన్వొఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్జవుల.
20 ‘చలిల్ పొదిజవుస్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసిజవుస్అమ్ కఈంజఉటట్ నిగితిసెమజెవుస్నాయ్’మెన,తుమ్
పారద్న కెర. 21 కిచొచ్కమెలె,లోకుమ్జెరుమ్న్ జలి తెంతొఅపెప్ ఎదక, దసిస్ సెమ కెఁయయ్ఁక కి కలుగు జయె
నాయ్, చి తెదిద్ సెమ కెఁయయ్ఁక కి అనెన్ జయె నాయ్. 22జాచి రిసొ, తొకిక్ దీసల్ క దస సెమల్ జతి రితి
పబు సెలవ్ దెతొనాయ్జలె,కో కి రచిచ్ంచుప జంక నెత. గని, నంపజతి రిసొరచచ్నక నిసానజలసపాడ్
నే జతి రిసొయి, జేఁవ్ సెమల్ తొకిక్ దీసల్ తతి సెలవ్ అసెస్.

యేసు అనెన్ జెతిసి కీసి తయెదె గే జొయియ్ సంగిలిసి
23 “జా కాలుమ్ క, ‘ఈందె, కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ ’ మెన కో 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 నిసానల్సకమోసిమ్ కెర జోవయించి నముకుమ్ పిటట్పుక మెన ఉచర,
వెలెల్లమాయకమొ కెరుల. 25ఈందె, ఈంజ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 26జాకయ్, కో జలెకు,
‘ఈందె, కీసుత్ జా బయిలె అసెస్’మెన సంగిలె జవుస్, తుమ్ ఒతత్ గెచచ్ నాయ్. నెంజిలె, ‘ఈందె, గేర్ తెడి
మూలయిపెసఅసెస్’మెనసంగిలెజవుస్, నంప కెరనాయ్. 27 కిచొచ్కమెలె,బిజిలితూరుప్ పకక్మొలక్,
పడమర పకక్ గెతె ఎదక కీసి ఉజిడ్ జతయ్ గే, దసిస్ కి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె
పొదిక, దసిస్, కేన్ పకక్ కి డీసిందె. 28పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్ బెరుల.

29 “ఆఁవ్ సంగిలిజా వెలిల్ సెమచి దీసల్ కేడెల్, బేగిపొదుద్ 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.
31తెదొడ్ క నపిప్ర్ గటిట్ఙ బజవ, అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి చెతత్ర్ పకక్ల్ తెంతొ ఆఁవ్ నిసాన అంక
నంపజలమానుస్ల్ క జేఁవ్ ఎకిక్తె కుడవుల.

32 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె, దసొ రూక్ చ కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె,
‘వేసెగు అపెప్ పాఁవ జెయెదె’ మెన, తుమ్ చినితె. 33 దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ తుమ్ దెకిలె, జా
గుముమ్మెపాఁవిల్ రితిజాఅనెన్ జెతికయ్సమయుమ్పాసిజాఅసెస్మెనతుమ్జాన్ తె. 34ఆఁవ్ సంగిల
సెమల్, గురుల్పూరి జలెకయ్ఈంజఉగుమ్అంతుమ్ జయెదెమెనతుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.
35జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయినాసెనుమ్జా గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.
† 24:15 24:15యేసు జెరమ్ డబబ్య్-70-వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి. మెలె, యేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్
సతుత్ -27-వెరుస్ల్ గెతికయ్. ‡ 24:20 24:20 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ 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 కెర
నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి
రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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కో నేనిల్ పొదిక అనెన్ జెయిందెమెనయేసు సంగిలిసి
36 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజలోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె గే,జాదీస్,జా గడియ కెఁయెఁక జెయెదె గే,మెన

దేముడు అబొబ్క పిటట్వ కేన్ మానుస్ జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్ జలెకు, దేముడు అబొబ్చొ పుతుత్ సి
జలెకు, కోయినేనుమ్. 37నోవహ పూరుగ్ మ్ చొతిలిపొదిఎతిక్ కీసి తిలి గే, దసిస్ ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొఅనెన్ జెతెపొదిక దసిస్ తయెదె. 38మెలె,నోవహ తిలిపొది, దేముడు సంగిలే కి,జాదీసల్ తె
తిల మానుస్ల్ నంప కెరల్ నాయ్, చి జా వరద్ల్ చి పాని పెటుక దెరిల్ పొది కి, నోవహ చి కుటుంబుమ్ వెలిల్
ఓడతె పెస కెవిడ్ డంకిలి ఎద, అనెన్ కో కి కతె తా, పితె తా, పెండిల్వొ కెరె తా, కిచొచ్ నే జతి రితి బులెత్ తిల.
39జా వరద్ల్ పాని గెడుస్ప జతిసి నిజుమి జరుగ్ జంక తిలి మెన నంప నే కెరంతికయ్, జా జరుగ్ జతికయ్,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బూరుమ్ గుడడ్ నిలి, చి డుఙ గెల. దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
ఉత జెతిసి తెన్ కి, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ అంక నే సూన్ తె,జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరె తవుల, చి
తెదొడ్ క నాసెనుమ్జాఁ గెచుచ్ల.

40 “జా కాలుమ్ క, దొగుల బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 41దొగుల తేర్ బోదల్
తిరేవ్ల్ తెన్ రోడెత్ తిలె, ఎకిల్క ముల దా, అనెన్కిల్క కడ నెవుల.

42 “జలె, కేన్ సమయుమ్ క తుమ్ చొ పబు ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్. జాచి రిసొ, తుమ్
తెలివి తా, అంక రకితె తా. 43 గని ఏక్ టాలి అరుద్ మ్ కెరన. ‘కేన్ సమయుమ్ క చోరు జెయెదె గే, గెర్ చొ
ఎజొమాని కో జలెకు జాన్ తొ జలె, జోజా సమయుమ్ క చెదొద్యి తా, రకితె తా, జోచొ గెరి చోరు నే పెసితి
రితి దెకన్ తొ’మెలి కోడుక తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. 44మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెయిందె. జాచి రిసొ, తుమ్ తెయార్జా, తెలివి తెన్ రకితెతా.

45 “జలె, పయానుమ్ గెచుచ్కమెన ఎజొమానిబార్ జంక జలె,జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్
దెంకమెనజోనిసానొల్ బుదిద్ తిలొ నిదానుమ్ చొగొతిత్ సుదొ కో జవుల? 46జోఎజొమానిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లె,
జో గొతిత్ సుదొ జో ఎజొమాని తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె,జోక చెంగిలి. 47దసిస్ నిదానుమ్ కెరె తిలొమెలె,జో
ఎజొమాని అయ్ లె, జోచి ఆసిత్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్ దెయెదె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసి.

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

25
తెలివితా ఆఁవ్ అనెన్ జెతిస్ క రకితె తా

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

5“పెండిల్ఉబేడొఆలిస్మ్ కెరికయ్,జేఁవ్ దెసుస్జిన్ గూన్ కజుమనిజిల. 6సొకుక్క,ఈందె,పెండిల్ఉబేడొ
జెతయ్. జోక దసుస్ల్ జంక బార్ జా”మెన,బారికి కేకుల్ గలిత్కయ్, 7జేఁవ్ దెసుస్జిన్ ఉబెడివొ ఎతిక్జిన్
సూన కెర,ఉటట్ ,జోవయించ దివొవ్చవాటివొచెంగిల్ కెరన, 8జోవయింతెజేఁవ్పాఁచ్ జిన్ బుదిద్ నెంజిలస,
అమ్ చదివొవ్విజగెతతి. తుమ్ చితేల్సగుమ్అమ్ కదామెన,బుదిద్ తిలతెయార్జలసకసంగిలి 9జేఁవ్
తెలివిజాతిలసఅమ్ తెతిలిసిఅమ్ క తుమ్ కపాఁవెనాయ్. సావుకరుల్ తె తుమ్గెచచ్,తుమ్ చిరిసొగెనన
మెన సంగిలి.
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10 “జలె, సమయుమ్ క బుదిద్ నెంజిలస తేల్ గెనుక గెతె తతికయ్, పెండిల్ఉబేడొ పాఁవ అయ్ లన్, చి
తెయార్ జా తిలస జోవయింతెన్ బెద పెండిల్ గెరి పెస, విందుతె వెసిల. తెదొడి, విందు దెతొసొ కెవిడ్ డంక
దిలొ. 11డంక దిలి పిమమ్ట్, బుదిద్ నెంజిల ఉబెడివొ ఒతత్ జా కెర, ‘బాబు, బాబు, అమ్ క కెవిడ్ ఉగుడ దే’
మెన సంగిల. 12జో ఎజొమాని జోవయింక, ‘ఆఁవ్ తుమ్ క నేని మెన తుమ్ క నిజుమి ఆఁవ్ సంగితసి’
మెన సంగెదె. 13 జలె, ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, కేన్ దీసిక కేన్ గంటక అనెన్ జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్, చి రిసొ
తెలివితా 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. 15ఎకిక్లొక పాంచ్ తాలంతుల్, ఎకిక్లొక దొనిన్
తాలంతుల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్ *తాలంతు, దసిస్. కకక్ జేఁవ్ వాడిక కెరి సెకిచి ఎదిలి వంట దా 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 నఙనుకమెన,జోవయింక బుకారొల్ . 20తెదొడి,పాంచ్తాలంతుల్ కడనొల్సొపురెజా కెర,
బాబు తుయి పాంచ్ తాలంతుల్ అంక దిలది, చి ఈందె, ఆఁవ్ అనెన్ పాంచ్ తాలంతుల్ బెదయ్ లయ్”
మెన, జా డబుబ్ల్ ఎతిక్ ఆన దెకయ్ లన్. 21జలె, జా ఎజొమానిజోక, “తుయి నిదానుమ్ తిలొ చెంగిలొ
గొతిత్ సుదొ,ఈంజఇదిల్తుక దిలయ్, గనితుచొఎజొమానిచిరిసొనిదానుమ్తెన్లాబుమ్కెరల్ది చి రిసొ,
ఇనెన్చి కంట ఒగగ్ర్ ఆసిత్చి ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్ దెయిందె. తుచొ ఎజొమానిచి సంతోసుమ్ తె తుయి
బెదు”మెనజోక సంగిలన్.

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

24 “పిమమ్ట్, ఎకిక్తాలంతు కడనొల్సొజా కెర,బాబు,తుయ్ ‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’మెన, ‘తుయినే
ఉంపిలి పంటొ,లాయితొసొ’మెన, ‘తుయి నేపూనిల్స్ తె కుడవంతొసొ’మెన, ఆఁవ్ జాని. 25జాచి రిసొ,
ఆఁవ్ తుక బియఁ కెర, తుయి దిలి తాలంతు జాగర తెన్ బుఁయెయ్ రోవ దిలయ్, చి జెతికయ్, ఉటక్వ
ఆనల్య్. ఈందె, కడను”మెనసంగిలన్. 26గని,జోచొఎజొమానిజోక, “గరొచ్చొ బదుద్ కుమ్ చొగొతిత్ సుదొ
తుయి. ఆఁవ్ నే ఉంపిలిస్ తె లాయితొసొ మెన, నే పూనిల్సి కుడవంతొసొ మెన తుయి జానల్ది? 27 జలె
అంచి డబుబ్ల్ కేన్ జవుస్ సావుకారితె తుయి దా తతత్ది జలె, ఆఁవ్ అయ్ లె అంచి డబుబ్ల్ వడిడ్ తెన్
నఙన్ తయ్”మెన,జోగొతిత్ సుదొకగోల కెర, 28జాతాలంతుజోగొతిత్ సుదొతెంతొనఙన,దెసుస్తాలంతుల్
తిలొసొక దేసు. 29ఇదిల్ జవుస్తిలొసొకఅనెన్ దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొతెతెంతొజోక తిలిసి కి కడ
గెలుక జయెదె. 30జోకామ్ క నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక అందర్ చి కంట రితి అందర్ తె బయిలె గల దాస. ఒతత్
గెలస జా సిచచ్క ఏడ ఏడ, దంతొ చపిప్లెత్ తవులమెన, ఎజొమాని ఆడ దిలన్.

మెండల్ అనెన్ గొరెల్
31 “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, అంచ దేముడుచి దూతల్ తెన్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్

అనెన్ జెతెపొదిక,అంచిఒతత్చిఉజిడ్ చిసింగాసనుమ్ తెవెసిందె. 32మందరకితొసొ,మందఎతిక్ ఎకిక్తె
కుడవన, కీసి మెండల్ తెంతొ గొరెల్ క వేర కెరెదె గే, తెదొడ్ క ఆఁవ్ అనెన్ జెతె పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్తెచ

* 25:15 25:15తాలంతు మెలె బఙర కాసు. దేనార కాసు మెలె ఎకిక్ దీసిక కూలి. ఎకిక్ తాలంతు, 6000 దేనార.
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పెజల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి మొకెమ్ కుడవన కెర, నంపజలస తెంతొ నంపనెంజిలసక వేర కెరిందె. 33అంచి
ఉజెతొ పకక్ మెండల్ రిత నంపజలసక, డెబి పకక్ గొరెల్ రిత నంపనెంజిలసక టీఁవొ కెరెదె.

34 “ఒతత్ తెంతొ, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చొ రానొ, అంచి ఉజెతొ పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, అంచొ
అబొబ్ రచచ్న వరుమ్ దిలస, తూమ్. బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది తెంతొ తుమ్ చి రిసొ తెయార్ కెరిల్
రాజిమ్ తె తుమ్ చివాట తూమ్ నఙన. 35 కిచొచ్క మెలె, అంక చూ కెరికయ్, తుమ్అంక అనిన్మ్ దిలదు,
అంక తాన్ కెరికయ్, తుమ్ పాని దిలదు. వేర దేసిమ్ చొ జా తిలయ్, గని అంక తుమ్ చితె బెదవనల్దు.
36అంక 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, పునిన్మ్మెన జో తీరుప్ సంగిలస కిచొచ్ మెనుల మెలె, పబు, తుయి కెఁయయ్ చూ
జలిసిదెకిలమ్చిఅనిన్మ్దిలమ్? తుక కెఁయయ్తాన్కెరిల్సిదెకిలమ్చిపానిదిలమ్? 38తుయికెఁయయ్వేర
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 తుమ్మరియాద కెరిల్సి, అంక కి మరియాద కెరిల్ రితి జలిమెనిందె.

41 “పడొత్ ,జాదీసిక అంచి డెబి పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందెమెలె, గరచ్, తూమ్, గెచచ్! సయ్ తానుక చి
జోచ దూతల్ క గలిత్ రిసొ తెయార్ కెరిల్ నే విజితి ఆగితె తుమ్ సేడ! 42 కిచొచ్క మెలె, అంక చూ కెరిల్ పొది
తుమ్ అంక అనిన్మ్ దిలదు నాయ్. అంక తాన్ కెరికయ్, పాని దిలదు నాయ్. 43 వేర దేసిమ్ చొ ఆఁవ్
అయ్ లె కి, అంక తుమ్ బెదవనుస్ నాయ్. సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలి పొది, అంక తుమ్ పాలల్
దిలదు నాయ్. జబుబ్ తెన్ తిలె కి, జేల్ తె తిలె కి, తుమ్ అంక దెకుక అయ్ లదు నాయ్, మెన అంచి డెబి
పకక్ తిలసక సంగిందె. 44 తెదొడ్ క జేఁవ్ కి ఇసి మెన జబాబ్ దెవుల. పబు, తుక చూ కెరికయ్, తాన్
కెరికయ్, తుయి వేర దేసిమ్ చొ జెతికయ్, పాలల్ నెంతె తతికయ్, జొరొజ్ తెన్ తతికయ్, జేల్ తె తతికయ్,
అమ్తుకతోడు కెరుకనాయ్గె? మెనసంగుల. 45జోవయింకఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్దెయిందెమెలె,తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచమానుస్ల్ తె కకక్ కి తుమ్ ఇసి నే కెరిల్సి, అంక కి నే కెరిల్ రితి
జలి, మెన జోవయింక సంగుమ్ దె, 46 చి కెఁయఁక తెఁయఁక సిచచ్ జతిస్ తె గెచుచ్ల, 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 లి పిమమ్ట్ జరుగ్ జలిసి కిచొచ్ మెలె, జో జోచ
సిసుస్ల్ క, 2 “దొరతి గెలె, *పసాక్ పండుగు జెయెదె మెన తుమ్ జానుస్. జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక సిలువతె టీఁవొ కెరమారి రిసొ, అంక దెర దెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

3జాసమయుమి,వెలెల్లపూజరుల్ కి వెలెల్లమానుస్ల్ తెఅనెన్ సగుమ్ జిన్ కి, కయపమెంతొఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచి గేర్ తెబెదజా కెర, 4 కీసిగె లుంకచోరుయేసుక దెర,మారుకమెన,బెదఉచరల్, గని, 5“పండుగు
పొదిపోని, నెంజిలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్ జా అమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల”మెన
సంగితె తిల.
* 26:2 26:2పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ.
ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఏద కెరులమెలె, ‘అమ్ చయూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’మెన ఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క
దూత మారిల్స్ తె యూదుల్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ నే మొరి రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి
యూదుల్ తిల గే,జాగెర్ చదార్ బందల్ తెఅరిప్తుమ్జలొఏక్మెండపిలల్చిలొఁయిదెరవుల,చిదూత దెకిలె,జాగెర్ చొతొలుస్ర్బోదకమారె
నాయ్. నిరగ్మకాండుమ్ 12:21-30.
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తేర్ బోదవాసెన తేల్యేసుచి బోడి సువిలిసి
(మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8)

6 జలె, యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్ కెర, సీమోను మెలొ వెలిల్ రోగి జా తిలొ ఎకిక్లొచొ గెరి తిలి పొది,
7 ఏక్ తేర్ బోద, ఒగగ్ర్ చెంగిలి విలువచి వాసెన తేల్ చి బుడిడ్ దెరన, జోతె అయ్ లి. అనెన్, జో అనిన్మ్
కంక వెస తతికయ్, జోచిబోడి ఉపిప్రి సుఁవిలి. 8సిసుస్ల్ దెక కెర, కోపుమ్జా, “ఈంజ నసుట్ మ్ కిచొచ్క?
9ఈంజతేల్ఒగగ్ర్ కరీద్ క వికిలెగిన,బీదమానుస్ల్ క దరుమ్మ్దెంక జతి”మెనసంగిల. 10యేసుజాకోడు
జానిల్ రిసొ, “ఈంజ తేర్ బోద అంక కెరిల్సి చెంగిల్ వెలొల్ కామ్. తుమ్ కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్ కెరుక? 11బీద
మానుస్ల్ కెఁయఁక కి తుమ్ చితెన్తవుల, గనిఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చితెన్ఈంజలోకుమ్ తెఇసి
తయె నాయ్. 12ఈంజ తేర్ బోద ఈంజ వాసెన తేల్ అంచి ఆఁగ్ తె సువ కిచొచ్ గురు కెరయ్ మెలె, ఆఁవ్
నేమొరె అగెగ్, అంక నే రోవితె అగెగ్, అంచి ఆఁగ్ తెయార్ కెరి గురు కెరయ్. 13తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి
సంగితసిమెలె, ఒండి లోకుమ్ తె కేనె ఈంజ అంచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుల గే, ఒతత్య్ఈంజ అపెప్
కెరిల్సి సంగ, ఇనెన్చి రిసొ ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.

యూదాయేసుక 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 పూజరుల్ తె గెచచ్ కెర,
15 “ఆఁవ్ యేసుక తుమ్ క దెర దిలెగిన, తుమ్ అంక కిచొచ్ దెసెత్?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్ జోక ముపప్య్
వెండి బిలల్ల్ దిల. 16జా 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 తెతిలొపలాన్సుదొతెతుమ్గెచచ్ కెర, ‘అంచిసమయుమ్పాఁవజాఅసెస్. అంచసిసుస్ల్
తెన్ తుచి గెరి పండుగు కెరిందె’ మెన, పబు తుక సంగ మెన అమ్ క తెదయ్ లొ” మెలన్. 19యేసు
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 చిఅతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె”మెలన్. 22దసిస్మెంతికయ్, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తెన్ ఎతిక్
మానుస్, “పబు, ఆఁవ్ గే?” మెనపుసిల, 23చియేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “అంచి తెన్ పలెరుమ్ తె
కో ఆతు గల పోడి గండ బుడడ్వ తయెదె గే,జొయియ్ అంక దెర,సొరప్ కెర దెయెదె.

24 “ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ రెగిడిల్ రితి ఆఁవ్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్
మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొక, కేన్మానుస్ దెరవిరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెరదెయెదెగే,జోమానుస్
జతి సిచచ్చి రిసొ, జో నే జెరమ్ తిలె జోక చెంగిల్ తతిత్” మెన, యేసు సంగిలన్. 25జోక దెర దెతొయూదా
“గురుబాబు, ఆఁవ్ గె?” మెన సంగితికయ్,యేసు జోక, “తుయిజా సంగిలి”మెన సంగిలన్.

26యేసు, సిసుస్ల్, జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు పోడియొ దెరన, “దయ కెరల్ది” మెలి రితి
‡దేముడు అబొబ్స్ క జొకర కెర, జా పోడియొ మోడ, 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
గురుచిమెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తి రిసొఅంచిలొఁయిసూఁయిజంక అసెస్మెననొవి

† 26:17 26:17 ‘పసాక్ పండుగు’ మెలె, యూదుల్ ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ ఐగుపు దేసిమి గెచచ్ గొతిమానుస్ల్ జా ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడెత్ తతికయ్
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ పబు జోవయింక విడద్ల్ కెరబార్ కెరల్న్. జారచచ్న 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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పమానుమ్. 29అంచొ అబొబ్చి రాజిమ్ తె తుమ్ చి తెన్ ఇసి ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ నొవర్ పితి ఎద, ఇసిచి
అనెన్ పియనాయ్మెన తుమ్ క సంగితసి”మెన, సంగిలన్.

30తెదొడి, జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్గాయకెర,బార్జా కెర, ఒలీవమెటట్య్ఉటట్ గెల. 31తెదొడియేసు
జోవయింక, “ఆజి రాతిక, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ బమమ్ జా అంక ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొకమొరయిందె, చిజోచమెండల్ ఎతిక్జిన్ చెదురప్ జా గెచుచ్ల
మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. 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 కచితుమ్సంగితసిమెలె,ఆజిరాతిక, కుకుడొ నేవాఁసితెఅగెగ్, ‘జోక నేని’మెన
అంచి రిసొ తివెవ్రి తుయి సంగితె” మెన, సంగిలన్. 35 పేతురు జోక అనెన్, “ఆఁవ్ తుచి తెన్ మొరుక
అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’ మెన, కెఁయయ్ఁక కి సంగి నాయ్” మెన సంగిలన్, చి సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి
దసిస్ మెల.

గెతేస్మనేమెంతి తోటతెయేసు దుకుమ్ సేడ ఏడిల్సి
36తెదొడియేసు సిసుస్ల్ తెన్ గెతేస్మనే మెంతి తోటతె గెచచ్ కెర, జో “ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర

జెతి ఎద, తుమ్ ఇనెన్ వెస తా” మెన సంగ కెర, 37ఎకిక్ పేతురుక చి జెబెదయిచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ జత
యాకోబుక చియోహానుక పటిట్ కడన, ఇదిల్దూరి గెచచ్ కెర, దుకుమ్దా,మెనుస్తెఒగగ్ర్బాదసేడుక దెరొల్ .
38తెదొడి, “అంచిపెటిట్ తిలి దుకుమ్ రిసొమొరగెచుచ్క జయెదె. తుమ్ఇనెన్తా,అంచితెన్చెదొయితా”
మెన, సంగ కెర, 39 సగుమ్ దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్ సేడ, దేముడు అబొబ్స్ క ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “ఓ
బ, జతి లెక జలె, ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు, గని అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ జవుస్”మెన,పారద్న కెర,ఉటట్ కెర, 40జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర,
పేతురుక, “జలె, ఎకిక్ గడియ జలెకు అంచి తెన్ తుయి రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 41జత అలల్ర్ తె తుయి
పాపుమ్నే కెరె రితిజాగరతాపారద్న కెరెతా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్అసెస్’మెనఉచరనెల్కి,ఆఁగ్ క సెకినాయ్”
మెన యేసు సంగ కెర, 42 అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర, “ఓ బ, ఈంజ సెమచి గినన్ ఆఁవ్
పిలెకయి గెచెచ్దె జలె, తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్”మెనపారద్న కెర, 43అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జేఁవ్ సిసుస్ల్
గూన్ క నెత కెర అనెన్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, 44జోక అనెన్ ముల దా, ఉటట్ గెచచ్, అనెన్క్ సుటుట్ తెదొడ్ చ
కొడొపారద్న కెరల్న్.

45 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, జోవయింక, “అపెప్కయ్ సెలవ్ కడన, నే రకితె నిజ
అసుస్స్ గే? ఈందె, సమయుమ్ జఁయి గెలి. ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొపాపుమ్ కెరసచి అతిత్
దెరున్ సేడిందె. 46జొమమ్, గెచుచ్మ! ఈందె, అంక దెర దెతొసొపాసిజాఅసెస్”మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
(మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-12)

47యేసు లటట్బెత్ తతికయ్, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె జో అగెగ్ తిలొ యూదా పాఁవ అయ్ లస. జో తెన్ కి
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ కతుత్ ల్ డండల్ దెరన యూదుల్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె యూదా
తెన్ అయ్ ల. 48 జలె, ఈంజ నే జతె అగెగ్, “ఆఁవ్ కకక్ చుంబిందె గే, జొయియ్ యేసు. జోకయి దెరన”
మెనయేసుక దెర దెతొయూదాజేఁవ్ జనాబ్ క గురు సంగ తిలన్. 49జాచి రిసొ,జోయేసుతె బేగిజా కెర,
“గురుబాబు,జొఒర!” మెన సంగ,జోక చుంబిలన్. 50యేసు జోక దెక, “ఓ నేసత్ము, తుయి కిచొచ్ కెరుక
అయ్ లది గే, జయి కెరు”మెన,జోక సంగిలన్. జేఁవ్ అయ్ లసపాసిక జా,యేసుక దెరల్.

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

55 తెదొడి, జయి గడియయ్, యేసు జనాబ్ క, “ఆఁవ్ కిచొచ్ చోరల్య్ చి కతుత్ లు డండల్ దెరన అంక
దెరుక తుమ్ అయ్ లదు గే? ఆఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె పెస బోదన కెరెల్ కి, అంక జా పొది దెరుస్
నాయ్. 56జలె, దేముడుచి కబురుల్ రెగిడల్సచి అతిత్ రెగిడల్ కొడొ నెరవెరుస్ప జతి రిసొయిఈంజ ఎతిక్ జరుగ్
జలి”మెన,యేసు సంగితికయ్, సిసుస్ల్ ఎతిక్ బియఁ కెర,జోకముల దా, ఉటట్ నిగిల.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక టీఁవడల్
(మారుక్ 14:53-65; లూకా 22:54-55,63-71;యోహా 18:13-14,19-24)

57ఒతత్ తెంతొ,యేసుక జేఁవ్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర కెర, కయపమెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె జోక కడ
నెతికయ్, ఒతత్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ బెర తిల. 58పేతురు,
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 “ఈంజొ మానుస్ ‘దేముడుచి గుడి ఆఁవ్ సేడవ గెల కెర,
తిరత్ క అనెన్ బందిందె’మెన సంగిలొ”మెన సంగిల.

62 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి టీఁవొ జా, యేసుక దెక, “ఈంజేఁవ్ సంగిలిస్ క కిచొచ్
జబాబ్ దెంక నెతిరిస్ గే? ఈంజేఁవ్ తుక కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి?” మెన, పుసితికయ్ కి 63యేసు తుకెల్
తిలన్. జాకయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జోక అనెన్, “తుయి దేముడుచొ కీసుత్ జలొ పుతుత్ సి జసెత్ జలె, ‘జీవ్
తిలొ దేముడు తోడు’మెన,జోచినావ్ తెన్ అమ్ చిమొకెమ్ ఒపప్న సంగు”మెల, 64యేసు జోక, “తుయి
సంగిలి రితి. గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆకర్ క ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొసొచి ఉజెతొ
పకక్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొవెస తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చిమబుబ్తె, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ
అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్ దెకితె”మెన, సంగిలన్. 65జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, కోపుమ్ క జో గలనిల్ దిగిల్
చొకక్ చిరన గెల కెర, “అయొయ్! ‘దేముడుక సమానుమ్ జతసి’ ఈంజొ సంగుక పబుచి విలువ కడ వెలిల్
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, “ఈంజొమొరి సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ కెర అసెస్” మెన సంగ, 67యేసుచిమొకెమ్ తుంక
దా, జోక కుందిల. అనెన్, సగుమ్ జిన్ జోక పెట కెర, 68 “కీసుత్ , తుక కో పెటల్ గే తుయ్ కీసుత్ గద, అమ్ క
సంగు!” మెన కొంకడల్.

పేతురుయేసుక “జోక నేని”మెన సంగిలిసి
(మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:56-62;యోహా 18:15-18,25-27)

69ఈంజ మదెనె, పేతురు వీదె వెస తతికయ్, ఒతత్చి తేర్ బోద గొతిత్ సుది ఎకిల్ జోతె జా కెర, “తుయి కి
గలిలయపాంతుమ్ చొయేసు తెన్ తిలది” మెన, జోక సంగిలి. 70జా దసిస్ మెన సంగితికయ్, పేతురు,
“తుయి సంగిలిసి అంక అరుద్ మ్ జయెనాయ్”మెన, ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్,యేసుక నేనిల్ రితి సంగిలన్.

71పేతురు అనెన్ వీదిచి గుముమ్మ్ పకక్ గెతికయ్, అనెన్కిల్ తేర్ బోద గొతిత్ సుది జోక దెక కెర, “ఈంజొ కి
నజరేతు గఁవివ్చొయేసు తెన్ తిలొ”మెన, ఒతత్ టీఁవ తిలసక సంగిలి. 72జలె 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. తుయిలటట్బెల్ చినుక ఒతత్య్”మెన, సంగిల. 74జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, “జోమానుస్క
ఆఁవ్ నేని” మెన సపెన గల కెరన ఒటుట్ గలనుక దెరొల్ , చి బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్. 75జాచి రిసొ, “కుకుడొ
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నేవాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోక నేని’మెన, తుయితివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె”మెనయేసు అగెగ్ సంగిలిసి ఏదసట్ కెర,
పేతురు బార్ జా ఎదివాట్ దుకుమ్జా ఏడ గెలన్.

27
యేసుక అదికారి జలొపొంతి పిలాతుతె నఙిలిసి
(మారుక్ 15:1; లూకా 23:1-2;యోహా 18:28-32;బారి కమొమ్ 1:18-19)

1రాత్పాయితికయ్, వెలెల్లపూజరుల్ చియూదుల్ చఅనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సబ కెర,యేసుక
మారుక మెన తీరుప్ కెర, 2జోక బంద కడన, *అదికారి జలొ పిలాతుతె సొరప్ దిల. 3 తెదొడి, యేసుక
దెర దిలొయూదా, “యేసుక నేరిమ్ వయడ అసిత్, చిమారుల” మెన దెక కెర, “పాపుమ్ కెరల్య్” మెన
దుకుమ్ జా బమమ్ జా, జేఁవ్ ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ జేఁవ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
అనెన్ ఆన కెర, 4 “కేన్ తపుప్ నే కెరొల్ నీతి తిలొసొక ఆఁవ్ దెర దా ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరల్య్” మెన సంగిలన్.
గని జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ మెలమెలె, “జాకయ్అమ్ క కిచొచ్? అమ్ చిపూచి నెంజె. తుయి దెకన్”
మెన, సంగితికయ్, 5జోయూదా జేఁవ్ వెండి బిలల్ల్ దేముడుచి గుడితె గల దా, గెచచ్, ఉరి గలన, మొర
గెలొ.

6యూదా దసిస్ కెరికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ జా డబుబ్ల్ వెంట కెర, కిచొచ్ మెలె, “ఈంజ ఎకిక్లొచి లొఁయి
సువిలి పాపుమ్ డబుబ్ల్. జాచి రిసొ, దేముడుచి గుడిచి డబుబ్ల్ పెటెతె ఈంజ డబుబ్ల్ గలుక జయె
నాయ్”మెన 7లటట్బన,ఉచరన, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చమానుస్ల్ క ఒతత్ రోవ గెలుక జయెదె’
మెన, కుమమ్రొ ఎకిక్లొచిబాటిజాడబుబ్ల్ క గెనిల. 8జాచి రిసొ, ఆజి ఎద,జాబాటిక †‘ఎకిక్లొచిలొఁయి
సువిలి పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క గెనిల్ బాటి’ మెంతతి. 9 ఇసి జరుగ్ జలిసి తెన్, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొ
యిరీమ్యాచిఅతిత్ 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

11యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్యేసుకజోపిలాతుమెలొఅదికారిచిమొకెమ్ టీఁవొజలొ,చిజోఅదికారి
యేసుక “యూదుల్ చొ రానొ తుయి గె?” మెన పుసితికయ్, యేసు “తుయి సంగిలి రితి,” మెన జబాబ్
మెలన్. 12గనివెలెల్లపూజరుల్ చిఅనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్జోచిఉపిప్రి నేరిమ్వయడిత్కయ్,జోజబాబ్కిచొచ్
కి సంగె నాయ్. 13జాకయ్, పిలాతుయేసుక అనెన్, “తుచి ఉపిప్రి ఈంజేఁవ్ కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే,
తుయి సూనిస్ నాయ్ గే?” మెన జోక సంగిలే కి, 14 జేఁవ్ మానుస్ల్ సంగిల నేరిమ్ లుతె ఎకిక్క కి యేసు
జబాబ్ సంగె నాయ్, చి అదికారి ఎదివాట్ ఆచారిమ్ జలన్.

15 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు జేలి జలొసొక ముల దెంక జో అదికారిక
అలవాట్జాఅసెస్. 16జాకాలుమ్, జలె, బరబబ్ మెలొ ఎతిక్జిన్ జానొల్ ఒగగ్ర్ మూరుక్మ్ తిలొ జేలి జలొ
ఎకిక్లొ అదికారిచి జేల్ తె తిలన్. 17 జలె, పెజల్ బెర తతికయ్, పిలాతు జోవయింక “ఆఁవ్ కకక్ ముల
దెంక మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు? బరబబ్క గే, కీసుత్ మెంతొయేసుక గే?” మెనజోవయింక పుసిలన్. 18జో
అదికారి కిచొచ్క ఇసి జేఁవ్ పెజల్ నిసానుక సెలవ్ దిలొ మెలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్ గోసచి
రిసొయేసుక 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 తిలమానుస్క జేఁవ్యూదుల్ కెరిస్ తె తుయిజోలిక గో నాయ్.
ఆజి ఆఁవ్ జోచి రిసొ సివన్ దెక అలల్ర్ జలయ్”మెన, అదికారి జలొమునుస్స్ తె కబుర్ తెదయ్ లి.

20గని, వెలెల్లపూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, “ ‘బరబబ్కముల దేసు!’ మెనసంగ”
మెనపెజల్ క సికడెత్ తిల. 21జలె,అదికారిజనాబ్ క అనెన్ కిచొచ్పుసిలన్మెలె, “దొగులతెఆఁవ్ కకక్ముల
దెంక?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్ “బరబబ్కయ్” మెన కేక్ గలిత్కయ్, 22 పిలాతు “దసిస్ జలె, కీసుత్ మెంతొ
* 27:2 27:2 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్, జా రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్
పిలాతు అదికారి జా అసెస్. † 27:8 27:8 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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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?”
మెనపుసిలన్, 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
రిసొపూచి సేడుక అంక కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్’ మెన పిలాతు దెక కెర, పాని నఙన, పెజల్ చిమొకెమ్ అతొత్
దోవన, “ఈంజొ నీతి మానుస్క మారిస్ చి రిసొ తుమి దెకన్. జోచి లొఁయి అంచి పూచి నాయ్” మెన
పెజల్ చిమొకెమ్ సంగిలన్. 25జోఅదికారి దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ ఎతిక్, “జోచిలొఁయిచిపూచి, అమ్ చి
ఉపిప్ర్ చి అమ్ చబోదల్ చిఉపిప్ర్ తవుస్.” మెనఒపప్న, కేకుల్ గలిల. 26తెదొడి, జేఁవ్ కోర్ ప జలి రితి,
పిలాతు బరబబ్క ముల కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ, ‘జోక సిలువతె గలుత్ , జలె’ మెన జోవయింక
జమానుల్ తె సొరప్ దిలన్.

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

27తెదొడి,అదికారితెచజేఁవ్జమానుల్ యేసుకఅదికారిగేర్ చితెడిచిగదితె కడనాకెర,జమానుల్ ఎతిక్క
ఒతత్ ఆనవ కెర, 28యేసుచ సొంత పాలల్ కడ గెల కెర, ఏక్ ఎరన రగుమ్ చి పాలుమ్యేసుక గల దా,
29 కంటక ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ కెర, యేసుచి బోడితె గల దా కెర, ఏక్ డండొ జోచి ఉజిల్ అతిత్ దెరవ కెర,
జొకర జోచి పురెతొ సెరున్ సేడ, “యూదుల్ చొ రానొ, తుక జెయియ్!” మెన జోక కొంకడల్. 30 పిమమ్ట్, జోచి
ఉపిప్రి తుంక,జాడండొ కడ కెర జా తెన్ జోక బోడితె పెట పెట, 31జోక దసిస్ దూసుప కెరిల్ పడొత్ ,జోక గల
తిలి ఎరనపాలుమ్ కడ కెర,జోచసొంతపాలల్జోక అనెన్ గల దా కెర, సిలువతె గలిత్ రిసొజోక 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. 33గొలొగ్ తా మెంతి టాన్ తె,
మెలె గిడిగ్ పోలికచి ఏక్ మెటట్య్, పాఁవ కెర, 34 నొపిప్ తొకిక్ కెరి ఓసుత్ బెదయ్ లి దాచ రసుస్మ్ యేసుక
జమానుల్ దా కెర, “పి”మెనసంగితికయ్,జోజాచక దెక, పియెనాయ్. 35పిమమ్ట్, సిలువతె గల టీఁవడ
కెర, “జోచపాలల్ వంటనుమ”మెన చీటుల్ గల, వంటనల్. 36తెదొడిజోక రకుక మెన ఒతత్ వెసిల.

37అనెన్, “ఈంజొయేసు, యూదుల్ చొ రానొ” మెన, జోచి ఉపిప్రి నేరిమ్ రెగిడిల్ §దారుగండ ఏక్ జోచి
బోడిచిఉపిప్రి ఒడొవదిల. 38యేసుచిఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొక,డెబిపకక్ ఎకిక్లొక,దొగులచోరుల్ క కి ఎకెక్క్
సిలువల్ తె గల టీఁవడల్.

39జావాటు గెతెతిలమానుస్ల్యేసుక ఆఁస,ఆఁసబోడిదునొన్వ, 40“దేముడుచి గుడి సేడవతిరత్ క
అనెన్ బందితొసొతుయిజలె,తుక తూయిరచిచ్ంచుప కెరను. తుయిదేముడుచొపుతుత్ సి జలె,జాసిలువ
తెంతొఉతు”మెనజోకదూసుప కెరల్. 41వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స,చిఅనెన్
వెలెల్లమానుస్ల్ కి, జోక దూసుప కెరి రితి, 42 కిచొచ్ మెన కొంకడల్ మెలె, “ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప
కెరెల్ కి,జోకజొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. ఈంజొఇసాయేలు పెజల్ చొరానొజలె,అపెప్ సిలువతెతెంతొ
ఉతుసు,చిజోకనంపజమ్ దె. 43జోదేముడుచిఉపిప్రి నంపజాఅసెస్ బెరె. ఆఁవ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొ
దేముడుచొ పుతుత్ సి, మెలన్ గెద? జలె, దేముడుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ఈంజొ నేమొరి రితి ఇనెన్క రచిచ్ంచుప
కెరుస్!” మెన, ఆఁస ఆఁస, దూసుప కెరల్. 44యేసు తెన్ బెదవ సిలువల్ తె టీఁవడల్ దొగు చోరుల్ కి,జోక దసిస్
దూసుప కెరల్.
‡ 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 27:37యూదుల్ క కొంకడిత్ రిసొ పిలాతు అదికారి జాదార్
గండ రెగడ్ తిలన్. యోహాను 19:19.
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యేసుమొరిల్సి
(మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49;యోహా 19:28-30)

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

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

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

55యేసుక సవెచన కెరి రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ జోచి పటిట్ జా తిల తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి
జో మొరిల్ పొది ఒతత్ తిల. 56జోవయింతె కో కో తిల మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ మెలిసి, పడొత్
యాకోబుక చియోసేపుక అయయ్సి జలి †మరియ, పడొత్ జెబెదయిచపుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మారుక్ 15:42-47; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42)

57 సాంజ్ జతికయ్, యేసుక నంపజా సిసుస్డు రితొ జలొ యోసేపు మెలొ అరిమతయ్ గఁవివ్చొ
సొమాస్రి ఎకిక్లొజాకెర, 58పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచిపీనుమ్అంక దే”మెనసంగితికయ్,
జో అదికారి జోక దాస మెన ఆడ దిలన్. 59 జలె, యోసేపు జా పీనుమ్ ఉతవ జాక నొవి విలువచి బటట్
పంగవ కెర, 60జోచి రిసొ నొవర్ కెరవ తిలి రంగిన్ పతుత్ ర్ చి డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తెనా కెర, తెడి రోవ దిలన్,
చి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు పెలవ దా డంక గెల కెర, ఉటట్ గెలన్. 61తెదొడి మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ
చిజాఅనెన్క్ ‡మరియఒతత్ మెసుస్న్ చిమొకెమ్ వెస తిల.

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

అదికారితెబెదజా కెర, 63జోక, “బాబు,జోమోసిమ్కెరొల్సొజీవ్తిలిపొది,మొరెల్ తిరత్ క ఆఁవ్అనెన్ జీవ్
జా ఉటిట్ందె మెలిసి ఏదసట్ కెరసుమ్. 64జాకయ్, తిరత్ ఎద మెసుస్న్ క చెంగిల్ బందు కెరవడు, నెంజిలె
జోచ సిసుస్ల్జా కెర,జోకఉకుక్లనా కెర,యేసు జీవ్జామెసెన్ తెంతొబార్ జలొమెన, పెజల్ క సికడుల,
చి అగెగ్చి మోసిమ్ చి కంట ఆకర్ చి మోసిమ్ ఒగగ్ర్ జయెదె” మెన, యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
అదికారిక సంగిల. 65 పిలాతు “జమానుల్ క కడన రకవడ, చి తుమ్ గెచచ్ కెర, తుమ్ తెరిల్ ఎదిలి డిటుట్ మ్
బందు కెరవడ” మెన, జేఁవ్ క సంగిలన్. 66జేఁవ్ గెచచ్ కెర, రకితసక టీఁవడ కెర, జోక అడుడ్ కెరొ పతుత్ రు
డిటుట్ మ్ రెచ కెర,ముద గల దా,మెసుస్న్ క కో లుంకచోరు నే ఉగిడిత్ రితి కెరల్.

* 27:51 27:51 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర,ఈంజ. † 27:56 27:56
ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మతత్యి 13:55. ‡ 27:61 27:61యేసుచి అయయ్సి జయెదె.
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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 బూకంపుమ్జరుగ్ జలి, చిజో దూతజోఅడుడ్ తిలొ పతుత్ రు
ఒసుస్ల్ కెర, పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి వెసిలన్. 3జోక దెకిలె, ఉజిడ్ తిలి రితి డీసిలొ, జోచ పాలల్ మంచుచి
ఎదిలిచొకిక్ల డీసిల. 4జోక బియఁ కెర, ఒతత్ రక తిల జమానుల్ మొర గెల రిత జల. 5గని,జోదేముడుచి
దూత జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ క దెక, జేఁవ్ క, “తుమ్బియఁనాయ్. సిలువతె జేఁవ్ టీఁవడొల్ యేసుక తుమ్
చజితసు మెన ఆఁవ్ జాని. 6జో ఇనెన్ నాయ్. జో సంగిలి రితి, జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. ఈందె, తుమ్ జా
కెర,జో తిలిటాన్ దెక కెర, 7బే బేగి గెచచ్, చి జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి మెన సంగ. యేసుపబుమొర 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 తెంతొబార్జా,యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచచ్ జా కబుర్ బేగి సంగుక మెన, ఉటట్ నిగిల.

9జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్యేసుచ 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 దెకితెమెనయేసు తుమ్ క సంగ తెదయ్ లన్,మెన సంగ దాస”మెనయేసు
సంగిలన్.

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

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జలిసి కామ్ తియారిల్సి
16ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ గలిలయతెచియేసు సంగిలిమెటట్తె ఉటట్ గెల. 17 గెచచ్,జోక దెక కెర, సెరున్ సేడ

జోకజొకరల్. గనిసగుమ్ జిన్అనామ్నుమ్జల. 18తెదొడి,యేసుజోవయించిపాసిజాకెర, “పరలోకుమ్ తె,
బూలోకుమ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ అంక దొరుక్ జా అసెస్. 19జాచి 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.

* 28:1 28:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన
కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్
ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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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 జలొయేసుకీసుత్ చి† సుబుమ్ కబుర్ ఇసిమొదొల్ జతయ్.
2 ‡దేముడుచ కబుర్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగిడిల్ రితి జరుగ్ జలి.

“ఈందె, తుక వాట్ తెయార్ కెరయ్ తి రితి, అంచొబారికి జతొ ఎకిక్లొక తుచి కంట అగెగ్ తెదయిందె”
మెన, 3అనెన్,
“ఎకిక్లొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచి అవాడ్ రితొ జా, ‘పబుకయ్వాట్ చెంగిల్ కెరు. జోక వాట్ తినన్గ

కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ ఆననా’మెన, బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె”
మెన, రెగిడిల్ కోడు.

4ఈంజేఁవ్కొడొ కీసినెరవెరుస్ప జలమెలె,బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుమెలొసొబయిలెబార్జాబులుక
దెర కెర, “తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ తుమ్ పెటిట్ దుకుమ్ జా, పాపుమ్ ములిత్ బుదిద్ జా, దేముడు తుమ్ చి
పాపుమ్ చెమించుప కెరి గురుక, తుమ్బాపిత్సుమ్ నఙన.” మెనసాటప్ కెరె తిలన్. 5యోహాను 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 తిలొ మెలె, ఒంటెచ రోమల్ చ పాలల్ గలన, చామ్ తెన్ కెరిల్ పటక్ కెరంటె బందన,
డొంగెచి ఒండాల్ తేల్, చిటక్ల్ కతొసొ. 7 కిచొచ్ మెన యోహాను బోదన కెరె తిలన్ మెలె, “అంచి పటిట్
అనెన్కొల్ జెతయ్, అంచి కంట జోక అదికారుమ్ ఒగగ్రి. ఆఁవ్ వంపొ జా జోచ చటొట్ తెచ జోడుల్ తెచ వాలివొ
యిపుక జలెకు అంక విలువ నాయ్. 8ఆఁవ్ జలె, పానితె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని అపెప్ జెతొసొ
జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెయెదె”మెనసాటప్ కెరె తిలన్.

యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
9తెదొడి ఏక్ దీసి, యేసు గలిలయపాంతుమ్ తెచి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ ఉటట్ జా కెర, ఒతత్ యోరాద్ ను

గడెడ్ యోహానుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనొల్ . 10యేసు పాని తెంతొ బార్ జలి బేగియోహాను కిచొచ్ దెకిలన్
మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, పారవ్ పిటట్చి రితి జా, ఉత జా యేసుచి
ఉపిప్రి టీఁవొ జలి. 11అనెన్, “తుయి అంచొ పేమ తిలొపూతుత్ . 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 బయిలెయేసు 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 దూతల్జా కెర,యేసుక సావెచన కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.
* 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.
జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొనంపజలమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెదితిఅవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‡ 1:2
1:2 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’మెలె,పూరుగ్ మ్తెంతొ కకక్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు పబు నిసాన,జోచ కబురుల్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ సంగితి
రిసొ, జోచి ఆతమ్సెకి జోవయింక దెయెదె. § 1:5 1:5యెరూసలేమ్ పటున్మ్యూదుల్ క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్
దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్ క ఎకిక్ ఒతత్య్జోవయించి దేముడుచి గుడి తయెదె.
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14జా 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 రాజిమ్ఈంజలోకుమ్ తె జెతిస్ క రకితి కాలుమ్పూరిజాఅసెస్. దేముడుచి
రాజిమ్పాసిజా అసెస్. జాచి రిసొ, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా. పాపుమ్ములిత్ బుదిద్ జా,
సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా”మెనబోదన కెరె తిలన్.

చెతత్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ కయేసు నిసాన బుకారిల్సి
16యేసు జా గలిలయపాంతుమ్ చి సముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితె తా, సీమోనుక చి అందెయమెలొ

సీమోనుచొ బావొస్ క దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల గడెడ్ వల గలెత్ తిల. జేఁవ్ మొసస్ దెరస. 17 జలె, యేసు
జోవయింక దెక, “తుమ్అంచి పటిట్ జా,చిమానుస్ల్ అంక నంపజతి రిసొ,జోవయింక తుమ్అంచితె కడ
ఆన్ తి రితి తుమ్ క సికడిందె”మెన సంగిలన్. 18ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్,జోవయించ వలల్ముల
దా కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

19ఒతత్ తెంతొఅనెన్ ఇదిల్దూరిగెచచ్ కెర,జెబెదయిమెలొఎకిక్లొచదొగులపుతత్రుస్ల్ కయేసుదెకిలన్.
వెలొల్ చినావ్యాకోబు,బావొస్ చినావ్యోహాను. జేఁవ్దొగులజోవయించిదోనితెవెసతా,చిరిజలవలల్
చెంగిల్ కెరె తిల. 20జోవయింక 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 మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(లూకా 4:31-37)

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

23 తెదొడి జేఁవ్ తిలి సబగేరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ డీసిలొ. 24 జో జలె “ఓ నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసుపబు, అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అమ్ క పాడ్ కెరుక జా అసిస్స్ గే? తుయి కొనొస్ గే జాని.
దేముడుచి ‡సుదిద్ తిలొసొ, తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25యేసు, జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క ముల దా గో!”
మెన జోమానుస్క దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరల్న్. 26బూతుమ్ జోమానుస్క అదుద్ ర్ కెర దా, గటిట్ఙ ఒరస్వడ
కెర,జోకముల దిలొ.

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

29బూతుమ్ దెరొల్సొక చెంగిల్ కెరిల్ బేగి, సబ గెరి తెంతొబార్జాముల 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 జిన్బాద తిలసకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

* 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. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్,
దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర
నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి
రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి. ‡ 1:24 1:24 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ ,
రచిచ్ంచుప కెరొసొ
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32జాదీసిసాంజ్జతికయ్,ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జబుబ్ల్తిలసక కి,బూతుమ్దెరల్సక కియేసుతెపెజల్ కడ
ఆనల్. 33జాపటున్మ్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ జా గెర్ చి వీదె బెర జా, గుముమ్మె టీఁవొ జా తిల. 34జోవయింతె
రగరగాల్ చ జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ కయేసు 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.

35అనెన్క్ 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, 37 జోతె పాఁవ కెర, “ఇనెన్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తుక చజితతి” మెన యేసుక సంగితికయ్,
38జో, “జొమమ్, ఈంజ పాంతుమ్ తెచ అనెన్ గఁవివ్లె గెచుచ్మ, ఆఁవ్ ఒతత్ కి బోదన కెరి రిసొ. జాకయ్
బార్ జలయ్,!” మెన యేసు సంగిలన్. 39 జలె, జా గలిలయ పాంతుమ్ ఎతిక్తె బుల బుల, ఒతత్చ
యూదుల్ చ సబ గెరలె బోదన కెరె తిలన్, చిమానుస్ల్ క దెరల్ బూతల్ క ఉదడ గెలెత్ తిలన్.

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

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

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

45 గని, “కేనె ఒతత్ సంగు నాయ్” మెనయేసు సంగ తిలె కి, జోమానుస్ 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 రోగికయేసు చెంగిల్ కెరల్న్
(మతత్ 9:1-8; లూకా 5:17-26)

1సగుమ్ 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, 3వాతుమ్ జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ ఉటుట్ క నెతిరొల్

మానుస్ ఎకిక్లొక,చెతత్ర్ జిన్యేసు తిలిస్ తె కడఆనల్. జోమానుస్క కడ ఆనల్సతె తిలచెతత్ర్ జిన్జోకజోచి
అంతురొన్ తెన్ వయ ఆన తిల. 4జలె, జో రోగికయేసుతె పాసి కడ ఆనుక చజిలె కి, బెరల్ జనాబ్ చి రిసొ
నెతిరల్. జోచిపాసి జెంక నెతిరిల్ రిసొ,జోతిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర,జో ఎంగడ్ తిలి అంతురొన్
తెన్ జో రోగిక జా బొరొ వాట్ ఉతవ దా, యేసుచి పాసిక పాఁవడల్. 5 జలె, ‘కడ ఆన ఉతవ తిల జేఁవ్
మానుస్ల్ నంప తెన్ అసిత్’ మెన యేసు రుజుజ్ దెక కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో రోగిక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుచి
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్”మెన సంగిలన్.

§ 1:43-44 1:43-44 వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, ‘సుదిద్ జలన్’మెనతెదొడ్ చయూదుల్ సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్మానుస్క వెలిల్
రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక గార్’మెలి రితి, ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’మెలి రితి బియఁ కెర గఁవివ్ తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి
దయచి రిసొవెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘సుదిద్ జలొ’మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల. * 2:2 2:2 ఇనెన్క ‘సుబుమ్ కబుర్’ కి మెనుక జయెదె.
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6 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ ఒతత్ వెస అసిత్. యేసు సంగిలిసి జేఁవ్
సూన కెర బమమ్ జా, 7 “ఈంజొమానుస్ కీసొజా లటట్బ్ తయ్! ఇసి లటట్బ దేముడుచి విలువ కడపాపుమ్
కెరయ్! దేముడు ఎకిక్లొక పిటట్వ, కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిరి!” మెన, జోవయించి పెటిట్
ఉచరనల్. 8జోవయించి పెటిట్ తిలి అనామ్నుమ్ యేసు జోచి ఆతమ్తె బేగి చిన కెర, “తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క
దసిస్ అనామ్నుమ్తియంతసు? 9ఉటుట్ క నెతిరొల్ ఈంజొమానుస్క ‘తుచిపాపల్చెమించుపజాఅసిత్’మెన
సంగుక సులుల్ గే, ‘ఉటుట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’మెనుక సులుల్ గే? 10జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్అంక,ఈంజయ్లోకుమ్ తె కిపాపల్చెమించుప కెరిఅదికారుమ్అసెస్మెనరుజుజ్ దెకయిందె,
మెన జేఁవ్ క సంగ కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జోమానుస్క అనెన్ దెక కెర, 11 ‘అలెల్, తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్
వయన ఇండ గెరి గో,మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!’ ”మెనయేసు సంగిలన్. 12బేగి,జోమానుస్ ఉటట్ కెర,
జోచిఅంతురొన్ ఉకుక్ల వయన, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ఇండుక దెర,బార్జాకెర,ఉటట్ గెలన్. ఇసిజరుగ్
జలి రిసొ, ఒతత్ బెర తిలస ఎతిక్జిన్ఆచారిమ్జా, “ఇస కమొఅమ్కెఁయయ్ దెకుకనాయ్. ఆజిదెకిలమ్”
మెన, దేముడుక గవురుమ్ సంగిల.

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

13యేసుఅనెన్బార్జా, ‡సముదుమ్ చిజాగాడుచి ఒడుడ్ తెచివాట్ గెలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్జోతె
బెర జెతికయ్, జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్. బోదన కెర కెర, 14అనెన్ 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” మెనజోక బుకారల్న్. బుకారిల్ బేగి, జోఉటట్ , 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, దసమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి పటిట్ గెచచ్ ఒతత్ తిల.

16 జలె, *పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ తిల. ‘సిసుత్
నఙితస తెన్, నీతి నెంజిలస తెన్యేసు వెస కతయ్’మెనజేఁవ్మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
దెక కెర, “సిసుత్ నఙితస తెన్, పాపుమ్ సుదల్ తెన్ ఈంజొ కిచొచ్క కతయ్?” మెన యేసుచ 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
సుదల్ఆమ్మెనచినంతసకయ్బుకార్ కఆఁవ్అయ్ లయ్, గనిఆమ్పునిన్మ్సుదల్మెనఉచరంతసక
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
యేసుతెజాకెర, “యోహానుచసిసుస్ల్,పరిసయుయ్ల్ చసిసుస్ల్,చువెవ్తంకఅలవాట్, గనితుచసిసుస్ల్
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,
† 2:10 2:10 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన పొరిన్ పమానుమ్ తె రెగిడిల్ తెంతొ జా కోడు కచి రిసొ నావ్ తయెదె మెలె ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు ‘తెదయిందె’మెనసంగతిలొ ‘కీసుత్ ’మెలొదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకఈంజఅనెన్క్నావ్తయెదె;జానావ్ చి
అరుద్ మ్ పండితుల్ కెరనెల్కి,యేసుక ‘జొయియ్’మెనఒపప్నుక నెస ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ‡ 2:13 2:13 ఇతత్ల్జాగాడు సముదుమ్ చి రితి
రూందు తయెదె. § 2:14 2:14 ‘సిసుత్ ’మెలె,జాదేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చివాట డబుబ్ల్. జాపబుతుమ్ చినావ్ తెన్
సిసుత్ నఙితసక యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల; వేర పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జా డబుబ్ల్ నఙితతిచి రిసొ కి, జేఁవ్ కెర మోసిమ్ లుచి రిసొ కి.
* 2:16 2:16 పరిసయుయ్ల్, మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జవుల.
ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ తెన్యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్ పొదులె ముకిక్మ్ క జెఁవివ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నిదానుమ్
పెజల్ క సికడుక.
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పెండిల్ఉబేడొ జోవయించి నెడిమి తతి ఎదిలి సేంపుక జేఁవ్ చువెవ్ తంక బెదె నాయ్. సరద్ తెన్ తవుల.
20జలె, 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 జాపాలుమ్ గలనెల్, అవుక్ జలిపొరిన్ బటట్ నొవి బటట్చిమాసిక బెదయ్ లి కుటు
సొడి చిరి జయెదె, చి అగెగ్చి కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె.

22 “పిమమ్ట్,పోరిన్చి కాయతెన్ ఒతత్ నొవిదాచ రసుస్మ్ సువితినాయ్. కిచొచ్క మెలె,జాకాయపొరిన్
జలి రిసొ, జాచితె నొవి దాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన, జా పులుక నెతిరి రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె
పొది జా కాయపుటెట్దె, జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె. దసిస్, కాయ, రసుస్మ్, దొనిన్ కి పాడ్ జా గెచుచ్ల.
జాకయ్, నొవిదాచ రసుస్మ్ క నొవి కయల్ అవ్ సురుమ్.” మెనజోకపుసితిమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

పండితుల్యేసుక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8; లూకా 6:1-5)

23జా పొదులె, †ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యేసుచి సిసుస్ల్ పంటొ పికిలి బుఁయి వాట్ గెతె తిల. వాట్
సొడి పికిలి పంటొచ ఎనున్లు దొనిన్ జోచ సిసుస్ల్ కోడ కయ్ ల. 24 జేఁవ్ సిసుస్ల్ ఎనున్లు కోడిల్సి, జలె,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ దెక కెర, ‘జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి కామ్ కెరిల్ రితి జతయ్’ మెన, “ఈందె, సెలవ్ కడనిల్
దీసి కెరుక నాయిమ్నెంజిలిసి కిచొచ్క తుచ సిసుస్ల్ కెరతి?” మెనయేసుక గోల కెరల్.

25యేసుజోవయింక, “‡దావీదుపూరుగ్ మ్ చొజోతెన్తిలస,చూకెరికయ్కిచొచ్ కెరల్ గేతుమ్కెఁయసదు
కెరుస్నాయ్గే? 26మెలె,అబాయ్తారుమెలొసొఎతిక్కవెలొల్ పూజరిజాతిలికాలుమ్,దేముడుచిగుడితెడి
దావీదు పెస కెర, దేముడుచి గుడిచపూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్ దిలపోడియొవెంటన,పూజరుల్ కంక
జయెదె గని అనెన్ కో కి కంక నెంజె మెనజానెల్ కి,జోతెన్ తిలసక వంట దా,జోవయింతెన్ కయ్ ల!” మెన
జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క యేసు సంగిలన్. జోవయింక అనెన్, 27 “సెలవ్ కడనిల్ దీసిమానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ ఏలుప
కెరు మెన నాయ్, గని మానుస్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ దేముడు సెలవ్ కడనిల్ దీసి దిలన్. 28 జలె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసిచిఉపిప్రి ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకఅదికారుమ్అసెస్”మెనపరిసయుయ్ల్ క
యేసు జబాబ్ దిలన్.

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

1తెదొడిజాకపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెయూదుల్ చిసబగెరియేసుఅనెన్ గెచచ్,పెస, కిచొచ్ దెకిలన్మెలె,
ఆతు లంబ గెలొసొఎకిక్లొఒతత్ అసెస్. 2జలె, ‘బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసియేసుజోమానుస్క చెంగిల్ కెరెదె
గే నాయ్ గే’ 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!” మెన
సంగ కెర, 4 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క దెక, “*సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరుక నాయిమ్ గే, గార్
† 2:23 2:23 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన
కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ 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 సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్
ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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కెరుక నాయిమ్ గె? జోచి పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరుక గే, జోకమార గెలుక చెంగిల్ కి?” మెన జోవయింక
పుసిలన్. గని జేఁవ్ తుకెల్ తిల. 5జోవయించి మెనుస్తె ఇదిల్ కనాక్రుమ్ కి జతి నాయ్, చి రిసొయేసు
దుకుమ్ జా, కోపుమ్ తెన్ ఒతత్ తిలసక దెక కెర, జోమానుస్క అనెన్ దెక, “తుచొ ఆతు చంపొ కెరు” మెన
జోక సంగితికయ్,జోఆతు చంపొ కెరల్న్, చిజా ఆతు చెంగిల్ జలి.

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

ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుతె జా కెర బెర తిలిసి
7యేసుబార్జా కెర,జోచ సిసుస్ల్ తెన్జా గలిలయపాంతుమ్ చి సముదుమ్గాడుచి ఒడుడ్ తె గెలన్.

ఒతత్చపెజల్ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జోచిపటిట్ గెల. పిమమ్ట్,జోకెరల్ కమొచిరిసొసూనతా,యూదయపదేసిమ్
తెంతొ, 8యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ, ఇదుమయపాంతుమ్ తెంతొ, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ,
పడొత్ సీదోనుచితూరుమెలపటన్ల్ చిపాంతుమ్తెంతొ, దూర్ దూరిచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జా
కెర, ఒతత్ యేసుతె జా బెరల్.

9జలె, “ఈందె, పెజల్ పెలపెలి జతతి. ఇసి జలె, దసిస్ పమాదుమ్ నే జతి రిసొ, దోని ఏక్ క సంగ తా”
మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 10కిచొచ్కమెలెపెజల్ తెఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ చజొరొజ్ల్ గటకయేసు గెచచ్య్ తికయ్,
“జోక చడిలె జలెకు చెంగిల్ జమ్ దె” మెన, అనెన్ జబుబ్ తిలస ఎతిక్జిన్, జోక చడుక మెన పెలపెలి జతె
తిల.

11పిమమ్ట్జాపొదిఅనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జతె తిలిమెలె, బూతల్యేసుక దెకిలె, జేఁవ్ దెరల్సక సెరున్ సేడవ
దా, “దేముడుచొపుతుత్ సి, తుయి”మెనజేఁవ్ దెరల్సచిచోండివాట్ బూతల్యేసుచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల.
12 గని, “ఆఁవ్ కొనొస్ గే తుమ్ కకక్ కి సంగుక నాయ్”మెన బూతల్ కయేసు ఆడ దిలన్.

బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్ దిలిసి
13 తెదొడి యేసు ఏక్ మెటట్య్ వెగ గెచచ్, జో ఇసుట్ మ్ జల మానుస్ల్ క బుకారల్న్, చి జోతె అయ్ ల.

14-15యేసు బారజిన్బారికుల్ 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.

16జో 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 జలమానుస్ల్’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‘బోయనేరెగ్స్’ మెన జేఁవ్ దొగులక
యేసు ఆసిమ్ నావ్ దిలన్. 18 పిమమ్ట్, అనెన్ కొనస్ మెలె, అందెయ, పిలిప్, బరొలొమయి, మతత్యి,
తోమా. పడొత్ అలప్యిమెలొ ఎకిక్లొచొయాకోబు మెలొపుతుత్ సి, పడొత్ తదద్యి, †కనానుచొ జలొ సీమోను
మెలొ అనెన్కొల్ . 19అనెన్ కొనొస్ మెలె, ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొయూదా మెలొసొ. జో పడొత్ విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ యేసుక దెర దిలొసొ. తెదొడియేసు కపెరన్హ మ్ గెరి గెలన్.

20యేసు గెరి గెతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జోతెఅనెన్ బెరల్. జేఁవ్ ఒతత్ బెరిల్ రిసొ,అనిన్మ్ కంక కియేసుక
సెలవ్నాయ్. 21దసిస్యేసు జోచిబోదనజోచ కమొ కెరుక ఆసజా ఎదగ్రె పుండెనాయ్చి రిసొ “వెరిజా
తయెదె” మెనమానుస్ల్ సంగిత్ తిలిసి సూన కెర, జోక దెర, గెరి కడ నెంక మెన, జోచి కుటుంబుమ్ చ‡
బార్ జల.

పండితుల్యేసుక నింద కెర దూసుప కెరిల్సి
22జామదెనె,యెరూసలేమ్పటున్మ్ తెంతొజాతిల,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స,యేసు

ఉతిత్రిల్స్ తె అయ్ ల. జా కెర, యేసుచి రిసొ “ ‘బయెలెజ్బూల్’ మెలొజో వెలొల్ బూతుమ్ జోక దెర అసెస్”,
“బూతల్ క §రానొ జలొచినావ్ తెన్ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్”మెన సంగితె తిల.
† 3:18 3:18 ‘కనానుడు జలొ సీమోను’ మెన రెగడ్ అసెస్. సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిల ఒతత్చ మానుస్ల్ క ‘కనానులు’ మెన
ఆసిమ్నావ్తయెదె, బెరె. ‡ 3:21 3:21జోచినజరేతు గఁవివ్ తెంతొబార్ జల. యేసు కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెతిలన్. § 3:22
3:22 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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23జలె,యేసు జోవయింకపాసి బుకారా కెరటాలివొ కెర ఇసిమెలన్. “సయ్ తాన్ కీసిజాజోకజొయియ్
ఉదడెదె! బెదె నాయ్! 24మెలె, కేన్ జవుస్ రాజిమ్ చ పెజల్ జలెకు విరోదుమ్ కెరన వరస్ వరస్ జా
జోవయింక జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్ టీఁవొ జంక నెత నాసెనుమ్ జా గెచెచ్దె. 25 పడొత్ , కేన్
గెర్ చజలెకు జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, వరస్ వరస్జా గెచుచ్ల,చి కటుట్ పిటట్వనపాడ్జాగెచుచ్ల.
26జలె, దసిస్, సయ్ తాన్జోకజొయియ్విరోదుమ్జలిరితిజాజోచసొంతసేవ కెరసకఉదడుక బెదెనాయ్.
జో దసిస్ జోక జొయియ్ విరోదుమ్ జలెగిన,జోచిరాజిమ్ టీఁవొ జయెనాయ్,నాసెనుమ్జా గెచెచ్దె.

27 “గని, కేన్ గెర్ చొ ఎజొమాని బలుమ్ సుదొ జలె, జోకయ్ తొలితొ బందిలెకయ్, జోచి గెరి పెస జోచి
సామన్చోరుక 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,
చినాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల”మెన జేఁవ్ కయేసు సంగిలన్. 30 కిచొచ్క మెలె,యేసుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జలెకి,
‘జోక సయ్ తాన్ చి ఆతమ్ అసెస్’మెలి రితి, “జోక బూతుమ్ దెర అసెస్”మెన జేఁవ్ దూసుప కెర తిల.

కొనస్యేసుక కుటుంబుమ్ జవుల గే జొయియ్ సంగిలిసి
(మతత్ 12:46-50; లూకా 8:19-21)

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

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

1యేసు సముదుమ్ గాడుచి ఒడుడ్ తె అనెన్ గెచచ్ కెర, అనెన్ బోదన కెరుక దెరల్న్, గని ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
జోచిసుటుట్ నంత బెర పెలపెలి జతెతిలి రిసొ,యేసు ఏక్ దోనితె వెగ వెస, ఒడుడ్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెలన్.
బెర తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్జాఒడుడ్ తె టీఁవొజాతిల. 2యేసుజోవయింక కిచొచ్ కిచొచ్ సికడిత్ రిసొ, ఒగగ్ర్
టాలివొ సంగ బోదన కెరుక దెరల్న్.

బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక టాలి
జోజోవయింకబోదన కెరుక, 3“ఈందె,తుమ్సూన! ఉంపితొసొఎకిక్లొ,బీఉంపుకబార్జలన్. 4జో

ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వాట్ పకక్య్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్ ఉత జా కాఁ గెల. 5అనెన్ సగుమ్
బీ ఒగగ్ర్ మతిత్ నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్
జలి. 6బేగి గజజ్ల్ జలె కి, ఒపప్డ్ లయితికయ్, పతలెమొకక్ల్ డడడ్ గెల, చి చెరొ బుఁయితెడి పెస వడుడ్ క
నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్మొకక్ల్ సుకా గెచచ్మొర గెల. 7అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్
జామొకక్ల్ జలన్. గని ఒతత్ తిల కంటమొకక్ల్ వడడ్ కెర ఒతత్ సేడిల్ బీచమొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్,జాబీచ
మొకక్ల్ ఎనున్లు నే దెరె కిచొచ్ పలితుమ్ దెయెనాయ్. 8గని,అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిలి బుఁయెయ్ సేడ కెర,
చెంగిల్ వడడ్ చెంగిల్ పంటొ పిక, విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్, తిని విసొస్ వంతుల్,పుంజెక్ వంతుల్, పలితుమ్
దిలి.” 9అనెన్, “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
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గుటుట్ జలిసి జాననుత్ మెన తుమ్ క సెలవ్ దా అసెస్, గని అమ్ చి తెన్ నే బెదిలసక ఎతిక్ టాలివొ తెనిన్
సంగుక అసెస్. 12 కిచొచ్క మెలె,పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్ రితి,
*ఆఁవ్ కెర కమొకచితుమ్దెకుత్గనిఅరుద్ మ్చినుత్నాయ్. ఆఁవ్సంగితిబోదనకచితుమ్సూనుల, గని

అరుద్ మ్ కెరంతునాయ్. నెంజిలెఅరుద్ మ్ కెరనెల్గిన బుదిద్ మారుస్పజాఅంచితెన్పసల్ చెమించుప
జత,

మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్.

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిసి
13తెదొడియేసుజోవయింకఅనెన్, “ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్గె? దసిస్జలె,అనెన్టాలివొచి

అరుద్ మ్ కీసి కెరంతె! 14ఈందె, ఉంపితొసొ బీ ఉంపిలి రితి, ఆఁవ్ బోదన సూనయ్ తసి. 15వటెట్ 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 జిన్మానుస్ల్ ఈంజ బోదన సూనిల్ బేగి, సయ్ తాన్జా కెర, జోవయించి పెటిట్
తెంతొ ఉరిల్లి రితి కెర పఁవస్ వడత్య్.

16 “పతుత్ రు బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక జరుగ్ జలిసి, జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ చి బోదన సూన
జితిస్ చి రితి జతయ్. మెలె, జా బీ బేగి గజజ్ల్ జలి రితి జా, జేఁవ్ మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్
బేగి, సరద్ జా, ‘నంపజతసుమ్’ మెనుల. 17 గని జోవయించి సొంత పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి
రిసొ, గడియ జిలి రితి డీసిలెకి, చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె వేరమానుస్ల్ 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, 19ఈంజయ్లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె తా, ‘కీసి జా జిమ్ దె’ మెన
చింత గలనుల,సొమాస్రుమ్జంక ఆసజవుల, దసిస్,జాఆసజవుస్,జాచింతజవుస్,జోవయించిపెటిట్
పెస తా,జాబోదనక పెలగెలి రితి జయెదె, చి రిసొ,జాబోదనజోవయింతె పలితుమ్ దెయెనాయ్.

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

దీవు లగితిస్ క టాలి
(లూకా 8:16-18)

21సిసుస్ల్ కయేసు అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, “దీవు దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల గని ఆరి నాడిచి
తెడిజవుస్,మంచుమ్ చితెడిజవుస్తింకయ్మెన కేన్ గెర్ చమానుస్ల్ దీవుఆనుల గే? నాయ్. ‘కామ్ క
జెవుస్’ మెన దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల. 22 జలె, 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!”

24అనెన్జోవయింక, “తుమ్కిచొచ్సూన్ తెగే,సరిగాఅరుద్ మ్ కెరనదెకన. ‡తూమ్కేన్కొలత్ తెన్ కటట్డ్ తె
గె, జయి కొలత్ తెన్ అనెన్ తుమ్ కయ్ కి కటట్డ దెవుల. తుమ్ క అనెన్య్మీన దెయిందె. 25తిలొసొక అనెన్
దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొక జలె, జోవయింక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.

బీ గజజ్ల్ జా వడిడ్తిచిటాలి

* 4:12 4:12 నెంజిలె “జోవయించి పాపుమ్ చెమించుప జతి రితి పసుల అంచితె జెతు నాయ్ మెన, తుమ్ కచితుమ్ దెకితసు గని
అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,ఆఁవ్ సంగితిబోదన కచితుమ్ సూన్ తు, గని అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్”. † 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’.
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26యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “ఎకిక్లొ బుఁయెయ్ బీ గలిల్ రితి అసెస్. జా బీ కీసి జయెదె
గే, దేముడుచి రాజిమ్పూరి జతిస్ తెన్ కి దసిస్. 27జలె, జోమానుస్ జోచి బటిట్ బీ గల తా, జో అలవాట్
జలి రితి, రోజుక అందరె నిజ, పెందలె ఉటట్ , మాములుమ్ జితె తయెదె. మదెనె, జా బీ గజజ్ల్ జా వడుడ్ క
దెరెదె. కీసి వడిడ్తయ్ గే జోమానుస్ నేనె. 28 గని జా బీ బుఁయెయ్ తా, దసేస్ జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ క మెలి రితి
జిఁయ గజజ్ల్ జా వడడ్ , తొలితొమొకక్, పడొత్ ఎనున్లు, పడొత్ పికిలి పంటొ దెయెదె. 29 జలె, పంటొ పికిలి
పొది, ‘లాయితి సమయుమ్ జా అసెస్’ మెన చీన, జోమానుస్ బార్ జా లాయెదె” మెన సిసుస్ల్ క యేసు
సంగిలన్.

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

30జో అనెన్ ఇసి మెలన్, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రిసొ కిచొచ్ టాలి
ఉచరుమ? 31 ఇసి జయెదె, బుఁయెయ్ ఉంపిలి సొరుస్ గిడడ్క జరుగ్ జతిస్ చి రితి జయెదె. మెలె, 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, జామొకక్చ కొమమ్ల్ వడిడ్లె, జా రూక్ చ కొమమ్ల్ చి నీడతె ఆగాసుమ్ చ
పిటట్ల్ జోవయించ గూడల్ బంద చెంగిల్ తంక జయెదె”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

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

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

37 జలె, యేసు దోనితె గెతె తతికయ్, వాదు ఒగగ్ర్ కెరికయ్, కెరట్ల్ దోనితె పెటిట్ జా డేఁవిత్ తిలి రిసొ,
దోనితెపాని బెరితె తిలి. 38ఇసి 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. 39జో
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, 41 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “ఈంజొ
కొనొస్ జయెదె? వాదు సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ రితి కెరతి!” మెన ఆచారిమ్జా లటట్బనుక దెరల్.

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

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

6 జలె, జో దూరి తెంతొ యేసుక దెక, నిగ జా, సెరున్ సేడ యేసుక జొకర, 7 “ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి
ఉపిప్రి తిలొదేముడుచొపుతుత్ సి,తుయి. అంచితెన్తుక కిచొచ్ కామ్? అంకఅలల్ర్ నే కెరి రితిదేముడుచి
* 5:1 5:1 గెరాసీనులుక ‘గదరేసులు’ కి సగుమ్ తె రెగడ్ తవుల. మతత్యి 8:28తె ‘గదరేనులు’మెన రెగడ్ అసిత్.
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నావ్తెన్ ఒటుట్ గలను.” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలుక దెరొల్ . 8 కిచొచ్క దసిస్ జలొమెలె, “ఓ బూతుమ్,ఈంజొ
మానుస్ తెంతొబార్జాముల దేసు!” మెనయేసు సంగ తిలొ.

9జలె, యేసు జో బూతుమ్ క అనెన్, “తుచి నావ్ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్, చి జోయేసుక “అంచి నావ్
‘సయ్ నుయ్మ్’. ఎతిత్వాట్ జిన్ బూతల్ అసుస్మ్” మెన సంగ, 10 “అమ్ క ఈంజ దేసిమ్ తెంతొ ఉదడ
గెలు నాయ్.” మెనజో బూతుమ్యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.

11జలె,జామెటట్య్వెలిల్ మందఅండులు కతె తిల. 12చి “ఆదె, జేఁవ్అండుల్ క అమ్దెరి రితిసెలవ్
దా, అమ్ క జోవయింతె తెదవు” మెనయేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్ జా సంగిల. 13 దసిస్ జతికయ్,
యేసు సెలవ్దిలన్. సెలవ్దెతికయ్, జేఁవ్ బూతల్బార్జాజోమానుస్కములదా, జేఁవ్అండుల్ చిపెటిట్
పెసిల, చి జేఁవ్పాసిపాసిదొనిన్ వెయిలు బోడియొఅండులు బమమ్ జా, ఒతత్చి గాటిక నిగ ఉత గెచచ్, గడెడ్
సేడ డుఙమొర 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. 16జో చెంగిల్ జలిసి జరుగ్ జలి పొది సొంత దెక తిల
మానుస్ల్,జలె,జోబూతల్దెరవెరిజాతిలొసొకచిజేఁవ్అండుల్ క జరుగ్ జలిసిఎతిక్ పిమమ్ట్అయ్ లసక
జేఁవ్ సాచి సంగిల. 17ఒతత్చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి పాంతుమ్ ముల దా ఉటట్ గో” మెనయేసుక
బతిమాలప్ జా సంగిల.

18 పడొత్ యేసు, సిసుస్ల్, ఉటట్ గెచుచ్క మెన దోనితె తతికయ్, బూతల్ అగెగ్ దెర తిలొ జోమానుస్ 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, తుయి గెరి గెచచ్ తుచ సొంతమానుస్ల్ క, †పబు తుక కనాక్రుమ్ దెక
చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి సంగు” మెన సంగిలన్. 20జోమానుస్ యేసుక ముల దా ఉటట్ గెచచ్,
యేసుజోక ఎదివాటు దయ కెరిల్స్ చి రిసొదెకపొలిమెలిజాపాంతుమ్ తెచపటన్ల్ ఎతిక్తె సూనపుక దెరొల్ .
జా సూనయ్ తికయ్, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జల.

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

21యేసుఅనెన్ దోనితెవెగగాడు అనెన్ జీన్ తికయ్,జోచిసుటుట్ నంత ఎదివాట్ జిన్జనాబ్బెరఅయ్ ల.
జో జా ఒడుడ్ తె ఉత తతికయ్, 22యూదుల్ చి ఒతత్చి సబ గెర్ చి అదికారి జలొయాయీరు మెలొసొ జా
కెర, యేసుక దెక కెర, జోచి చటెట్ 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, 24యేసుజోతెన్బెద గెలన్. జేఁవ్ వటెట్ గెతెతతికయ్,ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్యేసుచిపటిట్
జా జోచి సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 25జలె, బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతిబాద తిలి తేర్ బోద
ఎకిల్ జా జనాబ్ తె అసెస్. 26జా సెమచి రిసొ చెంగిల్ కెరంతి రిసొ, ఎకిక్లొచి పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ గురుతె వరస్
తెన్ గెచచ్ గెచచ్, జాక తిలి దనుమ్ ఎతిక్ విక కెరవన తిలి. దసిస్ కెర కెర జలెకి, జాబాద తెన్ నే చెంగిల్
జతె, ఒగగ్ర్ జతె తిలి. 27 జలె, యేసుచి రిసొ సూన తా, “ఆఁవ్ జోచ పాలుమ్ జవుస్ చడిలె చెంగిల్
జయిందె” మెన ఉచర, 28యేసుచి సుటుట్ నంత తిలి జనాబ్ చి తెడి పెస, యేసుచి పడొత్ పాసి పాఁవ కెర,
జోచొ పాలుమ్ క చడిలి. 29 చడిలి బేగి లొఁయి గెతిసి బందు జలి, చి బాద గెచచ్ జీవ్ చెంగిల్ జలి మెన
చిననిల్.

30యేసు మాతుమ్, జోచి సెకిక కో గే, చెంగిల్ జా అసిత్ మెన చినిలి బేగి, జా జనాబ్ చి నెడిమి టీఁవొ
జా పడొత్ పసల్, “అంచి పాలుమ్ చడిలొసొ కో?” మెన సంగిలన్. 31జోచ సిసుస్ల్ జోక, “తుచి ఉపిప్రి
మానుస్ల్ పెలపెలి జలెకి, ‘అంక చడిలొసొ కో?’ మెన కిచొచ్క పుసితసి?” మెన సంగిల. 32 జలె, కో
చడిలన్ గే జానన్ క మెన, యేసు అనెన్ పసల్ దెకితికయ్, 33జా తేర్ బోద జాక జరుగ్ జలిసి జాన, బియఁ

† 5:19 5:19 ‘పబు’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ, ఎతిక్క వెలొల్ జలొసొ’. జానావ్యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ క కి
సంగుల,యేసు దేముడు పుతుత్ స్ క కి సంగుల.
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కెర, అదుద్ ర్ జా,యేసుచి పురెతొ సెరున్ సేడ, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ సతిత్మ్ తెన్ జోక సంగిలి. 34యేసు జాక,
“ఓ పుతత్రి, అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ తుయి చెంగిల్ జా అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్,
చెంగిల్ జా, 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 నాడిమొర గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్
నాయ్. గురుబాబుక జాబాదపోని”మెనజోక సంగిల.

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

37 ఒతత్ తెంతొ పేతురు, యాకోబు, యాకోబుచొ బావొసియోహానుక పిటట్వ, జోచి పటిట్ అనెన్ కో జెంక
సెలవ్ నేదా కెర, 38యేసు, జేఁవ్ తెన్జో అదికారిచి గెరిపాఁవ కెర, ఒతత్ తిలస ఏడుకుడు జా గోల జతిసి
దెకిలన్. 39జో గెరి పెస, ఒతత్ తిలసక దెక, “తుమ్ గోలజాఏడత్సు కిచొచ్క? ఈంజబోదమొర గెచెచ్ నాయ్
నిజఅసెస్.” మెనయేసు సంగిలన్. 40దసిస్ సంగితికయ్,జేఁవ్,జోకఆఁసిల. గనియేసు జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క
బార్ కెర దా,నాడిచ అయయ్స్అబొబ్స్ క కి,జోతెన్ అయ్ ల సిసుస్ల్ క కి కడ ఆన,జానాడి తిలిస్ తె గెచచ్,
41జానాడిచిఆతు దెర,జాక “ఆఁవ్ సంగిలయ్,నాడి,ఉటుట్ !” మెలిఅరుద్ మ్తెన్ ‡“తలీతాకుమి”మెన
సంగిలన్. 42సంగిల్బేగి,జానాడిఉటట్ కెర, ఇండుక దెరిల్. ఒతత్ తిలసఎతిక్జిన్ఆచారిమ్జాబలేఉచరల్.
43 పడొత్ , 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)

1యేసు 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 జిన్మానుస్ల్ ఆచారిమ్జా, “ఇసి బోదన ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి? ఇనెన్క
దిలి గాయ్నుమ్ కీసిచి? కెదిద్ అందుమ్ చ వెలెల్ల కమొ ఇనెన్చి అతిత్ జరుగ్ జతతి! 3 గని ఈంజొ దార్ చ కామ్
కెరొసొజయెదె,మరియచొపుతుత్ సి గెద? యాకోబుక,యోసేక,యూదాక, సీమోనుక అనొన్సి జయెదెగెద?
ఇనెన్చ బేనిస్వొ ఇనెన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద?” మెనయేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్జా నంప కెరి నాయ్.

4జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, “కేన్ జవుస్మానుస్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొజలె,జోచిసొంత
దేసిమ్ చ మానుస్ల్, సొంత గెర్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకిత్ నాయ్” మెన యేసు, జోవయించి
అనామ్నుమ్ చి రిసొ సంగిలన్.

5ఒతత్చమానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి రిసొ, జలె, ఒతత్ యేసు కేన్ వెలొల్ కమొ కెరుక బెదిలన్ నాయ్. ఎకిక్
సగుమ్ జిన్ జబుబ్ తిలమానుస్ల్ క బోడి చడచెంగిల్ కెరల్న్. 6జాపలాన్ చమానుస్ల్ చిఅనామ్నుమ్ చి రిసొ
ఆచారిమ్జా, 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 కయేసుపాసిబుకారా కెర,జేఁవ్ క దొగులదొగులక గఁవివ్లెబులుక
మెనతెదవుక దెరల్న్. తెదయిలిపొది, బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రితిజోవయింక అదికారుమ్దిలన్. 8తెదొడి
కిచొచ్ ఆడ దిలన్ మెలె, “పయానుమ్ చి రిసొ టెకొన్ డండొ పిటట్వ, పోడి జలెకు, సెంచె జలెకు, కెరంటెచి
‡ 5:41 5:41మాములుమ్ పెజల్ లటట్బిల్ అరమయ్బాసతెన్ చి కోడు,ఈంజ. * 6:2 6:2 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్
కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక
‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’ మెన
నింద కెరతి.
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బెలుట్ చి జేబితె డబుబ్ల్ జలెకు దెరన నాయ్. 9జోడుల్ గలన, గని దొనిన్ సొకక్ల్ పోన. ఎకిక్ సరి జతయ్”
మెనసంగ. 10అనెన్, “తుమ్ కేనె జలెకు పాఁవిలెపొది, కేన్ గెర్ చతుమ్ కటాన్ దెవుల గే,జాగాఁవ్ 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 జతినాయ్గే, తుమ్ ఒతత్ తెంతొఉటట్ గెచచ్. ఉటట్ గెతెపొది, ‘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 ఉదడ గెల, చి ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక బోడి తేల్ సువ
దాయేసుచి నావ్ తెన్ జోవయింక చెంగిల్ కెరల్.

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

14యేసుచ కమొచి రిసొహేరోదు మెలొజా గలిలయపాంతుమ్ క ఏలుప కెరొ రానొ కి సూనొల్ . జాఒండి
దేసిమియేసుచి రిసొ ఎతిక్జిన్ సూన తిల. సగుమ్ జిన్ జోక “బాపిత్సుమ్ దెతొయోహాను అనెన్ జీవ్ జా
అసెస్, కిచొచ్గె, చి ఇస వెలొల్ కమొ కెరి సెకి జోచి పెటిట్ అసెస్” మెంతె తిల. 15అనెన్ సగుమ్ జిన్, “ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొజా తయెదె” మెంతె తిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్, “దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ ఎకిక్లొ
రితొజయెదె. దసొచొజాతయెదె”మెంతెతిల. 16హేరోదు,మాతుమ్,సూన, కిచొచ్ఉచరల్న్మెలె, “ఆఁవ్
బోడి గండ కెరవ తిలొయోహాను జా తయెదె. అనెన్ జీవ్ జా అసెస్, కిచొచ్గె”మెన బియఁ గెలొ.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక హేరోదుమార తిలిసి
17హేరోదు రానొ కిచొచ్క దసిస్ బిలన్ మెలె, జోచొ పిలిప్ మెలొబావొసిచి హేరోదియమెలి తేరిస్క ఆనన

హేరోదు జాక పెండిల్ జా తిలొ. 18 దసిస్, అనెన్కొల్చి తేరిస్క పెండిల్ జతికయ్, యోహాను హేరోదుక “తుచొ
బావొదిసి తేరిస్క తుయి తియనుక నాయిమ్నాయ్” మెన సంగితె తిలన్. జాక, హేరోదుయోహానుక జేలి
కెరవ, జేల్ తె గల బందవడ తిలన్. 19 జేల్ తె గల తతికయ్, యోహానుచి ఉపిప్రి హేరోదియ కుసిస్దుమ్
తా, జోకమారుక ఆస జా అసెస్. గని నెతె. కిచొచ్క మెలె, 20యోహాను, దేముడుచొ సతిత్మ్ సుదొ, నీతి
సుదొ, మెన హేరోదు జాన కెర, జోక కిచొచ్ పమాదుమ్ నే జతి రితి రకవ అసెస్. అనెన్, యోహాను సంగితి
తీరుప్క హేరోదు బాద సేడెల్ కి, రోజుక సంతోసుమ్ తెన్ జోచిబోదన సూన్ తె తిలన్.

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

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

26నాడిఇసిసంగితికయ్,జోరానొబలేదుకుమ్జలెకి,జోగలనతిలిఒటుట్ చి రిసొ,విందుతెబుకారల్సచి
మొకెమ్ జాక సంగిలిసి పిటట్వుక నెస కెర, 27బేగి, “జోచి బోడి ఆను” మెన జమాను ఎకిక్లొక తెదయ్ లన్.
జో జమాను గెచచ్, జేల్ తెయోహానుచి బోడి గండ కెర, 28పలెల్రుమ్ తె ఆన,జానాడిక దెతికయ్,జానాడి
అయయ్స్ క నా దిలి. 29 జలె, యోహానుచ సిసుస్ల్ సూన కెర, జా కెర, పీనుమ్ నఙన ఉకుక్ల నా, మెసెన్
రోవిల.
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బారజిన్ సిసుస్ల్యేసుతె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14)

30యేసు తెదయ్ ల జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ బోదన కెర కెరమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర కెర,జోతె అనెన్ బుల
జా, జేఁవ్ కెర తిలిసి,బోదన కెర తిలిసి ఎతిక్ జోక సంగిల. 31జలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ 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.
32జేఁవ్ బార్ జా దోనితె వెగ, అనెన్ కోయి నెంజిలి టాన్ తె గెచుచ్క బార్ జల. 33 గని, జేఁవ్ బార్ జా ఉటట్
గెలిసి ఒగగ్ర్ జిన్ దెక, జోవయింక చిన, వేర వేర పటన్లె గఁవివ్లె తెంతొ బార్ జా నిగ, నిగ జోవయించి
తొలిల్తొ జేఁవ్ గెతె తిలిస్ తెపాఁవిల.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
34యేసు జా ఒడుడ్ తె పాఁవ, దోనితె తెంతొ ఉత, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర అయ్ లిసి దెక, ‘గొవుడు

నెంజిల మెండల్ కీసి జా కేనె తెరెల్ ఒతత్లి ఉటట్ గెతె తవుల గే దసిస్, ఈంజేఁవ్ పెజల్ అసిత్’ మెన యేసు
కనాక్రుమ్జా,ఈంజ ఎతిక్ బోదన జోవయింక సికడుక దెరల్న్.

35సాంజ్ 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 అనిన్మ్ దాస”. ఇసి యేసు సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక, “జోవయింక అనిన్మ్
దెంక మెన †దొన్ పుంజొ వెండుల్ చ పోడియొ గెనుక ఆమ్ గెచుచ్క గే?” మెంతికయ్, 38యేసు జోవయింక,
“తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొఅసిత్ గే, గెచచ్ దెక” మెలన్, చి జేఁవ్ గెచచ్ దెక జా కెర, “పాఁచ్ పోడియొచిదొనిన్
మొసస్ అసిత్” మెన జోక సంగిల. 39జో, జేఁవ్ జనాబ్ క దెక, జోవయింక “తుమ్ ఎతిక్జిన్ వరస్వరస్ల్
తెన్ బుఁయెయ్ వెస” మెన జా చివవ్ర్ బుఁయెయ్ వెసడల్న్. 40జాకయ్ జేఁవ్ ఎకెక్క్ వరస్ల్ తె పుంజెక్ జిన్,
యాబయ్ జిన్వెసితికయ్, 41యేసు జేఁవ్పాఁచ్పోడియొదొనిన్మొసస్ దెర,ఆగాసుమ్పకక్ దెక, ‘ఈంజ
తూయి దిలది’ మెన దేముడు జలొ అబొబ్స్ క జొకర కెర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట
దాస”మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా, జేఁవ్ దొనిన్మొసస్క కి ఎతిక్జిన్ క వంట దిలన్.

42జేఁవ్ జనాబ్ఎతిక్జిన్ పేట్బెరు కతికయ్, 43సేంసిలపోడి గండలు,మొసస్ గండలుబార గంపల్ తె
సిసుస్ల్ గుడడ్ బెరయ్ ల. 44జా దీసిపోడియొకయ్ లస,పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ ‡మునుస్బోదల్ జల.

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండిలిసి వాదుక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:22-33;యోహా 6:16-21)

45తెదొడి బేగి, యేసు పెజల్ క నే తెదయ్ తె తొలితొ, “తుమ్ దోని వెగ అంచి కంట తొలితొ గాడు జీన,
బేతస్యిదా గఁవివ్ గెచచ్” మెన సిసుస్ల్ క తెదవ దా, 46జేఁవ్ పెజల్ తె సెలవ్ నఙన తెదవ దా, పారద్న కెరి
రిసొయేసు డొంగె వెగిలన్.

47ఒగగ్ర్ సాంజ్ జతికయ్, సిసుస్ల్ తిలి జా దోని సముదుమ్ రితి జా గాడుచి మదెనె పాఁవ తతికయ్,
యేసు ఎకిక్లొ గటుట్ తెతా, 48 కిచొచ్ దెకిలొమెలె,దోనికవాదు పెలయ్ తెతిలి రిసొ,దోని ఇండవుక సిసుస్ల్
కసుట్ మ్ జతె అసిత్.
జలె, అందరె, పాసి పాసి కుకుడొ వాఁసెనె, యేసు జా సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, సిసుస్ల్ చి పాసి

పాఁవ అయ్ లొ. జోవయింక జిన్ తె ఉటట్ గెచుచ్క మెననొల్ . 49 గని, పానిచి ఉపిప్రి జో ఇండ గెతిసి సిసుస్ల్
దెక, “డుంబొ, కిచొచ్గె” మెన ఉచర బమమ్ జా ఒరిస్ల. 50జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోక దెక దసిస్ పంబ జలి బేగి,
జో, “దయిరిమ్జా. ఆఁవివ్, తుమ్ బియఁ నాయ్” మెన జోవయింక సంగ 51దోనితె జోవయించి నెడిమి
వెగితికయ్,వాదుముల దిలి. జాచి రిసొజేఁవ్ క జెఁవివ్ ఆచారిమ్జాఒగగ్ర్ బమమ్ జల. 52గనిపోడియొక

† 6:37 6:37నెంజిలె,దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలిడబుబ్ల్ దెతిఎదిలిడబుబ్ల్. ‡ 6:44 6:44తేర్ బోదల్బాలబోదల్
కి తిల, గనిమతత్యి 14:21తె రెగిడిల్ రితి, తేర్ బోదల్బాలబోదల్ క ఒతత్ లెకక్ కెరి నాయ్.
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యేసు జరుగ్ కెరిల్సి అరుద్ మ్ నే కెరన తిలి రిసొ, జో కొనొస్గె, జోచి పెటిట్ బేడు బందిల్ జోచి సెకి అదికారుమ్
కేనెచి గే అరుద్ మ్ నే కెరంతె, బలే ఆచారిమ్ తెన్ తిల.

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

53జేఁవ్ దోనితె గాడు జీన గెనేన్సరెతు పాంతుమ్ తెపాఁవ దోని ఒడుడ్ తె బంద కెర 54దోని తెంతొ ఉతిత్రిల్
బేగి, ఒతత్ తిల మానుస్ల్ జోక చిన కెర, 55 జబుబ్ తిల మానుస్ల్ జా ఒండి పలాన్ తె కేనె తిలె ఒతత్
గెచచ్, జేఁవ్ నిజ తిలి అంతురొన్ తెన్ ఉకుక్ల కెర యేసు కేనె అసెస్ గే సూనెల్, ఒతత్య్ వయ ఆన్ 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 కయేసు సంగిలి తీరుప్
(మతత్ 15:1-20)

1 *యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొసగుమ్ జిన్,మోసేతెన్దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్ చి ఒతత్ జా తా, యేసుతె బెద జా కెర, 2జోచ 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 వెలెల్లమానుస్ల్ 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, ఈంజ జా ఎతిక్ కెఁయఁక దోవుక గే, కీసి దోవుక గే, కిచొచ్ కిచొచ్
అలవాటుల్ రితి కెరుకపూరుగ్ మ్ చజోవయించవెలెల్లమానుస్ల్ సికడఅసిత్. 5జాచిరిసొ,జేఁవ్పరిసయుయ్ల్
చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స యేసుక, “తుచ సిసుస్ల్ కిచొచ్క వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిలి రితి
ఇండుక ముల దా, గరచ్ అతొత్ తెన్ అనిన్మ్ కతతి?” మెనపుసిల.

6జలె,యేసుజోవయింక, “తుమ్ఉపమెనుస్చొచి రిసొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు సంగిలి
కోడు సతిత్మ్.
ఈంజ పెజల్ అంక గవురుమ్ కెర రిత కొడొ సంగిలే కి, జోవయించి పెటిట్ 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.
కీసమానుస్ల్, 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, కచితుమ్జోకమొరున్చి సిచచ్ దెంక”
మెనమోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడు అసెస్.

11 “గని, తుమ్ జలె ఇనెన్ మెంతసు, అంచితె తుమ్ క కిచొచ్ కలుగు జతి గే, జయియ్ ‘కొరాబ్ను’ మెలె
‘పబుక దెంక ఒపప్న అసిస్’, మెన కో పుతుత్ సి అయయ్స్అబొబ్స్ క సంగిలెగిన, 12 ‘జా దీసి తెంతొ, జో
మానుస్చి పూచి నాయ్’ తుమ్ సంగిల్ రితి జా, జో అయయ్స్అబొబ్స్ క దెంక తిలి సాయిమ్ జోమానుస్
దెంక తుమ్ ఒపుప్స్ నాయ్. 13తుమ్ దసిస్ జా, తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాటుల్ పెజల్ కెరు

* 7:1 7:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి తిలి పటున్మ్,జా. † 7:3 7:3 ‘అంచయ్పెజల్ జతు’మెనఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసానల్ పెజల్. ‡ 7:4 7:4 నెంజిలె, సంతయ్తెంతొ ఆన్ లిసామన్ దొవిలెకయ్ కవుల.



మారుక్ 7:14 70 మారుక్ 7:34

మెన, ‘దేముడు సంగిలి కోడుక అదికారుమ్నాయ్’మెనసికడిల్ రితిజా,తుమ్దేముడుచి కోడుమారుస్ప
కెరిల్ రితి కెరసు. అనెన్ దసస్మాయల్ ఒగగ్ర్ కెరసు.” మెన, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు గోల కెరల్న్.

మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి
14తెదొడియేసు పెజల్ క అనెన్ పాసి బుకారా కెర, జోవయింక ఇసెస్ మెలన్. ఆఁవ్ సంగితి కోడు తుమ్

ఎతిక్జిన్ఏక్ కోడు సూనఅరుద్ మ్ కెరన. 15బయిలెతెంతొమానుస్చిపేట్తెడి కిచొచ్ వసుత్ వ పెసిలె,జయియ్
జోమానుస్క గార్ కెరుక నెతె. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ గార్ జలె, జయియ్ జోమానుస్క గార్ కెరెదె.
16 §సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె, సరిగా సూన్ సు!

17జేఁవ్పెజల్ కములదాగెరిగెచచ్తెడిపెసిలిపొది,జోచసిసుస్ల్ఈంజటాలిచిరిసొపుసిల. 18యేసు
జోవయింక, “తూమ్ కిఅరుద్ మ్ నెంతె అసుస్స్ గే? మానుస్ కయ్ లె, బయిలెతెంతొజోమానుస్చి పెటిట్ కిచొచ్
పెసతయెదెగే,జోమానుస్కగార్ కెరుక నెతెమెనఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్? 19ఈందె,జోచిపేట్వాట్గెచచ్,
అనెన్ బార్ జయెదె. 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” మెన
సెలవ్ సంగిల్ రితి జతయ్.

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

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

24యేసు ఒతత్ తెంతొబార్జా,తూరు చి సీదోనుమెలపటన్ల్ చిపాంతుమ్ తెఉటట్ గెచచ్, ఏక్ గెరి గెలన్.
జోఒతత్ తిలి రితి కో కి సూనుక జో నెసిలె కి,జోతిలిసి లుంకడుక నెతిరల్, 25చి బేగి, బూతుమ్ దెరిల్ ఇదిలిస్
దువిసి తిలి ఏక్ తేర్ బోద, యేసుచి రిసొ సూన కెర, జోతె జా కెర, జోచి చటెట్ సెరున్ సేడిల్. 26జా తేర్ బోద
కేనెచిమెలె,జా *సిరియదేసిమ్ చిజాపెనికయపాంతుమ్ తెజెరిమ్లి, గీకుమెలివేరదేసిమ్ చిమానుస్. జలె,
జాతేర్ బోదయేసుతెజా కెర, “అంచి దూక దెరిల్ బూతుమ్ క ఉదడ గెలెత్ గె?” మెనయేసుక బతిమాలప్ జా
సంగితికయ్, 27జోజాక,† “సొంతబోదల్ 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 సంగిలి. 29 ఇసి సంగితికయ్,
తెదొడియేసు జాక, “ఈంజ తుయి సంగిలి తుచి నముకుమ్ చి రిసొ, సేంతుమ్ తెన్ గో. బూతుమ్ తుచి
దువిద్ క ముల దా గెచచ్ అసెస్” మెన సంగిలన్. 30 ఇసి సంగితికయ్, జా తేర్ బోద గెరి గెచచ్ కిచొచ్ దెకిలి
మెలె, బూతుమ్ముల దా గెలి రిసొ,జానాడిమంచుమ్ తె నిజ తిలిసి.

తొతొల్ జలొబొయ్ రొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
31 ఒతత్ తెంతొ యేసు తూరు పాంతుమ్ ముల దా సీదోను పాంతుమ్ వాట్ గెచచ్, దెకపొలి పాంతుమ్

వాట్ కి గెచచ్. గలిలయపాంతుమ్ చిసముదుమ్ రితిగాడు పకక్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. 32ఉటట్ జెతికయ్,
బొయ్ రొ తిలొ తొతొల్ మానుస్ ఎకిక్లొక మానుస్ల్ యేసుతె కడ ఆన, “ఇనెన్క చడ చెంగిల్ కెరె గే?” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జాపుసిల.

33జలె, పెజల్ తె తెంతొయేసు జోక ఎకిక్లొక పకక్ కడన, జోమానుస్చ కంగొడ్ తె ఏక్ ఏక్ ఊంటివొ గల
దా తుంక, జో తొతొల్చి జీబు చడ జోచి సొంత లాడు దెరవ దా, 34 ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, కనాక్రుమ్ తెన్

§ 7:16 7:16 గీకుబాసతెన్ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 16నంబర్ చికోడు తయెనాయ్. * 7:26 7:26నెంజిలె
‘సురోపెనికయ పదేసిమ్ చిమానుస్’మెనుల. † 7:27 7:27 దేముడు దెతి వరుమ్ క ‘అనిన్మ్’మెనటాలి కెర
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పెటిట్ ఏడిల్ రితిజా, ‘ఉగిడ్ జా’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్, ఒతత్చిబాసతెన్ “ఎపాప్తా”మెనసంగయేసు సంగిలన్.
35యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జో బొయ్ రొచ కంగొడ్ ఉగిడ్ జలి చి చెంగిల్ జలన్, చి జీబు బులుక దెరికయ్,
సొసుట్ మ్ లటట్బుక దెరల్న్.

36తెదొడి, “కకక్ సంగ నాయ్”మెన ఒతత్ తిలమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్. గని “సంగుక పోన”మెన
జో కెతిత్ సుటుల్ సంగిలే కి, జేఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా కేన్ తెన్ సంగితె తిల. 37 జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ ఎదివాట్
ఆచారిమ్జా,యేసుచి రిసొ “ఈంజొ కిచొచ్ కెరెల్ కి జెయిమ్జతయ్. బొయ్ రమానుస్ల్ సూన్ తి రితి కెరుక
జానె, తొతల్ మానుస్ల్ సొసుట్ మ్ లటట్బిత్ రితి కెరుక జానె. ఎతిక్ చెంగిల్ కెర అసెస్” మెన ఎతిక్జిన్ సంగితె
తిల.

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

1జేఁవ్ దీసలె అనెన్క్ సుటుట్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్యేసుతె 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 కనాక్రుమ్ జా 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 దేసిమి ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దొరుక్ కెరుక కీసి?” మెన అనామ్నుమ్ జా సంగిల. 5 ఇసి సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక “తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొఅసిత్?” మెనపుసిలన్, చి “సతుత్ ”మెన జబాబ్ దిల.

6జలె,యేసుజాజనాబ్ క “బుఁయెయ్ వెస”మెనఆడదా, జేఁవ్ సతుత్ పోడియొదెర, “తుయిదాదయ
కెరల్ది” మెన దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “పెజల్ క వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ క
దెతికయ్, పెజల్ క వంట దిల. 7దొనిన్ 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. 9అనిన్మ్ కతత్స కెతిత్జిన్
జల మెలె, పాసి పాసి చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జల. 10 జలె, యేసు పెజల్ క గెరి తెదవ దా, సిసుస్ల్ తెన్ బేగి
దోనితె వెగ, దలమ్నూతాపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

పరిసయుయ్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
11యేసు ఇసి ఒతత్ తిలి పొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ జా కెర, యేసు తెన్ జటిట్ జతి రితి జా, జోక

“తుచి అదికారుమ్ పరలోకుమ్తెంతొచిజలె,అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ కెరు.”
చెంగిల రితి జోక పరిచచ్ కెరల్.

12యేసు, జలె, జోచి మెనుస్తె ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా ఏడిల్ రితి జా, “తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్
కిచొచ్క అంచి రిసొ రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక ఆస జతసు? ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ అనామ్నుమ్ జల ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ క తుమ్ ఉచరిల్ సాచి కామ్ ఎకిక్ కి కెర దెంక నెంజె.”
మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగ కెర, 13జోవయింక ముల దా, సిసుస్ల్ తెన్ దోని అనెన్ వెగ,గాడు జీన
ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెనబార్ జల.

పండితుల్ సికయ్ తి బుదిద్చి రిసొయేసు జాగర సంగిలిసి
(మతత్ 16:5-12)

14దోనితె ఎకిక్ పోడి తిలి, గని అనెన్ పోడియొఆనుక సిసుస్ల్ పఁవస్ తిల. 15జలె,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.
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17యేసుజేఁవ్ఉచరిల్సిజానెచి రిసొ,జో “ ‘అమ్ కపోడియొనాయ్’మెనకిచొచ్క లటట్బంతసు? తుమ్
అపెప్కఅరుద్ మ్ కెరనుస్నాయ్గే? తుమ్ క పెటిట్ బేడు బందఅసెస్ గే,చిఅరుద్ మ్ కెరనుక ఇసుట్ మ్జసునాయ్
గే? 18తుమ్ క అంకివొ తిలె కి దెకుస్ నాయ్ గె? తుమ్ క కంగడ్ల్ తిలె కి సూన్ సు నాయ్ గే? అపెప్ రితి జరుగ్
జలిసి కి ఏదసట్ కెరుస్ నాయ్ గే? 19జేఁవ్ పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ క ఆఁవ్ పాఁచ్ పోడియొమోడవంటిల్
దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిల గండల్ గుడడ్ బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “బార గంపల్ తె”మెన
జబాబ్ దిల. 20 “అనెన్, జేఁవ్ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ తిలిస్ తె జేఁవ్ సతుత్ పోడియొమోడ వంటిల్
దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిల గండల్ గుడడ్ బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “సతుత్ గంపల్ తె”మెన
జబాబ్ దిల. 21జాకయ్జోజోవయింక “జలె, అపెప్క కి తుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గే?” మెనయేసు
సంగిలన్.

గుడిడ్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
22 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్, బేతస్యిదా గఁవివ్చి ఒడుడ్ తె దోనితె పాఁవ ఉతిత్రల్. గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక

ఒతత్చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుతె కడ ఆన, “దయ కెర, ఇనెన్క చడ చెంగిల్ కెరు” మెన బతిమాలప్
జా సంగిల. 23జలె, యేసు జో గుడిడ్ మానుస్చి ఆతు దెర, జా గఁవివ్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి కడ నా కెర, జోచ
అంకివొతె తుంక, చడ, “తుక కిచొచ్ జలెకు డీసత్య్ గే?” మెన పుసిలన్, చి 24జోమానుస్, “మానుస్ల్ క
దెకితసి, గని జేఁవ్ రూకుల్ ఇండితి రితి డీసత్తి” మెన సంగిలన్. 25జలె, జోమానుస్చ అంకివొతెయేసు
అనెన్ చడితికయ్,జోచెంగిల్ దెక, ఎతిక్ సొసుట్ మ్ దెకిలొ. 26ఇసి చెంగిల్ జతికయ్,యేసు జోక, “తుయి
గఁవివ్ అనెన్ నే పెసితె కి తుచి సొంత గెరి ఉటట్ గో”మెన తెదవ దిలన్.

ఈంజొయి ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-20; లూకా 9:18-21)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ సరియ పిలిపిప్ మెలి పాంతుమ్ చ గఁవివ్లె ఇండ గెతె
తతిత్కయ్, “కొనొస్మెన పెజల్అంక సంగితతి?” మెనసిసుస్ల్ క పుసిలన్. 28జేఁవ్జోక “బాపిత్సుమ్ దెతొ
యోహాను జా తయెదెమెన సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్ తుక ‘ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొజా
తయెదె’మెంతతి. అనెన్ సగుమ్ జిన్, ‘దేముడుచి కబుర్పూరుగ్ మ్సంగిలొఅనెన్కొల్ జాతయెదె’మెనతుక
సంగితతి”మెన సిసుస్ల్ సంగిల.

29 ఇసి సంగితికయ్, జో జేఁవ్ క, “తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక సంగితసు?” మెన పుసిలన్. జలె,
పేతురు, “తెదయిందెమెన దేముడు సంగ తిలొ *‘కీసుత్ ’మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, తుయి”మెన ఒపప్న
సంగిలన్. 30పేతురు ఇసిమెనఒపప్న్ తికయ్,యేసుజోక, “అంచిరిసొతుమ్చినిలిసికకక్సంగనాయ్”
మెనజాగర సంగిలన్.

జోమొర అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 16:21-28; లూకా 9:22-27)

31 †“ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొఒగగ్ర్ సెమల్సేడ,వెలెల్లమానుస్ల్ చిఅతిత్,వెలెల్లపూజరుల్ చి
అతిత్,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్సచిఅతిత్,మొరుకఅసెస్. గనితిరతిగెలె,అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క
అసెస్” మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరుక దెరల్న్. 32జోఈంజ 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. 33పేతురు ఇసి సంగితికయ్, యేసు పసల్, సిసుస్ల్ క దెక, పేతురుక,

* 8:29 8:29 ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ “పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె” మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు సంగ రెగడ్వ తిలన్. కీసుత్ మెలె ఈంజ అరుద్ మ్ తయెదె. † 8:31 8:31 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె
రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. యేసు ‘ఆఁవ్
మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనసంగిలె, బయ్ బిల్ చిపొరిన్ పమానుమ్సదు కెరల్ పండితుల్జాఅరుద్ మ్ కెరనుల, గనియేసుక ‘జొయియ్’
మెన ఒపప్నుక నెస కెర,జోవయింక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ఒగగ్ర్ సదు నే కెరల్ పెజల్, సిసుస్ల్,జాఅరుద్ మ్ ఇదిల్ ఆలిస్మ్ కెరనుల.
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“సయ్ తాన్, అంచి పడొత్ గో! తుయి దేముడుచి పచెచ్నచి బుదిద్ ఉచరల్ద్ నాయ్, గనిమానుస్ల్ ఉచరి రితి
ఉచరల్ది”మెనయేసు గోల కెరల్న్.

34తెదొడి జోచ సిసుస్ల్ క, పెజల్ చి జనాబ్ క, జోచి పాసి బుకారా కెర, యేసు జోవయింక, “కో నంపజా
అంచి పటిట్ బులుక ఉచరుల గే,జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా,జోచిసొంత ‡సిలువ వయనఅంచి
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. 36మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ కేన్ మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరన జోచి పానుమ్ గెచచ్వానెల్గిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్
లాబుమ్నాయ్. 37మెలె,జోమానుస్చి ఆతమ్ గెచచ్వానెల్గిన,జోచిపానుమ్ దేముడు తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి
రితి కేన్ మానుస్ కిచొచ్ దిలె సరిపుచుప జయెదె గే? 38మెలె, గరచ్ కమొ కెరి ఈంజ పాపుమ్ చి లంజెచి
ఉగుమ్ తెచి బుదిద్ కెరన, అంచి సతిత్మ్ జవుస్, అంచ కొడొచి సతిత్మ్ జవుస్, కో లాజ్ జా నే ఒపప్న్ తె
తవులగే,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొపరలోకుమ్ తెగెచచ్అబొబ్సిజలొదేముడుచిపరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తెన్ సుదిద్ తిల దూతల్ తెన్ బెద ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతి దీసిక, జేఁవ్మానుస్ల్ క
‘అంచ’మెన ఒపప్న్ తి రితి అమ్ చి తెన్ బెదవనుక అంక లాజు తయెదె.” మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ కయేసు
సంగిలన్.

9
1జో ఇసి సంగ, “దేముడుచి రాజిమ్ అదికారుమ్ తెన్ జా అసెస్ మెన, ఇనెన్ టీఁవొ జా తిల సుదల్ తె

సగుమ్ జిన్ నేమొరె అగెగ్ దెకుల మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి” మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ క యేసు
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 చిమొకెమ్యేసుచి రూపుమ్మారుస్ప జలి. 3జోచపాలల్
కీసి జల మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె కేన్ సార్ కేన్ సబుబ్ తెదిద్ చోక్ కెరుక నెతిరిల్ రితి, ఉజిడ్ జా చోక్ జల.
4 తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగిత మోసే చి ఏలీయా దొగుల యేసు 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, “ఈంజొయిఅంచొపుతుత్ , అంచొ పేమ తిలొపుతుత్ . ఇనెన్చి కోడు తుమ్
సూన” మెన, మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. ఇసి జలి బేగి, 8 సిసుస్ల్ సుటుట్ నంత అంకి గలెకి,
యేసుక పిటట్వ జో తెన్ అనెన్ కో కి డీసిత్ నాయ్.

9జేఁవ్జామెటట్య్తెంతొఉతజెతెతతికయ్, “ఆఁవ్మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొమొరగెచచ్ అనెన్
జీవ్ జా ఉటిట్తి ఎద, తుమ్ అపెప్ ఇనెన్ దెకిలిసి కకక్ కి సంగ నాయ్” మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్.
10ఇసి సంగితికయ్, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొతుకెల్తా గెల, గని “మొరగెచచ్ అనెన్ జితిస్ చి రిసొసంగిల్ కోడుక
కిచొచ్ అరుద్ మ్?” మెనఉచరంతె తిల. 11తెదొడిజోక కిచొచ్ పుసిలమెలె, “రచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ కీసుత్ చి
అగెగ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెనమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?”
‡ 8:34 8:34 ‘సిలువ’మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె,యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసిమారులమెలె,జోక ‘సిలువ’మెలిస్ తె అతిత్లె చటెట్లె
మేకుల్ పెట టీఁవడమొరి రితిములుల. జోకజాసిలువతె 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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మెన పుసిల. 12యేసు జోవయింక, “ఎతిక్ తెయార్ కెరి రిసొ *ఏలీయా తొలితొ జెంక అసెస్ మెలి కోడు
సతిత్మ్. జాఏక్,
రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరిమ్లె ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక అసెస్
మెన,
మానుస్ల్ జోక నిసాక్రుమ్ దెకుల”
మెన రెగిడిల్సి కిచొచ్చి రిసొ గే తుమ్ ఉచర. 13అనెన్, జలె ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ సంగితిస్ కిచొచ్ మెలె, జో
ఏలీయాతొలితొ జా తిలన్ మెన ఆఁవ్ తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి. జో జా తిలొ, అనెన్ జోచి రిసొ రెగిడిల్
కోడు కి నెరవెరుస్ప జలి.
“జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమానుస్ల్ జోక కెల
మెన రెగిడిల్ కోడు”మెనయేసు సంగిలన్.

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

14యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్,మెటట్క ఎటొట్ తా గెల సిసుస్ల్ తెపాఁవ కెర,జోవయించొ సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ బెర అసిత్, చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స జోవయింతెన్ గగొగ్ ల్ జతె అసిత్ మెనయేసు
ఇసి దెకిలొ. 15జలె, జేఁవ్ జనాబ్యేసుక దెకిల్ బేగి, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జా,జోతెనిగజాజొకరల్. 16యేసు,
జలె, “జోవయింతెన్ కిచొచ్చి రిసొ లటట్బత్సు?” మెన పుసిలన్. 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, ఈంజొ పొగురుల్ 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? జోనాడుక అంచితె కడ ఆన”మెన
సంగితికయ్, 20నాడుక యేసుతె ఆనల్. ఆన్ తికయ్, జా బూతుమ్యేసుక దెకిలి బేగి, జో నాడుక పొరుల్
కెరవ గెలిత్కయ్, నాడు బుఁయెయ్ సేడ ఎంగడ్ ఎంగడ్ జా పొగురుల్ కెరవన, పొరుల్ ప జతె తిలన్. 21 దసిస్ జతె
తతికయ్, “ఇనెన్క కెతిత్ దీసల్ తెంతొ ఈంజ బాద అసెస్?” మెన యేసు నాడుచొ అబొబ్స్ క పుసిలన్, చి
జో “బాల తతె తెంతొ. బాల తతె తెంతొ దసిస్ జా జా, 22 ఇనెన్క నాసెనుమ్ కెరి రిసొ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ సుటుల్
ఆగితె పానితె సేడయ్ లి. తుయి కిచొచ్ జలెకు కెరుక తెరెల్గిన, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ అమ్ క
తోడ్ కెరు!” మెన సంగ జొకరికయ్, 23 తెదొడి యేసు జోక, “ ‘తుయి తెరెల్గిన’ మెంతసి అంక, కిచొచ్క?
కో అంక నంపజలొసొక, జోక ఎతిక్ జెయిమ్ జయెదె!” మెన సంగిలన్. 24బేగి నాడుచొ అబొబ్సి, “ఆఁవ్
నంపజతసి. అంచి నముకుమ్ తొకిక్ చి జలె, ఒగగ్ర్ జతి రితి అంక తోడు తా!” మెన ఏడ కేక్ గలన్.

25తెదొడి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఎకిక్తె బెద పాసి నిగ జెతతి మెనయేసు దెక కెర, “ఓ గులొల్ కెరి బొయ్ రొ
కెరి బూతుమ్. తుయిఇనెన్కములదా, కెఁయయ్ఁక కి ఇనెన్క అనెన్ దెరునాయ్మెనఆఁవ్ తుక ఆడ దెతసి,”
మెనజాబూతుమ్ కయేసు గోల కెరికయ్, 26బూతుమ్ గటిట్ఙ కేక్ గల,నాడుక గటిట్ఙ పొరుల్ కెరవబార్జా
ముల దిలన్, చినాడుమొర గెలి రితి జలి. “మొర గెలొ”మెన ఒగగ్ర్ జిన్ సంగిల, 27 గనియేసు నాడుక
ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్,జోచెంగిల్ జా టీఁవొ జలన్.

28 జలె, యేసు గెరి గెచచ్ తెడి పెసితికయ్, జోచ సిసుస్ల్, “ఆమ్ కిచొచ్క జా బూతుమ్ క ఉదడుక
నెతిరల్మ్?” మెన కో వేరమానుస్ల్ నే సూన్ తి రితియేసుక పుసిల. 29పుసితికయ్,జో †“పారద్న కెరెల్కయ్
ఇసిచి ఉదడుక జయెదె, నెంజిలె నాయ్”మెన సంగిలన్.

మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-45)

* 9:12 9:12మతత్యి 17:13తె దెకిలె, ‘ఏలీయా రితొసొ’ మెన బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచి రిసొ సంగిలన్ మెన రుజుజ్ జతయ్.
† 9:29 9:29ఈంజమతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె “చువెవ్ తాపారద్న కెరెల్కయ్…”మెన రెగడ్ అసెస్.
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30యేసు, సిసుస్ల్, ఒతత్ తెంతొ బార్ జా గలిలయ పాంతుమ్ వాట్ గెల. ‘ఆమ్ ఇనెన్ తిలిసి పెజల్
నేన్ తు’ మెన గుటుట్ తెన్ గెతె తిల. 31 కిచొచ్క మెలె, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరె తిలొ. “ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొకమానుస్ల్ చి అతిత్ దెర దెవుల, చి అంక మార గెలుల. జేఁవ్ అంక మార
గెలె కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెలన్. 32 గని జో సంగిలిసి అరుద్ మ్ నే కెరనెల్కి, పుసుక బియఁ
కెర, తుకెల్ తిల.

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

35తెదొడియేసు వెస,జేఁవ్బారజిన్ కపాసిబుకారా కెర,జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు వెలొల్ జంక ఉచరెదె
గే,జోగవురుమ్నేఉచరంతెతా,ఎతిక్చి కంటదాక్ కెరన,ఎతిక్జిన్ క సేవ కెరొసొజంకఅసెస్”మెనసంగ,
36ఏక్బాలబోదక దెర,జోవయించి నెడ్ మెటీఁవొ కెర,ఉకుక్ల,జోవయింక అనెన్, 37 ‡“ఇసబాలబోదల్ తె
ఎకిక్లొక జలెకు కో అంచి నావ్ తెన్ మరియాద కెరుల గే అంకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి జవుల. అనెన్,
అంకయ్ కోమరియాద కెర తవుల గే, ఎకిక్ అంకయ్నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొకయ్మరియాద కెరిల్
రితి జవుల”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

38 తెదొడియోహాను 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. 39జలెయేసు, “జోక అడుడ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో జలెకు అంచి నావ్ తెన్ ఏక్ వెలిల్ కామ్
కెరెదె గే, జా జరుగ్ జలి తెంతొ అంచి రిసొ విరోదుమ్ లటట్బుక నెతె. 40అమ్ చి కామ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
నెంజిలొసొఅమ్ చి పచెచ్న జెతొసొ జయెదె.

41 “ఆఁవ్ కీసుత్ జలొసొ తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ, కో జలెకు తుమ్ క బుకెక్క్ పాని జలెకు దెయెదె గే, జో
దసిస్ కెరిల్ రిసొ కచితుమ్జోక 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. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అతొత్ తెన్ తా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె, కెఁయఁక నే విజయ్ తి ఆగితె, గలి
జతి కంట, పాపుమ్ కెరయ్ తొ ఆతు జలెకు నెంజిలి రితి జా పరలోకుమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 44-45 † దసిస్,
తుమ్ చితెఎకిక్లొచొచాటు జలెకుజోక ‡పాపుమ్కెరవతిలెగిన,జోచాటు కండన గెలి రితిజవుస్. 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 తె ఎకిక్లొచి అంకి జలెకు జోక * పాపుమ్
కెరవ తిలెగిన,జాఅంకి కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్కమెలె,దొనిన్ అంకివొ తెన్ తిలి రితితావెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ జలి రితి జా దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 48 వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె కిఁవొవ్మొరినాయ్, చిజా ఆగి విజెనాయ్.

49 “ ‘సుదిద్ జవుస్’ మెన బలి దెతి ఎతిక్తె లోన్ దెరవుక అసెస్. దసిస్, లోన్ క, ఆగిక మెలి రితి, ఎతిక్
మానుస్క సుదిద్ నిదానుమ్ కెరుక అసెస్.
‡ 9:37 9:37 నెంజిలె “జో అంక నంపజలి రిసొ ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి

జయెదె.” § 9:42 9:42 నెంజిలె ‘జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే…’ * 9:43 9:43పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్
పిటట్య్ తి రితిజలెగిన,జాదీసితెంతొఅనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచిఅరుద్ మ్ కి గీకుబాసతెన్ఈంజతొలితొరెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. † 9:44-45
9:44-45 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతి నాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు 48
నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల. ‡ 9:44-45 9:44-45 పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా దీసి తెంతొ

అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. § 9:46-47 9:46-47 గీకు బాస తెన్ ఈంజ
మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతి నాయ్. గని తిలె, 44 చి 46చి కోడు 48 నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల.
* 9:46-47 9:46-47పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి
గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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50 “లోన్ చెంగిలిచి. గని జాలోన్ చి కారు గెచచ్ చపప్య్ జలెగిన,జాఅనెన్క్ సుటుట్ కీసి కెర కారు కెరుక
జయెదె! నెంజె. తూమ్, జలె, తుమ్ చి పెటిట్ లోన్ దెరిల్ రితిజా, చి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సేంతుమ్ తెన్తా”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు బోదన కెరల్న్.

10
యేసు తిరీమ్ తిరీమ్యెరూసలేమ్ గెచుచ్కమొదొల్ కెరిల్సి
(మతత్ 19:1-12)

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

2జాపొది,పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్జోకపరిచచ్ కెర తెరెల్ నింద కెరుకమెన,జోతెజాకెర, “మునుస్బోద
జోచితేరిస్కములుకనాయిమ్గె?” మెనపుసిల. 3యేసు “మోసేపూరుగ్ మ్ చొతుమ్ క కిచొచ్ ఆడదిలన్?”
మెన పుసిలన్. 4ఈంజొ ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ “ముల దెతి కాగుమ్ రెగడ్ దిలెగిన ముల దెంక జయెదె
మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ సెలవ్ దిలన్”మెన జబాబ్ దిల.

5జలె,యేసుజోవయింక, “తుమ్రాడ్జీవ్ చమానుస్ల్ చి రిసొమోసేజాఆగన్ రెగిడల్న్. 6గనిలోకుమ్
జెరమ్య్ లిమొదొల్పొది తెంతొ ‘మునుస్బోద తేర్ బోద’మెన దేముడు దొనిన్ రగల్ జరుగ్ కెరొల్ ”
మెన, అనెన్
7“జాకయ్మునుస్బోదఅయయ్స్అబొబ్స్ కములదాజోచితేరిస్ తెన్ బెదతంక అసెస్. 8అనెన్ జేఁవ్ దొగుల

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, కేన్మానుస్ ములవుక జయెనాయ్”మెన
జేఁవ్ క సంగిలన్.

10యేసు, సిసుస్ల్, జేఁవ్ బసజతి గెరి గెచచ్ తెడిపెసిలిపడొత్ ,ఈంజకోడుచి రిసొసిసుస్ల్ అనెన్పుసిల.
11యేసు సిసుస్ల్ క, “కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెదె గే,జో లంజె వంసుమ్ చొజా
తేరిస్క లంజె కెరయ్, 12అనెన్,మునుస్స్ క తేరిస్ములదాఅనెన్కొల్ క పెండిల్ కెరనెల్గిన, జయియ్ లంజె జతయ్”
మెన సంగిలన్.

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

13ఒతత్ తిలిపొది, ‘అమ్ చబోదల్ క చడ చెంగిల్ జవుస్’మెన, సగుమ్ జిన్ జోవయింకయేసుచిపాసి
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”మెన సంగ 16జేఁవ్ బోదల్ క ఉకుక్ల దెర,జోవయింక ఎకెక్కల్క
బోడి చడ, ‘చెంగిల్ తతుత్ ’మెనయేసు సంగిలన్.

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

17యేసు అనెన్బార్జావటెట్ గెతె తతికయ్,ఉబెడొఎకిక్లొనిగజా,యేసుచిపురెతొసెరున్ సేడజొకర,
“చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితివాట,అంక దొరుక్ జంకమెలె,
ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిలన్. 18పుసితికయ్, యేసు, “చెంగిల్ తిలొసొ మెన అంక కిచొచ్క
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సంగిలది? దేముడు ఎకిక్లొయి చెంగిలొసొ, గని అనెన్ కో కి చెంగిలస నెంజితి. 19జో దిల ఆగన్ల్ మెలె,
తుయిజానిస్.
‘నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
మోసిమ్ కెరుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్’
దసచయ్” మెన జోక యేసు సంగిలన్. 20జోమానుస్, “గురుబాబు, బాల తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి
నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 21యేసు జోక దెక కనాక్రుమ్ జా, “తుక ఎకిక్ పిటట్ గెచచ్
అసెస్. తుయి గెచచ్, తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క దేసు. దసిస్ కెరెల్గిన, పరలోకుమ్ తె తుక
ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్, అంచి తెన్ బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెనయేసు సంగిలన్.

22జలె,జోఉబెడొక ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ, దుకుమ్జామొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్
23జో సొమాస్రుమ్ చొ ఉటట్ గెతికయ్, యేసు పసల్ సిసుస్ల్ క దెక జోవయింక, “సొమాస్రుల్ దేముడుచి

రాజిమ్ తెబెదుక జలె, కసట్నె జలెకయ్జయెదె”మెనసంగిలన్. 24జోచఈంజేఁవ్ కొడొక సిసుస్ల్ ఎదివాట్
ఆచారిమ్ జతికయ్, జోవయింక అనెన్, “ఓ పుతత్రుల్ , *ఈంజ లోకుమ్ తెచి ఆసిత్క నముకుమ్ తిల సుదల్
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక కెదిద్ కసుట్ మ్! 25ఇసొసొమాస్రిదేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితి కంట, సూజిబొరొ
వాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

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

28 జలె, పేతురు జోక, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా తుచి పటిట్ బులితసుమ్” మెన సంగుక దెరల్న్.
29 జలె 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, బుఁయి జలెకు, కోముల తవుల గే, 30అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె కి, జోవయింక గెరలు, అనొన్బావొ,
బయిబేని, అయయ్సిఁసి, బోదల్, బుఁయి, దసచ ఎతిక్ జోవయింక దొరుక్ జయెదె. అనెన్, జెతి కాలుమ్ తె,
కెఁయఁకతెఁయఁక పరలోకుమ్ తెజితివాటజోవయింకదొరుక్ జయెదె. 31గనితుమ్జాగరఉచరన. 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)

32యేసు, సిసుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె తతికయ్, యేసు దయిరిమ్ తెన్
జోవయించి అగెగ్తొ ఇండిలిసి సిసుస్ల్ దెక, బలే బమమ్ జల. జోచి పడొత్ గెతె తిలసక కి బలే బిడిక్ దెర
గెలి. జలె, యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ పాసి కెరన, జోక జరుగ్ జంక తిలస్ చి రిసొ జోవయింక అనెన్ సంగుక
దెర, 33 “ఈందె సూన, అమ్ యెరూసలేమ్ 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 అంకమొరి సిచచ్ వయడదా,యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ తె అంక సొరప్ కెర దెవుల. 34దసిస్
కెరెల్, జేఁవ్ అంక కొంకడ, తుంక దా, కొరడ్ల్ తెన్ పెట కెర, అంక మారుల. మారెల్ కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్ందె”మెనయేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ సంగిలన్.

* 10:24 10:24 గీకుబాసతెన్ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ…సుదల్ చికొడొతతినాయ్. † 10:29 10:29
అపప్బేనిక
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దొగుల సిసుస్ల్ వెలొల్ జంక కోర్ ప జలిసి
(మతత్ 20:20-28)

35 తెదొడి యాకోబు, యోహాను మెల జెబెదయి మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ పురెతొ జా, యేసుక
“గురుబాబు, కిచొచ్ అమ్ నఙుమమ్ దె గె అమ్ క దెంక.” మెన సంగిల. 36 ఇసి సంగితికయ్ యేసు
“ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ జరుగ్ కెరుక మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు?” మెన పుసితికయ్, 37 జేఁవ్ జోక, “తుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి రాజిమ్ తె తుయి ఏలుప కెరి పొదిక అమ్ దొగుల, తుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ,
తుచి డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెసితి రితి అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిల. 38యేసు 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 అంచిబాపిత్సుమ్ నఙనిల్ రితిజా, ఆఁవ్ సేడుక తిలి సెమతె బెదుక జలెకు
తెరితె గే?” మెన జేఁవ్ దొగులక సంగితికయ్, 39జేఁవ్ ‘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.
పరలోకుమ్తిలొఅంచొదేముడు అబొబ్ కకక్ కకక్ సెలవ్దాతయెదెగే,జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెనజబాబ్
దిలన్. 41జలె, యాకోబుయోహాను ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జంక ఉచరిల్సిచి రిసొ సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్
సూన కెర,జోవయించి ఉపిప్రి కోపుమ్ జంక దెరల్.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి
42తెదొడియేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా కెర, “యూదుల్ నెంజిల వేర అదికారుల్ అనెన్

జోవయించి తెడి తిల వెలెల్లమానుస్ల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క జాడుల్ వయడిల్ రితి జోవయింక
పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి మెన తుమ్జానుస్. 43 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయెనాయ్. తుమ్ చితె కో
వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే,జొయియ్తుమ్ చొసేవ కెరొసొజాతంక. 44తుమ్ చితెకోముకిక్మ్జంక ఉచరెదె గే,
జో ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్ జా తంక. 45 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిమానుస్ల్ 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 రిసొయిమొర అంచి పానుమ్ దెంక అసెస్చి రిసొ
ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

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

46ఒతత్ తెంతొయేసుసిసుస్ల్వటెట్ గెచచ్ గెచచ్యెరికోపటున్మ్ తెజాకెర,సిసుస్ల్తెన్ కి,ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ తెన్ కి ఒతత్ తెంతొ బార్ జతె తతికయ్, తీమయిచొ పుతుత్ సి, బరిమయి బిచిచ్మ్ నఙితొ గుడిడ్
జలొసొ,వాట్సొడి పెస అసెస్. 47ఒతత్ వెస తా, “జెతొసొ నజరేతు గఁవివ్చొయేసు”మెనజో సూన కెర,
“ఓయేసుపబు, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ,
అంక చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్ గలన్.

48జలె,పాసితిలసఒగగ్ర్ జిన్ “తుకెల్తా”మెనగోలకెరెల్ కి,జోగుడిడ్ మానుస్ అనెన్, “దావీదుచిసెకుమ్ తె
జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,అంచిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తిఁయ,అంక చెంగిల్ కెరు!” మెనఅగెగ్చి కంట గటిట్ఙ
కేకుల్ గలొ. 49 ఇసి జతికయ్, యేసు టీఁవొ జా కెర, “జోక ఇతత్ల్ తొ బుకారా” మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
జేఁవ్, జలె, “అలెల్, దయిరిమ్ జా ఉటుట్ ! యేసు తుక బుకారయ్” మెన జో గుడిడ్ మానుస్క బుకారికయ్,
50జోచటుక్న ఉటట్ జోచి దుపప్టి పకక్య్ వెంట గల,యేసుతె అయ్ లొ.

51యేసుతె జెతికయ్, “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుకమెనతుయికోర్ ప జతసి?” మెనపుసితికయ్,జోగుడిడ్
మానుస్, “గురుబాబు. ఆఁవ్ దెకిత్ రితి కెరు.” మెన సంగిలొ. 52జలె, యేసు జోక “గో, అంచి ఉపిప్ర్ చి
తుచి నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెర అసెస్.” మెన సంగిలన్. బేగి, జో మానుస్చ అంకివొ డీసిల, చి జో
యేసుచి పటిట్ వటెట్ గెలొ.



మారుక్ 11:1 79 మారుక్ 11:17

11
యేసుయెరూసలేమ్ 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 బేతనియ
మెంత గాఁవిలెచి పాసిచి *ఒలీవ మెటట్య్ పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా,
2 “తుమ్ చిమొకెమ్ తిలి గఁవివ్ గెచచ్ పెస, చి బేగి బంద తిలిగాడెద్ పిలల్ ఏక్ డీసెదె. జాచిఉపిప్రి కేన్మానుస్
కెఁయఁ కి వెసుక నేతయ్. జాకయిప కెర ఉదడ ఆన. 3 కొనొస్ జలెకు తుమ్ కిచొచ్క దసిస్ కెరసు?” మెన
సంగిలెగిన, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్. కామ్ జలి బేగి ఇతత్ల్ తొ అనెన్ బే బేగి తెదయెదె, మెన సంగ”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగ, తెదయ్ లన్.

4 జలె, జో సంగిలిస్ తె జేఁవ్ గెతికయ్, ఏక్ వీదె ఏక్ గుముమ్మె బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ జోవయింక
డీసిలి. 5 జేఁవ్ జాక యిపితె తతికయ్, జా వీదె టీఁవొ జా తిలమానుస్ల్, “తుమ్ కిచొచ్క జా గాడెద్ పిలల్క
యిపితసు?” మెన జోవయింక పుసిల. 6 జేఁవ్ పుసితికయ్, యేసు సంగిలి రితి సిసుస్ల్ సంగిల. జేఁవ్
మానుస్ల్, “దసిస్ జలె, దెర గెచచ్!” మెన సెలవ్ దిల.

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

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

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

12అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ తెంతొ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెతె తతిత్కయ్, యేసుక చూ కెరిల్.
13జలె అకడ్ల్ తిలి ఏక్ ‡అంజూరుమ్ రూకుక దెకిలన్. జలె, జో రూక్ తె పండుల్ దెర అసిత్ గే నాయ్ గేమెన
దెకుక గెలొ. అకుక్డ్ లీ గనిఅనెన్ కిచొచ్య్నాయ్. కిచొచ్కమెలె,జారూక్ తెజాకాలుమ్పండుల్ దెరినాయ్.
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)

15తెదొడిజేఁవ్యెరూసలేమ్ తెపాఁవ కెర,యేసుదేముడుచి గుడితెపెస,దేముడుచి గుడిచితెడి కిచొచ్
కిచొచ్ వికితసక గెంతసక దెక, జోవయింక ఉదడుక దెర, §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచ బలల్ల్, అరిప్తుమ్ దెత
పారవ్ పిటట్ల్ వికితసచ బలల్ల్ సేడవ దా, 16 కో కి, కిచొచ్ కి దేవులుమ్ వాటు వయ నెంక కి ఒపెప్ నాయ్.
17దసిస్ కెర తా,
* 11:1 11:1 ‘ఒలీవ చెటెల్’మెలె, జా దేసిమ్ క ముకిక్మ్ జలి ఏక్ రగుమ్ పండుల్ . దసేస్ కంక జయెదె, నెంజిలె తేల్ పేడుక జయెదె. జేఁవ్
రూకుల్ క ఈంజ మెటట్క నావ్ తిఁయ అసిత్. † 11:10 11:10యేసుచి రాజిమ్ క ‘ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి’ మెన పెజల్ ఉచర తిల.
ఈంజ లోకుమ్ చ 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 11:15 అరిప్తుమ్ దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె,
జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక,జోవయించిడబుబ్ల్ పలట్వన, దేముడుచి గుడితెకామ్ క
జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ కయ్ పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెంక. డబుబ్ల్ పలట్య్ తస నాయిమ్ నెంజిల్ చి ఎదిలి
లాబుమ్ కి కెరనుల.
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“ ‘దేసిమ్ లు ఎతిక్చమానుస్ల్ అంచితె జెతి రితి, అంచి గేరు పారద్న కెరి గేరు జా, దసేస్ తవుస్.’
మెనదేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. తూమ్జలె,జాకచోరుల్ జితొ గేరు జతి రితిఈంజొ దేముడుచి గుడిక
మారుస్ప కెర అసుస్స్”మెనసంగిలన్. 18వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సూన
కెర, పిమమ్ట్ జొయియ్ కెరి బోదనక సరద్ తెన్ సూన పెజల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జతతి మెన దెక, జోయేసు
వెలొల్ జయెదె మెన బియఁ కెర, “జోక కీసి మారుమ” మెన కుట ఉచరనల్. 19సాంజ్ జతికయ్, యేసు
పటున్మ్ తెంతొ అనెన్ బార్ జలొ.

20పెందలె, యేసు సిసుస్ల్ అనెన్ యెరూసలేమ్ తె గెతె తతికయ్, వటెట్ జో అంజూరుమ్ పండుల్ రూకుక
దెకిలె, చెరొ తెంతొమొదొల్జాఒండి సుకా గెచచ్ అసెస్. 21సుకాగెలిస్ దెక,జోరూకుకయేసు సంగిలి కోడు
ఏదసట్ కెర, పేతురు, “గురుబాబు, ఆదె! తుయి సాపెన దిలొ రూకు సుకా గెచచ్ అసెస్” మెన సంగిలన్.
22యేసు సిసుస్ల్ క దెక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “దేముడుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్ తియన. 23తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఈంజ మెటట్క జవుస్ దెక, ‘ఓ మెటట్ , ఉటిక్ జా సముదుమ్ తె గలి
జా’,మెనపెటిట్తె కిచొచ్అనామ్నుమ్నెంతెతా,పూరినంపజానెరవెరుస్పజయెదెమెన,కొనొస్జలెకు సంగెదె
గే, జయియ్ జోచి రిసొ పబు జరుగ్ కెరెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి. 24జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్మెంతసిమెలె,పారద్న కెరెపొదితుమ్ కిచొచ్ సంగిలే కి, ‘జాఅమ్ క దొరుక్ జలి’మెనతుమ్నంపజా,
చి కచితుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జయెదె. 25 గని పారద్న కెరె పొది తుమ్ క కిచొచ్ బుదిద్ తంక మెలె, తుమ్ తె
ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ కెర తిలెగిన, అలల్ర్ కెరొల్సొక, జో అలల్ర్ సేడొల్సొ చెమించుప కెరుక
అసెస్. తుమ్ దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడు
తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 26 *తుమ్ అనెన్కొల్ మానుస్ల్ క చెమించుప నే కెరెల్గిన, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొ
అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క చెమించుప కెరె నాయ్”మెనయేసు సికడల్న్.

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

27 జలె, యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవిలి. యేసు దేముడుచి గుడితె అనెన్ గెచచ్ ఒతత్ బులెత్ తతికయ్,
వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, అనెన్ సగుమ్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ కి, జోతెజా
కెర, 28“తుయికెర కమొకెరుక,తుయిబోదనకెరుకతుక కిచొచ్అదికారుమ్అసెస్? కొనొస్తుకఅదికారుమ్
దిలన్?” మెన జోక పుసిల. 29జాకయ్యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ క ఏక్ కోడ్ పుసిందె. తుమ్
చెంగిల్జబాబ్సంగిలె,ఆఁవ్ కిచొచ్అదికారుమ్ కఇసికెరసిగే,ఆఁవ్ కితుమ్ కసంగిందె. 30జలె,యోహాను
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే,మానుస్ తెంతొ చి గే, తుమ్
సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

31 దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కీసి జల మెలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన,
ఇసి మెంతె తిల, “ ‘పరలోకుమ్ తెంతొ చి’ మెన అమ్ సంగిలెగిన, దసిస్ జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప
కెరుస్ నాయ్?” మెనఅమ్ క సంగెదె. 32 “ ‘మానుస్ తెంతొ చి’మెన సంగుక నెంజె”మెనఉచరల్స. కిచొచ్క
మెలె, ‘యోహానునిజుమిదేముడుచి కబుర్ఆనొల్సొ’మెనపెజల్ఎతిక్జిన్నంపజాఅసిత్ మెనజేఁవ్వెలెల్ల
మానుస్ల్ పెజల్ క బితె తిల. 33జాచి 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 రిసొయేసు సంగిలిటాలి
(మతత్ 21:33-46; లూకా 20:9-19)

1తెదొడియేసువెలెల్లమానుస్ల్ క దసిస్ సంగ,జోవయింకటాలివొసంగఅనెన్బోదన కెరుక దెరల్న్. తెదొడి
కిచొచ్ టాలి ఏక్ సంగిలన్ మెలె, ఇసి జతయ్; “ఏక్మానుస్ దాచ తోట రోవడ కెర, జాచి సుటుట్ నంత కోట
* 11:26 11:26 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 26 నంబర్ కోడు తయెనాయ్.
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గలవడ కెర, దాచ రసుస్మ్ కడ గనన్ వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర, తోట రకితి మాటు రితిసి బందవ కెర,
రకితసక నిసాన,జోవయింక జాతోట 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 మానుస్ల్ జో గొతిత్
సుదొక దెర, పెట, కిచొచ్ నే దెతె ఉదడల్. 4 ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక జో ఎజొమాని తెదయ్ లన్,
గని జేఁవ్ రకితసజోచిబోడిపెట కెరదా,మరియాదనెంతెజోకఉదడ గెల. 5పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ క ఎజొమాని
తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ రకితస జోకమార 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, ఇనెన్కమారుమ, చి ఇనెన్క కలుగు జతి వాట అమ్ కయ్ దొరుక్
జయెదె’మెనజోవయింక జెఁవివ్ లటట్బనల్. 8జేఁవ్ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దెర కెర,మార కెర, పీనుమ్జా
దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర వెంట గెల. 9జలె, దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జాతోటచొ ఎజొమాని కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జో
జా కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక నాసెనుమ్ కెర,జాతోట వేరమానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె.

10 “అలెల్, ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క సంగితిస్ చి రిసొ, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్
నాయ్ గె?
‘కామ్ క నెంజె’మెనఉచర, గేర్ బందిలస పిటయ్ ల పతుత్ రు,బోడిపతుత్ రు జలన్. 11పబుసొంతయ్ఇసి

జరుగ్ కెరొల్ . జో ఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్ దెకిలె ఆచారిమ్ జతయి!”
మెన జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

12 “అమ్ చి రిసొయియేసు సంగితయ్”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ చినన కోపుమ్జా,జోక దెరుక ఉచరల్,
గని పెజల్ కోపుమ్జాఅలల్ర్ కెరుల మెన,జోవయింక బియఁ కెర,జోకముల దా ఉటట్ గెల.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22; లూకా 20:20-26)

13 ‘యేసుక కొడొతె అడజ్వ నేరిమ్ వయడుమ’ మెన, సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్ క కి హేరోదు పచెచ్న
జతస సగుమ్ జిన్ క కి, జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ తికయ్, 14 జేఁవ్ యేసుతె జా కెర,
“గురుబాబు, తుయి సతిత్మ్ చొ మెన జానుమ్. తుయిమొకమాటుమ్ 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, “రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్రానొక అమ్ *సిసుత్ దెంక నాయిమ్
గే,నాయ్గె? అమ్జా సిసుత్ దెంక గే పోని గే? సంగు”మెనయేసుక సంగిల. 15ఇసి 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?” మెనజోవయింక పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక, “ సర్ రానొచి”మెన సంగిల. 17యేసు జోవయింక,
“ సర్ క దెతిసి సర్ క,దేముడుక దెతిసిదేముడుకయ్దెంకఅసెస్”మెన,జోవయింకజబాబ్దిలన్. దసిస్
జబాబ్ దెతికయ్, వెలెల్లమానుస్ల్ తెదయ్ లమానుస్ల్ ఆచారిమ్ జల.

సదూద్ కయుయ్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 22:23-33; లూకా 20:27-40)

18తెదొడి, ‘మొరగెలెగినఅనెన్జీవ్జంకనెంజె,అనెన్క్లోకుమ్ తెగెచుచ్క నెంజె’మెనపెజల్ కసికయ్ త
సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్ యేసుతె జా కెర, 19 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి బోదల్ నెంతె
మొర గెలె, తేరిస్క ఎకిక్ల్ క ముల దా గెలెగిన, జోచొబావొసి అనొన్స్ 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

12:11 12:11 కీరన 118:22,23. * 12:14 12:14 ఇనెన్ ‘సిసుత్ ’మెలె,జాఏలుప కెరి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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బావుడుల్ తిల. జోవయింతె తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన,బోదల్ నెంతెమొర గెలన్. 21ఒతత్ తెంతొ,జోమానుస్చి
పటిట్ జెరిమ్లొసొ జా తేర్ బోదక ఆనన, జో కి బోదల్ నెంతెమొర గెలన్. జోచి పటిట్ జెరిమ్లొసొ కి దసిస్ కెరన
దసిస్ జలన్. 22 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ వరస్ తెన్ దసిస్ కెరన మొర గెల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
మొర గెతికయ్, జా తేర్ బోద కిమొర గెలి. 23జలె, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక, జోవయింతె కకక్
తేరిస్ జా తయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్ పెండిల్ జల గెద?” మెన యేసుక పుసిల. 24 ఇసి
జతికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ పొరపాట్ జా గెతసు. కిచొచ్క గే తుమ్ ఉచర. మెలె, దేముడు
పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లిసి సదు కెరెల్ కి, ఒతత్ తిలిసి అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్, చి జో కెరయ్ త కమొ దెకిలెకి, జోచి
సెకి అదికారుమ్ చినుస్ నాయ్. 25మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె పెండిల్వొ నే జతె, పరలోకుమ్ తె
మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల. 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 చియాకోబుక దేముడుయి,
మెన దేముడుచి కోడు మోసే రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె సదు కెరుస్ నాయ్ గె? 27 జలె, జేఁవ్ మొరల్ పూరుగ్ ల్ క
మోసేచి కాలుమ్ ఎద కి జోవయింక జో దేముడు తా కామ్ క అయ్ లిస్ తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్
జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్, రితి మొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు. తుమ్
ఎదివాట్పొరపాట్జాఅసుస్స్”మెన జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

వెలిల్ ఆగన్చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 22:34-40; లూకా 10:25-28)

28ఈంజ కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ తెన్ పరిసయుయ్ల్ గగొగ్ ల్ జంక దెరల్. ఇసి జతికయ్, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ సూన, జోవయించి నెడిమి జా కెర, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చ
పరిచచ్ల్ క యేసు చెంగిల్ జబాబుల్ 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. జోఎకిక్లొయిఅదికారుమ్ తిలొ

దేముడు. అనెన్ కోయినాయ్’
మెన, అనెన్;
30 ‘తుచొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి ఆతమ్ తెన్, తుమ్ చి ఒండిమెనుస్

తెన్, తుమ్ చి ఒండి బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి సెకి ఎతిక్ తెన్ పేమ కెరె తంక.’
మెనమోసేచి 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. ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్ చి కంట కేన్ ఆగన్ కి జీనె నాయ్” మెన జోక
యేసు సంగిలన్.

32జలె,జోమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొయేసుక “నిజుమి, గురుబాబు. ‘జో ఎకిక్లొయి’
మెన, ‘అదికారుమ్తిలొదేముడుఅనెన్ కోయినాయ్’మెనతుయిసతిత్మ్సంగిలది. 33అనెన్, ‘ఒండిపెటిట్
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’ మెనయేసు
దెక,జోక “దేముడుచి రాజిమ్ క తుయి దూరినాయ్”మెన సంగిలన్. జలె,యేసు బలే బుదిద్ తెన్ పసన్ల్
ఎతిక్క బులవ సంగితికయ్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొక,జోజాకోడు సంగిలి తెంతొ, కో కి
కేన్ కోడుక కియేసుక పుసుక దయిరిమ్ కెరి నాయ్.

కీసుత్ దావీదుపూరుగ్ మ్ చొక పబు కి పుతుత్ స్ కి
(మతత్ 22:41-46; లూకా 20:41-44)
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35యేసు దేముడుచి గుడితె అనెన్ బోదన కెరె తతిత్కయ్, “రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ కీసుత్ దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక పుతుత్ సి జయెదెమెనమోసే 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 వెసతా,మెన

పబు అంచొ పబుక సంగిలన్.
మెన దావీదు రానొ సొంత సంగిలన్. 37 దసిస్ దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్
కీసిజాజోకపుతుత్ సి జయెదె? ఉచర”మెనఒతత్ తిలసకయేసు సంగిలన్. జలె,పెజల్ చిఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్
సరద్ తెన్ జోచ కొడొ సూన్ తె తిల.

38యేసు అనెన్ బోదన కెరె తిలిపొది ఇసిమెలన్. “దిగిల సూటిచపాలల్ గలంత గవురుమ్ఉచరంత
మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి రిసొతుమ్జాగర తెన్తా. జేఁవ్ సంతవీదులె టీఁవ,మానుస్ల్
ఎతిక్అమ్ కజొకరుమెనకోర్ పజతతి. 39సబగెరలెముకిక్మ్ చటానుల్ తె,విందుల్ తెముకిక్మ్ చటానుల్ తె
వెసుక కోర్ ప జతతి. 40 జేఁవ్ మోసిమ్ లు కెర రండెల్ మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి, అనెన్ ఉపమెనుస్క
దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్,జోవయించిపాపుమ్ ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల”మెన జేఁవ్ చి రిసొయేసు
సంగిలన్.

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

41 తెదొడి యేసు దేముడుచి గుడితె తతి, దేముడుచి కామ్ క కానుక దెతి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ చి మొకెమ్
వెసిలన్. ఒతత్ వెస, బెర అయ్ లమానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్ గల దెతిసి దెకితె తిలొ.
జలె,ఒగగ్ర్ జిన్సొమాస్రుల్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ జేఁవ్ పెటెట్ల్ తెగలెత్ తతికయ్, 42ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్

ఎకిల్ జా కెర, దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్ పెటెతె గలిలి. 43 గలిత్కయ్, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారాన,
“ ‘ఈందె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్ ఎతిక్జిన్మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్ ఒగగ్ర్
దా అసెస్’మెన కచితుమ్ సంగితసి. 44 కిచొచ్క మెలె,జోవయించి ఎదివాట్సొమాస్రుమ్ తెంతొ సేఁసిలిసి
జాదాఅసిత్. ఇనెన్క, కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి ఎతిక్ దా గెల అసెస్”మెన సిసుస్ల్ క బుదిద్ దెకయ్ లొ.

13
దేముడుచి గుడి నాసెనుమ్ జయెదెమెనయేసు 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
యోహానుచిఅందెయమెలసిసుస్ల్జోతెజాకెర,అనెన్ కో నెంతె, 4“గురుబాబు,తుయిసంగిలిసి కెఁయఁక
జరుగ్ జయెదె గే అమ్ క సంగు. ఈంజ నెరవెరుస్ప జతి పొది అయ్ లి మెలె, అమ్ చినితి రిసొ కిచొచ్ గురు
తయెదె?” మెనయేసుక పుసిల. 5జోజోవయింక “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క అంచి రిసొమోసిమ్ నే కెరి రితి
తుమ్జాగర దెకన. 6 కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ 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’మెనజలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జయెదె’మెనజలెకు తుమ్సూన్ తె. గని బమమ్ నెంతెతా. ఇసచ ఎతిక్
జరుగ్ జంక అసెస్. గని ఈంజ ఉగుమ్ ఒగగ్ర్ బే బేగిపూరి జయెనాయ్. 8అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్,
రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల. వేర వేరతె బూకంపల్, కరువుల్ జరుగ్ జవుల. గని
ఈంజ ఎతిక్ అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ జెరమ్య్ త నొపుప్ల్ రిత జా, ఇసచ ఎకిక్మొదొల్ జవుల.
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9 “తుమ్మాతుమ్,జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె,జాపొదికమానుస్ల్ తుమ్ 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 రిసొసాచి సంగితి రిసొ,అదికారుల్ చిమొకెమ్ రానల్ చిమొకెమ్ తుమ్ టీఁవొ జసెత్. 10గని తొలితొ,
ఉగుమ్నేమారుస్ప జతె,అగెగ్, ఒండిలోకుమ్ చ కేన్ దేసిమ్ చపెజల్ క కి సుబుమ్ కబుర్ సూనపుకఅసెస్.
సూనయ్ లెకయ్,ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్ దీసి జెయెదె.

11 “జలె, తుమ్ క మానుస్ల్ నేరిమ్ వయడ అదికారుల్ తె సొరప్ దెతి పొదిక, ‘కిచొచ్ సంగుక గే?’ మెన
తుమ్చింతగలననాయ్. తుమ్సంగుకమెనజయియ్గడియయ్దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ కిచొచ్దెయెదె
గే, జయియ్ సంగ. కిచొచ్క మెలె, తుమి లటట్బుస్ నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి లటట్బెదె. తుమ్ క
తుమి సంగుస్ నాయ్.

12“జాపొదికఅనెన్ కిచొచ్బాదతయెదెమెలె,అనొన్స్ కబావొసిజలెకు,పుతుత్ స్ క అబొబ్సిజలెకు,మొరి
సిచచ్తెసొరప్ దెవుల. అనెన్,అయయ్స్అబొబ్స్ కపుతత్రుల్ సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్జా,జోవయింకమొరవుల.
13అనెన్, తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె తతెత్చి రిసొ ఎతివాట్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. గని ఇస
అలల్ర్ జలెకి, ఆకర్ ఎద కో నముకుమ్ తెన్తా ఓరుస్ప జవుల గే జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల”మెనయేసు
సంగిలన్.

యెరూసలేమ్ పటున్మ్పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
14 “జలె, *పిమమ్ట్, దేముడుక విరోదుమ్ జా జోక బలే దూసుప కెర నాసెనుమ్ కెరిక ఏక్, దేముడుచి

గుడితె టీఁవొ నే జతిటాన్ తెటీఁవొ జంక తుమ్ దెకిలె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,ఈంజ సదు కెరస తుమ్
చెంగిల్ ఉచరన. జా గురు తుమ్ దెకిలె, ఈంజయూదయ 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 జయెనాయ్. 16వెడయ్ గట కో తవుల గే, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచ పాలల్
జవుస్ వెంట నెంక పసల్ జెంక నాయ్. 17అయొయ్! 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 తయెనాయ్. 20జాచి రిసొ, జేఁవ్ అలల్ర్ జత దీసల్ తొకిక్
జతి రితి పబు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, కో కి మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక నెతిత్ర్ తా. గని నంపజతి రిసొ
రచచ్నకనిసానజలమానుస్ల్పాడ్నేజతిరిసొయి, ‘జేఁవ్సెమల్తొకిక్ దీసల్తతుత్ ’మెనపబుసెలవ్దా
అసెస్. 21అనెన్ తెదొడ్ క, ‘ఈందె కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ !’ మెన కో జలెకు తుమ్ క సంగిలె,జానంప కెర నాయ్.
22 కిచొచ్క మెలె, అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెనన జలెకు, ‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’
మెననజలెకు, రచచ్నక నిసానజలసకమోసిమ్ కెరజోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుకమెనఉచరన, వెలొల్
మాయకమొ కెరుల. 23అలెల్, చెంగిల్ దెకన. ఈంజ ఎతిక్ నే జతె అగెగ్య్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

24 “జేఁవ్ దీసల్ క, ఆఁవ్ సంగిల జేఁవ్ సెమల్ పూరి జలె పిమమ్ట్ క, పొదుద్ అందర్ జయెదె, జోను కి
ఉజిడి దెయె నాయ్. 25 ఆగాసుమ్ తెంతొ సుకక్ల్ గెసురుల, చి ఆగాసుమ్ తె ఎతిక్ అదుద్ ర్ జయెదె.
26తెదొడ్ 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,చిజేఁవ్, 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’ మెన తుమ్ చినితె. 29దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె,
* 13:14 13:14యేసు జెరమ్ డబబ్య్; 70; వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి. మెలెయేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్
సతుత్ ; 27; వెరుస్ల్ గెతికయ్.
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జా గుముమ్మె పాఁవిల్ రితి జా, అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్పాసి జా అసెస్ మెన తుమ్ జాన్ తె. 30ఆఁవ్
సంగిల సెమల్ గురుల్ పూరి జలెకయ్ ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయెదె మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి. 31జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయినాసెనుమ్జా గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

32 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె గే, జా దీసిక కేన్ గడియక జెయిందె గే, దేముడు
జలొఅబొబ్క పిటట్వ కేన్మానుస్ జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్ జలెకు, దేముడు అబొబ్చొపుతుత్ సి జలెకు,
కోయి నేనుమ్. 33జాకయ్, జాగర తెన్ తా, తెలివి తా, పారద్న కెరె తా. జా కాలుమ్ కెఁయఁక జెయెదె గే
నేనుస్. 34ఆఁవ్ అపెప్ దేముడు జలొఅబొబ్తె గెతిసి,ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ జెతిసి కీసిమెలె, పయానుమ్
గెతొమానుస్ కెరిస్ చిరితిజయెదె. జోమానుస్ గెచుచ్కబార్జతిపొది,జోకకలుగు జతిసిజోచగొతిత్ సుదల్ క
రకితి రితిజోవయింక అదికారుమ్దా,జోవయింక ఎకిక్లొక కమొదా, గుముమ్మ్ రకితొసొఎకిక్లొక రకవ,
ఉటట్ గెచెచ్దె. అంచి తెన్ కి దసిస్.

35 “జలె, తుమ్జాగర తెన్ రకితె తా. కిచొచ్క మెలె, గేర్ చొ ఎజొమాని కెరిల్ రితి ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, సంజెక
జెయిందె గే, సొకుక్క జెయిందె గే, కుకుడొ వాంసెనె జెయిందె గే, పెందలె జెయిందె గే, కెదొద్డ్ క జెయిందె
గే, తుమ్ నేనుస్. 36 తెలివి తా రకితె తా. నెంజిలె, తుమ్ నే రకితె నిజిల్ రితి బదుకుమ్ జా తిలె పొది
ఆఁవ్ అయ్ లె, దెకిలె, తుమ్ కీసి జసెత్! 37తుమ్ కయ్మెననాయ్, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ జాగర
సంగితసిమెలె,ఈంజలోకుమ్ తె ఆఁవ్ అనెన్ జెతిస్ క తెలివి తెన్ రకితెతా”మెన సిసుస్ల్ కయేసు ఈంజ
బోదన ఎతిక్ సంగిలన్.

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

1దొరతి గెలి పిమమ్ట్ *పసాక్ పండుగు, జలె నేపులయ్ లపోడియొకతి పండుగు, నే జెతె అగెగ్, వెలెల్ల
పూజరుల్ చిమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స కుటఉచరఉచర, “కీసి కెరజలెకు గుటుట్ తెన్యేసుక
అపెప్యి దెరమారుమ” మెన ఆస తెన్ తిల. 2 గని, “పండుగు పొది పోని, కిచొచ్క మెలె పండుగ్ క బెర
అయ్ ల పెజల్ కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్ జా అమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల.”

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

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

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

* 14:1 14:1పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ.
ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఏద కెరులమెలె, ‘అమ్ చయూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’మెన ఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జలమునుస్బోదల్ క
దూత మారిల్స్ తె యూదుల్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ నే మొరి రితి పబు జోవయింక పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి
యూదుల్ తిల గే,జాగెర్ చదార్ బందల్ తెఅరిప్తుమ్జలొఏక్మెండపిలల్చిలొఁయిదెరవుల,చిదూత దెకిలె,జాగెర్ చొతొలుస్ర్బోదకమారె
నాయ్.
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10యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొయూదామెలొసొ, తెదొడి జో,యేసుక
దెరవెలెల్లపూజరుల్ చిఅతిత్ దెంకఉచర,జోవయింతెగెచచ్,సంగిలన్. 11జేఁవ్సూనసరద్ జా, “తుకడబుబ్ల్
దెమ్ దె”మెన ఒపప్న్ తికయ్,యేసుక కీసి కెర కెఁయఁక దెర దెంక గే,యూదావాట్ చజితె తిలొ.

12నేపులయ్ లపోడియొకతిపండుగ్ చిమొదొల్కెరిదీసి,మెలె, ‘పసాక్’మెనమెండపిలల్క అరిప్తుమ్
దా †జోచిలొఁయిసుఁవితి దీసి, సిసుస్ల్యేసుక “తుయిపసాక్ అనిన్మ్ కెరి రిసొఅమ్ కేన్టాన్ తెయార్
కెరుక?” మెనజోకపుసిల. 13జోసిసుస్ల్ తెదొగులకపాసిబుకారా, “తుమ్ ‡పటున్మ్ తెగెచచ్,చిపటున్మ్
తెడి పెసిలదు మెలె,పాని వయితొసొ ఎకిక్లొ తుమ్ క దసుస్ల్ జయెదె. జోచి పటిట్ గెచచ్, 14చి కేన్ గెరి జో
పెసెదె గే,జాగేర్ చొఎజొమానికతుమ్ కిచొచ్మెనమెలె, ‘అంచసిసుస్ల్ తెన్ఆఁవ్ పసాక్అనిన్మ్ కతి గది
కేన్?’ మెన అమ్ చొ గురుబాబు పుసితయ్మెన సంగ, చి 15తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క
దెకయెదె. ఒతత్య్అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్ తెయార్ కెరతా”మెనయేసు సంగిలన్. 16జేఁవ్ సిసుస్ల్
బార్జాపటున్మ్ తె గెచచ్,జోసంగిలి రితి ఎతిక్ జరుగ్ జాఅసెస్మెనదెక,జాపసాక్అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి
తెయార్ కెరల్.

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

22 యేసు, సిసుస్ల్ జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు పోడియొ దెరన “దయ కెరల్ది” మెలి రితి
§దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర,జాపోడియొమోడ, సిసుస్ల్ క వంటదా,జోవయింక “తుమ్ఈంజ
కడన కా. అంచి ఆఁగ్ క ఈంజ గురు జయెదె” మెన కెర, 23 ఏక్ గినన్చి దాచ రసుస్మ్ దెర, దేముడు
అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జా గలస్ చి దాచ రసుస్మ్ వరస్ తెన్ పిల.
24 తెదొడి యేసు “ఈంజ రసుస్మ్ కిచొచ్చి గురు మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
అంచి లొఁయి సూఁయి జంక అసెస్ మెన అంచి నొవి పమానుమ్. 25తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి
మెలె, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ నొవర్ పితె ఎద, ఇసి దాచ రసుస్మ్ పియినాయ్” మెన
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

బమమ్ జా అంక ములితెమెన సంగిలిసి
26తెదొడిజేఁవ్ దేముడుక గనుమ్గాయకెరబార్జా, ఒలీవమెటట్య్ఉటట్ గెల. 27యేసుజోవయింక,

“తుమ్ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా అంక ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొక ఆఁవ్మొరయిందె, చిజోచమెండల్ ఎతిక్జిన్ చెదురప్ జా గెచుచ్ల,
మెన దేముడు కోడుతె రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. 28 గని ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ పిమమ్ట్ క,
తుమ్ చి కంట అగెగ్ గలిలయపాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె”మెన పమానుమ్ కెరల్న్.

29యేసు ఇసి సంగితికయ్, పేతురు జోక “ఎతిక్జిన్ తుక ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక ములి నాయ్” మెన
సంగిలన్. 30జలెయేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆజి రాతిక, కుకుడొ
తివెవ్రి నే వాఁసితె అగెగ్, ‘జోక నేని’ మెన అంచి రిసొ తుయి తివెవ్రి సంగితె” మెన సంగిలన్. 31 దసిస్
సంగిలే కి, పేతురు బమమ్ తెన్ “ఆఁవ్ తుచి తెన్మొరుక అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’మెన కెఁయయ్ఁక కి
సంగి నాయ్”మెన పేతురు గటిట్ఙ సంగిలన్. జేఁవ్ సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ దసిస్ సంగిల.
† 14:12 14:12యేసు కి ఈంజ పసాక్ పండుగు పొదిమానుస్ల్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తఅరిప్తుమ్జాజోవయించిలొఁయిసుఁవ దెయెదె.
‡ 14:13 14:13మెలెయెరూసలేమ్ పటున్మ్. § 14:22 14:22 ‘దేముడు అబొబ్సి’మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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గెతేస్మనే తోటతె
(మతత్ 26:36-46; లూకా 22:39-46)

32ఒతత్ తెంతొయేసు సిసుస్ల్ గెతేస్మనేమెంతి తోటతె గెచచ్,జో “ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి
ఎదిఎదతుమ్ఇనెన్వెసతా”మెనజేఁవ్సిసుస్ల్ కసంగ, 33ఎకిక్పేతురుక,యాకోబుకచియోహానుకపటిట్
కడన ఇదిల్దూరి గెచచ్తా, దుకుమ్జామెనుస్తె ఒగగ్ర్బాదసేడుక దెరొల్ . దసిస్బాదసేడ, 34“అంచిపెటిట్
తిలిదుకుమ్ కమొరగెచుచ్క జయెదె. తుమ్ఇనెన్తెలివితెన్రకితెతా”మెనసంగ, 35సగుమ్దూరి 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 మ్పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్”మెనపారద్న
కెర, 37జేఁవ్ సిసుస్ల్ తెఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజఅసిత్ మెన దెక కెర, పేతురుక, “ఓసీమోను,తుయినిజఅసిస్స్
గే? ఎకిక్ గడియ జవుస్ రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 38జెత అలల్ర్ తె తుయిపాపుమ్ నే కెరి రితి జాగర తెన్
తా, పారద్న కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’ మెన ఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి నాయ్,” మెన పేతురుక యేసు
సంగిలన్. 39అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర,తొలితొపారద్న కెరల్ కొడొ, అనెన్క్ సుటుట్ పారద్న కెరొల్ .

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

41అనెన్క్ సుటుట్ కియేసు దసిస్ గెచచ్ అనెన్ జా,మొతుత్ మ్ తివెవ్రి జేఁవ్ నిజిలిసి దెక, “అపెప్కయ్సెలవ్
కడననే రకితెనిజఅసుస్స్ గే? సాలు. ఈందెసమయుమ్జాగెలిగే. ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ
పాపుమ్ కెరసచి అతిత్ దెరున్ సేడిందె. 42జొమమ్, గెచుచ్మ! ఓదె, అంక దెర దెతొసొపాసి జా అసెస్” మెన
జోవయింక సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
43యేసుదసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్,జోచబారజిన్సిసుస్ల్ తెఅగెగ్ బెదతిలొయూదాపాఁవఅయ్ 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, జొయియ్యేసు. జోకయ్ దెరన కో నే పిటట్య్ తి
రితి చెంగిల్ రక కడన”మెనయేసుక దెర దెతొయూదా జేఁవ్ జనాబ్ క గురు సంగ తిలన్. 45జోఅయ్ లి
బేగి,యేసుతెజా కెర, “గురుబాబు”మెన సంగ చుంబితికయ్, 46జేఁవ్ బెద అయ్ లసయేసుక దెరల్.

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

51 జలె, పటిట్ బందన తిలొ ఏక్ ఉబెడొ యేసుచి పటిట్ గెతె తిలన్ యేసుక కడ నెత మానుస్ల్ తె
సగుమ్ జిన్ జో ఉబెడొక దెరల్. 52 గని,జోజా పటిట్ సేడవ దా డుమ్ డొయ్ఉటట్ నిగిలన్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
53 *యేసుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ నిల. ఒతత్ కడ నెతికయ్, వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్ దేముడు

దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలెల్లమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల. 54పేతురు, జలె, దూరి దూరితాయేసుచి
పటిట్ జా జా,జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పెస, ఆగితె తపితి రిసొ జమానుల్ తెన్ వెస తిలొ.

55వెలెల్లపూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లొ సబ కెరస ఎతిక్జిన్యేసుకమార గెలుక మెన జోక నేరిమ్ వయడిత్
సాచిక చజితె తిల, గని సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్. 56మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి ఉపిప్రి అబదుద్ మ్
సాచి సంగిలే కి కచి, కచి సాచి ఎకిక్ రితి జయె నాయ్. 57-58 తెదొడి, సగుమ్ జిన్ టీఁవొ జా, “మానుస్

* 14:53 14:53 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’మెలె, వెలెల్లపూజరుల్ మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్లొముకిక్మ్ చొపూజరి జయెదె. తెదొడి కయపమెలొసొ
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ.
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బందిలి ఈంజ దేముడుచి గుడి సేడవ కెర తిరత్ కయ్మానుస్ నే బందిలి ఏక్ దేముడుచి గుడి బందిందె,
మెనఈంజొసంగిలిసి సూనల్మ్”మెనఅబదుద్ మ్ సంగిల. 59గని జేఁవ్ సంగిలిసాచి కి సరిగాబెదెనాయ్.

60 తెదొడి, ఒతత్ తిల మానుస్ల్ చి నెడ్ మె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి టీఁవొ జా కెర, యేసుక “ఈంజేఁవ్
సంగితిస్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెంక నెతిరిస్ గే? ఈంజేఁవ్ తుక కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి?” మెనపుసిలన్. 61 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 తిలొసొచిఉజెతొ పకక్య్ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొవెస తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చమబుబ్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్
దెకితె”మెన సంగిలన్.

63ఇసి సంగితికయ్,జోఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కోపుమ్జా,జో గలనిల్ దిగిల్సొకక్ చిరన గెల కెర, “అనెన్
సాచి సంగితస అమ్ క అకక్ర్ నాయ్. 64దేముడుక ఆఁవ్ సమమ్ందుమ్ జతసి మెన ఈంజొ సంగ పబుచి
విలువ కడ వెలిల్ పాపుమ్ కెరిసి తుమ్ ఎతిక్జిన్ సొంత సూనల్దు, తుమ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెన
సబ కెరసక పుసితికయ్, “మొరి సిచచ్చి తపుప్ కెర అసెస్” మెన జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తీరుప్ సంగిల. 65తెదొడి
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ యేసుక తుంకుర్ క దెర, నిసాక్రుమ్ కెరల్. అనెన్, జోచిమొకెమ్ పాలుమ్ డంక దా
జోక పెట, “తుక కో పెటల్ గే, తుయ్ కీసుత్ గే సంగు!” మెన కొంకడల్. అనెన్, జమానుల్ జోక ఎతిత్వాట్ దెబబ్ల్
పెట గెల.

“జోక నేని”మెనయేసుచి రిసొ పేతురు సంగిలిసి
(మతత్ 26:69-75; లూకా 22:56-62;యోహా 18:15-18,25-27)

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

15
పిలాతుయేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-14; లూకా 23:1-5;యోహా 18:28-38)

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.

3తెదొడి వెలెల్లపూజరుల్ యేసుక ఒగగ్ర్ నేరిమ్ లు వయడిత్కయ్, 4పిలాతుమెలొజోఅదికారిజోక అనెన్,
“తుయి జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దెసి నాయ్ గే? ఈందె, తుక కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే సూను”,మెన
సంగిలన్. 5 గనియేసు అనెన్ కిచొచ్ జబాబ్ దిలొనాయ్, చి రిసొ పిలాతు ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జలొ.

* 15:1 15:1 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె తతికయ్, జా రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి నావ్ తెనిన్
పిలాతు అదికారి జా అసెస్.
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6జలె,జాపండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు జేలి జలొసొకముల దెంక పిలాతుక అలవాట్
జా అసెస్. 7జలె, 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
బెరజా కెర, “తుయిఈంజపండుగ్ క అలవాట్జలి రితిఅమ్ క కెరు!” మెనబలవంతుమ్ కెరల్. 9జాకయ్
జో పిలాతు జోవయింక “తుమ్యూదుల్ క †రానొ జలొసొక తుమ్ క ఆఁవ్ ముల దెంక తుమ్ చి ఆస గే?”
మెనపుసిలన్. 10 కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ గోసకయ్ వెలెల్లపూజరుల్ యేసుక జో తెన్ ఆన అసిత్ మెన జోజానె.

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

12తెదొడి పిలాతు జేఁవ్ క అనెన్, “దసిస్ జలె, తుమ్యూదుల్ చొ రానొ మెలొసొక ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?”
మెన పుసిలన్, 13 చి జేఁవ్ జనాబ్ “జోక సిలువతె గల మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన ఒరిస్ల. 14 జేఁవ్ ఇసి
జతికయ్, పిలాతు అనెన్, “కిచొచ్క? కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెనపుసిలన్. గని జేఁవ్,అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్
విసుస్మ్ తెన్ “సిలువతె గలమొరి సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల. 15జాకయ్ పిలాతు, పెజల్ క
ముదొద్ కెరుక మెన, జేఁవ్ సంగిలొ బరబబ్క ముల కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ, ‘జోక సిలువతె గలుత్ ,
జలె’మెనసొరప్ దిలన్.

జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
16తెదొడిఅదికారితెచజమానుల్ సుదల్యేసుక ‘పేతోరియమ్’మెంతిఅదికారి గేర్ చితెడిచి గదితె కడ

నా కెర, సయ్ నుయ్మ్ ఎతిక్జిన్ క ఒతత్ బుకారా కెర, 17 ‡ఊద రంగుచొ ఏక్ పాలుమ్ జోక గల దా, కంటక
ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ కెర,జోచిబోడితె గలదా కెర, 18యూదుల్ చొరానొ,తుక జెయియ్, జెయియ్! మెనకొంకడ
కొంకడజొకర, 19ఏక్డండొతెన్జోకబోడిపెట,జోకతుంక కెర,సెరున్ సేడజొకరకొంకడల్. 20దసిస్ దూసుప
కెరిల్ పిమమ్ట్,జోక గల తిలిఊద రంగుచొపాలుమ్ కడ గెల కెర,జోచొసొంతపాలుమ్జోక అనెన్ గల కెర,
జోక సిలువతె గలుక మెన కడ నిల.

యేసుక సిలువతె టీఁవడమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; లూకా 23:26-39;యోహా 19:17-19)

21 వటెట్ గెతె తతికయ్, కురేనియు దేసిమ్ చొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ పాసిచి బయిలె తెంతొ జా, ఒతత్
పాఁవిలన్. జో, అలెకస్ందు 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 కడనా కెర, 23నొపిప్ తొకిక్ కెరి ఓసుత్ బెదయ్ లిదాచ రసుస్మ్యేసుక సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ “పి”మెన
దిలెకి, పియెనాయ్. 24తెదొడ్ జోక ఏక్ §సిలువతె గల టీఁవడ 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”మెనజోచినేరిమ్రెగిడిల్ దారిచ్గండయేసుచిబోడిచిఉపిప్రి సిలువతె ఒడొవదిల. 27అనెన్,
ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొక, డెబి పకక్ ఎకిక్లొక, దొగుల చోరుల్ క ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గలిల. 28 †జేఁవ్ తెన్
దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జో పాపుమ్ నెంజిలొసొ జలెకి, నేరిమ్ వయడ, జోక ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ’ మెన పాపుమ్ కెరల్స తెన్ బెదవ

సిచచ్ కెరల్.”
† 15:9 15:9 యేసుక ‘యూదుల్ చొ రానొ’ మెన సంగిలె, వెలెల్ల పూజరుల్ కోపుమ్ జవుల మెన జోవయింక కొంకడిత్ రిసొ దసిస్ మెలన్.
‡ 15:17 15:17 ఎరనచి నీలిమ్రంగుల్ బెదయ్ లె,ఊదరంగు జయెదె. § 15:24 15:24 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి
చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర,జోచఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్
పెట సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్, జా.
* 15:26 15:26 రోమ్ దేసిమ్ చినావ్ తెన్ ఏలుప కెరొల్ పిలాతు ఈంజదార్ గండ రెగడ్ తిలన్;యూదుల్ క కొంకడిత్ రితి. యోహాను 19:19.
† 15:28 15:28 గీకు బాస తెన్ ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 28 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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సిలువతె తతికయ్జోకమానుస్ల్ కొంకడిల్సి
29జా వాట్ గెతె తిలమానుస్ల్ యేసుక ఆఁస, ఆఁస బోడి దునొన్వ, “దేవులుమ్ సేడవ తిరత్ క అనెన్

బందితొసొ, తుయి. 30జలె, తుక తూయి రచిచ్ంచుప కెరన, జా సిలువ తెంతొ ఉతు!” మెనజోక కొంకడ
దూసుప కెరల్.

31 దసిస్, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్ బెద జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
ఆఁస, ఆఁస “ఈంజొ వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గని జోక జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. 32ఆమ్
దెక నంప కెరి రిసొ, ఈంజొ కీసుత్ , ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ జలె, సిలువ తెంతొ ఉత జెవుసు!” మెన
యేసుక దూసుప కెరల్.
జోతెన్ బెదవ సిలువల్ తె గలిల దొగుల చోరుల్ కి జోక దూసుప కెరల్.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; లూకా 23:44-49;యోహా 19:28-30)

33బార గంటల్మెదెద్న్ జలి తెంతొ,మొదొల్ కెర తినిన్ గంటల్ ఎదజాఒండి దేసిమిఅందర్ డంక తిలి.
34జలె,తినిన్ గంటల్ కయేసు, “ఏలీ, ఏలీ,లామాసబకానీ”మెనఅరమయ్బాసతెన్ “అంచొదేముడు
పబు, అంచొ దేముడు పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దా అసిస్సి?” మెన గటిట్ఙ ఒరస్ దిలన్. 35 జలె,
ఒతత్ టీఁవొజాతిలసతె సగుమ్ జిన్జాకోడు సూన కెర, “ఆదె, ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్, కిచొచ్గె”
మెల. 36జోవయింతె ఎకిక్లొ నిగ గెచచ్, బూంజు రితి తిలి ఏక్ వసుత్ వ వెంట, అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె
బుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె బంద,చాంప కెర,జోక “పి”మెనదా, “అలెల్, ఇనెన్క సిలువ తెంతొఉతవుకమెన
ఏలీయాతోడ్జా ఉత జెయెదె గే, నాయ్ గే దెకుమ!” మెన కొంకడల్న్. 37జలె, యేసు గటిట్ఙ కేక్ గల దా,
పానుమ్ముల దిలన్.

38మొర గెలి గడియయ్, దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి ‡తెర, ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద చిరి జా దొనిన్
గండల్జా గెలి. 39తెదొడి,యేసుకమొకెమ్ రక తిలొపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యేసుకమొర గెలొమెన
దెక కెర, “నిజుమి,ఈంజొమానుస్ దేముడుచొ పుతుత్ సి జా తిలొ”మెన సంగిలన్.

40యేసుమొరిల్ 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 తె ఉటట్ అయ్ లి పొది అనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్ కి జా తిల. జోమొరిల్ పొది, జేఁవ్ కి సిలువ తిలిస్ తె రకితె తిల.

యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మతత్ 27:57-61; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42)

42యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి జయెదె, జలె జా దీసి సెలవ్ కడనిల్ దీస్ క అగెగ్చి దీసి. 43జలె
సాంజ్ జలిపొది,యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె బెదితొ ‘చెంగిలొమానుస్’మెనఎతిక్జిన్జాన్ తొ,అరిమతయ్
గఁవివ్చొయోసేపు, దయిరిమ్ కెరన, పిలాతుతె గెచచ్, “యేసుచి పీనుమ్ జోక దా” మెన వెంట గెలిత్ రిసొ
నఙిలొ. జోయోసేపు, ‘దేముడుచిరాజిమ్ఈంజలోకుమ్ తెఏలుప కెరి కాలుమ్ కెఁయఁక జెయెదె.’ మెన,
నిదానుమ్ తెన్ రకితె తిలొ.

44జలె, పిలాతు “జో తెదిద్ బేగిమొర గెలన్ గె?” మెన అనామ్నుమ్ జా, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క
బుకారా, “నిజుమిజోతెదిద్ బేగిమొరగెచచ్అసెస్ గే?” మెనపుసిలన్. 45“నిజుమిమొరగెచచ్అసెస్”మెన
జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చి అతిత్ సూన,యోసేపుపీనుమ్ వెంట గెలుక మెన పిలాతు సెలవ్ దిలన్.
46జాకయ్, జో విలువచి బటట్ ఆన, యేసుచి పీనుమ్ సిలువ తెంతొ ఉతవ దా, జోపాలుమ్ పంగవ దా,
రంగిన్ పతుత్ ర్ డొలిమ్ కెరయ్ లి బొరొచి మెసుస్న్ తె ఎంగడ్వ దా, జా బొరొచి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు ఒసక్వ

‡ 15:38 15:38 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరి తెర,ఈంజ. § 15:40 15:40
ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మారుక్ 6:3.



మారుక్ 15:47 91 మారుక్ 16:18

కెర డంకిలన్. 47 కేనె ఎంగడ్వ దా వెంట గల గే,మగద్లేనే పటున్మ్ చిమరియమెలిసి కి,యోసేమెలొసొచి
*మరియమెలి అయయ్సి కి దెకిల.

16
యేసు జీవ్జా ఉటట్ అసెస్
(మతత్ 28:1-8; లూకా 24:1-12;యోహా 20:1-10)

1సెలవ్ కడనిల్ దీసి కేడ గెలిరాతి,మగద్లేనే పటున్మ్ చిమరియ,యాకోబుచిఅయయ్సిమరియ, సలోమే
తెన్,యేసుక గాంసుకమెన, చెంగిల్వాసెన తేల్ గెననల్, చి 2జా *అయ్ తర్ దీసి ఒగగ్ర్ పెందలె ఉటట్ ,బార్
జా,పొదుద్ బార్జలిసమయుమిజామెసెన్పాఁవ, 3“మెసెన్డంపిలొపతుత్ ర్ అమ్ చిరిసొకోఒసక్వదెవుల
గె?” మెనఎకిల్ తెన్ ఎకిల్ †లటట్బెత్ తిల. 4ఇసి లటట్బ లటట్బ,ఉపిప్రి దెక, పతుత్ రు ఒసక్జాఅసెస్మెన దెకిల.
జో పతుత్ ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ చొ.

5తెదొడి,మెసెన్ గెచచ్ పెస, కిచొచ్ దెకిలమెలె,జామెసెన్ తెడిచి ఉజెతొ పకక్,చొకిక్లపాలల్ గలన తిలొ
ఉబెడొ రితొ దేముడుచి దూత వెస అసెస్. జోక దెక, ఆచారిమ్ జా పంబ జల. 6జేఁవ్ 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.”
7 అనెన్, సిసుస్ల్ క, పేతురుక “తుమ్ చి కంట అగెగ్తొ, యేసు గలిలయతె ఉటట్ గెతయ్. తుమ్ క జో అగెగ్
సంగిలి రితి,జోక ఒతత్ దెకితెమెన తుమ్ గెచచ్ సంగ”మెన దూత సంగిలన్. 8జేఁవ్ తేర్ బోదల్ బమమ్ 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 చిమరియకయేసు డీసిలిసి
9యేసు ‡అయ్ తర్ దీసి జీవ్ జా ఉటట్ , జా దీసి పెందలె మగద్ల పటున్మ్ చి మరియక తొలితొ డీసిలన్.

ఒగగ్ర్ అగెగ్, జాచిక దెరల్ బూతల్ క యేసు ఉదడ గెల తిలన్. జా తేర్ బోద ఈంజయి. 10జలె, యేసు జాక
డీసిత్కయ్, జాజో తెన్ బులెత్ తిల సిసుస్ల్ జివివ్ అసెస్ మెన నేన కెర దుకుమ్ జా ఏడెత్ అసిత్, మెనజాజాన
కెర,జామానుస్జోవయింతె గెచచ్ కెర, “జీవ్జాఅసెస్. ఆఁవ్సొంత దెక అసిస్”మెనసాచిసంగిలి. 11గని
జో జీవ్ జలిసిజా దెకిలిసి సూనెల్ కి, తెదొడి నంప కెరి నాయ్.

12 ఒతత్ తెంతొ, బయిలుచి వటెట్ దొగుల సిసుస్ల్ ఇండ గెతె తతికయ్, యేసు, జోచి పోలిక ఇదిల్ వేర
మారుస్ప జా తా, జోవయింక డీసిలన్. 13తెదొడి జేఁవ్ దొగుల అనెన్ బుల గెచచ్, అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిల.
గని జేఁవ్ అనెన్ సిసుస్ల్ తెదొడి నంప కెరి నాయ్.

ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; లూకా 24:36-49;యోహా 20:19-23;బారి కమొమ్ 1:6-8)

14జాచి పిమమ్ట్, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ అనిన్మ్ కంక వెస తిలి పొది, యేసు జోవయింక డీసిలన్, చి గోల
కెరల్న్. జో జీవ్ జలి పిమమ్ట్ జోక దెక తిలస, జోక సాచి సంగ తిలె కి, జేఁవ్ రాడ్ జీవ్ తెన్ తిలి రితి
అనామ్నుమ్జా 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, అంచి నావ్ తెన్
బూతల్ క ఉదడ గెలుల, జేఁవ్ అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుల, 18అయివొక ఉకల్ దెరెల్ జవుస్,మొరిసి

* 15:47 15:47ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మారుక్ 6:3. * 16:2 16:2 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి † 16:3
16:3 ఎకిక్ల్ తెన్ ఎకిక్ల్ ‡ 16:9 16:9 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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పిలెల్ జవుస్, జోవయింక పమాదుమ్ జయెనాయ్. అనెన్, జొరొజ్ జబుబ్ల్ తెన్ తిలమానుస్ల్ క అంచి నావ్
తెన్ బోడి చడిలె, చెంగిల్ జవుల.”

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

20అనెన్, జో సంగిలి రితి, సిసుస్ల్ కేనె ఒతత్ గెచచ్ బోదన కెరె తతికయ్, పబు జోవయింక తోడ్తా జేఁవ్
సిసుస్ల్ చి అతిత్ వెలొల్ కమొ కెరవ కెరవ, జేఁవ్ సంగిలి చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్§.

§ 16:20 16:20మారుక్చి అతిత్ రెగిడిల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ తె, ఈంజ అదయ్యిమ్ చి నొవువ్ నంబర్ తెంతొచ కొడొముల, 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

1యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి, జో ఇనెన్ తిలి పొది అమ్ చితె ఎతిక్ జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్
మొదొల్ తెంతొ *సగుమ్ జిన్,సొంత దెకసాచుల్జా,జాఎతిక్చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త సేవ
కెరస జల. 2 జలె, జోయేసుకీసుత్ అయ్ లిసి తెన్ †నెరవెరుస్ప జలిసి ఎతిక్చి రిసొ జేఁవ్ సాచుల్ అమ్ క
జాన కెర అసిత్, అమ్ చి అతిత్ జా సుబుమ్ కబుర్ దా అసిత్, చియేసు తెన్ జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి మతెత్లితెచ
బెదవ ఒగగ్ర్ జిన్ రెగడ్ అసిత్. 3-4జలె, ఓ వెలొల్ దెయొపిలా,ఈంజ ఎతిక్ సూన ఆఁవ్ సరిగా పరిచచ్ కెర అసిస్,
చి తుక ‘జో సూనిల్స్ చి రిసొ సతిత్మ్ చినుస్’ మెనయ్, తుచి రిసొ ఈంజ ఎతిక్ వరస్ తెన్ ఆఁవ్ రెగుడుక
అంక చెంగిల్ డీసత్య్, చి ఇనెన్ రెగిడ్తసి.

కీసుత్ రిసొసాటప్ కెరొయోహాను జెరెమ్దె
5హేరోదు రానొ ‡యూదుల్ చి ఒండి దేసిమి ఏలుప కెరె తిలి పొది, §దేముడుచి గుడితె జోచి సేవ కెరొ

పూజరి జలొ జెకరాయ్ మెలొ ఎకిక్లొ తిలన్. పూజరుల్ తెచొ అబీయాపూరుగ్ మ్ చొచి *తెగచొజో. జోచి తేరిస్,
†అహరోనుపూరుగ్ మ్ చొజలొయూదుల్ చొతొలితొచొఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి సెకుమ్ తెచితేర్ బోదజాతిలి.
జాచి నావ్ ఎలీసబెతు. 6జేఁవ్ దొగుతెర దేముడుచి కోడు తెన్ సతిత్మ్ ఇండితె తిల. నే పిటట్య్ తె నెంతె
దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎతిక్ తెన్ నాయిమ్ ఇండితె తిల. 7 గని ఎలీసబెతు గొడుడ్ జా తిలి రిసొజోవయింక
బోదల్నాయ్. జేఁవ్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచమంతొమంతిరి 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 దూపుమ్డయుకమెనచీటుల్ గల్ కజోచినావ్ ‡సేడిల్. 10దూపుమ్డయిలిపొదిపెజల్ఒండిజీన్
దేముడుచి గుడిచి కోటచి తెడి బయిలెపారద్న కెరె తిల.

11 తెదొడి దేముడు పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జా దూపుమ్ డయితి టాన్ చి ఉజెతొ పకక్ టీఁవ డీసిలన్.
12జెకరాయ్ జో దూతక దెక కెర బేగి బమమ్ జా బియఁ గెలన్, 13గని దూతజోక, “జెకరాయ్, తుయిబినాయ్.
తుయి కెరిల్ పారద్న దేముడు సూన అసెస్. చి తేరిద్ ఎలీసబెతు తుక పుతుత్ పాయ దెయెదె. జోక ‘యోహాను’
మెననావ్ తిసెత్.
14జోబోద జెరిమ్లె తుయి సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి జా సరద్ జవుల.
15 పడొత్ , పబుచి కామ్ కెరసతె జోక ‘వెలొల్ ’ మెన పబు దెకెదె. అంబడిల్ దాచ రసుస్మ్ కి, కిచొచ్ మచిచ్తి

సూరు కి
జో పియెనాయ్. చిజో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోచి పెటిట్ బెర తయెదె; అయయ్స్ చి పెటిట్ జో తిలిమొదొల్ తెంతొ కి.
16పబు జలొజోజోక దేముడుక జేఁవ్ అనెన్ సతిత్మ్ కెరుక దెరి రితి

* 1:1 1:1జోచబారజిన్బారికుల్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. † 1:2 1:2 ‘నెరవెరుస్ప జలిసి’మెలి కోడు కిచొచ్క ఒతత్ అసెస్ మెలె,పూరుగ్ మ్
తెంతొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయిందె, ఇసి దసిస్ కెరెదె’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు 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 ‘ఒండి యూదయ దేసిమి’ మెనుక జయెదె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జో హేరోదు

ఏలుప కెరె తిలన్. 4:44చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 1:5 1:5 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఈంజ లోకుమ్ తె ఎకిక్ దేముడుచి గుడి
తయెదె. కేనె మెలె; యెరూసలేమ్ తె, యూదుల్ చి వెలిల్ పటున్మ్ తె. యెరూసలేమ్యూదయ పదేసిమి తిలి. * 1:5 1:5పూరుగ్ మ్
జా అలవాట్ దిలి తెంతొ, యూదుల్ చపూజరుల్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ తిల. జోవయింతె ఏక్ జటుట్ చొ వెలొల్ మానుస్ అబీయా. † 1:5 1:5
అహరోను మోసేపూరుగ్ మ్ చొ అనొన్సి. ‡ 1:9 1:9 కేన్ పూజరిచి జీవితుమ్ తె ఎకిక్ సుటుట్ చి సేవతె జో జా దూపుమ్ డయుక జయెదె.
జేఁక జా సమయుమ్ జెకరాయ్క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ చి.
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జో యోహాను ఒగగ్ర్ జిన్ ఇసాయేలుల్ క దేముడుచి పకక్ పసల్యెదె, 17 చి ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొక తిలి
ఆతమ్సెకి,

పబుచ కబురుల్ సంగితి ఆతమ్సెకి,యోహానుచి పెటిట్ తయెదె చి, పబుచి పురె జో గెచెచ్దె.
పురె గెచచ్
అబబ్దింసి జోవయించబోదల్ క అనెన్ చెంగిల్ దెకిత్ రితి
జోవయింక పసులవెదె, అనెన్
బుదిద్ సుదల్ చి గాయ్నుమ్ జేఁవ్ సూన్ తి రితి
దేముడుచి నీతి కోడు తెన్
అగెగ్ నెసిలసక పసులవ దెయెదె.
కిచొచ్క మెలె, పబుచి సేవ జేఁవ్ కెరి రితిమానుస్ల్ క తెయార్ కెరి రిసొయి”
మెన దూత జెకరాయ్క సంగిలన్.

18 గని, “ఈంజ కోడుచి సతిత్మ్ క అంక కిచొచ్ రుజుజ్ ? ఆఁవ్ మంతొ మానుస్, చి అంచి తెరిన్ ఒగగ్ర్
వెరుస్ల్ చిమంతిరి”మెన జెకరాయ్ అనామ్నుమ్ సంగిలన్. 19దూత జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పురెతొ టీఁవ్ తొజోచి సేవ కెరొసొ ఆఁవ్. అంచినావ్ గబియేలు. తుక ఈంజ
కోడు ఆఁవ్ సంగుక మెన, తుక ఈంజ సరద్చి కబుర్ ఆనుక మెన, దేముడు అంక తెదయ్ లొ. 20ఈందె,
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.

21జలె, మదెనె, జెకరాయ్ అనెన్ బార్ జతిస్ క పెజల్ రకితె తిల. దేవులుమ్ తె జో ఆలిస్మ్ తా గెలి రిసొ
ఆచారిమ్జల. 22జలె,జోబార్జలె,జోవయింతెన్లటట్బుక నెతిరిల్ రిసొ, ‘దేముడుచిగుడితెకిచొచ్జవుస్
డీసన్ సేడిల్స్ దెకిలన్’ మెన చినిల, అనెన్, గులొల్ జా తా అతొత్ తెన్ జోవయింక సయ్ నల్ కెరల్న్. 23అనెన్,
జోచి సేవచ దీసల్ బెర జోచి సేవ కెర §కేడవ కెర, గెరి ఉటట్ గెలన్.

24 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , జోచి తేరిస్ ఎలీసబెతు అంగి జలి, అనెన్ పాఁచ్ జొనొన్ ఎద లుంకిల్ రితి
జా గెరి తాఁ గెలి. 25 “ఆఁవ్ మంతిర్ జా అయ్ లి పొది పబు అంక చెంగిల్ దెక చెంగిల్ వరుమ్ దా అసెస్.
అంక ‘గొడుడ్ జా అసెస్’ మెనమానుస్ల్ అగెగ్ ఆఁసెత్ తిల, గని అపెప్ అంగి జా అసిస్చి మరియాద అయ్ లి.
దేముడుచి దయక అంక మరియాద దిలొ. అంచి అవమానుమ్ కడ గెలొ.” మెన ఎలీసబెతు సరద్ తెన్
తిలి.

యేసుచి జెరుమ్న్ రిసొ దూతమరియక సంగిలిసి
26 ఎలీసబెతు అంగి జా సొవువ్ జొనొన్ జతికయ్, దేముడు జో గబియేలు మెలొ దూతక గలిలయ

పాంతుమ్ చి నజరేతు మెలి గఁవివ్ కబుర్ తెదయ్ లన్. 27యూదుల్ చొ *దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ
యోసేపుమెలొఎకిక్లొకపెండిల్ కెరుకమెనఅయయ్సిఁసి సంగతిలివిడిడ్ బోదతెతెదయ్ లన్. జావిడిడ్ బోదచి
నావ్మరియ.

28జలె,జో దూతజాతెజా కెర, “ఓమరియ, తుక జొఒర, తుయి సంతోసుమ్జా. ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు తుక చెంగిల్దెకఅసెస్. తుక చెంగిల్వరుమ్దెతయ్. జోతుకతోడుఅసెస్”మెనసంగిలన్.
29 గని జా నాడి ఈంజ కోడు సూన బలే ఆచారిమ్ జా ఇదిల్ బాద సేడ కిచొచ్ కెరుక గే నేన కెర, “ఈంజ
కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన ఉచరన బియఁ గెలి. 30 “మరియ, తుయి బి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుక దయ దెక అసెస్. 31ఈందె, సూను, తుయి అంగి జసెత్. పుతుత్ పాయితె,
చిజోబోదక ‘యేసు’మెననావ్ తిసెత్.
32జోముకిక్మ్ జయెదె, చి
‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచొపుతుత్ సి’మెన
జోచి రిసొ సంగుల. అనెన్,
దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరెమ్దె,
§ 1:23 1:23 సతత్రెక్ చి సేవ, బెరె, కెర తయెదె. * 1:27 1:27పూరుగ్ మ్ పొది జేఁవ్ యూదుల్ క దావీదు ముకిక్మ్ చొ రానొ జా
తిలన్.
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చిజో ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ తిలొముచొచ్తాతొస్ జలొ రిసొ †దావీదుచి
సింగాసనుమ్ తెజో వెసయెదె
జోచిరాజిమ్ క జో ఏలుప కెరి రితి
పబు జలొ దేముడు దెయెదె.
33 ‡యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ చచి ఉపిప్రి జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరెదె.
జోచిరాజిమ్ కెఁయఁక కి అంతుమ్ జయెనాయ్”
మెనమరియకజో దూత సంగిలన్.

34 దూత దసిస్ సంగితికయ్, మరియ జోక, “ఈంజ కీసి అంక జరుగ్ జయెదె? ఆఁవ్ మునుస్క నే గెలి
మానుస్, గెద”మెన సంగిలన్.

35దూతజాక,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
తుచి పెటిట్ జెయెదె.
జో ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచి ఆతమ్సెకి
తుచి సుటుట్ నంత జోచి నీడ సెకి డంక తయెదె.
జాచి రిసొ, తుచి పెటిట్ జెరుమ్క తిలొబోదక
“పూరి దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ,
జోచొసొంతపుతుత్ సి”
మెనుల.
36అనెన్, “ఈందె, అనెన్క్ కోడు కి సూను. తుమ్ చి §మానుస్ జతి ఎలీసబెతు కి మంతిరి జలి పొది అంగి
జా అసెస్, చి పుతుత్ పాయెదె. జా అగెగ్ గొడుడ్ జా తిలిసి అంగి జా అపెప్ సొవువ్ జొనొన్ జా అసెస్. 37 జలె,
*కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జో జరుగ్ కెరుక నెతె’మెన అమ్ చొ దేముడుచి రిసొ సంగుక నెంజె, గెద. జో ఎతిక్ తెరె”
మెన దూత సంగిలన్. సంగితికయ్, 38మరియ, “ఆఁవ్, పబుచి సేవ కెరొ సుది, తుయి సంగిలిసి అంక
జరుగ్ జవుస్”మెన సంగిలి చి దూతజాచి తెంతొబార్జాఉటట్ గెలన్.

మరియఎలీసబెతుతె గోత్ గెలిసి
39జలె,ఒగగ్ర్ దీసల్నే గెతెఅగెగ్ ఏక్ దీసి,మరియబార్జా,బేబేగి గెచచ్యూదయపదేసిమ్ చిడొంగుర్

దేసిమ్ పకక్చి ఏక్ గఁవివ్ పాఁవిలన్. 40జెకరాయ్చి గెరి గెచచ్ ఎలీసబెతుక దసుస్ల్ జాజొకరల్న్. 41మరియ
జొకరిల్ కోడు ఎలీసబెతు సూనిల్ బేగి,జాచిపెటిట్ తిలొబోదడేఁవిలన్. తెదొడిజాచిపెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ బెరికయ్, 42జాఆతమ్సెకిక కిచొచ్ మెన గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ ఎలీసబెతు కేక్ గలిలన్మెలె,
“తేర్ బోదల్ ఎతిక్చి కంట
దేముడు తుకయ్ దీవెన దిలన్ అసెస్, చి
తుచి పెటిట్ జెరిమ్తొ బోద చెంగిల్ చొ!
43అంచొ పబుక పాయితి అయయ్సి అంచితె జెంక
దేముడు కిచొచ్క వరుమ్దా అసెస్?
44ఈందె,
తుయిజొకరిల్ కోడు అంచి కంగడ్ల్ సూనిల్ బేగి
అంచి పెటిట్ తిలొబోద సరద్క
అంచి పేట్ తెడి డేఁవిలన్.
† 1:32 1:32 యూదుల్ క ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ సొంత రానల్ తిల, చి జేఁవ్ రానల్ తె దావీదు ముకిక్మ్ చొ జలొ. “తుచి సెకుమ్ తె దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జెరమ్యిందె” మెన జో దావీదుక దేముడు సంగ తిలన్. దావీదుచి సెకుమ్ తె జో జెరమ్ ఏలుప కెరుక తిలిస్ చి రిసొ
‘మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చిఅపెప్చి రగుమ్ చిరాజిమ్ తె ఏలుప కెరెదె’మెనయూదుల్ ఉచరె తిల, గని ఆతమ్యి రగుమ్ చిరాజిమ్ చి
అరుద్ మ్ ఇనెన్ ముకిక్మ్ తయెదె. ఆకర్ కయ్, దేముడు ఈంజ లోకుమ్ క మారుస్ప కెరి పడొత్ కయ్, జోచి రాజిమ్ డీసెదె. ‡ 1:33 1:33
యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొ కియేసు జెరిమ్లి వంసుమ్ చొజయెదెజోక ‘ఇసాయేలు’మెనఅనెన్క్ నావ్ తయెదె, చిజోచి సెకుమ్ చక ‘ఇసాయేలులు’
మెన కియూదుల్ సంగుల. § 1:36 1:36అపప్సి జయెదెగే,అతత్స్ జయెదెగే,పాపస్జయెదెగే, కిచొచ్ జయెదెగేనేన్ తి. * 1:37
1:37 నెంజిలె,జో సంగిలి కోడుక ‘జో జరుగ్ కెరుక నెతె’
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45ఒహొ, దేముడు
జాక సంగ తెదయ్ లి కోడుక
‘నిజుమి జరుగ్ జయెదె’మెన
నంప కెరిల్ తేర్ బోదక చెంగిలి!”
మెన ఎలీసబెతు కేక్ గలిత్కయ్, 46మరియజా ఇసిమెలి.

దేముడుచి గవురుమ్మరియగాయిలిసి
అంచి జీవు పబు జలొ దేముడుచి గవురుమ్ కెరసి.
47అంచొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ
అంచి ఆతమ్తె సరద్ జతసి.
48ఆఁవ్ జోచి సేవ కెరొ సుది ఒగగ్ర్ దాకు జలెకి,
అంక జో చెంగిల్ దెక అసెస్.
మెలె,ఈందె, “జాక చెంగిలి”మెన
అపెప్ తెంతొయుగల్ చి ఉపిప్రియుగల్ చమానుస్ల్
అంచి రిసొ దీవెనపాయిలిసిమెన సంగుల.
49ఒండి సెకి తిలొ దేముడు జోచి దయక
అంక గొపప్ కామ్ కెర అసెస్,
జోచినావ్ పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలిసి.
జో సుదిద్ తిలిస్ క జోచినావ్ కెదిద్ గవురుమ్ కెరుక జయెదె!
50యుగుమ్ చి ఉపిప్రియుగుమ్ చజోక బితమానుస్ల్ క
జో కనాక్రుమ్ దెకితె తయెదె.
51 †జోఅపెప్ జరుగ్ కెరిస్ తెన్ కచితుమ్
జోచి ఆతుచి ఒగగ్ర్ సెకి కమొ కెర కెర,
జోచి సెకి దెకవ అసెస్.
వెలొల్ మెననల్సచి పెటిట్చ ఆలొసుమ్ లు పాడ్ కెర,
జోవయింక చెదురప్ కెర అసెస్,
52ఏలుప కెరసక జోవయించ సిఙాసనల్ తెంతొ
సేడవ గెల కెర,
విలువ నెంజిల రితమానుస్ల్ క
జో విలువ దా అసెస్.
53చూ జలసక చెంగిల్ అనిన్మ్ దొరుక్ కెర అసెస్, చి
సొమాస్రుల్ క కిచొచ్ నే దెతె
రితి తెదవ దా అసెస్.
54-55అమ్ చపూరుగ్ ల్ క,ముకిక్మ్ క అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక,
“తుక, చియుగుమ్ చి ఉపిప్రియుగుమ్ చ తుచి సంతానుమ్ జతసక
తోడు తయిందె”మెన
జో పమానుమ్ సంగిలన్, గెద,
జలె,జా రచచ్నచి రిసొచి పమానుమ్ చి
జోవయించి కనాక్రుమ్ నే పఁవిస్తె. 56మరియఎలీసబెతు తెన్ తినిన్ జొనొన్ తా కెర గెరి అనెన్ ఉటట్ గెలి.

57 జలె, ఎలీసబెతుచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి మునుస్బోద జెరిమ్లన్. 58 జెరిమ్తికయ్, దేముడు
జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా అసెస్ మెన, జేఁవ్ చి గేర్ పాసిచ గెరల్ చ మానుస్ల్ చి జేఁవ్ చ అనొన్బావొ చి
బందుగులు ఎతిక్జిన్ సూన కెర, జేఁవ్ తెన్ ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జల.
† 1:51 1:51 51-53ఈంజేఁవ్ 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 కయ్జా ఎతిక్క అపెప్ కి జరుగ్ జలి రితి సంగితయ్.
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59జలె,బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్,యూదుడు కెరి సునన్తిజోబోదక కెరుక చి,జోకనావ్ తింక
మెన ఎతిక్జిన్ బెద అయ్ ల. ‘జెకరాయ్’మెన అబొబ్స్ చినావ్జోబోదక తిల. 60 గని అయయ్సి కిచొచ్ మెలి
మెలె, “పోన. జోక ‡ ‘యోహాను’ మెన నావ్ తింక అసెస్” మెలన్. 61 దసిస్ మెంతికయ్, “జేఁవ్ తుమ్ చ
మానుస్ల్ తె కకక్య్జానావ్నాయ్. జానావ్ కీసితితె!” మెనఒతత్ బెరల్స సంగ కెర. 62“బోదక కిచొచ్నావ్
తింక?” మెలి రితి అబొబ్స్ క సయ్ న కెరల్. 63 రెగిడిత్ ఏక్ బలల్ జో నఙన, “జోచి నావ్యోహాను” మెనజా
బలల్య్ రెగడ్ దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జల. 64జానావ్ జెకరాయ్ రెగడ్ దెకయ్ లి బేగి, జోక చోండి
పుటిల్ చి జీబు బులిలి, లటట్బుక దెర తొలితొ దేముడుచి గవురుమ్ సంగిలన్.

65జలె,జాజరుగ్ జలిసిఎతిక్చి రిసొజాపలెల్ల్ చమానుస్ల్ఎతిక్జిన్బియిఁ గెల,చిజరుగ్ జలిస్ఎతిక్చి
రిసొ, జాయూదయ పదేసిమ్ చి డొంగుర్ దేసిమ్ చమానుస్ల్ గాఁవొవ్ ఎతిక్తె లటట్బెత్ తిల. 66అనెన్, జరుగ్
జలిస్ చి రిసొచ కొడొ సూనల్స ఎతిక్జిన్ మెనుస్ చెంగిల్ ఉచర, ‘జోనాడు దేముడుచి అతిత్ అసెస్. జొయియ్
జోక తోడు’మెన చిన కెర, “ఈంజొబోద వడిడ్లె కిచొచ్ కామ్ కెరెదె, కీసొచొ జయెదె?” మెనఉచరె తిల.

67 జలె, యోహానుక నావ్ తిలి గడియ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెకరాయ్చి పెటిట్ బెర, దేముడు దెతి
రచచ్న తెదొడి తెంతొ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరుక తిలిస్ చి రిసొచోండి పుటట్వ జెకరాయ్ ఇసిమెలన్;
68 “పబు జలొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
దేముడుక జొఒర!
కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క
అనెన్ §గెనన రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
జోఉతజాఅసెస్.
69జోచొ సేవ కెరొసొ జలొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె
సెకి తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జో జెరమ్వ అసెస్;
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన.
70దసిస్ కెరిందె,మెన
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ చి చోండి పుటట్వ
సంగిలన్, గెద.
71అమ్ క విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ తెంతొ
అమ్ క విరోదుమ్ కెరస ఎతిక్జిన్ చి అతిత్ తెంతొ
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
జో సంగ అసెస్.
72-73ఒగగ్ర్ అగెగ్చ అమ్ చపూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలి కోడు
జరుగ్ కెరుకయ్మెన,
జేఁవ్పూరుగ్ ల్ తె అమ్ చొఅబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక ఒటుట్ గలన
దేముడు సంగిలి నిజుమ్ కోడు
నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరుకయ్మెన
జో ఒపప్న అసెస్, జరుగ్ కెరెదె!
‡ 1:60 1:60యోహాను మెలి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు దయ కెరొసొ జయెదె’ మెలి అరుద్ మ్
తయెదె. § 1:68 1:68 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ డబుబ్ల్ గట దెంక నాయ్, గని కేన్ జవుస్ మానుస్ గొతిమానుస్ జా
తిలె, కో జవుస్ డబుబ్ల్ దా, జో గొతిమానుస్క విడద్ల్ కెరవుక జయెదె. దసిస్, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవ
అమ్ క అమ్ చబాదల్తెంతొ,అమ్ క ఆకమించుప కెరల్స తెంతొవిడద్ల్ కెరెదె’మెనయూదుల్ ఆసజానంపతెన్అసిత్. ‘కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిజుమిపూరుగ్ 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
ఎతిక్ పూరి గెచచ్వ గెల కెర, నొవి ఆగాసుమ్ నొవి బూలోకుమ్ జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు మారుస్ప 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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74-75పమానుమ్ జరుగ్ కెరిస్ తె అమ్ క జో కిచొచ్ గురు దెతయ్మెలె.
అమ్ క విరోదుమ్ సుదల్ జలసచి అతిత్ తెంతొ అమ్ములవుక జలె,
బయిమ్నెంతెపూరిజోచయ్జాజో దెతి సుదిద్ సతిత్మ్ ఇండ
అమ్ చి జీవితుమ్పూరిజోచి సేవ అమ్ కెరె తంక
వాటు జెయెదె.
76తుయి,పుతత్, తుయి వడిడ్లె
తుకయ్ కిచొచ్ మెనుల మెలె,
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొసొచి కబుర్ సంగితొసొజో
మెన సంగుల. కిచొచ్క మెలె,
పబు జెతికయ్జోకవాటు తెయార్ కెరవుక
తుయిజోచిపురెతొ బులెత్ తసెత్;
77జోచ పెజల్ క జో పబు రచచ్న దెతిస్ చి కోడు
జాన కెర, కేన్ రచచ్న మెలె,
జోచపాపల్ చెమించుప కెరిసి.
78దేముడుచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి
జోచి దయచి రిసొచి రచచ్న. ఈంజ రచచ్నచి రిసొ,
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి లగిలి,
నొవి దీసి అయ్ లి రితి అమ్ క ఉజిడి దెయెదె.
79అందర్ తె వెసిల,మొరున్చి నీడతె వెసిల రితమానుస్ల్ క
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతి రిసొయి.
జో దెతి రచచ్నచి సేంతుమ్వాటు అమ్ ఇండితి రితి
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 బోదయోహాను వడడ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జలన్ అనెన్, జోచ ఇసాయేలుల్ తె జో బార్ జా, జోక
దిలి కామ్మొదొల్ కెరుక మెన దేముడు సంగిలి కాలుమ్ ఎద జో బయిలు దేసిమితాఁ గెలన్.

2
యేసు జెరిమ్లిసి
(మతత్ 1:18-25)

1జేఁవ్ పొదులె, ఔగుసుత్ మెలొ * సర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్తెంతొ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలిపొది,
“ఒండి లోకుమ్ తె కెతిత్జిన్ పెజల్ జవుల గే తుమ్ లెకక్ కెర రెగుడ” మెనమానుస్ల్ క ఆడ దిలన్. 2జేఁవ్
పొదులె కురేనియుమెలొసొసిరియదేసిమిఅదికారిజాతిలిపొదిజాపెజల్ లెకక్ కెరల్. ఇస పెజల్ లెకక్ల్
రెగుడుక ఈంజ తొలితొచి. 3జలె, పెజల్ ఎతిక్ కేనెచమానుస్ల్ ఒతత్ జేఁవ్ చసొంతటానుల్ తె జేఁవ్ చ నవొవ్
రెగడ్వనుక గెల. 4దసిస్,యోసేపుదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచివంసుమ్ చొజోచితెగచొమానుస్చి రిసొ, గలిలయ
పాంతుమ్ చిజో జితె తిలి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొబార్జా,యూదయపదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్మెంతి గఁవివ్
ఉటట్ గెలన్. 5తేరిస్ జతిమరియతెన్ పెజల్ లెకక్తె ఒతత్ జోవయించ నవొవ్ రెగడ్వనుక మెన గెల. జాజలె,
అంగి జా తిలి.

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

గొవుడుల్ క దూతల్ డీసయేసు జెరిమ్లిస్ చి రిసొ సంగిలిసి

* 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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8 జలె, జా రాతి జా గాఁవ్ క పాసి, మెండల్ రకిత గొవుడుల్ సగుమ్ జిన్ బయిలె మెండల్ రకితె తిల.
9 రకితె తిలె, దేముడుచొ, దూత ఎకిక్లొ జోవయింక డీసిలన్, చి జో పబుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
జోవయించి సుటుట్ నంత లగిలి, చి ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 10తెదొడి దూతజోవయింక, “తుమ్ బియఁ నాయ్.
తుమ్ కచెంగిల్ కబుర్ఆన్ తసి. పెజల్ఎతిక్కఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ఆన్ తికబుర్,ఈంజ. 11ఆజిదావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి గఁవివ్ తుమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరమ్ అసెస్. కొనొస్ మెలె, †కీసుత్ జలొ పబుయి. 12జోక
తుమ్చినితిరిసొతుమ్ క కిచొచ్ గురు దెతసిమెలె,జోబోదకపాలల్గుడియవతాజోకఏక్సొముమ్ల్సాడె
తిలిసొముమ్ల్ దొవొన్ పితిదోనెతె నిజవతవుల”మెనదూత కబుర్ సంగిలన్. 13సంగిలి బేగి, పరలోకుమ్
తెంతొ ఒగగ్ర్ జిన్ దూతల్ ఉతజా కిచొచ్ మెన దేముడుచి గవురుమ్ గాయిలమెలె,
14 “పరలోకుమ్ తె దేముడుక జొఒర!
చి బూలోకుమ్ తెజో దయదెకితమానుస్ల్ తె
జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెరుస్!”
మెన గనుమ్ గాయిల.

15జలె,దూతల్జాగనుమ్గాయఉటట్ గెల. చిమెండల్రకితజేఁవ్గొవుడుల్ “బేతెల్హేమ్ తెగెచుచ్మ,చి
‘జరుగ్ జలి’మెనదేముడు అమ్ కజానయ్ లిసిదెకుమ. జొమమ్!” మెనఎకిక్లొక ఎకిక్లొసంగనల్. 16గఁవివ్
బేబేగినిగ గెచచ్,మరియక,యోసేపుక,చిసాడెచిసొముమ్ల్దొవొన్ పితిదోనెతెనిజతిలొబోదకచజదెకిల.

17జారుజుజ్ దెకిల్ రిసొ,జోబోదచి రిసొదూతజేఁవ్ కజానయ్ లికోడు ఎతిక్ కకక్ కకక్, 18జేఁవ్ గొవుడుల్
సంగిలిసి సూనల్ ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా గెల.

19మరియమాతుమ్ ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ జాచి పెటిట్తె తియఁ జోచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే ఉచరె
తిలి.

20జలె,మెండల్ రకితసక దూత సూనయ్ లిసి చి జేఁవ్ సాడె దెకిలిసి ఎకిక్ రితి బెదిలి రిసొ దేముడుక
జొకర, గవురుమ్ గాయగాయ, జేఁవ్ రకితమెండల్ తె అనెన్ ఉటట్ గెల.

యేసుక నావ్ తిలిసి
21బోద జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్, జోక యూదుడు కెరి సునన్తి కెర దిల, చి జోక ‡‘యేసు’ మెన

నావ్ తిల. అయయ్సి అంగి నే జతె అగెగ్ ‘యేసు’మెననావ్ తితుత్ మెన దూతచి అతిత్ దేముడు ఈంజనావ్
దా తిలన్.

యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ నిలిసి
22మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ రితి మరియక అనెన్ సుదిద్ కెరి కామ్ చి §దీసి

అయ్ లిపొది,జాకామ్ కమెనఅనెన్యేసుక దేముడుచిటాన్ తెజోవయించిపురెటీఁవడుకమెనయోసేపు
జోకయెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె కడ నిలన్. 23 కిచొచ్క మెలె, మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల *ఆగన్ల్ చి రిసొ,
“తొలుస్ర్ బోద పుతుత్ జలె,జోక ‘పబుకయ్ †అరిప్తుమ్ దిలొసొ’మెనుక అసెస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 24జలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి,
“పూజరిచి అతిత్ దొనిన్ పనొక్ పిటట్ల్ జలెకు, దొనిన్ పారవ్ పిటట్ పిలల్ల్ జలెకు దెంక”
మెన రెగిడిల్సి జరుగ్ కెరుక మెన, అయయ్స్ క సుదిద్ కెరి రుజుజ్ క దసచ దెంక జేఁవ్ దేముడుచి గుడితె గెల.

25జలె, జాకాలుమ్యెరూసలేమ్ తె ఏక్మానుస్ తిలన్. జోచినావ్ సుమెయోను. జోమానుస్ సతిత్మ్
ఇండితొసొ. దేముడుక నిదానుమ్ బకి కెరొసొ. ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక

† 2:11 2:11 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 2:21
2:21 జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె. యెహోవ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జా అసెస్. ‘యెహోవ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నావ్.
§ 2:22 2:22 బోద జెరమ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్ జలె జా సుదిద్ కామ్ క దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల. * 2:23 2:23 తెలుగు బిల్ తె
ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్
జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
† 2:23 2:23తొలుస్ర్ పుతుత్ క ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్ అనెన్ గెననుక’ మెనయ్, బోదచ అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడితె ఇదిల్ డబుబ్ల్
దెవుల.
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జెయెదె గె,’ మెన జో దెకితె తిలన్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో తెన్ తిలి. 26 “దేముడుచొ కీసుత్ క
తుయి దెకిలెకయ్మొర గెతె”మెనజో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో సుమెయోనుక సూనవ తిలన్.

27జలె, ‘కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజాఁఅసెస్’మెనజోజానిల్ రితి,జయియ్దీసిజోసుమెయోనుదేముడుచి
గుడితె గెతి రితి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నెతికయ్, ఒతత్ గెలన్. ‘తొలుస్ర్ బోద’మెనమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితియేసుచి రిసొ కెరుక మెనయ్,జోక అయయ్సిఁసి
దేముడుచి గుడి తెడిపాయఆన్ తికయ్, 28జోసుమెయోనుజోక దెరపాయదేముడుచి గవురుమ్ సంగ
ఇసిమెనజొఒర కెరల్న్:
29 “ఓ పబువ, ఆఁవ్ తుచొ గొతిత్ సుదొ, అపెప్ సేంతుమ్ తెన్మొర గెతి
సెలవ్ తుయి దెతసి,
తుయిఅంక సంగిలిసి ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసిస్స్,
30తుయి తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక దెక అసిస్.
31ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్చ పెజల్ దెకిత్ రితి
ఈంజ రచచ్న తుయి తెయార్ కెరల్ది.
32యూదుల్ నెంజిలస సతిత్మ్ ఇండితి రితి
ఈంజొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి ఉజిడివాట్ దెకయెదె, చి
తుచయ్ పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క జోవయించి ఉజిడి
‡అనెన్ గవురుమ్ ఆనెదె.”
మెన, సుమెయోను దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక చోండి పుటట్వ సంగిలన్.

33జలె,యేసుచి రిసొ సంగిలిస్ చి రిసొ అయయ్స్ §అబొబ్స్ ఆచారిమ్జా గెల. 34తెదొడి “దేముడుచి
దయతుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్”మెన సుమెయోను జేఁవ్ క దీవెన సంగిలన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
తెన్యేసుచి అయయ్స్మరియక జో సుమెయోను అనెన్ ఇసి మెలన్.
“ఈందె,ఈంజొబోదచి రిసొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జవుల.
గని ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్జాపాడ్ జవుల,
దేముడుచి గురుక ఈంజొ టీఁవ్ దె, చి
ఇనెన్చి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ జిన్ విరోదుమ్ లటట్బుల,
35ఒగగ్ర్ జిన్ చి పెటిట్చి బుదిద్క ‘కీసిచి గే’
చినుక జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొయిజోఈంజలోకుమ్ తెజా అసెస్,
తుచి పెటిట్ ఏక్ కండా బూసి జయెదె
తుక దుకుమ్ జెయెదె,”
మెన సుమెయోను మరియక సంగిలన్.

అనాన్ మెలిమంతిరి కియేసుచి రిసొ ఒతత్ సరద్ లటట్బిల్సి
36 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితి ‘అనాన్’ మెలి మంతిరి దేముడుచి గుడితె తిలి. జా ఆసేరు

పూరుగ్ మ్ చొచి తెగచి మానుస్. పనూయేలు మెలొసొచి దువిసి జయెదె. జా ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచి
మంతిరి. జా బాల తతె పెండిల్ జా సతుత్ వెరుస్ల్ మునుస్స్ తెన్ తిలన్, 37 చి రండెలి జా అపెప్ చెతత్ర్
విసొస్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్జాతా, దేవులుమ్ నేములెత్, చువెవ్తా,రాతిమెదెద్నెపారద్న కెరెతా బకి కెరె తయెదె.
38 తెదొడి జయియ్ గడియయ్ మరియయింసితె జా కెర, యేసుచి రిసొ దేముడుక “ఇనెన్క తెదవ తుయి

‡ 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అనెన్ సొసుట్ మ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33యోసేపునిజుమిఅబొబ్సి నెంజ. ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు సొంత అబొబ్సి జయెదె, గనిమరియయోసేపుక పెండిల్ జా అసెస్ చి దసిస్ మెన్ తయ్.
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దయ కెరల్ది”మెనపారద్న కెరల్న్. అనెన్ తెదొడి *‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక జా కెరయెరూసలేమ్ క విడద్ల్
కెరెదె’మెన రకితమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క “ఈంజొయిజో”మెనయేసుచి రిసొ సంగిలి.

39మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లిస్ తెచ జేఁవ్ కెరుక తిల కమొ ఎతిక్
కెర కేడవ కెర, గలిలయపాంతుమ్ చి జోవయించిసొంత గాఁవ్ జలి నజరేతు గఁవివ్ మరియయింసి అనెన్
ఉటట్ గెల. 40జోబోద వడడ్ డిటుట్ మ్ జలొ, ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ, దేముడుచి దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.

యేసుయెరూసలేమ్ తె పండుగ్ క గెలిసి
41యేసుచ అయయ్సిఁసి వెరుస్ వెరుస్ †పసాక్ పండుగ్ క యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె దేముడుచి గుడితె

గెచుచ్క అలవాట్. 42జలె,యేసుకబార వెరుస్ల్జాతిలిపొదిజోవయించిఅలవాట్ 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’మెనఉచరతా, ఏక్ ఒండిమెదెద్న్ చి ఎదిలి పయానుమ్
గెలి పడొత్ , జోవయించ మానుస్ల్ తె చి గోతుసుదల్ తె చజిల. 45 గని డీసె నాయ్, చి జోక చజన చజన
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెల. 46 ‡ఒతత్ పాఁవిలె, అనెన్క్ దీసి యేసు దేముడుచి గుడితె ఒతత్ పండితుల్ చి
నెడిమిపెసతిలొడీసిలన్. జోజేఁవ్ చకొడొసూన,జేఁవ్ క పసన్ల్ కిపుసితెతిలన్. 47ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్
యేసుచ కొడొ, చి జోచ పసన్ల్ సూన, జోచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ చి రిసొ పండితుల్ క జో దెత జబాబుల్ చి రిసొ
బలే ఆచారిమ్జతె తిల. 48జలె, దసిస్ జతె తతికయ్, అయయ్సిఁసి జోక దెక, జేఁవ్ కి బలే ఆచారిమ్జల,
చి అయయ్సి జోక కిచొచ్ పుసిలిమెలె “కిచొచ్క,పుతత్, అమ్ క ఇసి అలల్ర్ కెరల్ది? ఈందె, అబొబ్ది ఆఁవ్ గొపప్
దుకుమ్ సేడ ఒండి చజితె తిలమ్” మెన సంగిలన్. 49యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “అంచి రిసొ
కిచొచ్క చజుక? ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్చి గెరి తంక మెన తుమ్ నేనుస్ గె?” మెలన్. 50జలె, జో సంగిలి కోడు
జేఁవ్ క అరుద్ మ్ జయెనాయ్.

51జలె, జోవయింతెన్యేసు నజరేతు గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ గెలన్. చి జోవయింతెన్ జిఁయ జేఁవ్ సంగిల్
కోడు రితి ఇండితె తిలొ. అయయ్సి, జలె, దేముడుచి గుడితె జో సంగిలిసి పెటిట్ తియన, ఒతత్ జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్చి రిసొజాచి పెటిట్ ఉచరె తిలి.

52జలె, యేసు ఆఁగ్ క కి బుదిద్క కి వడిడ్లన్, చిమానుస్ల్ జోక మెనిస్తె తిల, చి దేముడుచి దయజోచి
ఉపీప్ర్ తిలి.

3
దేముడు దెతి రచచ్నకయోహాను సాటప్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12;మారుక్ 1:1-8;యోహా 1:19-28)

1 తిబెరియ మెలొ సర్ రానొ పనర వెరుస్ల్ రోమ్ పటున్మ్ తెంతొ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి
పొది, జోవయించి తెడి పొంతి పిలాతు యూదయ పదేసిమి అదికారి జాతా, హేరోదు మెలొసొ గలిలయ
పాంతుమ్ తెఅదికారిజాతా,జోచొబావొసిపిలిప్ ఇతూరయఅనెన్ తకోనీతిమెలపాంతుమ్ లుతెఅదికారి
జాతా, లుసానియఅబిలేనేపాంతుమ్ తె అదికారి జాతా, 2అనాన్ మెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జాతా,
దూజాంవొస్జలొ కయపతెదొడిఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజాతిలిపొది, జెకరాయ్చొపుతుత్ సియోహాను బయిలు
దేసిమి *బులెత్ తిలిపొది, దేముడుచిజో సంగుక తిలి కబుర్ జోక అయ్ లి. 3జలె,జోచి కబుర్ జో సంగుక
దేముడు తియారికయ్, “తుమ్ చిపాపల్ చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా, అమ్ చొ దేముడు తుమ్ చిపాపుమ్
* 2:38 2:38యూదుల్మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చబాదల్ తెంతొ చి రచచ్నక రకితె తిలె, చి ఆకర్ క జయిఎతిక్ కిమారుస్ప జయెదె,
గని అపెప్చిమటుట్ 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. జామదెనె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జోవయింక ఏలుప కెరె తిల, చి ‘జా బాద తెంతొ కి రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్ క విడద్ల్
కెరెదె’ మెలి రితి ఉచరె తిల. † 2:41 2:41 ‘పసాక్ పండుగు’ మెలె, పూరుగ్ మ్యూదుల్ ఐగుపు (ఐగుపు) దేసిమి గొతిమానుస్ల్ జా
విడద్ల్ జా జా దేసిమ్ తెంతొ బార్ జాసొంత దేసిమి అయ్ లిసి ఏద కెరి పండుగు. ‡ 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిరతి గెతికయ్, డీసిలన్’.
ఇసి మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి: 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. * 3:2 3:2 1:80 దెక.
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చెమించుప కెరి గురుక తుమ్బాపిత్సుమ్ నఙన” మెనయోరాద్ ను గాడు పాసి ఒండి బుల బుల సాటప్ కెరె
తిలన్. 4దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాచకోడు రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగిడిల్ రితి;
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి జా, అంచి అవాడ్ రితొజా,
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా
మెన, బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.
5ఎతిక్ డొంగుర్, ఎతిక్ మెటట్ , ఎతిక్ లోయసదూనుమ్ జవుల,
వంకుడ వటొట్ తినన్గ జవుల, చి గరుక్ తిల వటొట్ మినన్ జవుల,
6దేముడుమానుస్ల్ క కీసి రచిచ్ంచుప కెరెదె గే ఎతిక్జిన్ దెకుల.” మెన రెగిడిల్ కోడు.

బాపిత్సుమ్ క అయ్ లసకయోహాను గోల కెర బుదిద్ సంగిలిసి
7జలె,జోచిఅతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుకమెనబార్ జల ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ క దెక కెర,యోహానుజోవయింక

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

10జో ఇసి సంగితికయ్, “దసిస్ జలె, అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే అమ్ క సంగు” మెన జనాబ్ పుసిల, 11జో
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “కకక్ దొనిన్ సొకక్ల్ తవుల గే, ఎదగ్రె సొకక్ నెంజిలొసొక ఏక్ దెంక.
కకక్ అనిన్మ్ తిలె, జో అనిన్మ్ నెంజిలొసొక అనిన్మ్ దెంక.” మెలన్. 12జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన
సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ కి యోహానుతె అయ్ ల, చి “గురుబాబు, ఆమ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన పుసిల. 13జో
జోవయింక, “తుమ్ కెదిద్ సిసుత్ నఙుక నాయిమ్ తయెదె గే, తెదిద్లి నఙ. అనెన్ ఒగగ్ర్ నఙ నాయ్” మెలన్.
14 “ఆమ్, జలె, కిచొచ్ కెరుక?” మెన సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ పుసిలె, యోహాను జోవయింక, “బియఁడ
జవుస్,ఆరిచ నిందల్ కెర జవుస్, కచి ఆసిత్ దొరుక్ కెరననాయ్. దసిస్ కెరెల్ చోరిల్ రితి జయెదె. జాపోన, గని
తుమ్ చినాయిమ్తెన్ 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”మెనపెటిట్ ఉచరంతెతతికయ్, 16జోఇసిమెనజబాబ్దిలన్. “ఆఁవ్పానితెతుమ్ కబాపిత్సుమ్
దెతసి, గనిఅంచి కంటఅదికారుమ్తిలొసొజెతయ్. జోచచటొట్ తెచజోడుల్ చవాలివొయిపుకజలెకు అంక
విలువ నాయ్. జో, జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్, †ఆగి తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెయెదె. 17జోచి
పూనితి సూపుజోచి అతిత్ అసెస్. జోచి కెలిన్ సుబుమ్ కెర జోక కామ్ క జెతి పంటొ గుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవ,
కోవిజవుక నెతిరిల్ ఆగితెపోటు గల డయగెలెదె,”మెనయోహాను సంగిలన్. 18ఒగగ్ర్ దస దయిరిమ్కొడొ
సంగిత జాగర సంగిత కొడొ తెన్ పెజల్ క దేముడు దెతి రచచ్నచి రిసొయోహాను 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 రిసొయోహాను జోవయింక గోల కెరె తిలన్, చి రిసొ
20అనెన్క్ పాపుమ్ కి కెరల్న్. కిచొచ్ మెలె,యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గలిలన్.

యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి

† 3:16 3:16బారికుల్ 2:3-4 దెక. అనెన్ అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ఆగిక బఙార్ గట సుబుమ్ కెరుక జయెదె, నెంజిలె, ఆగితె
అరిప్తుమ్ దెతిసి సుబుమ్ జయెదె. దసిస్, ఆగిచిబాపిత్సుమ్మానుస్చి ఆతమ్క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సుబుమ్ కెరిస్ క టాలి గురు
జయెదె.
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21జా నే జతె అగెగ్, జలె, పెజల్ ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్ నఙన్ తికయ్, యేసు కి బాపిత్సుమ్ నఙన పారద్న
కెరె తతికయ్, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి. 22 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పారవ్ పిటట్చి రితి ఉత జా, జోచి
ఉపిప్రి టీఁవిలి,చి “తుయిఅంచొపేమతిలొపుతుత్ . తుచి రిసొఅంక సరద్సంతోసుమ్”మెన, పరలోకుమ్
తెంతొ అవాడ్ అయ్ లి.

యేసుచి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి
23యేసు సేవ మొదొల్ కెరిల్ పొది, జోచి వయసు పాసి పాసి ముపప్య్ వెరుస్ల్ జా తిలి. ‡యేసుక

యోసేపుచొపుతుత్ సి మెంతె తిల.
యోసేపుహేలీచొపుతుత్ సి, 24హేలీమతత్తుచొ పుతుత్ సి,
మతత్తీయ లేవీచొపుతుత్ సి, లేవీమెలీక్చొపుతుత్ సి,
మెలీక్యనన్చొపుతుత్ సి,యనన్యోసేపుచొపుతుత్ సి,
25యోసేపుమతత్తీయచొపుతుత్ సి,మతత్తీయ
ఆమోసుచొపుతుత్ సి, ఆమోను నాహాముచొపుతుత్ సి,
నాహాము ఎసిల్చొ పుతుత్ సి, ఎసిల్ నగగ్యిచొపుతుత్ సి,
26నగగ్యిమయతుచొపుతుత్ సి,మయతు మతత్తీయచొపుతుత్ సి,
మతత్తీయ సిమియచొపుతుత్ సి, సిమియయోశేకుచొ పుతుత్ సి,
యోశేకుయోదాచొపుతుత్ సి, 27యోదాయోహనన్చొపుతుత్ సి,
యోహనన్ రేసాచొపుతుత్ సి, రేసా జెరుబాబ్బెలుచొ పుతుత్ సి,
జెరుబాబ్బెలు సయలీత్యేలుచొపుతుత్ సి, సయలీత్యేలు నేరిచొ
పుతుత్ సి, 28నేరి మెలీక్చొపుతుత్ సి,మెలీక్ అదిద్చొ పుతుత్ సి,
అదిద్ కోసాముచొపుతుత్ సి, కోసాము ఎలమ్దాముచొపుతుత్ సి,
ఎలమ్దాము ఏరుచొ పుతుత్ సి, 29ఏరుయెహోసువచొపుతుత్ సి,
యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుతుత్ సి, ఎలీయెజెరుయోరీముచొ
పుతుత్ సి,యోరీముమతత్తుచొ పుతుత్ సి,మతత్తు లేవీచొపుతుత్ సి,
30లేవీ సిమోయ్నుచొ పుతుత్ సి, సిమోయ్నుయూదాచొపుతుత్ సి,
యూదాయోసేపుచొపుతుత్ సి,యోసేపుయోనాముచొపుతుత్ సి,
యోనాము ఎలాయ్కీముచొపుతుత్ సి, 31ఎలాయ్కీము మెలెయాచొ
పుతుత్ సి,మెలెయామెనన్చొపుతుత్ సి,మెనన్ మతత్తాచొపుతుత్ సి,
మతత్తానాతానుచొపుతుత్ సి,నాతాను దావీదుచొ పుతుత్ సి,
32దావీదుయెసస్యిచొపుతుత్ సి,యెసస్యి ఓబేదుచొ పుతుత్ సి,
ఓబేదు బోయజుచొపుతుత్ సి,బోయజుసలామ్నుచొ పుతుత్ సి,
సలామ్ను నయసోస్నుచొ పుతుత్ సి, 33నయసోస్ను
అమిమ్నాదాబుచొపుతుత్ సి, అమిమ్నాదాబు అరాముచొపుతుత్ సి,
§అరాము ఎసోనుచొపుతుత్ సి,
ఎసోము పెరెసుచొ పుతుత్ సి, పెరెసుయూదాచొపుతుత్ సి,
34యూదాయాకోబుచొపుతుత్ సి,యాకోబు ఇసాస్కుచొ పుతుత్ సి,
ఇసాస్కు అబాహామ్ చొపుతుత్ సి, అబాహామ్తెరహ చొపుతుత్ సి,
తెరహ నాహోరుచొపుతుత్ సి, 35నాహోరు సెరూగుచొ పుతుత్ సి,
సెరూగు రయూచొపుతుత్ సి, రయూ పెలెగుచొ పుతుత్ సి,
పెలెగు హెబెరు పుతుత్ సి,హెబెరు షేలహ పుతుత్ సి, 36షేలహ
కేయినానుచొపుతుత్ సి, కేయినాను అరప్కష్దుచొ పుతుత్ సి,
‡ 3:23 3:23 గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ ఆతమ్కయ్ మరియయేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38.
§ 3:33 3:33 నెంజిలె, అరాముచి కోడు సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్.
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అరప్కష్దు సేముచొపుతుత్ సి, సేము నోవహ చొపుతుత్ సి,
నోవహ లెమెకుచొ పుతుత్ సి, 37లెమెకు మెతూసెలచొపుతుత్ సి,
మెతూసెలహనోకుచొ పుతుత్ సి,హనోకుయెరెదుచొ 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,జోయోరాద్ ను గాడు పకక్ ముల దా,జాఆతమ్ జోక
పెలవ నెతికయ్, ఒతత్ల్ తొచి బయిలు దేసిమి గెచచ్, ఒతత్ బులెత్ తిలన్. 2జా డొంగుర్ దేసిమి దొనిన్ విసొస్
దీసల్ తిలన్ క సయ్ తాన్జోకపాపుమ్ కెరవుకమెనఉచర,జాదొనిన్ విసొ దీసల్ అలల్ర్ కెరె తిలన్. జేఁవ్
దొనిన్ విసొపొదుల్ గెతికయ్,యేసుక చూ కెరిల్.

3తెదొడి సయ్ తాన్యేసుతెజా కెర జోక, “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె,ఈంజొ పతుత్ రు పోడియొ
జతి రితి సంగు”మెలన్. 4యేసు జోక ఇసి సంగిలన్,
“*మాములుమ్పోడిచి సెకి తెన్మానుస్ల్ జితి నాయ్. †‡దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”
మెలన్.

5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక ఒగగ్ర్ డోంకుతె కడ నా కెర, ఎకిక్ నిముస్మ్ కయ్ జోక ఒండి లోకుమ్ చ
రాజిమ్ లు దెకవ కెర, 6 “ఈంజ ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరి అదికారుమ్, ఈంజేఁవ్ రాజిమ్ లు ఎతిక్తె
తిలిస్ చి గవురుమ్తుక దెయిందె. ఈంజఎతిక్ అంచిఅతిత్ అసెస్, కకక్ దెయిందె గేఅంచి 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.”

9తెదొడి సయ్ తాన్యేసుకయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కడనా 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. 12యేసు 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 దసిస్ అలల్ర్ కెరిందె’మెనయ్ఉచర, ఉటట్ గెలన్.

* 3:38 3:38 మెలె, మానుస్ల్ ఎతిక్తె జోకయ్ దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్. * 4:4 4:4 మతత్యి 4:4 దెక. † 4:4 4:4

ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు రితి ఇండితిసి. ‡ 4:4 4:4 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 8:3. § 4:8 4:8 దివ్తీయోపదేశ

కాండుమ్ 6:13. * 4:11 4:11 కీరనలు 91:11, 12. † 4:12 4:12 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 6:16.
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యేసు తొలిల్తొ గలిలయతెబోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:12-17;మారుక్ 1:14-15)

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

16 జో బాల తతె తెంతొ వడిడ్లి ఒతత్చి నజరేతు గఁవివ్ యేసు అయ్ లన్, అనెన్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి
యూదుల్ చిసబగెరలెగెలన్. రోజుకసెలవ్ కడదీసిదసిస్ సబగేరి గెచుచ్కజోకఅలవాట్. జలె,జయియ్దీసి
ఒతత్చి సబగేరి గెచచ్ కెర, దేముడుచి కొడొ సదు కెరుక మెన టీఁవిలన్. 17జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
యెసయాపుసత్కుమ్ తెచి కొడొ సదు కెరుస్ మెన జోచి అతిత్ దిల, చిజాఉగడ్ కెర, సదు కెర సూనయ్ లన్.
18 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంచి పెటిట్ అసెస్.
బీద సుదల్ క సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ
జోజోవయించి ఆతమ్సెకి అంచి బోడి సువ దా
అదికారుమ్దా అసెస్.
జేలి జలస విడద్ల్ జతిసి
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి, పడొత్
గుడిడ్ జలస అనెన్ దెకితిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి,
అనెన్మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ కెరమానుస్ల్ చబాదల్
ఆఁవ్ పిటట్వ దస బాదల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరి రిసొ,
19 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు
జోచి దయమానుస్ల్ క దెకయెదె’మెన
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రిసొయి
జోఅంక తెదవ అసెస్”
మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయాచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడు యేసు సదు కెర సూనవ కెర, 20 జా
పుసత్కుమ్ డంప కెర,జాసబగేర్ చొ సేవ కెరొస్ క అనెన్ దా కెర, అనెన్ వెసిలన్. జాసబగేరి తిలస ఎతిక్జిన్
జోక చెంగిల్ దెకితె తిల.

21తెదొడిజోవయింక, “దేముడుచి కొడొతెచ ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క సూనయ్ ల కొడొఆజి ఎతిక్ జరుగ్ జంక
దెర అసిత్” మెన సంగిలన్. 22 తెదొడి, “చెంగిలొ మానుస్, ఈంజొ సంగిల కొడొ నిజుమి సతిత్మ్ చ” మెన
జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగతా, “గనిఈంజొయోసేపుచొపుతుత్ సి, నెంజె గె?” మెనఅనెన్ ఇదిల్ అనామ్నుమ్జా
సంగిల.

23జలె,యేసుజోవయించిబుదిద్ జాన కెర,జోవయింకఅనెన్, “డాకట్ర్,తుకయ్తూయిచెంగిల్ కెరను”
మెంతె అంక, అనెన్ §“కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె ఇస దస వెలెల్ల కమొ కెరల్న్ మెన తుచి రిసొ సూన
అసుస్మ్. ఇనెన్ కి తుచి సొంత దేసిమి దస కమొ కెరు మెన అంక సంగితె, కిచొచ్గె?” 24అనెన్, “తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ కేన్ మానుస్క కి జోచి సొంత దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ జతినాయ్”మెలన్.

25 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది, తినిన్ వెరుస్ల్ నర పూరి
కిచొచ్ పాని పెటె నాయ్. చి ఒండి దేసిమి ఒగగ్ర్ కరు జా గెలి. జలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ అమ్యూదుల్

‡ 4:16 4:16యూదుల్ చిఅలవాట్తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్నే 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’మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్
ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి. § 4:23 4:23 కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ కి జోవయించి దేసిమ్ చి పటున్మ్, దసిస్ లటట్బ్ తతి.
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మొతుత్ మ్ తెజాపొది ఒగగ్ర్ జిన్ రండెలివొ తిల. 26గని జేఁవ్మొతుత్ మ్ జిన్ తె ఎకిల్తె కి దేముడు ఏలీయాక
తోడు తెదయె నాయ్. సీదోను పాంతుమ్ చి సారెపతు గఁవివ్చి *రండెలి ఎకిల్తె జోక తోడు తెదయ్ లొ.
27పడొత్ ,దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొఎలీషాచికాలుమ్అమ్ చ †ఇసాయేలుల్ తెవెలిల్ రోగుమ్దెరల్మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్ తిల. జలె, జోవయింతె కో కి చెంగిల్ జతి నాయ్. గని సిరియ దేసిమ్ చొ అమ్ చొయూదుడు
నెంజిలొ ‡నయమానుయిచెంగిల్జలొ;యేసు సంగిలన్. 28జలె,యూదుల్ కనాయ్, గని వేర దేసిమ్ చక
దేముడు చెంగిల్ కెరయ్ లిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి సూన కెర,జాసబ గెరితె తిలయూదుల్ ఎతిక్జిన్ క
ఒగగ్ర్కోపుమ్అయ్ లి. 29జేఁవ్ఉటట్ జా,యేసుకపటున్మ్తెంతొఉదడకెర,జోవయించిపటున్మ్టీఁవిలి
మెటట్చి కొసా ఎద ఉదడల్; ‘ఒతత్ తెంతొ గలి జవుస్’ మెన సేడయ్ తి రిసొ, 30 గని యేసు పమాదుమ్ నే
జతెజోవయించి నెడిమి తెంతొబార్జాజో గెచుచ్క ఉచరిల్ వాట్ క గెలన్.

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

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

33 జలె, జేఁవ్ తిలి సబ గెరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ తిలొ. జో జలె, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన
కేక్ గలన్ మెలె, 34 “ఓ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుపబు, అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్? అమ్ క పాడ్ కెరుక జా
అసిస్స్ గె? తుయి కొనొస్ గే ఆఁవ్ జాని. తుయి దేముడుచి §సుదిద్ తిలొసొ తుయి, అమ్ క ములు” మెన
కేక్ గల సంగిలొ. 35యేసు, జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క ముల దా గో!” మెనజోమానుస్క దెరిల్ బూతుమ్ క గోల
కెరల్న్. గోల కెరికయ్, ఎతిక్జిన్ చి నెడిమి బూతుమ్ జోమానుస్క సేడవ దా, జోక పమాదుమ్ నే కెరె జోతె
తెంతొ బార్ జలన్. 36 జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “ఇనెన్చి కోడు కిచొచ్ అదికారుమ్ చి?
బూతల్ క గో! మెన ఆడ దెతయ్, చి జేఁవ్ బార్ జా గెతతి”మెన ఆచారిమ్జా సంగిల. 37జా దీసి తెంతొ
ఒండిపాంతుమ్ తెజో కెరల్ కమొచి రిసొజాన్ ల.

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

38జలె,యేసు ఉటట్ సబ గెరి తెంతొబార్జా సీమోనుచి గెరి గెలన్. జలె, సీమోనుచి అతత్స్ క జొరొజ్ తా
ఆఁగ్ ఒగగ్ర్తాత్తతికయ్,జాక “చెంగిల్ కెరు”మెనజేఁవ్ బతిమాలప్జాసంగిల,చి 39యేసుజాచిపాసి
టీఁవ జొరోజ్ క గోల కెరికయ్,జొరొజ్ చటుక్న గెలి, చి బేగి జా ఉటట్ కెర, జేఁవ్ క సవెచన కెరిల్.

40జా సంజె పొదుద్ గెతె తతికయ్, కచమానుస్ల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ జొరొజ్ల్ తిల గే, యేసుతె జోవయింక కడ
ఆనల్, చి జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్క చడ, చెంగిల్ కెరల్న్. 41 అనెన్, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ తెంతొ బూతల్
బార్జా, “తుయి, దేముడుచొపుతుత్ సి.” మెన కేక్ గల. గని జేఁవ్ బూతల్ కయేసు గోల కెరల్న్,అనెన్ జేఁవ్
లటట్బుక సెలవ్ దెయెనాయ్. కిచొచ్క మెలె,జోక *‘కీసుత్ యి’మెన జేఁవ్ జానిల్ రిసొ.

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

42రాత్పాయితికయ్,యేసుబార్జాకోయినెంజిలిటాన్ తెగెలన్, గనిపెజల్జోకచజనజోతెఅయ్ ల,
చి “అమ్ క ముల దా గోనాయ్”మెనజోఉటట్ గెచుచ్క అడుడ్ కెరక్ దెకిల. 43జోజోవయింక, “దేముడుచి

* 4:26 4:26 జా రండెల్ మానుస్క కతిసి నెంజితికయ్, ఏలీయా పారద్న కెరొల్ , చి సరిపుచుప జతిసి ఒతత్ తెంతొ జేఁక దొరుక్ జతె తిలి,
చి పుతుత్ సి మొరికయ్, ఏలీయాపారద్న కెరికయ్, జిలన్. 1 రానల్ పుసత్కుమ్ 17 అదయ్యిమ్. † 4:27 4:27 మెలె ‘యూదుల్ తె’.
‡ 4:27 4:27రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 5 అదయ్యిమ్. § 4:34 4:34 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ * 4:41
4:41 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుపూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ.
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†రాజిమ్ చి రిసొచి ‡సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ అనెన్ తిల పటాన్ల్ తె కి సూనపుక అసెస్. ఈంజయ్ కామ్ కయ్
దేముడు అంక తెదవ అసెస్.” మెన జబాబ్ దిలన్. 44జలె, §యూదయ దేసిమ్ చ సబ గెరలె బుల బుల
యేసు బోదన కెరె తిలన్.

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

1జలె ఏక్ దీసి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసు *గెనేన్సరెతు మెంతి గాడు పాసి టీఁవ తతికయ్, దేముడు దిలి
†కోడు సూనుక జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రిసొ, పెజల్ బెర జా జోచి ఉపిప్రి డంకి జల. 2 జలె, గాడు
సొడి దొనిన్ దోనివొ తిలిసియేసు దెకిలన్. జాలరుల్ జోవయించ జేఁవ్ దోనివొ తెంతొ ఉతజాఁత జోవయించ
వలల్ దోవితె తిల. 3జేఁవ్ దోనివొతె ఏక్ సీమోను మెలొసొచి, జో సీమోనుచి దోనితెయేసు వెగ కెర, జోక
“ఒడుడ్ తెంతొ దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు” మెన సంగిలన్, చి పెలవ దెతికయ్, యేసు వెస కెర, దోని తెంతొ
పెజల్ క బోదన కెరుకమొదొల్ కెరల్న్.

సీమోనీంసి ఒగగ్ర్మొసస్ దెరి రితియేసు కెరిల్ వెలిల్ కామ్
4యేసుబోదన కెర కేడయ్ లి పడొత్ , “దీగు తిలిస్ తె తుమ్ చ వలల్ గల చిమొసస్ దెరె”మెన సీమోనుక

సంగిలన్. 5దసిస్ సంగితికయ్, “గురుబాబు,ఒండిసరారాతివలల్గలతిలమ్, గని కిచొచ్ దెరుమ్నాయ్.
గనితుయిసంగిలె,అమ్ చవలల్ గలుమ్ దె”మెనసంగ 6గలిల,చిఒగగ్ర్మొసస్ వలతెసేడిత్కయ్, వలల్
కుటిట్త్ రితిజల. 7అనెన్క్దోనితెతిలజోవయించగోతుసుదల్ క “తుమ్తోడుజా”మెనసయ్ న కెరల్. జేఁవ్
తోడు అయ్ ల, చి జేఁవ్ దొనిన్ దోనివొ బెరు బెరయ్ ల, చి దోనివొ బుడుడ్ క దెరల్.

8జరుగ్ జలిసిజోసీమోను పేతురు దెక కెర,యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడ, “పబువ,అంకములదాఉటట్ గో,
ఆఁవ్పాపుమ్సుదొ”మెనసంగిలన్. 9కిచొచ్కమెలె,జేఁవ్దెరల్మొసస్చికొటెట్ ఎదివాట్మెనదెక కెర,జోకి,
జోతెన్తిలసఎతిక్జిన్ కి ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జల. 10దసిస్ సీమోనుమొసస్ దెర జటుట్ చ జెబెదయిచపుతత్రుల్
యాకోబు చి యోహాను కి, జో తెన్ ఆచారిమ్ జల. యేసు, జలె, “తుమ్ బియఁ నాయ్. అపెప్ తెంతొ,
మానుస్ల్ అంక నంపజతి రితి జోవయింక కడ ఆన్ త జాలరుల్ తుమ్ జసెత్” మెన సీమోనుక సంగిలన్,
11జలె, దోనివొ ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆన కెర, ఎతిక్ ముల దా, యేసుచ సిసుస్ల్ జంక జోచి పటిట్ గెచచ్, జో తెన్
బులుక దెరల్.

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

12యేసు ఏక్ గఁవివ్ తిలి పొది, వెలిల్ రోగుమ్ బెరు తిలొ ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ, అనెన్, యేసుక దెక
సెరున్ సేడ, “పబు, తుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ‡తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన బతిమాలప్ జా
సంగిలన్. 13దసిస్ సంగితికయ్,యేసు ఆతు చంపొ కెర జోక చడ, “తుయిచెంగిల్ జంక, అంక ఇసుట్ మి.
† 4:43 4:43 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, ‘పరలోకుమ్’ ఏక్ అరుద్ మ్, గనిఅనెన్ కిచొచ్మెలె,జోపరలోకుమ్తెంతొ
ఏలుప కెరిసి. జోఏలుప కెరిసిమెలె,ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ ఎదారుద్ మ్ ఈంజలోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గనిమదెనె కి 1. జోక నంపజల
మానుస్ల్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోచి సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్. ‡ 4:43 4:43 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమ్ చి రిసొచి మెలె, జోచి రాజిమ్ పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్, మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి
కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్జోదొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్.
§ 4:44 4:44 ఇనెన్ ‘యూదయదేసిమ్’మెలె,యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్. మెలెయూదయపదేసిమ్ కి, సమరయపదేసిమ్ కి, గలిలయ
పాంతుమ్ 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. ‡ 5:12 5:12
జా దేసిమి వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, సుదిద్ జలన్ మెన తెదొడ్ చయూదుల్ సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె,
‘జో గఁవివ్ తంక గారు’మెలి రితి ‘జోచిజబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’మెలి రితి బిఁయ కెర, గఁవివ్ తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ
వెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘అనెన్ సుదిద్ జలొ’మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల. 17:14చి ఎటొట్ చి కోడు కి దెక.
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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 కెరొపూజరితె గెచచ్, తుచి
ఆఁగ్ చెంగిల్ జలిసిజోక దెకవ,మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి రితి, తుయిచెంగిల్ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్
దెకయ్ తి రితి, ఒతత్ కానుక దేసు.”

15 “కకక్ సంగు నాయ్” మెన జో మానుస్క యేసు సంగ తిలె కి, అగెగ్చి కంట అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
యేసుచి రిసొ §సూనల్, చి ఒగగ్ర్ జిన్ “యేసుచి బోదన సూనుమ్ దె” మెన, “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె”
మెన బెర జెతె తిల. 16 గని ఎకెక్క్ సుటుల్ యేసు కో నెంజిలిటాన్ తె గెచచ్ *పారద్న కెరెదె.

ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగిక చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 9:1-8;మారుక్ 2:1-12)

17ఏక్ దీసియేసు బోదన కెరె తతికయ్, పరిసయుయ్ల్ చిమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పాసి
వెస తిల. ఈంజేఁవ్ గలిలయపాంతుమ్ చచియూదయపదేసిమ్ చిగాఁవొవ్ ఎతిక్ తెంతొచియెరూసలేమ్
పటున్మ్ తెంతొజా తిల. అనెన్,మానుస్ల్ చ జొరొజ్ల్ బాదల్ జో గెచచ్వుక మెనయేసు దేముడుచి సెకి తెన్
తిలొ. 18 జలె, కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, ఓదె, వాతుమ్ జొరొజ్ తెన్ తిలొసొ ఉటుట్ 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 నాయ్ మెన, ఒరెన్ వెగ కెర, జో
తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర, జా బొరొ వాట్ పెజల్ చి నెడిమియేసుచి పురెతొక జోమానుస్క
అంతురొన్ తెన్ ఉతవ దిల.

20జలె, జేఁవ్ కడ ఆనల్ మానుస్ల్ చి జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్చి నముకుమ్యేసు దెక కెర, “నేసత్ము,
తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్” మెనజో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క సంగిలన్. 21జో దసిస్ సంగితికయ్,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ బమమ్ జా, “ఈంజొమానుస్ కొనొస్? ఇసి లటట్బ
దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్ కెరయ్. దేముడుక పిటట్వ కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిరి!” మెన
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

22జలె, జేఁవ్ అనామ్నుమ్ జా లటట్బంతె తిలిసియేసుపూరి జాన కెర, జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “తుమ్ చిపెటిట్ కిచొచ్క దసిస్అనామ్నుమ్తియంతసు? 23 ‘తుచిపాపల్చెమించుపజాఅసిత్’మెనుక
సులుల్ గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే తుమ్ ఉచర. 24 జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక,
ఈంజయి లోకుమ్ తె కి పాపల్ చెమించుప కెరి అదికారుమ్ అసెస్ మెన రుజుజ్ 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!” మెనయేసు సంగిలన్. 25బేగి జోమానుస్, జో ఎంగడ్ తిలిసి ఉకుక్ల
వయన, దేముడుచి గవురుమ్సంగ, సంగ గెరి ఉటట్ గెలన్. 26దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క దెరిల్, చి “ఆజి బలే ఆచారిమ్ చి కామ్ దెకిలమ్”మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరల్, చిజోచి సెకిచి
ఉపిప్ర్ చి బయిమ్జోవయించి పెటిట్ బెరిల్.

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

27 ఇనెన్చి పడొత్ , యేసు బార్ జా ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ ఎకిక్లొక దెకిలొ. జోచి నావ్
‡లేవీ. జో సిసుత్ నఙితి టాన్ తె వెస తిలన్, చి “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు తుయి జా” మెనయేసు

§ 5:15 5:15జొయియ్మానుస్ సూనయ్ తె తిలొ. మారుక్ 1:45. * 5:16 5:16 దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్ సూనుక మెన, జోచి
సెకిక అనెన్ సెకి జంక మెన. † 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 మ్ పొది కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక జో సంగ తిలొ, చి
సగుమ్ తె జయిటాలిక జోవయింక ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగడ్ అసిత్. దానియేలు 7:13 దెక. ‡ 5:27
5:27మారుక్తె కి జోక ‘లేవీ’మెన రెగడ్ అసెస్. జోచి అనెన్క్ నావ్ ‘మతత్యి’;మతత్యి 10:3.
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జోక బుకారల్న్. 28 బుకారికయ్, సుంకరొ జలొ జో లేవీ, ఉటట్ జోచి కామ్ ఎతిక్ ముల దా, యేసుచి పటిట్
ఉటట్ గెలన్.

29 లేవీ యేసుక గెరి కడ ఆన కెర, జోక వెలిల్ విందు దిలన్. సిసుత్ నఙితస చి వేర మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక వెసిల. 30 జలె, పరిసయుయ్ల్ చి జోవయింతెన్ బెదిత మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స జా దెక కెర, “§సిసుత్ నఙితస తెన్ *పాపుమ్ కెరల్ సుదల్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్క వెస
అనిన్మ్ కతత్సు?” మెన యేసుచ సిసుస్ల్ క గోల కెరల్. 31 దసిస్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్మెనచిననల్సడాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసకడాకట్ర్ అవ్ సురుమ్
నాయ్. 32జలె, ‘పాపుమ్కెరొల్సొఅమ్’మెనచినంతసక ‘జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొదుకుమ్జాముల
దెతు’,మెనజోవయింకయ్ బుకారుక మెన అయ్ లయ్ గని ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ నెంజుమ్, అమ్ క పునిన్మ్’
మెనఉచరంతసక బుకారుక నాయ్”మెనజోవయింకయేసు సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17;మారుక్ 2:18-22)

33 జలె, సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుక, “యోహానుచ సిసుస్ల్ చువెవ్ తా పారద్న కెరుక అలవాట్.
పరిసయుయ్ల్ చ సిసుస్ల్ కి దసిస్ కెరుల, గని తుచయ్ సిసుస్ల్ కంక పింక జతతి” మెన అనామ్నుమ్ తెన్
పుసిల. 34యేసు జోవయింక ఇసి సంగిలన్. “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ తిలె పొది
పెండిల్ విందుక బుకారల్స చువెవ్ తతి రితి కెరుక జయెదె గె? 35జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి నెడిమి
తెంతొజోక †దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ దీసల్ క జోచమానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల”మెలన్.

36యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి కి సంగిలన్. కిచొచ్ మెలె, “నొవి పాలుమ్ తెంతొ గండ చిర పొరిన్
పాలుమ్ తెమాసిక గలిత్ నాయ్. దసిస్ కెరెల్, జానొవిపాలుమ్ చిరి జా తయెదె, చి జా గండ పొరిన్ పాలుమ్
తెన్ బెదె నాయ్. 37 పడొత్ జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి కాయ తెన్ కో సువితి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,జాకాయపొరిన్ జలి రిసొ దసిస్తె నొవి దాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన,జాకాయపులుక నెతెచి రిసొజా
రసుస్మ్పొంగుప జలెపొదిజాకాయపుటెట్దె. పుటిట్లె,జారసుస్మ్ సూఁయిజయెదె, చికాయకిపాడ్జా
గెచెచ్దె. 38నొవిదాచ రసుస్మ్ నొవి కాయల్ తె సువుక అసెస్. 39అనెన్,తొలితొపొరిన్ దాచ రసుస్మ్ పియ
తిలె,నొవిదాచ రసుస్మ్ క కోర్ ప జతినాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘నొవిచి కంటపోరిన్చి 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. 2జలె, పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్ పాసి తా యేసుచ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి ‘కామ్ కెరిల్ రితి జతయ్’ మెన,

§ 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 చయూదుల్ ‘అమ్ క నీతి, చి వేర
జాతివొకనాయ్’మెనుల. రోమ్దేసిమ్ చమానుస్ల్యూదుల్ నెంజితి,చిసిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ యూదుల్ నెంజిలసచిసేవ కెరె తిల. జాకయ్
యూదుల్ జోవయింక నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. * 5:30 5:30 ‘పాపుమ్సుదల్’మెన కిచొచ్క సంగిలమెలె, జేఁవ్ పండితుల్ సికడిత్ నీతి
నే కెరంతసక దసిస్ నిసాక్రుమ్ దెకుల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ నిజుమిఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు ‘పాపుమ్’మెంత కమొకఅలవాట్
జా తవుల, గని సగుమ్ జిన్ ఎకిక్ పండితుల్ చి కోడు పిటట్య్ తతి. † 5:35 5:35 ‘పెండిల్ఉబేడొ’ మెన జోవయించి రిసొ జొయియ్ టాలి

సంగితయ్. జోవయింక పడొత్ క విరోదుమ్సుదల్ దెరమారుల, గెద. * 6:1 6:1యూదుల్ చిఅలవాట్తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్
కామ్నే కెరె దేముడుకజొకరి దీస్. విసాంతి దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించసబ
గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్
కామ్ కెర నాయ్’మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే
కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి తుమ్ కిచొచ్క కెరసు?” మెన జోవయింక గోల కెరల్.
3జలెయేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “పూరుగ్ మ్ తిలొదావీదు రానొ,జోక, చి జో తెన్ తిలసక కి
చూ కెరికయ్, జాచి రిసొ కిచొచ్ కెరల్ గే, కెఁయ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె, దావీదు
దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్ తిల పూజరుల్ దేముడుక అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ వెంటన, జేఁవ్
పోడియొపూజరుల్ యి కంక జయెదె గని అనెన్ కో కంక జయె నాయ్మెన జానెల్ కి, జేఁవ్ పోడియొ వంట
దా, దావీదు కి జో తెన్ తిలస కి నాయిమ్ నెంతె కి కయ్ ల.” మెలన్. 5తెదొడి జోవయింక అనెన్, “సెలవ్
కడనిల్ దీసిచిఉపిప్రి †ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకఅదికారుమ్అసెస్”మెనజేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క
సంగిలన్.

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

6అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసియేసుజాపటున్మ్ తెచియూదుల్ చిసబ గెరి గెచచ్ పెసబోదన కెరె తతికయ్,
ఒతత్ ఉజిల్ ఆతు లంబ గెలొమానుస్ ఎకిక్లొ తిలొ. 7 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి
పరిసయుయ్ల్ యేసుక 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 నేరిమ్వయడుక జయెదె”మెనఉచరఅసిత్. 8గని జేఁవ్ చిమెనుస్తెఉచరిల్సియేసుక
ఎరెక్, చి ఆతు లంబ గెలొజోమానుస్క కిచొచ్ మెలొమెలె, “ఇతత్ల్ జా ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నెడిమిటీఁవ.”
మెలన్, చిజోఉటట్ 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
గలజోవయింతెఎతిక్మానుస్క చెంగిల్దెక కెర,ఆతు లంబ గెలొమానుస్క దెక, “తుచొఆతు చంపొ కెరు”
మెన సంగిలన్, చియేసు సంగిల్ రితి జోమానుస్ కెరికయ్,జోచొఆతు చెంగిల్ జలి.

11పరిసయుయ్ల్చిమోసేతెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్సికడత్సజరుగ్ జలిసిదెకిలె,జోవయింకఒగగ్ర్కోపుమ్
అయ్ లి, చి “యేసుక కీసి ‡కెరుమ?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

యేసు బారజిన్ సిసుస్ల్ క నిసానిల్సి
(మతత్ 10:1-4;మారుక్ 3:13-19)

12 జలె, కిచొచ్ జలి మెలె, జేఁవ్ పొదులె ఏక్ దీసి, పారద్న కెరుక మెనయేసు బార్ జా డొంగె గెలన్. జో
ఒండి సరారాతి ఒతత్ పారద్న కెరె తిలొ. 13జలె,రాత్పాయితికయ్,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’మెనయేసు అనెన్క్ నావ్ తిలన్. పడొత్ పేతురుచొబావొసి
అందెయ. ఒతత్ తెంతొయాకోబు చియోహాను. ఒతత్ తెంతొ పిలిప్ చి బరొలొమయి. 15పడొత్ *మతత్యి చి
తోమా. ఒతత్ తెంతొ అలప్యిచొపుతుత్ సియాకోబు, పడొత్ †సొంత దేసిమ్ఏలుప కెరంతి ఆస తిలొసీమోను
మెలొ అనెన్కొల్ , 16యాకోబుచొ పుతుత్ సి యూదా, పడొత్ ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొ యూదా మెలొసొ.
ఈంజొయూదా పడొత్ యేసుక దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దిలొ.

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

17జలె,యేసు జో నిసానల్ బారజిన్ తెన్ డొంగె తెంతొ ఉతజా, సదూనుమ్ తిలి ఏక్టాన్ తె టీఁవిల. చి
జోచ అనెన్ సిసుస్ల్ జో తెన్ తిల, చి ‡ఒండి యూదయ దేసిమ్ చ మానుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ
† 6:5 6:5 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 6:11 6:11 నెంజిలె ‘మారుమ’. మారుక్ 3:6, చి మతత్యి 12:14 దెక. § 6:13

6:13 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ తెదయ్ లస’. గీకు మెలిఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ బాస తెన్ ‘తెదయ్ లస’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. * 6:15 6:15
జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేవి’ గెద. 5:27 దెక. † 6:15 6:15 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ తెదొడి జోవయింక ఏలుప కెరె తిలన్,
గెద. ‡ 6:17 6:17 ఇనెన్ ‘ఒండియూదయదేసిమ్’మెలె, ఏక్ వేలయూదుల్ చిఒండి దేసిమ్ క సంగితయ్. మెలె, గలిలయపాంతుమ్,
సమరయపదేసిమ్, చియూదయపదేసిమ్మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి.
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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 . 19పెజల్ ఎతిక్యేసుక చడుక మెన అతొత్ చంపొ కెరె తిల. కిచొచ్క
మెలె,జోక చడిలె,జోతె తెంతొ సెకి జెయెదె, చిజా సెకిచి రిసొ చెంగిల్ జవుల. జోక చడల్స ఎతిక్జిన్ దసిస్
చెంగిల్ జల.

కీస బుదుద్ ల్ చమానుస్ల్ క చెంగిల్ తయెదె
20యేసు జోచ సిసుస్ల్ జలమానుస్ల్ క చెంగిల్ దెక ఇసిమెన సంగిలన్.

“బీద సుదల్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి రాజిమ్ తె తుమ్ క §వాట తయెదె.
21తుమ్ అపెప్ చూ జలసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ క
తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి దొరుక్ జయెదె.
తుమ్ అపెప్ ఏడత్సక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
పడొత్ క సరద్క ఆఁసెత్.

22 “పడొత్ , *ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్ నంప కెరిల్ రిసొమానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్
దెకిలె, తుమ్ క అమ్ చి తెన్ బెదుత్ నాయ్మెన సంగిలె, తుమ్ క దూసుప కెరెల్, పడొత్ జోవయింక నంపజా
గార్ జల, చి జోవయించి నావ్ కి సంగుక నెంజె, మెన తుమ్ చి రిసొమానుస్ల్ సంగిలె, తుమ్ క చెంగిలి.
23 దసిస్ జరుగ్ జతి దీసిక సరద్ సంతోసుమ్ క తుమ్ నచచ్. కిచొచ్క మెలె, ఈందె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క
వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. తుమ్ కయ్మానుస్ల్ కీస అలల్ర్ కెరుల గే అగెగ్య్ దేముడుచ కబురుల్
సంగిలసక కి, జేఁవ్ క అబబ్దింసి దసయ్అలల్ర్ కెరల్.” మెనయేసు సంగిలన్.

ఆకర్ క కకక్ నసుట్ మ్ తయెదె గేయేసు సంగిలిసి
తెదొడియేసు అనెన్,

24 “అబబ్వోమమ్! తుమ్ అపెప్ సొమాస్రుమ్ తిలసక
కెదిద్ నసుట్ మ్ జెయెదె!
కిచొచ్క మెలె,ఈంజయ్లోకుమ్ చి రగుమ్ చి సుకుక్మ్
పూరి దొరుక్ కెరన అసుస్స్
ఈంజయ్లోకుమ్ తె.
25అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె పెటిట్ బెరవనల్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క చూ జసెత్.
అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁసత్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క ఏడెత్, ఏడుకుడు జసెత్.
26అబబ్వోమమ్,
ఈంజేఁవ్ చెంగిలమానుస్ల్ మెన తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,
తుమ్ క కెదిద్ సంతోసుమ్ జెయెదె! కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క ఈంజేఁవ్ కీసి అపెప్ దసిస్ సంగితతి గే,
దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్
మెన అబదుద్ మ్ క సంగిలపూరుగ్ ల్ క
ఇనయించ అబబ్దింసి దసిస్ కెర,”
మెన సంగిలన్.
§ 6:20 6:20 లూకా 22:29, 30 దెక. * 6:22 6:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 5:38-48; 7:12)

27ఒతత్ తెంతొయేసు అనెన్, “తుమ్సూన్ తసక ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క
తుమ్పేమ కెరెతా,చితుమ్ క విరోదుమ్ కెరసక చెంగిల్ దెకితెతా. 28తుమ్ కసాపెనల్ 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 జవుస్కోజలెకు అనెన్కొల్ దెరన గెలె,జోచిసొకక్ కిఈంజొఅనెన్కొల్ దెర గెతి రితిజోఅడుడ్ కెరుస్ నాయ్.
30తుమ్ చితె కో జలెకి కిచొచ్ జవుస్ నఙిలె, దెంక. అనెన్, తుచితెచొ కేన్ జవుస్మానుస్చి సామన్ అనెన్కొల్
దెర గెలె, జో సంతోసుమ్ జలొసొ “అంచి వసుత్ వ అంక దె” మెన జోచి సామన్ అనెన్ నఙనుస్ నాయ్.
31మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే, తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ చెంగిల్ కెర.

32 “ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్ తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, అనెన్ మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, తుమ్ క కిచొచ్
పునిన్మ్జా? పాపుమ్సుదల్ కిజోవయింక పేమ కెరసక పేమ కెరుల. 33తుమ్ కయ్చెంగిల్ దెకితసకయ్
చెంగిల్ కెరసక, అనెన్ వేరమానుస్ల్ క నాయ్మెలె, జయితుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్? పాపుమ్సుదల్ కి దసిస్
కెరుల, గెద. 34తుమ్ కపూరి అనెన్ దెంక సెకి తిలసకయ్ తుమ్ కిచొచ్ జవుస్ తోడు దిలె, అనెన్మానుస్ల్ క
నాయ్మెలె, 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 ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచ పుతత్రుల్ ఈంజేఁవ్’మెన తుమ్ చి రిసొ రుజుజ్ జెయెదె.
కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ జోచి దయ ఒపప్న్ తసకయ్ మెన నాయ్, గని అనెన్ జో కెరిల్ దయ నే ఒపప్నల్సక కి,
ఏక్ జోవయింకయ్ జెఁవివ్ దెకన్ తసక కి, జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత దయ దెకితయ్.
36జోపరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడుమానుస్ల్ క కీసి కెదిద్ కనాక్రుమ్ దెకితయ్గే, తుమ్ కి అనెన్
మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెక.

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

37 “అనెన్ మానుస్ల్ క కుసిస్దుమ్ చ తీరుప్ల్ తుమ్ ఉచర నాయ్, చి దేముడు తుమ్ కయ్ తీరుప్ కెర
సిచచ్ కెరుక నాయ్. అనెన్మానుస్ల్ క నేరిమ్ లు వయడనాయ్చి, దేముడు తుమ్ కయ్ నేరిమ్ వయడుక
నాయ్. అనెన్మానుస్ల్ క చెమించుప కెర చి, దేముడు తుమ్ కయ్ చెమించుప కెరెదె. 38అనెన్మానుస్ల్ క
తోడు దాస చి, దేముడు తుమ్ కయ్తోడు దెయెదె. కీసి దెయెదెమెలె, చెంగిల్మీన, గటిట్ఙ పెల, దునొన్వ,
పూరిబెరవయ్,తుమ్ చిఒటెన్ సువ దెయెదె. తూమ్అనెన్మానుస్ల్ క కీసిమీనతసెత్ గే, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు తుమ్ కయ్ దసిస్ మీన దెయెదె.” మెనయేసు ఒతత్ బెర తిలసక సంగిలన్.

39తెదొడియేసు ఈంజ టాలి సంగిలొ. కిచొచ్ మెలె, “కేన్ జవుస్ గుడిడ్ సుదొ అనెన్కొల్ గుడిడ్ సుదొక వాట్
దెకవుక నెతె, గెద! వాట్ దెకవుక దెరెల్, జేఁవ్ దొగుల కి కేన్ జవుస్ గొయితె సేడుల. 40 సిసుస్డు జోచొ
గురుచి కంట వెలొల్ నెంజె, గని జో గురుచి లెకపూరి సికిలొ సిసుస్డు,జోచొ గురుచొ రితొజా తయెదె.

41“తుమ్ చితెఎకిక్లొచిఅంకితె ఏక్ చిలప్ బెర తిలెగిన,బావొచిఅంకితె ఇదిలిదిల్తొకుక్ సేడతిలెగిన,
అంకితె చిలప్ తిలొసొ కిచొచ్క జోచి బావొచి అంకితె తిలి ఇదిలిదిల్ తొకుక్ దెకితసి, గని సొంత అంకితెచి
చిలప్క ‘అసెస్’ మెన దెకిస్ నాయ్? 42 నెంజిలె, అంకితె చిలప్ తిలొసొ కో జలెకు, జోచి సొంత అంకితెచి
చిలప్ నే దెకిలె,బావొ,తుచిఅంకితెచితొకుక్ కడిందెమెనతుచొబావొకతుయికీసిసంగుక జయెదె! తుయి
ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత అంకితెచి చిలప్ కడను, చి తెదొడ్ కయ్ తుచొబావొచి అంకితెచి తొకుక్
కడితి రితి టేంట దెకితె.

చెంగిలొ రూకు మెన చి గరొచ్ రూకు మెనటాలి
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43 “కేన్ చెంగిలొ రూకు జలెకు గరచ్ పండుల్ దెరె నాయ్, చి గరొచ్ రూకు చెంగిల్ పండుల్ దెర నాయ్.
44 రూకుక చెంగిలొచొ గే గరొచ్ గే చినుక జలె, జో దెర పండుల్ క దెకిలె డీసెదె. కంట రూక్ తె† అంజూరుమ్
పండుల్ కోడుక నెంజె, దుబబ్ల్ తె దాచ పండుల్ కోడుక నెంజె, గెద! 45 చెంగిలొమానుస్ జోవయించి పెటిట్చి
చెంగిల్ బుదిద్ బెరుచి కెదిద్ చెంగిల్ బుదిద్చ కొడొలటట్బెదె. గరొచ్మానుస్, జలె,జోచిపెటిట్చి విసుస్మ్ చిబెరుచి
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’మెనఅంక 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. 48దసొమానుస్ కీసొ జయెదెమెలె, గేరు బందిలొ ఏక్మానుస్ దీగుక గొయి కూన కెర, రెంగిన్చి
ఉపిప్రిపునాది గల కెరజాపునాదిచిఉపిప్రి గేరు బందిలొ. జలె,పానిగటిట్ఙ పెట,బూరుమ్జాజోగేరుచ
కుడిడ్లెజాబూరుమ్ కెరట్ల్జాగటిట్ఙ లయితెతిలె కి,జాగేరు చెంగిల్డిటుట్ మ్ చిపునాదితెతిలిరిసొ,ఎదిలి
కి కదుల్ జయెనాయ్. 49 గని అంచి కోడు సూనెల్ కి కో కెరి నాయ్ గే కీసి జవులమెలె, జోమానుస్ పునాది
నే కెరె, రితిమతిత్చి ఉపిప్రి గేరు బందిలొ, చిపాని పెట బూరుమ్జాఅయ్ లె, గేరుచి కుడిడ్ బూరుమ్ కెరట్ల్
జా అయ్ లి బేగి జా గేరు సేడిల్, చిజా గేరుపూరినాసెనుమ్జా 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.

2జలె, ఒతత్ రోమ్ దేసిమ్ చిపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొ తిలొ. జోక ఒగగ్ర్ పేమతిలొగొతిత్ సుదొ
ఎకిక్లొ తిలన్. జో గొతిత్ సుదొ గటిట్ఙ జొరొజ్ సేడ మొరి రితి జా తిలన్. 3 జలె, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ యేసుచి రిసొసూన కెర,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ తెసగుమ్ జిన్ కయేసుతెతెదయ్ లన్;యేసుక
“జెవుస్చిఅంచొగొతిత్ సుదొక చెంగిల్ కెరుస్”మెనయ్జోవయించిఅతిత్ కబుర్ తెదయ్ లన్. 4-5జలె,జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ కెర, “జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక తుయి చెంగిల్ కెరుక
జోతగుప జలొసొ. కిచొచ్కమెలె,అమ్యూదుల్ చపెజల్ కజోపేమయ్అసెస్,చిఅమ్ చిసబగేర్జొయియ్
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. 7అంక విలువ నాయ్ చి రిసొ తుచితె సొంత జా దసుస్ల్ జంక నిసాని నాయ్. గని ఒతత్
తెంతొ కి తుయి సెలవ్ కోడు సంగిలె, అంచొ గొతిత్ సుదొ చెంగిల్ జయెదె. 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,జాకామ్ కెరు’మెలె, కెరెదె”మెన. జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క
వెలొల్ జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ చి అతిత్ సంగ తెదయ్ లన్.

9జలె, ఈంజ కోడు సూన కెర, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చి నముకుమ్ చి రిసొయేసు ఆచారిమ్
జలన్. అనెన్జోచిపటిట్ జెతపెజల్ చిపకక్ పసులజోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తె ఎదిలి నముకుమ్ తిలసక అపెప్ ఎద కి ఆఁవ్ దెకుక నాయ్” మెన సంగిలన్. 10 తెదొడి,
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కబుర్ అయ్ లస జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గెరి అనెన్ కిచొచ్ దెకిల మెలె, జో గొతిత్ సుదొ చెంగిల్ జా
చెంగిల్ తిలిసి.

రండెల్మానుస్ ఎకిక్లొచొమొర గెలొపుతుత్ స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
11ఒతత్ తెంతొఅనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,యేసునాయీనుమెలి పటున్మ్ తె గెచుచ్కమెనబార్ జలన్,

చి జోవయించ సిసుస్ల్ చి ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోవయింతెన్ గెల. 12జా పటున్మ్ చి కోటచి గుముమ్మ్ పాసి
పాఁవిలె,ఈందె, ఒతత్ మానుస్ల్ ఏక్ పీనుమ్జా గుముమ్మ్వాట్ బయిలె వయనెతె తిల. జాపీనుమ్ కచి
మెలె, రండెల్మానుస్ ఎకిక్లొచి ఎకిక్లొపుతుత్ సి. జాపటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్జా రండెలి తెన్ ఒతత్
తిల.

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

16ఇసి జరుగ్ జతికయ్, ఒతత్ తిల జనాబ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ, యేసుచి రిసొ “అమ్ చి నెడిమి దేముడుచ
కబురుల్ సంగితొ గొపప్ కమొ కెరొసొబార్జాఅసెస్. వెలొల్ చొ,ఈంజొ”మెన, అనెన్ “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు అమ్ తెఉతజాఅసెస్”మెన, దేముడుచి గవురుమ్సంగితె తిల. 17ఒతత్ తెంతొ,జాదీసియేసు
జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ‡యూదుల్ జితి ఒండి దేసిమి, చి సుటుట్ నంతచ ఎతిక్ గఁవివ్లె ఎతిక్జిన్ సూనల్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుయేసుతె కబుర్ తెదయ్ లిసి
(మతత్ 11:2-19)

18 జలె, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ జోతె గెచచ్, యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ జోక సంగిల.
19యోహాను, జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా కెర, “దేముడు తెదవుక సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
నిజుమితుయిగే,అమ్అనెన్కొల్ క రకుక గె? తుమ్పుస”మెనకబుర్ తెదయ్ లన్. 20జలె,జేఁవ్మానుస్ల్
యేసుతె జాఁ కెర, “దేముడు తెదవుక సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి గే, అమ్ అనెన్కొల్ క
రకుక గె?” మెన సంగ మెన “బాపిత్సుమ్ §దెతొయోహాను అమ్ క తుచితె తెదవ అసెస్.” మెనజా కబుర్
సంగిల.

21జలె,జయియ్గడియయ్ఒగగ్ర్ జిన్జబుబ్ల్బాదల్తిలసకచిబూతల్దెరల్సకయేసుచెంగిల్ కెరల్న్,చి
ఒగగ్ర్ జిన్ గుడిడ్ జలసక చెంగిల్ కెరల్న్. 22తెదొడియేసు జేఁవ్ కబుర్ అయ్ లసక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె,
“తుమ్యోహానుతె గెచచ్ కెర, తుమ్ దెకిలిసి, సూనిల్సి ఎతిక్ జోక సంగ. గుడిడ్ జా తిలమానుస్ల్ దెకితతి,
సొటట్ జా తిలమానుస్ల్ ఇండితతి, వెలిల్ రోగుమ్ సేడ తిలస చెంగిల్ జతతి, బొయ్ రల్ జా తిలమానుస్ల్
సూన్ తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి, చి సుబుమ్ కబుర్ బీదమానుస్ల్ క ఆఁవ్ సూనయ్ తసి. 23జలె, కో
జలెకు అంచి రిసొ అనామ్నుమ్ నెంతె తవుల గే,జోవయింక చెంగిలి.” మెనయేసుయోహానుచ సిసుస్ల్ క
సంగిలన్.

యోహానుచి రిసొ పెజల్ కయేసు సంగిలిసి
24యోహాను కబుర్ తెదవ తిలస ఉటట్ గెలి బేగి, జోయోహానుచి 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? 25నాయ్మెలె, కిచొచ్ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంతపాలల్ గలనొల్
మానుస్క దెకుక గెలదు గె? ఈందె,చెంగిలపాలల్ గలంతసుకుక్మ్తెన్జితసరానల్ చమేడల్ తెతవుల.
26జలె, 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,
† 7:15 7:15జోవయించివయసు విసెస్క్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్ క తకునాయ్,దొనిన్ విసొవెరుస్ల్ క ఒగగ్ర్నాయ్బెరె. ‡ 7:17 7:17 నెంజిలె

‘ఒండియూదయ దేసిమి’. § 7:20 7:20 గని జామదెనెయోహాను జేల్ తె తిలన్. మతత్యి 11:2 దెక.
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ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొబారికి జతి రితి
ఎకిక్లొక తుచి పురె తెదయ్ తసి.
తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,
తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అసెస్. జా కోడుతె ‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’ మెన ఈంజయోహానుచి రిసొయి రెగిడ్ జా
అసెస్. 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,జోయోహానుచి కంట వెలొల్ జవుల”
మెనయేసు పెజల్ క సంగిలన్.

29జలె,ఈంజ కోడుమాములుమ్ 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 రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
31యేసు అనెన్, “ఈంజ ఉగుమ్ చమానుస్ల్ చి బుదిద్క కిచొచ్ టాలి సంగుక జయెదె? జేఁవ్ కీసి జతతి?

32వీదులె 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 చియోహాను కిచొచ్ కెరెల్ కి, తుమ్మెనుస్స్ నాయ్. 33 కిచొచ్క
ఆఁవ్ ఇసి టాలి కెరసి మెలె, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను కిచొచ్ అనిన్మ్ నే కతె చువెవ్ తతొసొ, కిచొచ్
దాచ రసుస్మ్ గట నే పితె తనెన్ తతొసొ తుమ్ తె అయ్ లొ, చి జోచి రిసొ “జోక బూతుమ్ దెర అసెస్.”
మెంతసు. 34ఆఁవ్ జలె, †మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, మాములుమ్ కతె పితె తతిస్ చి రిసొ తుమ్
కిచొచ్ మెంతసు మెలె, “ ‘ఆదె, కయ్ రొమతావ్లొఈంజొ. సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ తెన్ పాపుమ్సుదల్ 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 వంపొజా ఏడుక దెరిల్, చిజాచి ఆఁసునొ సువి జతికయ్యేసుచ
చటొట్ తిమిలచి,జాచి సెండి తెన్జా తేర్ బోదజోచ చటొట్ పుంచ,జోక చుంబ కెర,జాఅతత్ర్ తేలు గాఁసిలి.

39జలె,యేసుక బుకారాతిలొపరిసయుయ్డుజాఎతిక్ దెక కిచొచ్ ఉచరల్న్మెలె, “ఈంజొనిజుమిఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొజలె,జోక చడితితేర్ బోదకొనిస్ జయెదె, కీసిచి జయెదె గే
జాన్ తొ. ఇనెన్క ‘పాపుమ్ సుది’ మెనజాన్ తొ.” 40జలె, జో ఉచరిల్సి జాన కెర, యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్

* 7:30 7:30మెలె, “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెతయ్ చి రిసొ తుమ్ కెర పాపల్ క దుకుమ్ జా ఒపప్న ముల దా బుదిద్ జా, చి జా గురుక
బాపిత్సుమ్ నఙన” మెనయ్యోహాను బోదన కెర కెర బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. పరిసయుయ్ల్ గట దసిస్ దాక్ కెరన బుదిద్ జంక నెసిల. ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుతెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొకనంప కెరుక నెసిల. † 7:34 7:34దేముడుచికొడొతెఅనెన్పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్స్ తె
‘మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనసంగిలె, ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొమెలిఅరుద్ మ్
తయెదె. దానియేలు 7:13 దెక. ‡ 7:35 7:35 నెంజిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బుదిద్ కచి కచి పెటిట్ తిలె, జా బుదిద్ అనెన్

మానుస్ల్ తె దెకిలె,జాకజోదిలి బుదిద్ మెన ఒపప్నుల. మతత్యి 11:19చి కోడు దెక. § 7:37 7:37 పిరీమ్ చిచెంగిల్వాసెన తేలు,జా.
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దిలన్మెలె, “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
యాబయ్పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలిక బాకి జా అసెస్. 42జేఁవ్ 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 43జో కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఒగగ్ర్ బాకి జా తిలొసొ, కిచొచ్గె” మెలన్, చి “తుయి సరిగా ఉచరల్ది” మెనయేసు
జోక సంగ కెర, 44జాతేర్ బోదచి పకక్ పసుల సీమోనుక అనెన్ ఇసిమెలన్: “ఈంజ తేర్ బోదక దెకితసి గె?
జలె, ఆఁవ్ తుచి గెరి అయ్ లయ్, గని ఆఁవ్ చటొట్ దొవన్ తి రిసొ తూయిపాని దెసి నాయ్. ఈంజ, జలె,
ఇనెన్చి ఆఁసునొ తెన్ అంచ చటొట్ దోవ అసెస్, చి ఇనెన్చి సెండి తెన్పుంచ అసెస్. 45తూయిఅంక చుంబిస్
నాయ్, గని ఆఁవ్ఈంజ గెరి అయ్ లి తెంతొఈంజ అంచ చటొట్ చుంబుక దెరములెనాయ్. 46అంచిబోడి
తూయితేల్కిసువిస్నాయ్. గనిఈంజఅంచచటెట్లెఅతత్ర్తేలుగాఁసదాఅసెస్. 47జాచిరిసొతుకఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఇనెన్చ పాపల్ ఒగగ్ర్ జా తిలె కి, చెమించుప జా అసిత్. ఈంజ చెమించుప జలిస్ క
కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె, ఇనెన్చి ఒగగ్ర్ పేమయ్జా రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. గని కకక్ తొకిక్ పాపుమ్ చెమించుప జా
తయెదె గే, జోచి పెటిట్ తొకిక్ పేమ తయెదె” మెనయేసు జో పరిసయుయ్డుక సంగ కెర, 48జా తేర్ బోదక,
“తుచ పాపల్ చెమించుప జా అసిత్” మెలన్. 49జో దసిస్ మెంతికయ్, జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కెరె తిలస
జోవయించి పేట్ తెడి కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొ పాపల్ చెమించుప కెరయ్ జలె, ఈంజొ కొనొస్?” మెన
పేట్ తెడి ఉచరనల్.

50జలె, “తుయిఅంచిఉపిప్రి తుచి నముకుమ్తిలి రిసొ రచిచ్ంచుపజాఅసిస్సి. 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 చిరిసొచి †సుబుమ్కబుర్బోదన కెరెతిలొ. జోతెన్జోచబారజిన్సిసుస్ల్బులెత్ తిల.
2అనెన్ కొనస్ మెలె, యేసు అగెగ్ సగుమ్ జిన్ జబుబ్ల్ తిల తెర్ బోదల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్వ చెంగిల్ కెర తిలన్,
సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ క బూతల్ దెరికయ్ ఉదడ జోవయింక కి చెంగిల్ కెర తిలన్. జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె
సగుమ్ జిన్, జలె, యేసు తెన్ సిసుస్ల్ తెన్ బులెత్ తిల. జోవయింతె ఎకిల్ కొనిస్ మెలె, మగద్ల పటున్మ్ చి
మరియ, జాక దెరల్ సతుత్ బూతల్ క యేసు ఉదడ తిలన్. 3అనెన్ కొనస్ మెలె, హేరోదు రానొచి గేర్ క దెకితొ
కూజా మెలొసొచి తేరిస్ యోహనన్, పడొత్ సూసనన్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్, జోవయింక తిలి సొంత డబుబ్ల్ 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. 7అనెన్
సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తె సేడల్ చి, కంట దుబుబ్ల్ తెన్ వడిడ్తికయ్, కంటమొకక్ల్ ఈంజేఁవ్మొకక్ల్ క
* 7:41 7:41 ఎకిక్ దేనారము ఎకిక్ పొదుల్ చి కూలి * 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’మెలె, ‘పరలోకుమ్’
ఏక్ అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్మెలె,జోపరలోకుమ్తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జోఏలుప కెరిసిమెలె,ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ఎదారుద్ మ్ఈంజ
లోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గని మదెనె కి 1. జోవయింక నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ
లోకుమ్ తెకామ్ కెరయ్. † 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ చి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్’మెలె,జోవయించిరాజిమ్
పాఁవజాఅయ్ లిస్ చి కబుర్,మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జోపాపల్చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్జో దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్.
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పెల గెలిత్కయ్,ఈంజేఁవ్మొకక్ల్పలితుమ్దెరినాయ్. 8అనెన్ సగుమ్బీచెంగిల్బుఁయెయ్సేడల్న్ చి,వడడ్
పంటొ పికిలె, పుంజెక్ వంతుల్ పలితుమ్ దిలి” మెన సంగ యేసు అనెన్, “సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన!”
మెన కేక్ గలన్.

9జలె, వేరమానుస్ల్ఉటట్ గెతికయ్, “ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెనయేసుక సిసుస్ల్పుసిలచి,
10జోవయింక, “దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచ గుటుట్ ల్ జానుస్ప మెన, అంచ సిసుస్ల్ జతి తుమ్ క సెలవ్
దా అసెస్, గని వేరమానుస్ల్ చి రిసొయిటాలివొ తెన్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె
‡రెగిడిల్ రితి.
తుమ్ దెకుతసు, గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,
ఆఁవ్ 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 గడియనంపజలి 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 చబాదల్,
సొమాస్రుమ్,సుకుక్మ్జోవయింకపెలిల్తయ్చి,జోవయించిపంటొపికెనాయ్. 15జలె,చెంగిల్బుఁయెయ్
ఉంపిలిస్ కిచొచ్మెలె, సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ చెంగిల్ నిదానుమ్పేట్తెన్ సూన, దెరన,జాకోడ్ రితి
నిదానుమ్ ఇండ బాదల్ ఓరుస్ప జా ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల.

దీవు లగితిస్ క టాలి కెరయేసు సంగిలి బోదన
(మారుక్ 4:21-25)

16 “ఏక్ దీవు లంబడ తిలె, జా దీవుక ఆరి లంబడిల్ రితి నాడిచి తెడి జవుస్ కో డంకితి నాయ్,
మంచుమ్ చి తెడి జవుస్ కో లుంకడిత్ నాయ్. జా దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల; ‘ఒతత్ తిలె, గెరి జెత
ఎతిక్జిన్ క, జా ఉజిడి కామ్ క జెవుస్’ మెనయ్. 17 లుంకాడ తిలిసి ఎతిక్ పడొత్ క డీసెదె, అపెప్ గుటుట్
తిలిసి ఎతిక్ జాన్ తి రితిజాబార్ జయెదె.

18 “జలె, తుమ్ కీసి సూన్ తె గే జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, తిలొసొక‡ అనెన్ దెంక జయెదె, గని
నెంజిలొసొ జలె, ‘అంక అసెస్’ మెన జో ఉచరంతిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.

“దేముడు దిలి కోడు నంపజా కో ఇండుల గే జెఁవివ్ అంచి కుటుంబుమ్”
(మతత్ 12:46-50;మారుక్ 3:31-35)

19ఏక్ దీసియేసుచిఅయయ్సిజోవయించ §బావుడిస్వొజోతెఅయ్ ల, గనియేసు తిలి గదితె ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ బెర తిలి రిసొ, జోతెపాఁవుక నెతిరల్. 20జలె, “తుచి అయయ్ది, తుచ బావుడిద్వొ తుక దెకుక మెన
జా కెర, వీదె టీఁవ అసిత్” మెన కో గే యేసుక సంగిలన్. 21 గని జో జోవయింక, “అంచి అయయ్, అంచ
బావుడుల్ కో జవులమెలె, దేముడుచి కోడు సూన జయియ్ రితి కెరసయ్”మెన సంగిలన్.
‡ 8:10 8:10యెసయా 6:9. § 8:10 8:10మతత్యి 13:13, 15 దెక. జేఁవ్మానుస్ల్ దెకిలెకి సూనెల్ కి జోవయింక ఇసుట్ మ్నాయ్;
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 తాన్ తెంతొ,
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 8:19 మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక మరియయేసుక అంగి జా పాయిలెకి, పడొత్
మాములుమ్మునుస్స్ జలొయోసేపుతెన్ అనెన్ బోదల్పాయతిలి.
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దోనితె గెతికయ్ ఒగగ్ర్ వాదు కెరట్ల్ కెరిల్స్ కయేసు సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:23-27;మారుక్ 4:35-41)

22ఏక్ దీసియేసుజోచబారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె వెగ కెర, “గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ,జొమమ్”మెన
సంగిలన్, చి జీనుక దెరల్. 23జలె, నెడిమి గడెడ్ పాఁవిలెయేసు నిజ గెలన్. తెదొడి వాదు పాని గటిట్ఙ కెర,
జేఁవ్ తిలి పకక్ ఉడడ్ అయ్ లి చి, కెరట్ల్ క దోనితె ఒగగ్ర్ పాని బెరికయ్, పమాదుమ్ జతి. 24జేఁవ్,యేసుక
పాసిజా “*పబు, పబు, అమ్మొర గెచుచ్మ్ దే!” మెన సిసుస్ల్ కేక్ గల ఉటట్య్ తికయ్,జోఉటట్ వాదుక
చి కెరట్ల్ క గోల కెరల్న్, చివాదు ముల దిల, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.

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

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

26జలె,యేసుసిసుస్ల్తెన్గాడుజీనగలిలయచిమొకెమ్చిగాడుఒతత్ల్ తొచిగెరాసీనుల్ చిపాంతుమ్ తె
పాఁవిల. 27యేసు 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. 28-29జో బూతుమ్ జోమానుస్క ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెర తిలన్, చి
అగెగ్ గఁవివ్చ జోక చటెట్లె అతిత్లె గొలుస్ల్ బంద రకితె తిల, గని జేఁవ్ గొలుస్ల్ కుటట్వనెదె, చి జో బూతుమ్
జోక బయిలుటాన్ తె పెలవ నెయెదె. జలె, బూతుమ్ దెరొల్ జోమానుస్ అపెప్యేసుక దెక కెర, కేక్ గల జోచి
చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, చి “ఓ బూతుమ్, ఈంజొ మానుస్చి తెంతొ బార్ జా తుయి ఉటట్ గో!” మెన యేసు
ఆడ దిలన్. జోమానుస్ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, “ఓయేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి
తుయి, అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అంచి ఉపిప్రి దయ తిఁయ అంక అలల్ర్ కెరు నాయ్!” మెన కేక్
గలన్. 30తెదొడి, “తుచి నావ్ కిచొచ్?” మెనయేసు బూతుమ్ క పుసిలన్, చి †“ఎతివాట్ జిన్” మెలన్.
కిచొచ్కమెలె,ఒగగ్ర్ జిన్బూతల్జోకదెరతిల. 31“జావెలిల్ ‡గొయియ్తెఅమ్ కతెదవునాయ్”మెనయేసుక
బతిమాలప్ జా సంగిల.

32జలె,జామెటట్య్వెలిల్ మందఅండుల్ కతెతిల,చి “అండుల్ చితెన్అమ్పెసిత్ రితిఅమ్ క సెలవ్
దె.” మెనయేసుక జేఁవ్ బూతల్ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, జో సెలవ్ దిలన్. 33తెదొడి జోమానుస్చి
తెంతొ బూతల్ బార్ జా ముల దా, అండుల్ తెన్ పెసిల, చి జా అండుల్ మందమొతుత్ మ్ ఒతత్చి గాటిక
నిగ ఉత గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙమొర గెల.

34 జా అండుల్ మంద రకితస జరుగ్ జలిసి దెక కెర, బమమ్ జా నిగ గెచచ్, ఒండి పటున్మ్ తెచి
సుటుట్ నంతచ గఁవొవ్ ఎతిక్తె సూనయ్ ల. 35తెదొడి జరుగ్ జలిస్ చి రుజుజ్ సొంత దెకుక మెన పెజల్ ఎతిక్
బార్ జల, చి యేసుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల మెలె, బూతల్ ముల దిలొమానుస్ యేసుచి చటెట్ వెస అసెస్.
పాలల్ గలన తా అపెప్ వెరి నెంతె మాములుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ తెన్ అసెస్, మెన దెక కెర, బియఁ గెల.
36 అనెన్, జరుగ్ జలి పొది దెక తిల మానుస్ల్, జలె, బూతల్ దెర తిలొ మానుస్క యేసు కీసి చెంగిల్ కెరొల్
గే జేఁవ్ పడొత్ అయ్ లసక సంగిల.

37తెదొడి జేఁవ్ గెరాసీనుల్ చిపాంతుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి దేసిమ్తుయిములదా
ఉటట్ గో”మెనయేసుక బతిమాలప్జాసంగిల. కిచొచ్కమెలె,జోవయింక ఒగగ్ర్ బయిమ్దెరతిలి. జాకయ్
యేసు దోనితె వెగ ఉటట్ గెలన్. 38బూతల్ ముల దిలొమానుస్, జో నే గెతె “ఆఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెంక
అంక సెలవ్ దె” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. గని యేసు జోక, 39 “తుచి గెరి గో చి, దేముడు తుక
చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి ఒతత్ సంగు” మెనయేసు తెదవ దిలన్ చి, జో ఉటట్ గెచచ్, యేసు జోక
ఎదివాట్ దయ కెరిల్స్ చి రిసొజా ఒండి పటున్మ్ తె సూనయ్ లన్.
* 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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యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి
40యేసు గాడు అనెన్ జీన గటుట్ తె పాఁవితికయ్, జో అనెన్ జెతిస్ క రక తిల చి రిసొ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్

జోక దసుస్ల్ జల. 41జలె, యాయీరు మెలొ ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ. జోయూదుల్ చి సబగేర్ చొ అదికారి
జయెదె. జోయేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, అనెన్ “అమ్ చి గెరి జె” మెనయేసుక బతిమాలప్ జా సంగిలన్.
42 కిచొచ్క మెలె,జాకబార 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.

43జలె,బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతిబాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ ఒతత్ తిలి. కో కి జాచిబాద గెచచ్వుక నెత
గెచచ్ తిల. 44జా, జలె, యేసుచి పడొత్ జా పాసి జా, జోచి పాలుమ్ చి కొంగు చడిలి చి, బేగి జా లొఁయి
గెతిసి బందు జా గెలి. 45దసిస్ జతికయ్, “కో అంక చడిలన్?” మెనయేసు పుసిలన్ చి, పేతురుయేసుక
“గురుబాబు,జనాబ్ఎతిక్తుచిసుటుట్ నంతబెరపెలపులిజతతిచిలయడ్జతతి, గెద”మెలన్, 46“గని
అంకచడుకమెన,కోగేఅంకచడిలన్. అంచితెంతొఆతమ్సెకిబార్జాగెచచ్అసెస్.” మెనయేసుసంగిలన్.

47జలె,జాకెరిల్సి గుటుట్ తయెనాయ్,మెనజాతేర్ బోదచిన కెర,అదుద్ ర్జాయేసుచిచటెట్ సెరున్ సేడల్న్,
అనెన్ “ ‘అంచిబాద గెసుస్’మెనతుక చడిలయ్చి, చడిల్ బేగి చెంగిల్ జలయ్”మెనఎతిక్జిన్ పెజల్ చి
మొకెమ్ఒపప్నల్న్. 48ఒపప్న్ తికయ్,యేసుజాక, “పుతత్,అంచిఉపిప్రితుయినముకుమ్తిలిరిసొ,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 నాడిమొర గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్
నాయ్. జోకజాబాదపోని”మెన సంగిల. 50యేసు ఈంజ కోడు సూన, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె,
తుయి బినాయ్. నంపజా దయిరిమ్ తెన్తా చి, తుచి నాడి చెంగిల్ జయెదె.” మెలన్.

51జలె,యాయీరుచి గెరి పాఁవిలె, పేతురుకయోహానుక చియాకోబుక, చినాడిచి అయయ్స్అబొబ్స్ క
పిటట్వ,అనెన్కోయిజోతెన్జానాడితిలిస్ తెగెచుచ్కయేసుఒపెప్నాయ్. 52నాడిమొరగెలిరిసొఎతిక్జిన్
ఏడుకుడు జతె తిల, గని “తుమ్ ఏడనాయ్. ఈంజమొర గెచెచ్ నాయ్. జానిజఅసెస్.” మెనసంగిలన్.
53జాకయ్జానాడి ‘నిజుమిమొర గెచచ్ అసెస్’మెనజాన 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”మెనయేసు సంగిలన్.

56జానాడిచ అయయ్సిఁసి బలే ఆచారిమ్ జల, గని “జరుగ్ జలిసి కకక్ సంగ నాయ్” మెనయేసు ఆడ
దిలన్.

9
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్దా బులుక తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:5-15;మారుక్ 6:7-13)

1 పడొత్ , యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఎకిక్తె బుకారా కెర, ఎతిక్ రగల్ బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్
రిసొ, జబుబ్ల్ జేఁవ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జోవయింక సెకి అనెన్ అదికారుమ్ దిలన్. 2 అనెన్, “దేముడుచి
*రాజిమ్పాఁవజాఅయ్ లిస్ చి రిసొతుమ్బోదన కెర చి,మానుస్ల్ చజబుబ్ల్ గెచచ్వ”మెనతెదయ్ లన్.
3తెదయ్ తె పొది ఇసి మెలన్: “పయానుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దెరన గెచచ్ నాయ్. టెకొన్ డండొ జలెకు, సెంచె
జలెకు,అనిన్మ్జలెకు, డబుబ్ల్ జలెకు,దొనిన్సొకక్ల్ జలెకు దెరన గెచచ్నాయ్. 4పడొత్ కేన్ గెర్ చతుమ్ క
టాన్దెవులగే,తుమ్జాగాఁవ్జవుస్ములెత్ ఎదక,జయియ్గెరిబసజాతా. 5అనెన్, కేన్పటున్మ్ తెజవుస్
తుమ్ క †మరియాద కెరి నాయ్ గే, జా పటున్మ్ తెంతొ బార్ జతె పొది ‘జేఁవ్ దసిస్ జలి రిసొ దేముడుచ

§ 8:48 8:48నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుపజాఅసిస్సి’. * 9:2 9:2మతత్యి 10:7.యేసుఅయ్ లిస్తెన్జారాజిమ్పాఁవజాఅసెస్మెనుక
జయెదె. ఈంజ మదెనె డీసె నాయ్, గని జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి అపెప్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె జోవయించి
ఆతమ్సెకి కామ్ కెరయ్. ఉగుమ్మారుస్ప జలె,జోవయించి రాజిమ్పూరి డీసెదె. † 9:5 9:5 నెంజిలె ‘బెదవంతి నాయ్’.
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‡నెంజితి’మెనగురుక తుమ్ చచటొట్ చి దూడి పంపడ్న గెల”మెనయేసు సంగిలన్. 6తెదొడిజేఁవ్బారజిన్
సిసుస్ల్ బార్జాగాఁవొవ్ ఎతిక్తె బుల బుల, చి రిసొబోదన కెరె తా,మానుస్ల్ చ జబుబ్ల్ గెచచ్య్ తె తిల.

హేరోదు అదికారి చి పెజల్ సగుమ్ జిన్యేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి
(మతత్ 14:1-12;మారుక్ 6:14-29)

7జా పొది, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఏలుప కెరొ అదికారి హేరోదు, యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ
సూనిల్ రిసొ, కిచొచ్ ఉచరుక నేన కెర బాద సేడొల్ . కిచొచ్క మెలె, యేసుక “యోహాను మొర తా అనెన్ జీవ్
జా అసెస్”మెన సగుమ్ జిన్ సంగితె తిల, 8 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
§ఏలీయాఅనెన్జాఅసెస్”మెల,చిఅనెన్సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొఅనెన్కొల్ మొర,
అనెన్ జీవ్ జా అనెన్ జా అసెస్” మెన ఉచరె తిల. 9జా ఎతిక్ సూన కెర, హేరోదు, “యోహానుక *బోడి
గండల్ కెర గెలయ్, గని ఈంజేఁవ్ కమొ కెరొసొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సూన్ తసి. ఈంజొ కొనొస్ జయెదె?”
మెన,యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెనవాటు చజితె తిలొ.

యేసుచబారజిన్బారికుల్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21;మారుక్ 6:30-44;యోహా 6:1-14)

10యేసుచ బారజిన్ †బారికుల్, జలె, జేఁవ్ బులుక మెన జో తెదయ్ లిస్ తెంతొ అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్
జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ జోక సంగిల చి, జో వేరతె జోవయింతెన్ గడియ తతి రితి, బేతస్యిదా మెంతి గఁవివ్
జోవయింక కడ నిలన్.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
11జలె,జోవయింక ‘ఒతత్ బేతస్యిదాతెగెతయ్’మెనయేసుచి రిసొపెజల్జనాబ్సూన కెర,జోచిపటిట్

గెల. జోతె పాఁవితికయ్, జో జోవయింక పాసి కెరనల్న్ చి, దేముడుచి ‡రాజిమ్ చి రిసొ జోవయింక బోదన
కెర,జోవయింతెజొరొజ్ల్,బాదల్ తిలసక చెంగిల్ కెరల్న్.

12 జలె, పొదుద్ గెచుచ్క దెరిల్ చి, యేసుచ బారజిన్ §సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజేఁవ్ జనాబ్ అనిన్మ్
దొరుక్ కెరంతి రితి, నిద తతి రిసొ ఇనెన్క సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె తెదవు బయిలు దేసిమి అసుస్మ్, గెద.
ఇనెన్ కిచొచ్య్దొరుక్ జయెనాయ్”మెల, 13గనిజోజోవయింక, “తుమిజోవయింక కిచొచ్ జవుస్అనిన్మ్
దాస” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్, జేఁవ్ “అమ్ చితె ఎకిక్ పాఁచ్ పోడియొచి దొనిన్మొసస్ అసిత్. నెంజిలె,
అమ్ గెచచ్ ఈంజేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్ గెన ఆనుక గె?” మెల. 14జాజనాబ్ తెచమునుస్బోదల్ కెతిత్జిన్
జవుల మెలె, పాఁచ్ వెయిల్ జిన్. గని యేసు సిసుస్ల్ క “యాబయ్ జిన్ క ఏక్ దవుని, యాబయ్ జిన్ క
అనెన్క్ దవుని, దసిస్ దవుని దవునివొ తెన్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వెసడ” మెన సంగిలన్. 15 జేఁవ్ దసిస్ కెర
పెజల్ఎతిక్జిన్ క వెసడల్. 16తెదొడియేసుజేఁవ్పాఁచ్పోడియొచిదొనిన్మొసస్ దెర,ఆగాసుమ్పకక్ దెక,
‘ఈంజ తూయిదిలది’మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క
వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. 17 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల చి, సేంసిల
పోడియొగండల్మొసస్ గండల్ బార గంపల్ తె బెరు జల.

యేసుక ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-19;మారుక్ 8:27-29)

18 ఏక్ సుటుట్ , యేసు ఎకిక్లొయి పారద్న కెరె తిలన్, గని జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఒతత్య్ తిల, చి
“కొనొస్ మెన పెజల్ అంక సంగితతి?” మెనయేసు సిసుస్ల్ క పుసిలన్. 19పుసితికయ్, “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
‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్ జోవయించి ఉపిప్రి అసెస్’ § 9:8 9:8 ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొమొరె నాయ్, గని ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దసేస్ పరలోకుమ్ తె కడ నిలన్. రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 2:11. * 9:9 9:9 మతత్యి
14:10,మారుక్ 6:27, 28. † 9:10 9:10 లూకా 6:13-16 దెక. సగుమ్ తె ‘బారజిన్ సిసుస్ల్’ మెన అసెస్. జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ ఎకిక్.
తెలుగు-అపోసుత్ లు ‡ 9:11 9:11 4:43చి ఎటొట్ చి కోడు, చి 9:2 దెక. § 9:12 9:12 నెంజిలె ‘బారికుల్’.
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జీవ్జాఅమ్ చితెజాఅసెస్.” మెంతతిమెల. 20జేఁవ్ దసిస్మెంతికయ్,యేసు “తుమ్, జలె, కొనొస్మెన
అంక సంగితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్ చి, “ ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు సంగ తిలొ కీసుత్ మెలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొతుయి”మెనపేతురు జబాబ్దిలన్. 21గని “జాకోడు అనెన్ కకక్ కి సంగనాయ్”మెన
జోవయింకయేసు కచితుమ్ తెన్ ఆడ దిలన్. 22అనెన్ జో, “ఆఁవ్ *మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఒగగ్ర్
సెమల్ సేడుక అసెస్. †వెలెల్ల సుదల్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స అంక
‘జివుస్నాయ్’మెనుక అసెస్ చి,ఆఁవ్మొరుక అసెస్. గనితిరత్ క ఆఁవ్అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”మెన
యేసు సంగిలన్.

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

23తెదొడి ఎతిక్జిన్ క యేసు, “కో అంక నంపజా అంచి పటిట్ బులుక ఉచరుల గే, జోచిసొంత 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, జోచిపానుమ్పాడ్జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ
కోజోచిపానుమ్దెతిరితిఎకిక్మెనుస్ నిదానుమ్ఇండుల గే,జోచిపానుమ్రచిచ్ంచుపజయెదె. 25మెలె,
ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసి ఎతిక్ కేన్మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరనజోచిపానుమ్పాడ్ కెరనెల్గిన, జేఁవ్ క సిచచ్
జలెగిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. 26కో జలెకు అంచి రిసొచి అంచ కొడొచి రిసొలాజ్
జా సతిత్మ్ నే ఒపప్నుల గే, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పరలోకుమ్ గెచచ్ అంచి అనెన్ అబొబ్సి
జలొదేముడుచిదూతల్ చిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ చిగవురుమ్తెన్ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ఉతజెతిదీసిక,
జేఁవ్మానుస్ల్ 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 చియాకోబుక వటెట్ కడ దెరన, యేసు డోంక్ తిలి మెటట్య్ గెచచ్ వెగిల. 29యేసు పారద్న కెరె
తతికయ్,జోచి *మొకొమ్మారుస్ప జలన్చి,జోచపాలల్చొకిక్లజాదగదగాలన్మెరుస్ప జల. 30అనెన్,
ఈందె, దొగుల మునుస్బోదల్ డీసయేసు తెన్ లటట్బల్. కొనస్ మెలె,పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగిత
మోసే అనెన్ ఏలీయా తిల. 31 జేఁవ్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ డీసిల చి, కిచొచ్చి రిసొ లటట్బెత్ తిల మెలె,
దేముడుచి కోడు తెన్ రెగిడిల్ రితియేసు †మొరుక తిలిస్ చి రిసొ,జోమొరిసి ‡ఉటట్ గెతిసియెరూసలేమ్ తె
జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ. 32 పేతురు చి జోవయింతెన్ తిల దొగుల గూన్ క నిజ తిల గని, అనెన్ చెదొద్యి
జలె. యేసు పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి చి,జోతెన్ జేఁవ్ దొగులపూరుగ్ మ్ చ టీఁవిలిసి దెకిల.

33జలె, జేఁవ్పూరుగ్ మ్ చయేసుక 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 , అఁవ్ §నిసానల్సొ. ఇనెన్చి
* 9:22 9:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 9:22 9:22 వెలెల్లమానుస్ల్, వెలెల్లపూజరుల్ చిమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
మొతుత్ ముయూదుల్ చివెలిల్ సబవెసితసజవుల. వెలెల్లమానుస్ల్ తెపరిసయుయ్ల్చిసదూద్ కయుయ్లు కి తవుల. ‡ 9:23 9:23 ‘సిలువ’
మెన కిచొచ్క సంగితయ్మెలె,యేసుక విరోదుమ్సుదల్ కీసిమారులమెలె,జోవయింక ‘సిలువ’మెలిస్ తెఅతిత్లె చటెట్లెమేకుల్ పెటటీఁవడ
మొరి రితి ములుల. జోవయింక జా సిలువతె నే టీఁవడెత్ అగెగ్, వటెట్ గెతె తిలి పొది, జోవయించి సొంత సిలువ జోవయింకమారిస్ తెయేసు
గడియసొంతవయుక తియారల్;యోహాను 19:17. పడొత్ సీమోనుమెలొఎకిక్లొవయితిరితితియారల్;మారుక్ 15:21. సిలువమెలె, 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
జీవ్జా, 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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కోడు తుమ్ సూన”మెనజామబుబ్ తెంతొఅవాడ్సంగిలిసి సూనల్. 36జలె,జాకోడు సంగ కేడయ్ లి బేగి,
యేసు ఎకిక్లొయిజేఁవ్ తీగల్ సిసుస్ల్ తెన్ తిలొ. జలె, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ సిసుస్ల్ తుకెల్ తా, జేఁవ్ పొదులె
కకక్ కి జేఁవ్ దెకిలిస్ చి రిసొ ఎకిక్ కోడు కి సంగితి నాయ్.

మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 17:14-18;మారుక్ 9:14-27)

37అనెన్క్ దీసి,జేఁవ్మెటట్య్తెంతొఉతజెతికయ్. ఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్యేసుక దసుస్ల్ జల. 38ఈందె,
జేఁవ్ జనాబ్ తెచొ మానుస్ కేక్ గలొ. “గురుబాబు, అంక ఎకిక్లొ పుతుత్ . జోక దెకు, మెన తుక ఆఁవ్
బతిమాలప్ జతసి! 39ఈందె, ఏక్ బూతుమ్ జోక దెరుక అలవాట్ అసెస్ చి, కెఁయ దెరెల్, ఈంజొ కేక్ గలన
ఒరెస్దె చి, బూతుమ్జోకపొరుల్ ప కెరెదె చి,చోండివాట్ఈంజొపొగురుల్ బార్ కెరవంతయ్చి, ఇనెన్క ఒగగ్ర్
అలల్ర్ కెరపూరిఅలుప్ కెర కసట్నెములఉటట్ గెతయ్. 40అనెన్ బూతుమ్ కఉదడదాసమెనతుచసిసుస్ల్ క
బతిమాలప్ జా సంగితె తిలయ్, గని జేఁవ్ నెతిరల్” మెన జోమానుస్ యేసుక సంగిలన్. 41 సంగితికయ్,
యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “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.

42 జలె, జో నాడు పాసి జెతె తతికయ్, బూతుమ్ జోక పొరుల్ కెరవ గిజిజ్గిజిజ్ల్ కెరయ్ లన్. గని యేసు
జో బూతుమ్ క గోల కెరల్న్ చి,జోనాడుక చెంగిల్ కెర,అబొబ్స్ చిఅతిత్ జోక అనెన్ సొరప్ కెరల్న్, 43 “దేముడు
అమ్ చొకెదిద్ సెకిఅదికారుమ్ చొ!” మెనఎతిక్జిన్జోచిఆచారిమ్సంగితెతిలచి,యేసుజరుగ్ కెరిల్స్ చిరిసొ
ఎతిక్జిన్ జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తతికయ్, యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క, 44 “ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి
తుమ్ చెంగిల్ సూన. మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ మానుస్ల్ చి
అతిత్ సొరప్ కెర దెంక అసెస్”మెనసంగిలన్. 45గనిజాకోడుచి అరుద్ మ్జోవయింక జయెనాయ్. జేఁవ్జా
అరుద్ 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)

46 జలె, “అమ్ చితె కో వెలొల్ ముకిక్మ్ జయెదె?” మెన సిసుస్ల్ లటట్బన ఇదిల్ గగొగ్ ల్ జల. 47 గని
జోవయించి పెటిట్ ఉచరిల్సి యేసు చిన కెర, ఏక్ బాలబోదక దెర, జోచి పకక్ టీఁవడ, 48జోవయింక ఇసి
మెలన్. “*ఈంజొబాలబోదక జవుస్ అంచినావ్ తెన్ కో జలెకు మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్మరియాద
కెరిల్ రితి జయెదె. అనెన్, కో జలెకు అంకయ్ మరియాద కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి
మరియాదకెరిల్ రితిజయెదె. తుమ్ఎతిక్జిన్ తెకోదాకు కెరనెదె గే,జొయియ్వెలొల్ జయెదె”మెనజోవయింక
సంగిలన్.

బూతల్ క ఉదడొల్ ఎకిక్లొచి రిసొ సిసుస్ల్ ఆచారిమ్ జలిసి
(మారుక్ 9:38-40)

49 తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి
నావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడిల్సి దెకిలమ్. జో అమ్ చి తెన్ తుచి పటిట్ గెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక ఆటంకుమ్
కెరల్మ్”మెనసంగిలన్. 50గనియేసుజోవయింక, “జోకఆటంకుమ్ కెరనాయ్. కిచొచ్కమెలె, కోతుమ్ చి
కామ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరె నాయ్ గే, తుమ్ చి పచెచ్న జతొసొ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

సమరయపదేసిమ్ చి ఏక్ గఁవివ్చమానుస్ల్యేసుక 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’ మెనజాన కెర బార్ జలన్, అనెన్ వటెట్ గెతె తా,
52 ‘అంక టాన్ తెయార్ కెరు’ మెన, సగుమ్ జిన్ క యేసు పురె కబుర్ తెదయ్ లన్. దసిస్ మెన జేఁవ్ గెచచ్,

* 9:48 9:48మారుక్ 9:37 దెక.
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సమరయ సుదల్ చి ఏక్ గఁవివ్ గెల. 53 గని జా గఁవివ్చ పెజల్యేసుక టాన్ దెంక నెసిల. కిచొచ్క మెలె,†
యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క జోచి ఉదెద్సుమ్. 54 ‘జా గఁవివ్చ దసిస్ బుదిద్ తెన్ అసిత్’ మెన యేసుచ సిసుస్ల్
యాకోబు చియోహాను దెక కెర, కిచొచ్ మెల మెలె, “పబువ, ఇనెన్క డయ గెలి రితి ఆగాసుమ్ తెంతొ ఆగి
ఆనవుమ గె?” మెన పుసిల. 55 గని యేసు పసుల జోవయింక ‡గోల కెరల్న్. 56జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తోడ్
అయ్ ల తేర్ బోదల్ తెన్ వటెట్ గెచచ్, అనెన్క్ గఁవివ్ గెల.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తంక మెన సంగిలిసి
(మతత్ 8:19-22)

57యేసు సిసుస్లీఁసి తెన్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్మానుస్యేసుతె జాఁ కెర, “తుయి కేనె గెలె కి, అఁవ్
కి తుచి తెన్ బెద జెయిందె” మెన యేసుక సంగిలన్ చి, 58యేసు జోక, “నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ
పిటట్ల్ క గూడలు, గని ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక బోడి వంపొ కెరి టాన్ నాయ్” మెన జబాబ్
దిలన్. 59అనెన్కొల్ క, “అంచి పటిట్ జె” మెలన్, గని “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్ గెచచ్ కెర, అంచొ
అబొబ్మొర గెతె ఎదక జోక పోస కెర, జోమొరెల్ జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె” మెన సంగిలన్.
60యేసుజోక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె కి, “మొరల్స జోవయించసొంతమొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తుయి కిచొచ్
కెరుక అసెస్మెలె, ‘దేముడుచి రాజిమ్పాఁవజాఅసెస్’మెన, తుయి గెచచ్,జారాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరు”మెన ఆడ దిలన్.

61ఒతత్ తెంతొ అనెన్కొల్ “తుచి పటిట్ జెయిందె, పబు. గనితొలితొఆఁవ్ గెరి గెచచ్, గెర్ చమానుస్ల్ క ఆఁవ్
సంగ జెతి రితి సెలవ్ దె”మెనయేసుక సంగిలన్. 62జోకయేసు, “కో జలెకు నాఙెల్ దెర కేఁసుకమొదొల్
కెర పడొత్ దెకితె తిలె,జోమానుస్ దేముడుచి రాజిమ్ చి కామ్ క నెంజె”మెన జబాబ్ దిలన్.

10
డబబ్య్ జిన్మానుస్ల్ దొగుల దొగులకయేసు తెదయ్ లిసి

1ఇనెన్చి పడొత్ యేసు అనెన్ *డబబ్య్ జిన్మానుస్ల్ క నిసాన, జేఁవ్ దొగుల దొగులబార్జా,జో గెచుచ్క
తిలి ఎతిక్ పటున్మ్, ఎతిక్ టాన్ తె జేఁవ్ పురె 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”మెనఈంజ పంటొ పికడొత్ ఎజొమానిక తుమ్పారద్న కెర. 3అలెల్,బార్జా గెచచ్. ఈందె, నకక్ల్ చి
నెడిమి మెండ పిలల్ల్ క తెదయ్ లి రితి తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి. 4 డబుబ్ల్ సెంచె జవుస్, జోడుల్ జవుస్
దెరనగెచచ్నాయ్,అనెన్వటెట్ సమయుమ్పాడ్కెరిరితికచితెన్లటట్బానాయ్. 5అనెన్, కేన్గెరితుమ్గెతె
గే బేగి, “ఈంజ గేరుచి ఉపిప్రి దేముడుచి సేంతుమ్ తవుస్!” మెనతుమ్ సంగ. 6జా 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 పితెతాజా గెరితా, కిచొచ్క మెలె కామ్ కెరొసొజోచి జీతుమ్ నఙనుక నాయిమ్. గేర్ గేర్ బుల నాయ్.

8తుమ్ కేన్ పటున్మ్ గెలె కి, జేఁవ్ తుమ్ కమరియాద కెర, జేఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ దిలెకిజాకా. 9అనెన్,జా
పటున్మ్ చజొరొజ్ల్ జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర చి, “దేముడుచి రాజిమ్తుమ్ క పాసిజాఅసెస్.”
మెనజోవయింక బోదన కెర. 10 గని కేన్ పటున్మ్ తుమ్ క కిచొచ్ మరియాద కెరి నాయ్ గే, జా పటున్మ్ చ
† 9:53 9:53యెరూసలేమ్ తెయేసు గెలె కిచొచ్క జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతి మెలె, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి
కెరుకమెలె, ఎకిక్ అమ్ చియెరూసలేమ్ చిదేముడుచి గుడితె సతిత్మ్ బకి కెరుక జయెదె”మెనయూదుల్ సంగితతి,అనెన్ సమరయసుదల్ క
నిసాక్రుమ్ఉచరతి, చి రిసొజాకోపుమ్ కయెరూసలేమ్ తె గెతసకమరియాదదెతినాయ్. ‡ 9:55 9:55ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్
సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఇసి అసెస్: గోల కెర, తుమ్ చి బుదిద్ కేనె తెంతొ చి గే నేనుస్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిచొచ్క

అయ్ లయ్మెలె,మానుస్ల్ చ జీవితుమ్ క పాడ్ కెరుక నాయ్, గనిజోవయింక రచిచ్ంచుప కెరుకయ్అయ్ లయ్మెలన్. * 10:1 10:1
సగుమ్ తె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’మెన రెగడ్ అసెస్. † 10:2 10:2యోహాను 4:35-38 దెక. ‡ 10:2 10:2మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్
సూన అంక నంపజా దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కాలుమ్జాఅసెస్.



లూకా 10:11 124 లూకా 10:21

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 తుమ్ఉచరనమెలె, దేముడుచి
రాజిమ్ పాసి జా అసెస్ మెన తుమ్ సాచి సంగ. 12తుమ్ 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 కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 11:20-24)

13 “అయొయ్! కొరాజీనా పటున్మ్ చ చి బేతస్యిదా పటున్మ్ చ, తుమ్ చి సిచచ్ కెదిద్ ! తుమ్ చి నెడిమి
ఆఁవ్ కెరల్ కమొఅమ్ చయూదుల్ నెంజిలతూరు చి సీదోనుమెలపటన్లె ఆఁవ్ కెరయ్జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చ
మానుస్ల్,జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క రిసొఅగెగ్యిదుకుమ్జాములిత,జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చిరిసొచిదుకుమ్ క బసత్ల్
బందన, సార్ గాంసన వెస తా జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ క దుకుమ్ జలిస్ చి రుజుజ్ ల్ దెకయ్ త. 14 గని
పూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ కి సీదోను పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరిజాదీసితుమ్ క జతిసిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్జతిసిచచ్చి కంటఒగగ్రి జయెదె. 15పడొత్
తూమ్, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చమానుస్ల్, తుమ్ *పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, తుమ్
†వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె ఉత గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

16 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “తుమ్ చి కోడు కో సూనుల గే, అమ్ చి కోడు సూనిల్ రితి జయెదె.
తుమ్ కయ్కోమరియాద కెరినాయ్గే,అంకయ్ కిమరియాదనే కెరిల్ రితి జయెదె. కోఅంకయ్మరియాద
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
17యేసు అగెగ్ గఁవివ్లె తెదయ్ ల ‡డబబ్య్ జిన్ జోవయించి కామ్ కెర కేడవన, సరద్సంతోసుమ్ తెన్

యేసుతెఅనెన్ఉటట్ జా కెర, “పబు, గెచచ్మెనబూతల్ కతుచినావ్తెన్ఉదడెల్,అమ్ చికోడుజేఁవ్ కిసూన
ఉటట్ గెతతి” మెనజోవయించి సరద్ సంగిల. 18యేసు జోవయింక, “సయ్ తాన్ పరలోకుమ్ తెంతొ, జోచి
టాన్ తెంతొ బిజిలిమొలిక్లి రితి. డీస సేడ గెలిసి ఆఁవ్ దెకిలయ్. 19ఈందె, తుమ్ క కెదిద్ అదికారుమ్దా
అసిస్ మెలె, తుమ్ అయివొక,పొటెట్ల్ క సుఁదిలె జవుస్ తుమ్ కిచొచ్ పమాదుమ్ జసు నాయ్, సయ్ తాన్ చి
సెకి తిలస ఎతిక్చిఉపిప్రి తుమ్పమాదుమ్నెంతెజీన్ తె. తెదిద్ సెకి అదికారుమ్తుమ్ కదాఅసిస్. 20గని
ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్చి రిసొసరద్సంతోసుమ్తంకమెలె,బూతల్ గటతుమ్ క బియఁఉటట్ గెతిస్ చి రిసొ
నాయ్, గని ‘ఇనెన్ జెవుల’ మెన తుమ్ చ నవొవ్ పరలోకుమ్ తె రెగిడిల్స్ చి రిసొయి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్
జా”మెనయేసు జోవయింక సంగిలన్.

దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ సిసుస్ల్ క సంగిలిసి
(మతత్ 11:25-27; 13:16-17)

21 జయియ్ గడియయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక యేసు ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జా దేముడు
అబొబ్స్ క కిచొచ్ మెన పారద్న కెరల్న్ మెలె, “పరలోకుమ్ క కి బూలోకుమ్ క కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ బ,
‘జానుమ్’మెనజోవయింకజెఁవివ్ గవురుమ్ఉచరంతసకచిఒగగ్ర్ సదు కెరల్సకఈంజజరుగ్ జతిసిఎతిక్చి
అరుద్ మ్లుంకడ,బాలబోదల్జలరితగవురుమ్నెంజిలసకఅరుద్ మ్దెకవఅసిస్సిమెనతుకజొఒర,మెన
అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. తుచి దయతె ఇసి కెరల్ది, గెద”మెనపారద్న కెరల్న్.

§ 10:12 10:12 సొదొమ పటున్మ్ పూరుగ్ మ్ కీసి నాసెనుమ్ జలి మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగి
సువ దిలన్. ఆదికాండుమ్ 13:12, చి 18:20-19:29. * 10:15 10:15 నెంజిలె ‘ఉపిప్ర్ గెచచ్ గవురుమ్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, ఎటొట్
గెచచ్ నిసాక్రుమ్-జసెత్’మెలిఅరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చమానుస్ల్ ‘ఆమ్యూదుల్ జమ్ దెచి రిసొ ఆమ్చెంగిల్
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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22 “అంచొ అబొబ్ ఎతిక్ అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్. అనెన్, ఆఁవ్ పుతుత్ సి కొనొస్ జయిందె గే అబొబ్
ఎకిక్లొయిజానె, చిఅబొబ్ కొనొస్ జయెదె గే, ఎకిక్ ఆఁవ్పుతుత్ సి జాని, చిఅనెన్ కకక్ జోవయింక దెకయిందె
గే, జెఁవివ్ జాన్ తి”మెన సంగిలన్.

23తెదొడియేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తిలి పకక్ పసుల ఎకిక్ జోవయింకయ్, “తుమ్ దెకితిసి దెకిత
మానుస్ల్ క చెంగిలి! 24తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చక చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలి.
కిచొచ్కమెలె,పూరుగ్ మ్దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసఒగగ్ర్ జిన్,రానల్ఒగగ్ర్ జిన్తుమ్దెకితిసిదెకుక జేఁవ్
కోర్ ప జలెకి, దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, సూనుక నెతిరల్. జాఅవ్ కాసుమ్
జోవయింక దొరుక్ జయెనాయ్”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేమబుదిద్ తిలొ సమరయ సుదొచి రిసొ సంగిలిటాలి
25ఏక్ సుటుట్ యూదుల్ చిమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ టీఁవ కెర,యేసుక పరిచచ్

కెరుక ఉచర ఇసిపుసిలన్. “గురుబాబు, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె ఆఁవ్ బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితివాట్
అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్. 26జో దసిస్ పుసితికయ్, యేసు జోక,
“మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ మెన రెగడ్ అసెస్? ఒతత్ కిచొచ్ సంగితయ్?”
మెనపుసిలన్. 27జోయేసుక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె,
*“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక
తుచి ఎతిక్ పెటిట్ తెన్, తుచి ఎతిక్ మెనుస్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్ ఎకిక్ పేమ కెరె తంక. అనెన్,
తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక”
నేన దేముడు మోసేచి అతిత్ దిలి ఆగన్ల్ చి కోడు సంగిలన్. 28జో దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, యేసు జోక
“తుయి సరిగా జబాబ్ దిలది. తుయి సంగిల్ రితి కెరె తిలె, పరలోకుమ్ తె తుయి బెద కెఁయఁక తెఁయఁక
జితి వాట తుక దొరుక్ జయెదె”మెలన్.

29జోమానుస్,జలె,జోఅనెన్ సగుమ్ జిన్ క చెంగిల్నేదెకితిస్ క, ‘తపుప్ నెంజె’మెనరుజుజ్ దెకుకఉచర,
“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 గెతెతిలన్,చిచోరుల్ చి అతిత్ దెరున్ సేడల్న్ క,జేఁవ్జోచపాలల్ కడ కెరజోక పెట గెల కెర,జోకఇదిలిదిల్
జీవ్ తతె,జోమొరి రితిముల దా ఉటట్ గెల.

31 “జలె, కీసి గే పూజరి ఎకిక్లొ జయి 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 ‡సమరయ సుదొ ఎకిక్లొ జా వటెట్ పయానుమ్ గెతె తా, జోమానుస్ సేడ తిలిస్ తె అయ్ లన్,
అనెన్ జోక దెక కెర, యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితొ ఈంజొ సమరయ సుదొ, జో సేడ 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. 35అనెన్క్ దీసి, దొరత్ చి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ జేబితె తెంతొ వెంట కెర, జాఅదెద్ గెరిచొ
సావుకరికదా,ఈంజొమానుస్కచెంగిల్దెకితెతా, ఇనెన్చి రిసొఅనెన్ కిచొచ్ కరుచ్ సేడెత్ గే,ఆఁవ్అనెన్అయ్ లి
పొది తుక దెందె మెనఈంజొ సమరయ సుదొ ఒపప్నల్న్.
§ 10:26 10:26 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్
బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజదెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. * 10:27 10:27 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 6:5 చి లేవీయకాండుమ్ 19:18. † 10:32
10:32మెలె, లేవీపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చొ. ‡ 10:33 10:33 సమరయ సుదల్ కయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి.
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36“జలె,చోరుల్ తెదెరున్ సేడొల్ జోఅనెన్కొల్ కఈంజేఁవ్తీగల్తె కేన్మానుస్పేమకెరొల్సొజలొ? కిచొచ్ఉచరసి?
సంగు”మెనజోకయేసు పరిచచ్ కెరల్న్. 37“జోక కనాక్రుమ్దెకిలొసొ”మెనజబాబ్దిలన్ చి, రిసొయేసు
జోవయింక, “తుయి గో, చి అనెన్మానుస్ల్ క దసిస్ పేమ కనాక్రుమ్ దెకితెతా”మెన సంగిలన్.

మారమరియచి గెరియేసు గోత్ గెలిసి
38 జలె, యేసు అనెన్ సిసుస్ల్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్ గఁవివ్ పాఁవ అయ్ లక, మార మెలి తేర్ బోద

జోవయింక మరియాద కెరుక మెన గెరి బుకారల్న్. 39జాక మరియ మెలి బేనిస్ తిలి. జా, జలె, పబుచి
చటెట్ వెస జో సంగితె తిలిబోదన సూన్ తె తిలి. 40మార, §గెర్ చి కామ్ కెరుక మెన బమమ్ జతె తిలి, అనెన్,
యేసుతె గెచచ్ కెర, “పబు, ఆఁవ్ ఎకిక్లి ఈంజ కామ్ కెరి రితి అంచి బేని బదుద్ కుమ్ జాములితయ్మెన
దెకిస్ నాయ్ గె? జా అంక తోడు కెరుస్. సంగు” మెలన్. 41 గని పబు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“మార, మార, తుయి ఒగగ్ర్ కమొ తియన బమమ్ జా పంబ జతసి. 42 ఎతిక్ కమొతె ఎకిక్ ముకిక్మ్ చి
సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తి జయియ్ వాట మరియ నఙన అసెస్, జాజాచి తెంతొ కడుక జెయె నాయ్.” మెన
జాక సంగిలన్.

11
పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 6:9-15)

1 ఏక్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు ఏక్ టాన్ తె పారద్న కెరె తిలన్, అనెన్, పారద్న కెర కేడయ్ లె,
జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ జోక “పబు, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను జోచ సిసుస్ల్ క పారద్న కెరుక సికడిల్
రితి, అమ్ క కి పారద్న కెరుక తుయి సికడ.” మెన సంగిలన్. 2దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక ఇసి
మెలన్. “తుమ్పారద్న కెరె పొది ఇసిమెన;
*ఓ బ, తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
తుచి రాజిమ్అమ్ చితె జెవుస్.
3సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దొరుక్ కెర దె.
4పడొత్ , అమ్ క పాపుమ్ కెరమానుస్ల్ క ఆమ్ †చెమించుప కెరసుమ్,
చి ఆమ్ కెర పాపల్ తుయిఅమ్ క చెమించుప కెరు.
అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి,
సయ్ తాన్పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ తెంతొ
దయ కెర అమ్ క పిటట్వు,
మెన తూమ్పారద్న కెర”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సికడల్న్.

లాజ్ నెంతె పుసితొమింతు
(మతత్ 7:7-11)

5తెదొడిజోవయింక అనెన్, “తుమ్ తె కో జలెకు ఎకిక్లొమితుసి జలె, అందరె సొకుక్క మింతుస్ చి గెరి
గెచచ్, ఓ నేసత్ము, అంక తినిన్ పోడియొబదుల్ దె. 6అంచొ అనెన్కొల్ మిత దూరి పయానుమ్జాఅసెస్ చి,
జోక అనిన్మ్ దెతిసి అమ్ తె కిచొచ్ కి నాయ్”. 7పోడియొ సంగుక గెలి గెర్ చొ ఎజొమాని, జలె, గేర్ తెడి
తెంతొ “అంక ఇసి అలల్ర్ కెరుక పోని. కెవిడ్ డంక అసిస్ చి, ఆఁవ్ అంచ బోదల్ నిజ అసుస్మ్. అపెప్ ఉటట్
దెంక నెతిరి”మెనెదె, 8జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,జోజోకమింతుస్ జయెదెచి రిసొనాయ్;
మింతుస్ జలెకి నెసె, గెద; గనిజోలాజ్నెంతెపుసితెతతత్య్ చి రిసొ,జోఉటట్ కెరజోకదొరుక్ జలిసి ఎతిక్
దెయెదె.

9జాకయ్తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,దొరుక్ జలిసిఎతిక్, దేముడుతెతుమ్సంగితెతా,తుమ్ క
దెయెదె. ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ చజిలె దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె ఉంకయ్ తె తిలె, తుమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్ దెయెదె. 10కో
నఙిలె,జోక దొరుక్ జయెదె, చజిలొసొక, దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె కో ఉంకయ్ లె,జోచి రిసొఉగడ్ దెయెదె.
§ 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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11 తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క బోదల్, తుమ్ తె కేన్ జవుస్ మానుస్చొ పుతుత్ సి ‡“మొసొస్ రోస్ దె” మెలె,
అబొబ్సి అయి దెయెదె గె? నాయ్, గెద. 12 నెంజిలె “అండొ దె” మెలె, పొటెట్ దెయెదె గె? నాయ్, గెద.
13జలె,తుమ్మానుస్ల్పాపుమ్సుదల్ తిలె కి తుమ్ చబోదల్ క చెంగిల్ చిదెంకజానుస్ జలె, పరలోకుమ్
తిలొ దేముడు అబొబ్తె కో జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క నఙిలె దెయెనాయ్గె? కచితుమ్ దెయెదె.

14 ఏక్ సుటుట్ యేసు గులొల్ కెరొ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడెత్ తిలొ. జో బూతుమ్ జోమానుస్క ముల దిలె,
జోమానుస్ లటట్బుక మొదొల్ కెరొల్ , చి దెకిల పెజల్ ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జల. 15 గని జోవయింతె సగుమ్ జిన్
§పండితుల్సూనకెర కిచొచ్మెలమెలె, “బూతల్ కరానొజలొ *బయెలెజ్బూల్ చినావ్తెన్ఈంజొబూతల్ క
ఉదడత్య్”మెనసంగిల. 16అనెన్ సగుమ్ జిన్,జోకపరిచచ్ కెరుమమెనఉచర, “తుచిసెకి పరలోకుమ్ చి
అదికారుమ్ చి తిలె,జారుజుజ్ దెకయ్ తి కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్అమ్ చిమొకెమ్ కెరు”మెన సంగిల. 17గని
యేసు జోవయించి మెనుస్తె తిలిసి జానె చి, జోవయింక, “కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచమానుస్ల్ 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 చిఉపిప్రి జొయియ్యుదుద్ మ్ కెరెల్,జోచిరాజిమ్ కీసి టీఁవెదె, టీఁవుక నెతెమెలె,అంక
బయెలెజ్బూల్ జోవయింక సాయిమ్ తతికయ్ బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన తుమ్ సంగితసు. 19జలె, ఏక్
కోడు తుమ్ఉచర. ఆఁవ్ఏక్ వేలబయెలెజ్బూల్ చినావ్తెన్బూతల్ కఉదడెల్గిన,తుమ్ చయ్సిసుస్ల్ కచి
నావ్ తెన్ ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ అంచి రిసొ తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 20 గని
దేముడుచి ఆతుక మెలి కోడు జోచి సెకికయ్ ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి జలె, కచితుమ్ దేముడుచి
రాజిమ్ తుమ్ తె అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

21 కేన్ జవుస్ ‡బలుమ్ సుదొ, జోచ అయ్ దల్ ఎతిక్ దెరన జోచిసొంత గేరు రకితె తిలె, కో నే దెర గెతి
రితిజోచఆసుత్ ల్చెంగిల్తవుల. 22గనిజోచికంటఒగగ్ర్ §సెకితిలొసొఅయ్ లె,జోకపెటజీనెల్,జోమానుస్
నంప కెరల్ అయ్ దల్ ఈంజొ అనెన్ సెకి తిలొసొ వెంట గెల కెర,జోచ ఆసుత్ ల్ దెర గెచచ్ జోచమితరుస్ల్ తెన్
వాటల్ కెరన వంటనుల.

23 “జలె, కో అంచి పచెచ్న జయెనాయ్ గే, అంక విరోదుమ్జా అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె జేఁవ్ బెదితి
రితి కో అంచి తెన్ మానుస్ల్ క అంచితె ఆనె నాయ్ గే, అంచి మందక చెదురప్ కెరయ్.” మెన యేసు
సంగిలన్.

బూతుమ్ముల దిలి గెరి అనెన్ ఒగగ్ర్ బూతల్ ఉటట్ జా బస జతిస్ చిటాలి
(మతత్ 12:43-45)

24 తెదొడి యేసు అనెన్క్ కోడు సంగిలొ, “ఏక్ మానుస్క బూతుమ్ దెర తిలెగిన, జో బూతుమ్ జో
మానుస్చి తెంతొ ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన బయిలె గెచచ్ బులెత్ తయెదె, గని టాన్ నే దొరుక్ జలి
రిసొ,ఉచరన, ఆఁవ్ముల దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందెమెన 25జో గెరి అయ్ లె,జో గెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర
సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక కెర 26 గెచచ్, అనెన్ జాచి కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె చి, జేఁవ్
ఎతిక్ జోమానుస్తె పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ, పటొత్ జోమానుస్క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ అలల్ర్
జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గేయేసు సంగిలిసి
27యేసు 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 జబాబ్ దిలన్
మెలె, “నాయ్, గెద. కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ మెలె, దేముడుచి కోడు సూన, జయియ్ కోడ్ రితి ఇండితసకయ్”
మెలన్.
‡ 11:11 11:11 నెంజిలె ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె అనెన్ కిచొచ్ బెద తిలి మెలె, “పోడియొ దె” మెలె, అబొబ్సి పతుత్ రు
దెయెదె గె? నెంజిలె “మొసొస్రోస్…”… § 11:15 11:15మతత్యి 12:24,మారుక్ 3:22. * 11:15 11:15మెలె, సయ్ తాన్.
† 11:17 11:17మతత్యి 12:25,మారుక్ 3:25. ‡ 11:21 11:21సయ్ తానుకటాలిజయెదె. § 11:22 11:22యేసుకీసుత్ క
టాలి జయెదె.



లూకా 11:29 128 లూకా 11:42

జేఁవ్యూదుల్ చి అనామ్నుమ్ బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 12:38-42;మారుక్ 8:12)

29అనెన్ 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, గని అంచి
అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్క పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె. కేన్ మెలె, దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొయోనాపూరుగ్ మ్ చొక జరుగ్ జలిసి జా వెలిల్ కామ్ టాలి జయెదె. 30 *యోనాపూరుగ్ మ్ చొ తిరతి
వెలొల్ మొసొస్చి పెటిట్ తా బార్ జలిసి నీనెవె పటున్మ్ చమానుస్ల్ క ఏక్ రుజుజ్ జలి, గెద. దసిస్,మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లయ్అంక †జరుగ్ జతిసి దొరుక్ జలి రుజుజ్ జయెదె.

31 “జలె,ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక, తుమ్ఈంజ 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, నంపజా బుదిద్ జల గని తూమ్ నాయ్. ఈందె, యోహానుచి కంట
వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి ‡అసెస్. 32 పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక, §సేబా మెలి దచెచ్న దేసిమ్ చిపూరుగ్ మ్
తిలి రాని ఎకిల్, ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ 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, జా దీవుక ఆరి లంబడిల్ రితి గెర్ చి మజ్ గెర్ తె కూనిల్

గొయితె జవుస్ తితి నాయ్, నాడిచి తెడి జవుస్ డంకితి నాయ్, గని గెరి జెత ఎతిక్జిన్ క జా ఉజిడి దెతి
రిసొ దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల.

34 “తుమ్ చి ఆఁగుక తుమ్ చ అంకివొ దీవు జలె, తుమ్ చ అంకివొ †టేంట తిలె, తుమ్ చి ఒండి ఆఁగ్
ఉజిడ్ తెన్ తయెదె. గని తుమ్ చ అంకివొమయ్ లజాతిలె, తుమ్ చి ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్ తెన్
తయెదె. 35జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడి అందర్ నే జతి రితి జాగర తెన్ తా. 36 జలె, తుమ్ చి
ఒండి అఁగి కేన్ పకక్ కి అందర్ నెంజితె రితి ఉజిడి బెర తిలె, దీవుచి ఉజిడి కీసి తుమ్ క ఉజిడి దెకయెదె
గే, దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్చి ఉజిడిసొసుట్ మ్ డీసెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్ల్ క చి దేముడుచి కొడొ సికడత్సకయేసు తీరుప్ సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-47)

37యేసుజాబోదన సంగ కేడయ్ తికయ్, పరిసయుయ్డు ఎకిక్లొయేసుక జోచి గెరి అనిన్మ్కా జెమెన
బుకారల్న్, చి యేసు జో తెన్ గెరి గెచచ్ అనిన్మ్ కంక వెసిలన్. 38 జలె, యేసు అతొత్ నే దొవన్ తె అనిన్మ్
కతయ్మెనదెక కెరజోఆచారిమ్జలొ. 39యేసుపబుజోక, “తుమ్పరిసయుయ్ల్ గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్ర్
పకక్ దోవ, తుమ్ చి ఆఁగుచి ఉపిప్రి దొవన్ తసు, గని గలసు గినన్ తెడి మురిక్ తా గెలి రితి, తుమ్ చి పేట్
తెడి కిచొచ్ అసెస్ మెలె, ఆస బుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ బెర అసెస్. 40 తుమ్ బుదిద్ నెంజిలస, ఉపిప్రి తిలిసి
జెరమ్య్ లొ దేముడు, తెడి తిలిసి కి జెరమ్య్ లొసొ నెంజె గె? కెరొల్ , గెద! 41 జలె, తెడి తిలిసి దరుమ్మ్ క
దాస, చిఈందె, తుమ్ క ఎతిక్ సుదిద్ జయెదె.

42 “అయొయ్ తుమ్ పరిసయుయ్ల్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, తుమ్ పొచెచ్న్ రొడొడ్ తె
చెరమలిల్తె దసచ ఎతిక్తె దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్ వంతు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతసు.
గని మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి సతిత్మ్ తీరుప్ కెరుక చి, దేముడుక పేమ కెరుక తుమ్ పఁవిస్తసు. జలె, కిచొచ్
* 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 11:32సొంతచి రిసొ సంగితయ్. * 11:32 11:32
రానల్ మొదొల్ పుసత్కుమ్ 10 అదయ్యిమ్. † 11:34 11:34 ‘టేంట అంకివొ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు
తెన్ బెద జోవయించి బుదిద్ దెరన జయియ్ బుదిద్క సతిత్మ్ ఇండితిసి. ‘మయ్ ల అంకివొ’మెలె, సయ్ తాన్ తెన్ బెదిలిసి;జోవయించిపొరపాట్
బుదిద్ ,పాపుమ్ బుదిద్ దెరన పాపుమ్ ఇండితెతాగార్ జతిసి.
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కిచొచ్ వసుత్ వల్ తె దెసుస్ వాటల్ కెర ఏక్ వాటజోవయింక దెంక తపుప్ నెంజె, గనిముకిక్మ్ క సతిత్మ్ తీరుప్
కెరె తతత్దు జలె, దేముడుక పేమ కెరె తతత్దు జలె, తుమ్ క చెంగిల్ తతిత్!

43“అయొయ్,తుమ్పరిసయుయ్ల్,తుమ్ కసిచచ్పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్కమెలె,సబగెరిచముకిక్మ్టానుల్ తె
వెసుక కోర్ ప జతసు, సంతవీదులె ఎతిక్జిన్అమ్ కజొకరుమెనకోర్ ప జతసు. 44అయొయ్,తుమ్ క సిచచ్
పిటెట్ నాయ్! తుమ్ కీసి జతసుమెలె, బయిలెతతానేడీసత్ మెసన్ల్ రితఅసుస్స్. ‘మెసన్ల్’మెననేన కెర,
మానుస్ల్ ఒతత్ సుఁదితతి”మెనయేసు టాలి కెర సంగిలన్.

45తెదొడి,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడొత్సొఎకిక్లొయేసుక, “గురుబాబు,తుయిఇసిసంగిలె,
‡అమ్ క కి మరియాద కడత్సి” మెలన్. 46యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్ మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, అయొయ్! తుమ్ క కి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, కూలి మానుస్ల్ క
సావుకరుల్ కీసి కంది వయితిజాడు వయడుల గే, దసిస్ తూమ్, ఒగగ్ర్ ఆడ రితి కెరుక అసెస్ మెన, పెజల్ క
జాడు వయడిత్ రితి కెరసు. గని తుమ్ వయడత్ జాడుల్ రిత ఆడ సులక్న కెరి రిసొ తుమ్ చి కిడి ఊంటి
కి నే చంపొ కెరి రితి, జేఁవ్ పెజల్ క కనాక్రుమ్ జసు నాయ్. 47 అయొయ్, తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక మారల్, చి జా టాన్ క జోవయించి రిసొ
§చెంగిల మెసుస్న్ లు తుమ్ బందయ్ తసు. 48 దసిస్, జోవయించి పాపుమ్ తె తుమ్ బెదిలిస్ చి రిసొ
తుమ్ చి ఉపిప్రి జోవయించి ఉపిప్రి సాచుల్ జతసు. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ జోవయింక మారల్, చి తూమ్
జోవయింక మెసుస్న్ లు బందయ్ తసు. 49జాకయ్ దేముడుచి గాయ్నుమ్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, అంచ
కబురుల్ సంగితస సగుమ్ జిన్ క, అంచ బారికుల్ జతస సగుమ్ జిన్ క, జా కాలుమ్ క అమ్ చయూదుల్ తె
తెదయిందె, చి జా కాలుమ్ క అమ్ చ యూదుల్ జోవయింతె సగుమ్ జిన్ క మారుల, సగుమ్ జిన్ క వేర
సిచచ్ల్ అలల్ర్ కెరుల” మెన అసెస్. 50 దసిస్, బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ అపెప్ ఎద అబబ్దింసి తూమ్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసచిలొఁయిసువిలిపాపుమ్తుమ్ఈంజయ్కాలుమ్ చ వయితె. కెఁయతెంతొ
సూఁయి జలిసి మెలె, 51 *హేబెలు అనొన్సి అతయ్ కెరిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, †దేముడుచి గుడిచి నెడిమి
బలి దెతి సత్ంబుమ్ సొడిమానుస్ల్మారొల్ జెకరాయ్చి లొఁయి సువిలి ఎదచి లొఁయి. నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చిలొఁయి సువిలిపాపుమ్ చి సిచచ్ ఈంజయ్కాలుమ్ చక లయెదె.

52 “అయొయ్, తుమ్మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె,
దేముడు రెగిడిల్స్ తెచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ చి ‡గేరుచి తాలల్ కడి తుమ్ దెర గెచచ్ లుంకాడ అసుస్స్. తూమ్ కి
ఒతత్ పఁవస్ నాయ్, చి ఒతత్ పెసుక గెల అనెన్ మానుస్ల్ క కి అడుడ్ కెర, ఒతత్ పెసడుస్ నాయ్” మెనయేసు
సంగిలన్.

53యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ జోచి
ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కుసిస్దుమ్ జా, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ జోవయింక పుస 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 జామాయబుదిద్
దెకిలె, అనెన్ మానుస్ల్ కి దసిస్ మాయబుదిద్ సికుక జయెదె. జాకయ్ తుమ్ జాగర దెకన. 2 డంకి జలిసి
కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయె నాయ్. లుంకడిల్సి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే

‡ 11:45 11:45 కిచొచ్క మెలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల. § 11:47 11:47

మతత్యి 23:29-30. * 11:51 11:51 ఆదికాండుమ్ 4:8. † 11:51 11:51 2 దిన: పుసత్కుమ్ 24:20-22. యేసు నే
జెతె అగెగ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఆకర్ చొమానుస్ ఈంజొ జెకరాయ్ మెలొసొ. ‡ 11:52 11:52మతత్యి

రెగిడిల్స్ తె,మతత్యి 23:13తె కిచొచ్అసెస్మెలె, “మానుస్ల్ చిమొకెమ్ తుమ్పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు….”. * 12:1 12:1నెంజిలె,
జాఅరుద్ మ్ క ‘లచచ్జిన్మానుస్ల్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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జాన్ తి రితి జెయెనాయ్. ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క జానుప జయెదె. 3అందర్ తె తుమ్ కిచొచ్ సంగ తసెత్ గే,
ఉజిడ్ తె సూనయ్జయెదె, చి అనెన్ కోయినెంతె కెవిడ్వొ డంకన కిచొచ్ కచి కండయిసంగ తసెత్ గే,మేడల్ చ
ఒరెన్ల్ తెంతొసాటప్ జయెదె.

కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 10:28-31)

4 “జాకయ్, గోతుసుదల్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసిమెలె, తుమ్ చి ఆఁగుకమారుక తెరితసక తుమ్
బియఁనాయ్. జేఁవ్ చిపడొత్ తుమ్ కఅనెన్ కిచొచ్అలల్ర్ కెరుక నెతిరి 5నాయ్, గనితుమ్కకక్ బింక గేతుమ్ క
సంగితసి. కకక్ మెలె, మానుస్చి ఆఁగుక మారిల్ పడొత్ జోవయింక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెతి అదికారుమ్
తిలొ దేముడుకయ్ తుమ్ బియఁ. తుమ్జోకయ్బియఁమెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

6 “ఈంజ దేసిమ్ చమానుస్ల్ 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 బోడిచ సెండి వాడల్ ఎతిక్ మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్ గే, జొయియ్ జానె. జాచి రిసొ తుమ్
బియఁ నాయ్. తుమ్ పిటట్ల్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

యేసుక నంపజలెగిన,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ 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, అంచయ్ మానుస్ల్, మెన, పరలోకుమ్ తె దేముడుచ దూతల్ చి
మొకెమ్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఒపప్నిందె. 9గని,మానుస్చిమొకెమ్ కో అంచి రిసొజోచొనెంజి
మెనుల గే, దసిస్, ఒతత్ దూతల్ చిమొకెమ్ 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 ఎతిక్మానుస్చి జా పాపుమ్ చెమించుప కెరుక జయెదె. గని, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క కో దూసుప కెరుల గే,జోవయింతె కచిపాపుమ్చెమించుప జయెనాయ్.

11 “అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల యూదుల్ తుమ్ క నిందల్ కెర జోవయించ సబ
గెరల్ నెంజిలె అదికారుల్ చిమొకెమ్, నెంజిలె రానల్ చిమొకెమ్ పరిచచ్ కెరుల, గని తుమ్ కీసి రుజుజ్ నఙనుక గే,
కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే, తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే, తుమ్ బియఁ నాయ్. 12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ కిచొచ్ సంగుక
గే తెదొడ్ క, జయి గడియయ్ పరలోకుమ్ 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

అంచొఅనొన్క సంగు”మెలన్. 14యేసు, జలె,జోక, “ఓమానుస్,జోకచితుక నెడిమితీరుప్ దెతొసొఆఁవ్
జతి రితి,జోచితుచి ఆసిత్ వంటితి రితి, దసిస్ కెరిందెమెనకోఅంక టీఁవ అసిత్?” 15జనాబ్ క అనెన్, “తుమ్
సూన. సొమాస్రుమ్ దొరుక్ కెరంతి ఆస నే జతి రితి తుమ్ జాగర తెన్ తా. మానుస్క కెదిద్ సొమాస్రుమ్
తిలె కి, †జోవయించి ఆతమ్క జియడిత్సి నెంజె,జా”మెలన్.

బుదిద్ నెంజిలొసొమాస్రిచిటాలి
16తెదొడి జనాబ్ క యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. కిచొచ్ మెలె, “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి బుఁయితె

చెంగిల్ పంటొ పికడల్న్. 17 గటిట్ఙ పంటొ పికిత్ కయ్ కిచొచ్ ఉచరల్న్ మెలె, ‘అంచి దాను సువుక టాన్
దెరె నాయ్. కీస్ కెరుక?’ మెన ఉచర, అసెస్, 18 ఒహొ, జాని. దాన్ కొటుల్ తియంత గెరల్ సేడవ
కెర, అనెన్ వెలెల్ల్ చ బందయిందె, చి ఒతత్య్ అంచ దాన్ చి అంచి సామన్ ఎతిక్ తియనిందె. 19 అనెన్,
కిచొచ్ మెననిందె మెలె, తుయి అదుసుట్ మ్ చొ! కెతిత్గే వెరుస్ల్ తుక కామ్ క జెతిసి తుక సొమాస్రుమ్ అసెస్.
† 12:15 12:15 నెంజిలె, ‘జో ఒగగ్ర్ దీసల్ జితి రితి సెలవ్ దెతిసి నెంజె’. నెంజిలె ‘జోవయింక జియడిత్సి నెంజె, జోవయించి జీవితుమ్ క
నిజుమ్ముకిక్మ్ తిలిసి నెంజె’.
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సుకుక్మ్తెన్తా,చిఇసుట్ మ్అయ్ లి రితికాపియసరద్ కెరంతెతాజిమెననిందెమెలన్. 20గని దేముడు
జోమానుస్క, ‘తుయిబుదిద్ నెంజిలొ వెరి సుదొ, తుచి. జీవుఆజిరాతికయ్ కడ నెంక జెవుల. జయిఅంచి
ఆడ. తుకయ్తుయికుడవనిల్సితెదొడ్ క కచిజయెదె?’ మెలన్. 21జలె,కోఈంజలోకుమ్ చిఆసిత్ కుడవన
సొమాస్రుమ్కెరనులచిదేముడుక పఁవస్జోదెతిఆతమ్సొమాస్రుమ్జోకతయెనాయ్గే,జోచిగతిత్ ఈంజ
టాలిచొమానుస్చి గతిత్ ఎకిక్”మెనయేసు సంగిలన్.

‘కీసి జా జిమ్ దె?’
(మతత్ 6:25-34; 6:19-21)

22 “జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసిమెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే, కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే, కీసిజా జిమ్ దె’
మెన తుమ్ చిమెనుస్తె చింత గలన నాయ్. 23 కిచొచ్క మెలె, అనిన్మ్ చి కంటమానుస్చి ‡ఆతమ్ ముకిక్మ్
గెద, పాలల్ చి కంట ఆఁగ్ విలువ గెద?. 24 కాడల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ ఉంపితి నాయ్, పంటొ
లాయితి నాయ్, చి జోవయింక కొటుల్ నాయ్ కొటుల్ గెరల్ నాయ్ జలెకి, దేముడు జోవయింక అనిన్మ్
దెతయ్. జలె, పిటట్ల్ చి కంట తుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్ గెద? కచితుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జలిసిజోదొరుక్
కెరెదె. 25పడొత్ , తుమ్ చితె కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి, §జోచి బతుక్క కొలత్క అతెత్క్ జవుస్ ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె
గే? నెతె. 26 దసస్ ఇస ఇదుదల్ కమొ జరుగ్ కెరుక నెతురుస్ జలె, అనెన్ తిల కమొ జరుగ్ కెరుక కిచొచ్క బమమ్
జతసు?

27 “డొంగెచ పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే, తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ కామ్ కెరి నాయ్, పాలల్ వీంతి నాయ్. జలెకి,
ఎదివాట్సొమాస్రుమ్ కలుగు జలొపూరుగ్ మ్ చొరానొసొలొమోను కి ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక
నేనొల్ . 28 తుమ్ తొకిక్ నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు ఉచర. ఆజి బటిట్ వడిడ్తి, గని కలిక డయ దెతి వెరి
చివవ్ర్ క దేముడు ఎదిలి సూటి కెరయ్, జలె, కచితుమ్ తుమ్మానుస్ల్ 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 ఎతిక్ మానుస్ల్ ఇస వసుత్ వల్ దొరుక్ కెరనుక ఆస జతతి.
ఇస సామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్ జతతి మెన తుమ్ క అబొబ్ది జతొ దేముడు జానె. 31తూమ్, కిచొచ్ కెరుక
అసెస్మెలె, *జోచిరాజిమ్ తెబెద,జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండుక ఆసజా,చిదొరుక్ జలఈంజేఁవ్ అనెన్
వసుత్ వల్ కి తుమ్ క జో దొరుక్ కెరెదె.

పరలోకుమ్ తెచి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ క ఆస జతిస్ చి కోడు
32 “అంచి ఇదిలిసిమంద జల అంక నంపజలస, తుమ్ బియఁ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, †జోచిరాజిమ్ 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 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. 34తుమ్ కేన్ లోకుమ్ తె దనుమ్ సంపాదన
కెరన తసెత్ గే, ఒతత్ తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్ ఉచరె తసెత్.

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

35-36 “పెండిల్ విందు 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. 38అనెన్ ఆలిస్మ్

‡ 12:23 12:23 నెంజిలె ‘జీవు’. § 12:25 12:25 నెంజిలె, ‘జోవయింక దిల దీసల్ చి కంటజోవయించి ఇసుట్ మ్ క అనెన్ దీసల్ జింక
జయెదె గె?’ * 12:31 12:31 నెంజిలె ‘జోచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ బార్ జతిస్ క ఆస జాచి జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్
ఇండ’. † 12:32 12:32 లూకా 22:29-30, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:12 దెక.
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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, ‡జోచెదొయితతొత్ , అనెన్ చోరు జోచి గెరి పెసితి అవ్ కాసుమ్ తతి
రితి గేర్ ములితొనాయ్. 40జలె, తుమ్ తెయార్జాతా రకితె తంక అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్
సమయుమ్ క ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

41తెదొడి పేతురు “పబు, ఈంజ టాలి §అమ్ కయ్ సంగితసి, గే ఎతిక్జిన్ చి రిసొ గె?” మెనయేసుక
పుసిలన్. 42యేసుపబు జోక, “పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమాని బార్ జంక జలె, జోచ గేర్ చక దెక
సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంక మెన జో నిసాన నిదానుమ్ చొ గొతిత్ సుదొ కో జవుల? 43జో ఎజొమాని అనెన్
ఉటట్ అయ్ లె,జోగొతిత్ సుదొజోఎజొమానితియారిల్ కామ్కెరెతిలె,గొతిత్ సుదొక చెంగిలి. 44దసిస్ నిదానుమ్
కెర తయెదెమెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్మెంతసిమెలె,జోఎజొమానిఅయ్ లె,జోచిఆసిత్ ఎతిక్చి
ఉపిప్రి జో చెంగిల్ రకిలొ గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్ దెయెదె. 45 గని జో గొతిత్ సుదొ ఏక్ వేల ఎజొమాని
ఆలిస్మ్ కెరయ్మెనఉచర,జోచిజత జల అనెన్ మునుస్బోద గొతిత్ సుదల్ క జలెకి, తేర్ బోదగొతిత్ సుదల్ క
జలెకి, పెటుక చి కంక పింక సూరు పియమచుచ్క దెరెల్, 46 ‘ఎజొమాని ఆజి జెయెనాయ్’మెన గొతిత్ సుదొ
ఉచర నే రకితె దీస్ క, గడియకజో ఎజొమానిఉటట్ జెయెదె చి,జోక *మొరిసిచచ్ తియడ కెర,జోక †నంప
నెంజిలస సిచచ్ జతిస్ తెజో గలెదె.

47 “జో కిచొచ్ కామ్ కెరుక మెన జోచొ ఎజొమాని తియార అసెస్ గే కేన్ గొతిత్ సుదొ జానె గని జోచొ
ఎజొమానిచిఇసుట్ మ్జరుగ్ కెరెనాయ్అనెన్జాజరుగ్ కెరుకతెయార్కిజయెనాయ్గే,జోవయింకఎజొమాని
గటిట్ఙ పెటయెదె. 48జోచొ ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే నేన కెర, పెటిత్ సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ కేన్
గొతిత్ సుదొ కెరెదె గే, జోక ఎజొమాని తొకిక్ పెటయెదె. కకక్ దేముడు ఒగగ్ర్ బుదిద్ గే, సెకి గే, ఆసిత్ గే, కిచొచ్
గే దా తయెదె గే, జో మానుస్ 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 తయెదె గే, జోమానుస్
అనెన్ లాబుమ్ 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. 50ఏక్మానుస్మాములుమ్పానిచిబాపిత్సుమ్ నఙనుక జలె, కీసిపానితె డుఙుక తయెదె గే,
దసిస్ ఆఁవ్ సెమల్ తె డుఙమొరుక అసెస్, చిజాపూరి జరుగ్ జతె ఎదక అంచి పెటిట్ కెదిద్ బాద సేడత్సి!

51 “జలె, అంక ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసిమానుస్ల్ తె ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరెదె’ మెన తుమ్ ఉచరసు
గె? ఆఁవ్అయ్ లిసిసేంతుమ్దెయెనాయ్, గనిఆఁవ్అయ్ లిరిసొమానుస్ల్జటుల్ జవుల. 52మెలె,అపెప్
తెంతొ ఎకిక్ గెరి పాఁచ్ జిన్ తిలె, జటుల్ జవుల. దొగుల ఏక్ జటుట్ జా, తీగల్ ఏక్ జటుట్ జా, దొగులచి ఉపిప్రి
తీగల్ విరోదుమ్ జవుల. నెంజిలె, తీగల్చి ఉపిప్రి దొగుల విరోదుమ్ జవుల. 53 దసిస్, పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి
అబొబ్సి విరోదుమ్ జయెదె, అబొబ్స్ చి ఉపిప్రి పుతుత్ సి విరోదుమ్ జయెదె, దువిస్ చి ఉపిప్రి అయయ్సి చి,
అయయ్స్ చి ఉపిప్రి దువిసి విరోదుమ్ జవుల, చి సూనుస్ చి ఉపిప్రి అతత్స్, చి అతత్స్ చి ఉపిప్రి సూనుసి
విరోదుమ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

కాలుమ్ కీసిచి గే చినితిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 16:2-3)

54యేసుపెజల్ క, “పడమరపకక్పానిదెతిమబుబ్ అయ్ లె, ‘పానిపెటెదె’,మెనతుమ్బేగిసంగితసు
గెద, కచితుమ్ జరుగ్ జతయ్. 55పడొత్ దచెచ్న పకక్ తెంతొవాదు వీరెల్, ‘ఆజి గటిట్ఙ వేడి కెరెదె’మెనచినితె
‡ 12:39 12:39ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘జోచెదొద్యి తతొత్ , అనెన్’ చి కోడు తయెనాయ్. § 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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చి, దసిస్ జరుగ్ జయెదె గెద? 56 తుమ్ ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్! తుమ్ చినితిస్ క ‘నేనుమ్’ మెంతసు.
బుఁయిక చి ఆగాసుమ్ క దెకిలె కీసి కెరెదె గే చినితసు జలె, ఈంజ కాలుమ్ తె జరుగ్ జతిసి దెకిలె ఈంజ
కాలుమ్ క కీసిచి గే చినుక నెతురుస్ గె? చినుక తెరితసు, గెద”మెన సంగిలన్.

నేరిమ్ వయడొత్సొ తెన్ నేరిమ్ జలొసొ సేంతుమ్ కెరంతిస్ చిటాలి
(మతత్ 5:25-26)

57యేసుఅనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ జోవయింకఉచరయ్ లన్మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ తయెదెగే, కిచొచ్క
చినుస్నాయ్? 58తుచితగు సూనితొతీరుప్ కెరొస్ తెగెచుచ్కమెనతుక నేరిమ్వయడొత్సొచితుయినేరిమ్
జలొసొ వటెట్ గెతె తిలె పొది, జోవయింతెన్ తుయి సేంతుమ్ జంక దెకను. నెంజిలె, తీరుప్ కెరొసొతె తుక
ఒరొగ్ డ తిలె, తుచి తగు సూనెల్, తీరుప్ కెరొసొ తుక జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి జమానుల్ తుక
జేల్ తె గల దెయెదె. 59 ‡ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్మెంతసిమెలె, తుయితుచి సిచచ్చి ఆకర్ కాసు ఎద కి తుయి
పూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక, తుక ములుక నెంజె.”

13
సగుమ్ జిన్ పమాదుమ్జామొరిల్స్ చి రిసొ సంగిలిసి

1యేసు 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.
2 యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజేఁవ్ గలిలయుల్ ఇసి మొర గెలి రిసొ, తిల
గలిలయుల్ చి కంట ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ జవుల మెన ఉచరసు గె? 3నాయ్, దసిస్ నాయ్, మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి. గని తుమ్ క కిచొచ్ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, తుమిపాపుమ్ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె
తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె.

4 “నెంజిలె, అమ్ చి యెరూసలేమ్ తె సిలోయము పకక్చి గోపురుమ్ సేడ గెలి పొది జాచి తెడి తిల
అటట్ర జిన్మానుస్ల్ తెడి తామొరిల్స్ క ఉచరెల్, అనెన్ యెరూసలేమ్ తె తిలమానుస్ల్ చి కంట, జేఁవ్ అనెన్
పాపుమ్ చజా తిలమెన తుమ్ ఉచరసు గె? 5దసిస్ నాయ్మెన ఆఁవ్ సంగితసి గని, తుమ్ క ముకిక్మ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసి మొర గెతె”
మెనయేసు సంగిలన్.

పలితుమ్ నే దిలి అంజూరుమ్ రూక్ చిటాలి
6తెదొడియేసుఈంజటాలి సంగిలన్: “ఎకిక్లొక ఏక్ అంజూరుమ్ రూకు అసెస్. తినిన్ వెరుస్ల్ జలిజో

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. ఆరిఈంజటాన్ కపాడ్ కెరయ్”మెలన్. 8జోఎజొమానిదసిస్ సంగితికయ్,జాతోటరకితొసొ,
“బాబు, ఏసుమ్ జవుస్ దెకుమ. రూకుక మతిత్ వెగవ కెర,సొవును సువ దెకిన్ దె, 9పోరుమ్ క పండుల్ దెరెల్
రూకు తవుస్, నే దెరెల్, కండ గెలుమ”మెలన్.
‡ 12:59 12:59 ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, 59. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ క నేరిమ్
వయడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ తుమ్ చితె కోమదెనె సేంతుమ్ జసు నాయ్ గే,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెరిపొదిక,సిచచ్ జసెత్,చిజాసిచచ్చి రునుమ్ చిఆకర్ చికాసు ఎద కిపూరితీరుస్ప కెరె ఎదకమెలికోడు,తుకములుక నెంజె. జాతీరుస్ప కెరుక
నెతురుస్చి రిసొజాసిచచ్ కుటెట్ నాయ్. కీసి సేంతుమ్ జంకమెలె,అమ్ చిపాపుమ్ఒపప్నయేసుక నంపజాపాపుమ్ బుదిద్ ములజోచి ఇసుట్ మ్
కెరుక దెరుక. * 13:1 13:1 గలిలయుల్మెలె, గలిలయపాంతుమ్ చయూదుల్. † 13:1 13:1 గలిలయుల్ తెసగుమ్ జిన్, బెరె,
జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క ఉదడుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరె తిల. ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ క ‘అమ్ చి
పబుతుమ్ క అలల్ర్ దెతతి’ మెన ఉచరయ్ పిలాతు కండయ్ లన్. ‡ 13:7 13:7యేసు తినిన్ వెరుస్ల్ బుల బుల బోదన కెరె తిలన్,
జొరొజ్ బాదల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్, గని ఒగగ్ర్ బుదిద్ పలితుమ్ జేఁవ్ పెజల్ తె నే దెరిల్ రితి తిలి, చి “తుమ్ చి బుదిద్ నే మారుస్ప
జలె, తుమ్ చిపాపుమ్ నేములిలె, చెంగిల్ బుదిద్పంటొ నే దెరెల్, తుమ్ చి సిచచ్ వయితె”మెనఈంజటాలి తెన్జాగర సంగితయ్.
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సోగ టీఁవ్ క నెతిరిల్ తేర్ బోదక విసాంతి దీసియేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
10జలె, ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి,యేసు సబగేరి బోదన కెరె తతికయ్, 11బూతుమ్ చి రిసొచి జబుబ్ తిలి

తేర్ బోద ఒతత్ తిలన్. జా తేర్ బోదక జా జబుబ్ జా అటట్ర వెరుస్ల్ జా తిలి. జా కుబిడ్ జా, వంపొ జా ఎదగ్రె
టీఁవ్ క నెతె. 12జలె,యేసు జాక దెక కెర, “పాసి జె”మెనజాక బుకారా కెర, “అమమ్, తుచి జబుబ్ తెంతొ
చెంగిల్ జా అసిస్స్” మెన సంగ, 13 జేఁవ్ క చడిల్ బేగి సోగ జా టీఁవిలన్, అనెన్ దేముడుచి గవురుమ్
సంగిలన్.

14గనిసెలవ్ కడనిల్ దీసిజాతేర్ బోదకచెంగిల్ కెరిల్ రిసొజేఁవ్యూదుల్ చిజోసబగేర్ చొఅదికారికోపుమ్
జా, పెజల్ క, “సతత్రెకక్ మానుస్ల్ కామ్ కెరి రిసొ సొవువ్ పొదుల్ అసిత్. తుమ్ క జొరొజ్ల్ గట తిలె, సెలవ్
కడనిల్ దీస్నాయ్, గనితిలసొవువ్పొదుల్ తెజా”మెనసంగిలన్. 15దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “తుమ్ఉపమెనుస్చ, సెలవ్ దీస్కామ్ కెరుక నెంజెమెంతసు, గని సెలవ్ కడనిల్
దీసి కి తుమ్ చ బెయిలల్ కి గాడెద్ల్ కి కిచొచ్ సొముమ్ల్ జలెకియిప జేఁవ్ పాని పింక మెన గడెడ్ ఉదడ నెసు
నాయ్గె? దసిస్ కెరసు, గెద. 16జలె,ఈంజతేర్ బోద,అమ్యూదుల్ చిఅబాహామ్ చిసెకుమ్ చితేర్ 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 ఇనెన్కయిప, విడద్ల్ కెరుక అనెన్ ముకిక్మ్
నాయ్ గె?” మెనయేసు సంగితికయ్, 17జోక ‘తపుప్ కెరయ్’ మెన ఉచరల్స ఎతిక్జిన్ ‘అమ్ చి తపుప్’
మెనలాజ్ జల చి,జోచి అతిత్ జరుగ్ జల వెలెల్ల కమొ ఎతిక్చి రిసొ పెజల్ ఎతిక్ సరద్సంతోసుమ్జా గెల.

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

18జో జరుగ్ కెరిల్స్ క పెజల్ దసిస్ సరద్సంతోసుమ్ జతికయ్, యేసు, “దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే
ఉచరుమ. జాక కిచొచ్ టాలి ఉచరుమ? 19ఈందె,సొరుస్ గిడడ్క జలిస్ చి రితి జతయ్. ఏక్మానుస్ 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)

20ఒతత్ తెంతొయేసుఅనెన్క్ కోడుపుస *కిచొచ్టాలిసంగిలన్మెలె, “దేముడుచిరాజిమ్ క కిచొచ్అనెన్క్
టాలి ఉచరుమ? 21 ‘పోడియొ కెరి పీట్ ఎతిక్ పొంగుప జా పులుస్’ మెన, ఏక్ తేర్ బోద తీనడి పీట్ తె
పులయ్ తి పీట్ గలిలి. గల జాపాకుమ్ పులితి రితి తిఁయ దిలి, చి జాపులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ జలెకి.
జా కలొయ్ లిపాకుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్పుల, ఒగగ్ర్ జా గెలి”మెన సంగిలన్.

పరలోకుమ్ తె పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొచిబోదన
22 జేఁవ్ పొదులె యేసు †యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన పయానుమ్ గెతె తిలన్. జలె, వటెట్ అనెన్

ఒగగ్ర్ పటన్లె గఁవివ్లె గెలన్. 23 జేఁవ్ పొదులె కో గే జోక కిచొచ్ మెన పుసిలన్ మెలె, “పబు, పాపుమ్
తెంతొ రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెతస తొకిక్జిన్ జవుల గె?” మెనపుసిలన్, చియేసు ఒతత్ తిలసక,
24 “పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఇరుక్ జయెదె. జాఇరుక్ గుముమ్మె తుమ్పెసితి రితి ‡దొరుక్ జలిసి కెరనుక
దెకన. కిచొచ్క మెలె,జా గుముమ్మె పెసుక మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరెల్ కి,జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ నెతిరి.”

§ 13:19 13:19ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి రాజిమిమొదొల్ క తొకిక్జిన్మానుస్ల్ తిలెక,జా
రాజిమ్ వడెడ్దె, చి ఆకర్ క ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్ తె బెద తవుల, చి పిటట్ల్ రూక్ తె గూడల్ బందిలిసి అమ్ ఉచరెల్, జా రాజిమ్ తె బెదిలమానుస్ల్ 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 గటకమారుస్ప కెరెదె గే, దసిస్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ కమారుస్ప కెరెదె, చి జోవయించి బుదిద్క
మారుస్ప కెర చెంగిల్ కెరెదె. † 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. ‡ 13:24 13:24బారికుల్ 4:12, 16:31,యోహాను 3:15, 16
చి లూకా 10:25-28.
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25 “పరలోకుమ్ క ‘గేరు’ మెనుమ. జో గేర్ చొ ఎజొమాని ఉటట్ తెదొడ్ క కెవిడ్ డంక దెయెదె, చి తెదొడ్ క
తుమ్ జా కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొ బయిలె టీఁవ ఉంకవుక దెర, ‘పబువ, అమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్ దె’ మెంతె, చి జో తుమ్ క
కిచొచ్ జబాబ్ దెయెదెమెలె, ‘తుమ్ కేనె తెంతొచ గే నేని’ మెనెదె.§ 26తెదొడ్ క తూమ్ కిచొచ్ మెంతె మెలె,
‘తుచి తెన్ బెద అనిన్మ్ కయ్ లమ్ పిలమ్, చి అమ్ చి వీదులె తుయి బోదన కెరల్ది’ మెంతె, 27 గని జో
తుమ్ క కిచొచ్ మెనెదె మెలె, ‘నాయ్, తుమ్ కేనె తెంతొ జెతసు గే నేని. తుమ్ క కచితుమ్ నేని. తుమ్
గార్ కమొ కెరల్సొ అంచి తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్’ మెనెదె. 28జలె, అమ్ చపూరుగ్ ల్ అబాహామ్, ఇసాస్కు,
యాకోబు తెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చజోచిరాజిమ్ తె పరలోకుమ్ తె తిలిసి తుమ్ తెదొడ్ క
దెకితె, గని తుమి ఒతత్ పెసుక సెలవ్ తయెనాయ్చి రిసొ ఏడుకుడు జసెత్, దంతొ చపల్న్ తె తసెత్. 29తుమ్
నంప నెంజిలస ఒతత్ పెసుస్ నాయ్, గని తూరుప్ పకక్ తెంతొ, పడమర పకక్ తెంతొ,ఉతత్ర పకక్ తెంతొ చి
దచెచ్న పకక్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జా కెర, దేముడుచి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
వెస, జో తెన్ అనిన్మ్ కవుల. 30అనెన్, అపెప్ పడొత్ జలస జా అగెగ్ జవుల, చి అగెగ్ జలస *పడొత్ జవుల”
మెనయేసు సంగిలన్.

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

31జయి గడియయ్ పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్యేసుతె జాఁ కెర జోక కిచొచ్ మెల మెలె, “తుయి కేనెగె
వేరతె గో. హేరోదు అదికారి తుకమారుక ఉచరయ్”మెల. 32జేఁవ్ దసిస్మెంతికయ్,యేసుజోవయింక,
“తుమ్గెచచ్,జో †నకొక్ రితొమానుస్క కిచొచ్మెనమెలె, ‘ఈందె,ఆజిచి కలిక ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడత్సి చి,
జబుబ్ల్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరసి చి, పేర్ క అంచి కామ్పూరి జయెదె. 33జలెకి, ఆజి కలికచి పేర్ క
ఆఁవ్ అంచి పయానుమ్ గెచచ్ గెచచ్ యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక అసెస్. మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ
మానుస్ యెరూసలేమ్ క వేర టాన్ తె మొరుక బెదె నాయ్’ మెన జోక తుమ్ సంగ” మెన పరిసయుయ్ల్ క
యేసు సంగిలన్.

34 తెదొడి యేసు కీసి జలన్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్ చ, అమ్ చి యెరూసలేమ్ చ మానుస్ల్! అమ్
తెదయ్ ల కబుర్ ఆనల్సక చి బోదన కెరల్సక పతల్ గల మారసు! కిచొచ్ పమాదుమ్ తుమ్ క నే లయితి
రితి కుకిడి జాచ పిలల్ల్ క రెపప్ల్ తెడి కీసి ముదొద్ కెరన తయెదె గే, దసిస్, ఆఁవ్ తుమ్ క కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్
కెరంతి రితి తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్, గని తుమ్ నెసిలదు. 35ఈందె, 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 నాయ్మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.” మెనయేసు
సంగిలన్.

14
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1-2 అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సెలవ్ *కడ దీసి, అనిన్మ్ క మెన యేసు పరిసయుయ్ల్ చొ అదికారి
ఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్ తతికయ్, అతొత్ చటొట్ పుల తిలొమానుస్ ఎకిక్లొ యేసుచిమొకెమ్ తిలన్, చి “యేసు

§ 13:25 13:25జానె. జేఁవ్యూదుల్ జవుల చి “అమ్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జయెదె. ఆమిపరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే”మెనజేఁవ్ ఉచరెల్
కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొదసిస్ సంగితయ్. * 13:30 13:30జాకాలుమ్ క అగెగ్చ బూలోకుమ్ గెచచ్వ గెల కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడు నొవి బూలోకుమ్ జరుగ్ కెరెదె, చి రచిచ్ంచుప జల పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదిల జోచయ్ జలమానుస్ల్ తెన్ జియెదె, డీసయ్ లిసి
21:1-8, చిజోవయింతెన్ బెద ఏలుప కెరుల, లూకా 22:29-30. † 13:32 13:32 ‘నకొక్ రితొమానుస్’మెలె,జోక తెలివ్చమోసిమ్
కెరఉదెద్సుమ్ లు తవుల. పడొత్ యూదుల్తెన్ఇదిల్దకిలొరితొనిసాక్రుమ్జలొమానుస్క దసిస్మెనుల. జెతె. జోహేరోదుఅదికారిజయెదె,
గని జోచి బుదిద్కయ్యేసు దసిస్ సంగితయ్. ‡ 13:35 13:35 ఈంజ కోడు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ తొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక సంగితి కోడు. * 14:1-2 14:1-2యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్.
విసాంతి దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ
సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెరనాయ్’మెనజోఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్
ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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కిచొచ్ కెరెదె గే దెకుమ” మెన ఒతత్ తిలమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ చెంగిల్
దెకితె తిల. 3 జలె, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి మెనుస్తె తిలి
జోవయించి ఉపిప్ర్ చి కుసిస్దుమ్యేసు జాన కెర, జోవయింక, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి జబుబ్ తిలసక చెంగిల్
కెరుక అమ్ చిమోసేచిఅతిత్ దేముడు దిలిఆగన్ల్తెన్బెదితయ్గేనాయ్? గె? తుమ్సంగ”మెనపుసిలొ.
4 గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తిల. తెదొడి జో అతొత్ చటొట్ పుల తిలొమానుస్క యేసు పాసి బుకారా కెర జోక
చెంగిల్ కెర “గో”మెలన్.

5తెదొడియేసు జేఁవ్ పండితుల్ క అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్ మెలె, “తుమ్ చి తెన్ ఎకిక్లొక పుతుత్ స్ జలెకు,
బెయిలు జలెకు తిలె,జోపుతుత్ స్ జలెకు బెయిలు జలెకు సెలవ్ కడనిల్ దీసి కుండితె సేడ తిలె, జయియ్ దీసి,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి, బేగి జోక జా కుండితె తెంతొ కడె నాయ్ గె? కడెదే, గెద” మెలన్. 6 ‘జో సంగిలిసి
సతిత్మ్’మెన జేఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక నెతిరల్.

గవురుమ్ నే ఉచరంతిస్ చి రిసొచి కోడు
7జలె,జాఅనిన్మ్ క జో పరిసయుయ్డు బుకారల్సతె సగుమ్ జిన్ వెసుకమెన గవురుమ్ చటానుల్ నిసాన,

యేసు జోవయింక ఇసి మెన ఏక్ టాలి సంగిలన్. 8 “కో జలెకు తుమ్ చితె కకక్ జలెకు పెండిల్ విందుతె
బుకారెల్గిన, విందుతె అయ్ లొసొ తుయి గవురుమ్ చి టాన్ తె వెసు నాయ్, నెంజిలె తుచి కంట వెలొల్
మానుస్క జో బుకారా తిలె, 9జో వెలొల్ మానుస్ అయ్ లె, తుక చి జోక బుకారొల్సొ తుచితె జాఁ కెర ‘ఈంజొ
మానుస్క జా టాన్ దేసు’,మెన సంగిలె, తుయి లాజ్ జా ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి టాన్ తె తుయి
తిరీమ్ గెచచ్ వెసిసెత్. 10తుక కో జలెకు బుకారెల్, ఎతిక్చి కంటతొకిక్ గవురుమ్ చిసొడిచిటాన్ తె గెచచ్ వెసు,
చితుకబుకారొల్సొఅయ్ లెతుక ‘మిత,అనెన్చెంగిల్ తెవెసు’,మెనసంగిలెగిన,జావిందుకతుచితెన్వెస
తిల ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ తుయి గవురుమ్ జసెత్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో జోవయింక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె
గే, దేముడు జోవయింక దాక్ కెరెదె, గని కో జోవయింక జొయియ్ దాక్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక వెలొల్
కెరెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

విందుల్ తెముకిక్మ్ 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. కిచొచ్క మెలె, †జేఁవ్ జోవయించ
అనిన్మ్ తె తుమ్ క అనెన్ బుకారుక జోవయింక సెకి అసెస్, చి తుమ్ క జేఁవ్ బుకారెల్, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె
తుమ్ చిబవుమానుమ్సంగుక తసెత్. 13తుమ్ ‡అనిన్మ్ కమానుస్ల్ క బుకారుకమెలె, కకక్ బుకారామెలె,
బీదసుదల్ క,మొండివొమానుస్ల్ క,సొటట్ మానుస్ల్ క, గుడిడ్ మానుస్ల్ క,చి 14జేఁవ్తుమ్ కఅనెన్బుకారుక
నెతిర్ తస్ చి రిసొ తుమ్ క చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్ ఇండిలస అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి పొదిక
తుమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బవుమానుమ్ దెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

వెలిల్ విందుచి టాలి
(మతత్ 22:1-10)

15జాఅనిన్మ్ కయేసు తెన్వెసతిలొమానుస్ ఎకిక్లొజోచిజాకోడు సూన కెర, “దేముడుచిరాజిమ్ తె,
కోజోతెన్బెదఅనిన్మ్ కవుల గే,జోకఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెలన్. 16యేసుటాలిక కిచొచ్మెలన్మెలె, “ఏక్
మానుస్ వెలిల్ విందు తెయార్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క బుకారల్న్. 17జలె, విందు వంటితి సమయుమ్జా అయ్ లి
పొది, ‘తుమ్జా,విందు తెయార్జాఅసెస్’మెనబుకారల్ సుదల్ క సంగుమెనఎజొమానిజోచొగొతిత్ సుదొక
తెదయ్ లన్. 18గని జేఁవ్ బుకారల్స ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ బుదిద్ జా,జోవయింతె ఎతిక్మానుస్ జెంక నెతిరిమెల.
జోవయింతె తొలితొచొజో ఎజొమాని తెదయ్ లొ గొతిత్ సుదొక, ‘ఆఁవ్ బుఁయి గెన అసిస్, చి జా దెకుక మెన
గెచుచ్క అసెస్. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’ మెలన్. 19 పడొత్ అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ పాఁచ్ జతల్
† 14:12 14:12అనెన్క్ అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ ఉచరుక జయెదె. కిచొచ్మెలె,తుమ్ క అనెన్ బుకారుక సెకి తిలసక బుకారెల్ గని నెంజిలమానుస్ల్ క
నాయ్మెలెగిన,జా కిచొచ్ ఒగగ్ర్ పేమ? మతత్యి 5:46, 6:2-4, 16-18 దెక. ‡ 14:13 14:13 నెంజిలె ‘విందుతె’.
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బెయిలల్ గెన అసిస్ చి, జేఁవ్ చెంగిల్ కామ్ కెరుల గె నాయ్మెన దెకుక గెతసి. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి
చెమించుప కెరు’ మెలన్. 20 పడొత్ అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ అపెప్ పెండిల్ జలయ్ చి, జాకయ్ ఆఁవ్ జెంక నెతిరి’
మెలన్.

21 “జాకయ్ జో గొతిత్ సుదొ ఎజొమానితె అనెన్ ఉటట్ జా కెర, జేఁవ్ మానుస్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్ జో
ఎజొమానికసంగిలన్,చిజోఎజొమానిఒగగ్ర్ కోపుమ్జా,జోచొగొతిత్ సుదొక, ‘తుయిబేగిగో,చిపటున్మ్ చ
వీదులె వటెట్లె కోబీదసుదల్,మొండివొమానుస్ల్, గుడిడ్ మానుస్ల్ చిసొటట్ మానుస్ల్ తవులగే,జోవయింక
అంచి విందుతె కడ ఆను’ మెన సంగిలన్. 22 సంగితికయ్, జో దసిస్ గెచచ్ దసిస్ కెర, అనెన్ జా కెర
ఎజొమానికబాబు,తుయిసంగిల్ రితి కెరఅసిస్, గనివిందుతెఅనెన్టాన్అసెస్,మెలన్, 23జోగొతిత్ సుదొక
ఎజొమాని అనెన్, జలె, పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె తుయి గెచచ్ ఒతత్చ వటెట్లె కో తిలె, ఏడెల్ చి తెడి కో
బిచిచ్మ్ నఙితస జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బలవంతుమ్ కెర కడ ఆను. అంచొ గేరు §బెరుకయ్
మెలన్. 24 జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ 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)

25జలె,యేసుయెరూసలేమ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్జో తెన్ బెద గెతె తిల.
తతికయ్, యేసు పసుల జోవయింక, 26 “అంచొ సిసుస్డు జంక మెన కో అంచితె జెయెదె గే, అంక పేమ
కెరి కంట అబొబ్స్ క, అయయ్స్ క, తేరిస్క, జోవయించ బోదల్ క, అనన్సీంసిక, అపప్సీంసిక చి జోకయ్ తొకిక్
పేమ నే కెరెల్, నెంజె. 27జోచిసొంత †సిలువ వయన, కో అంచి పటిట్ జెయెనాయ్ గే, జో, అంచొ సిసుస్డు
జంక నెతె.

28 “తుమ్ చితె కో జలెకు ఉపిప్ర్ గేర్ బందుక ఉచర తిలె, జాపూరి బందితి రిసొ డబుబ్ల్ సరిపుచుప
జయెదె గే నాయ్ గే దెకుక మెన, లెకక్ కెరుక మెన వెసెదె. 29జోతొలిల్తొ జా లెకక్ నే కెరె జా ఉపిప్ర్ గేర్ చి
పునాది గలిలె పడొత్ డబుబ్ల్ సరిపుచుప నే జతిస్ చి రుజుజ్ పడొత్ దెకపూరి బందుక నెతముల దిలె, దెకితస
ఎతిక్జిన్ జోక ఆఁసుల. 30 ‘ఈంజొమానుస్ ఉపిప్ర్ గేర్ బందుక మొదొల్ కెరొల్ , గని పూరి బందుక నెత్’
మెన ఆఁసుల.‡

31“అనెన్,ఏక్రానొఅనెన్కొల్ రానొచిఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరుకఉచరయ్. ఈంజొరానొకదెసుస్ వెయిల్ జిన్
సయ్ నుయ్మ్సుదల్తిలె, గనిజోఅనెన్కొల్ రానొకవిసెస్క్ వెయిల్ జిన్సయ్ నుయ్మ్సుదల్తిలె,ఈంజొతొకిక్
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 తాపాసి నే జతె అగెగ్, ‘అమ్ కటుట్ జమ. తుమ్ క
అమ్ కిచొచ్ దెంక గే తుమ్ సంగ’మెనఈంజొరానొజో 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“లోన్చెంగిల్అసెస్, గనిలోన్ చికారు గెలెగిన,జాలోన్ కీసిఅనెన్ కారు జయెదె? జయెనాయ్. అనెన్
35జాకారు గెలి లోన్ క ‘ఎరు’ మెన బుఁయెయ్ సువుక కి కామ్ క నెంజె. ఆరి వెంట గెలుక జయెదె. సూన్ త
కంగొడ్ కకక్ తిలె, సూన్ తు!”
§ 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొ బుకారల్ మానుస్ల్ తె కో కి అంచి విందు కంక
ఆఁవ్ సెలవ్ దెయినాయ్మెన జో ఎజొమాని సంగిలొ మెనయేసు టాలి సంగిలన్. * 14:24 14:24యేసు దెతి విందు కిచొచ్ మెలె,
పరలోకుమ్ తెచి విందు మెలి రితి మెలె, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు తెన్ జితిసి.
† 14:27 14:27 లూకా 9:23 దెక, అనెన్ జా 9:23 కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 14:30 14:30ఈంజటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
‘అంచొసిసుస్డు జంక ఉచరెల్,ఆకర్ ఎదఅంచికామ్ కెర కేడవుకతుమ్ క సెకి అసెస్ గేనాయ్గేతుమ్చెంగిల్ఉచర’మెనయేసు సంగితయ్.
§ 14:32 14:32 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘అంక దొరుక్ జలి సేవ నే కెరెల్ ఓడుప జసెత్ గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’ మెన
యేసు సంగిల్ రితి జతయ్.
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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, “ఈంజొమానుస్ పాపుమ్ సుదల్ బెదవన జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కతయ్”మెల.
3జాకయ్జోవయింకఈంజటాలియేసుసంగిలన్. ఇసిజతయ్: 4“తుమ్ తె,మెనుమ,ఎకిక్లొకపుంజెక్
మెండల్ తిలె, చిజోవయింతె ఏక్ నెస తిలె, జేఁవ్ తిలి బయిలెతిల ఏక్ తకు పుంజెక్మెండల్ క ములదా
కెర,జోనెస తిలొమెండపిలల్ చజనుక గెచెచ్దె. 5 గెచచ్ చజ, డీసిల్ బేగి సరద్సంతోసుమ్జా కందిగోడొ కెరన
6 గెరి దెరన జెయెదె, అనెన్, గోతుసుదల్ క చి పాసి గెరల్ చమానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్ తె
తుమ్ బెద. కిచొచ్క మెలె, నెస తిలి అంచి మెండపిలల్ అనెన్ దొరుక్ జా అసెస్’ మెనెదె. 7 దసిస్ తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ చి తెన్ పుంజెక్ మెండల్ తె ఏక్ నెస తిలె, జా ఏక్ అనెన్ దొరుక్ జలె కీసి
సరద్సంతోసుమ్ జసెత్ గే, దసిస్,పుంజెక్ జిన్మానుస్ల్ తె ఏక్ తకు పుంజెక్ జీన్ ‘పాపుమ్ సుదల్ నెంజుమ్’
మెన ఉచరనల్స తిలె, గని అనెన్కొల్ జో కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ముల దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకు
పుంజెక్ జిన్ చి రిసొచి కంట జోవయించి పాపుమ్ ముల మారుస్ప జలొసొచి రిసొ పరలోకుమ్ తె ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జవుల.

నెస గెలి వెండి కాసుచి టాలి
8 “అనెన్క్ టాలి ఉచరుమ. ఏక్ తేర్ బోదక దెసుస్ †వెండి కాసుల్ తిలె, జోవయింతె ఏక్ సేడ గెలె, జా

కిచొచ్ కెరెదె? దీవు లంబడ, గేరు వడడ్వ, జా డీసెత్ ఎదక సరిగా చజెదె, గెద! 9జలె, జా డీసిలె, బేగి జేఁవ్ చ
గోతుసుదల్ క చి జేఁవ్ చి గేర్ కపాసితిల గెరల్ చమానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచిసంతోసుమ్ తెతుమ్బెద.
కిచొచ్క మెలె, నెస తిలి అంచి వెండి కాసు అనెన్ డీస అసెస్’మెనెదె. 10దసిస్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, కో జలెకు ఎకిక్లొ కి జో కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ బుదిద్ ముల దిలె, పరలోకుమ్ తె
దేముడుచ దూతల్ సరద్సంతోసుమ్ జవుల”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 ఇసిమెనసంగిలొ. ‘ఓబ,తుచిఆసిత్తె అంక జెతివాటఅపెప్ దె’మెలన్. జలె,జోఅబొబ్సిజోచి
ఆసిత్క దొనిన్ వాటల్ కెర, జేఁవ్ దొగుల ఎకెక్కల్క జెత వాటల్ జోవయింక వంట దిలన్.

13 “జలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, జో దకిలొ పుతుత్ సి జోచి వాట సామనుల్ ఎతిక్ కి ‡బెదవన కెర, ఏక్
దూరి దేసిమి గెచుచ్క మెన బార్ జలన్. జా దూరి దేసిమి గెచచ్ తా, ఈంజొ కిచొచ్ కెరల్న్? బుదిద్ నెంజిల
కమొతె జోక దిలిసి ఎతిక్ పాడ్ కెర గెలన్. 14జాపూరి కేడిత్కయ్, జా దేసిమి వెలిల్ గార్ జా గెలి, చి జింక
అలల్ర్ జలన్. 15జింక అలల్ర్ జా,జాదేసిమ్ చొమానుస్ ఎకిక్లొతెకామ్నఙనుక గెలొ, చి ‘అంచ అండుల్
కతిస్ తె గెచచ్ జేఁవ్ క రకుక్’ మెన కామ్ దిలన్, చియూదుల్ తెన్ జా కామ్ నిసాక్రుమ్ చి జలెకి, కెరల్న్.§
16జలె చూ బమమ్క జో ఉబెడొ కీసి జలొమెలె, జేఁవ్ అండుల్ *కతిసిజో కి సరద్ తెన్ కతొ, గనిజోక కో దెతి
నాయ్.

17“దసిస్,జోకకొవ్ నినాయ్,తోడునాయ్చిరిసొసగుమ్దీసల్ గెతికయ్,జోకబుదిద్ అయ్ లి,చి కిచొచ్
మెన ఉచరనల్న్ మెలె, ‘అబొబ్చ గొతిమానుస్ల్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అసెస్, గని ఆఁవ్ పుతుత్ సి ఇనెన్
చుకమొర గెతసి. ఈంజ అలల్ర్ ఆఁవ్ కిచొచ్క సేడుక? 18అబొబ్తె గెచిచ్ందె, చి ఓ బ, దేముడుక అనెన్ తుక
విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అసిస్.’ 19 ‘అంచొ పుతుత్ ’ మెన తుయి అంక సంగుక జలె, అంక
* 15:1 15:1 ‘సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ ’ చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెలిస్ చి అరుద్ మ్ క 5:30చి ఎటొట్ చ జాచి కచ కొడొ దెక. † 15:8 15:8
జా దేసిమి ఏక్ వెండి కాసు కెదిద్ విలువ జయెదెమెలె, ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్. ‡ 15:13 15:13 నెంజిలె ‘విక కెర, డబుబ్ల్
దెరన,….’ § 15:15 15:15యూదుల్ అండు ముకక్ల్ కతి నాయ్. * 15:16 15:16 ఏక్ రగుమ్ రూక్ చ కాయల్, బెరె,
అండుల్ క ఒతత్చ కవడుల.
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విలువ నాయ్, గని అంక ‘అంచొ గొతిమానుస్’ మెన తుయి అంక తియన కామ్ దె” మెన సంగిందె మెన
జో ఉబెడొ ఉచరన, 20ఉటట్ , అబొబ్స్ తె అనెన్ 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 నిగజా కెర,జోక అమ్ డ చుంబిలన్.

21 “తెదొడి జో పుతుత్ సి జోక ‘ఓ బ, దేముడుచి ఉపిప్రి, అనెన్ తుచి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్
పాపుమ్కెరఅసిస్. అంచొపుతుత్ మెన తుయిఅంక సంగుక అంక విలువనాయ్,’మెలన్. 22గనిఅబొబ్సి
జోవయించ గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, ‘అమ్ చ పాలల్ ఎతిక్తె చెంగిల్ చి బే బేగి ఆన ఇనెన్క గల దాస,
చి ఇనెన్చి ఊంటితె ఉంగారుమ్ చి చటెట్లె జోడుల్ గల దాస. 23 దసిస్ కెరల్దు మెలె, అమ్ బలుస్ప జలొ
పోతుపిలల్ తుమ్ ఆన కండ, చి ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లి సరద్క విందు కెరుమ. 24 కిచొచ్క మెలె, ఈంజొ
అంచొ పుతుత్ మొర గెచచ్ అనెన్ జిఁయ అసెస్. నెస తిలొ, చి అనెన్ దొరుక్ జలొ’ మెన అబొబ్సి సంగిలొ,
అనెన్, ఎతిక్ తెయార్ జతికయ్, సరద్ కెరనుక దెరల్.

25 “జలె, ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లొ ఉబెడొచొ అనొన్సి జోవయించి బుఁయితె కామ్ కెరె తిలొ, చి గెరి
అనెన్ ఉటట్ జెతె తిలి పొది పాసి అయ్ లె, బాజె నచితి అవాడ్ సూనల్న్. 26సూన కెర, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక
బుకారా కెర, ‘కిచొచ్క బజయితతి, సరద్ కెరంతతి?’ మెన పుసిలన్, 27 చి గొతిత్ సుదొ జోక, ‘బావొది గెరి
అయ్ లన్ చి జో జీవ్తా గెరి ఉటట్ జా అసెస్చి రిసొ అబొబ్ది బేడు తిలొపోతుపిలల్ కండయ్ లన్.’

28 “జలె, జోమానుస్చొ ఈంజొ వెలొల్ పుతుత్ స్ క కోపుమ్ అయ్ లి, చి గెరి పెసుక కి జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్.
జాకయ్అబొబ్సిబార్జా,తెడిజెమెనబతిమాలప్జాసంగిలన్, గని 29అబొబ్స్ కజో, ‘ఈందె,ఎతిత్ వెరుస్ల్
తుచి సేవ కెరల్య్,తుయిసంగిలిసి నిదానుమ్ కెర, కెఁయయ్ కి పిటట్వినాయ్. జలెకి,అంచగోతుసుదల్ తెన్
ఆఁవ్ సరద్ తెన్ విందు కెరంతి రితి కెఁయయ్ కి ఏక్ ఇదిలిసి గొరె కి దెసిస్ నాయ్. 30గనిసానివొతెన్ బెద తుచి
†ఆసిత్ పాడ్ కెరొల్ ఈంజొపుతుత్ ది గెరి జెతికయ్, తుయి బేడు తిలొపోతు 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 బావొదిమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలన్. నెస తిలన్, గని
అనెన్ దొరుక్ జలొచి రిసొఇసివిందుదాసరద్ కెరనుక చెంగిలి’మెనసంగిలన్,మెనసిసుత్ 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

1తెదొడియేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి గెర్ చి కామ్ ఎతిక్ దెకుక చి జోచి ఆసిత్
ఎతిక్ దెకుక జోతెఏక్మానుస్ తిలొ. జలె, ‘తుచి ఆసిత్ దెకితొసొజాఆసిత్ పాడ్ కెరయ్’మెనజోఎజొమానిక
కబుర్ అయ్ లి. 2జో 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 దెకితొఈంజొమానుస్ కిచొచ్ తెలివి ఉచరనల్న్ మెలె, అంచొ ఎజొమానిఅంక
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 తయెనాయ్మెన ఉచరన కెర, 5ఎకిక్లొకచి పడొత్ అనెన్కిక్లొక వరస్ తెన్
జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల 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 తిలిపుసత్కుమ్ బేగి చజన వెస ‘దొనిన్ వెయిలు’మెన రెగుడు మెలన్.
† 15:30 15:30 నెంజిలె ‘డబుబ్ల్’.
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7“తెదొడిఎజొమానిచొగేర్దెకితొసొఅనెన్కొల్ క బుకారాకెర, ‘తుయికెదిద్ బాకిజాఅసిస్స్’,మెనపుసిలన్,
చిజో ‘వెయినాడివొగోదుమ్’మెంతికయ్, ‘దసిస్ జలె,తుచిబాకికాగుమ్వెంటఅటుట్ పుంజొ’మెనరెగడ్ను
మెలన్.

8“జలె,జోచిఆసిత్క దెకితొజోఅబదుద్ మ్కెరొల్ మానుస్చితెలివిదెక,తెలివికామ్కెరల్దిమెనజోఎజొమాని
సంగిలొ. ఈందె, దేముడుచి ఉజిడ్ బుదిద్ జలసచి కంట ఈంజలోకుమ్ చి బుదిద్ తిలస జోవయించిఈంజ
కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్ బలే తెలివి దెకన్ తతి.

9 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి? *ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ క నేసత్మ్ కెరన, చి జా
డబుబ్ల్ కేడెల్ పరలోకుమ్ తె ఎలల్కాలుమ్ జియఁతసిత్తె తుమ్ క †బెదవనుల.‡ 10ఈందె, కో జలెకు ఇదిలిస్
కామ్ తె నిదానుమ్ కెరెదె గే, వెలిల్ కామ్ తె కి నిదానుమ్ కెరెదె. గని కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్ తె అబదుద్ మ్
కెరెదె గే, వెలిల్ కామ్ తె కి అబదుద్ మిమ్ కెరెదె. 11జాకయ్, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ వాడిక
కెరిస్ తె తుమ్ నిదానుమ్ నే కెర తిలెగిన, పరలోకుమ్ చి దనుమ్ తెన్ తుమ్ కామ్ కెరి రితి దేముడు కీసి
తుమ్ చి అతిత్ జా సొరప్ కెర దెయెదె! తుమ్ క జో కీసి నంప కెరుక జయెదె! 12 అనెన్, జోవయించి ఆసిత్క
తుమ్ దెకుక మెన అనెన్కొల్ తుమ్ చి అతిత్ సొరప్ కెర తిలె, గని తుమ్ జా ఆసిత్క నిదానుమ్ నే కెరెల్, తుమ్ క
జెతికయ్తుమ్ చిసొంత ఆసిత్ కో తుమ్ క దెవుల! దిలె,పాడ్ కెరులమెనుల. 13 కేన్ గొతిమానుస్ ఎకెక్ దడి
దొగుల ఎజొమానుల్ చి సేవ కెరుక నెతె. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొక విరోదుమ్ కెర, అనెన్కొల్ క పేమ కెరెదె, నెంజిలె
జోఅనెన్కొల్ క నిదానుమ్ కెర,తొలితొచొక నిసాక్రుమ్ దెకెదె. జలె, దేముడుక చిఈంజలోకుమ్ చి దనుమ్ క
ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక నెతురుస్”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యేసు సంగిల దొనిన్ కొడొ
(మతత్ 11:12-13)

14ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ చి రిసొ యేసు తెదొడి సిసుస్ల్ క సంగిలిసి పరిసయుయ్ల్ సూన కెర జోక
కొంకడల్. కిచొచ్క మెలె దేముడుచి సేవ కెరసుమ్ మెననెల్ కి, డబుబ్ల్ క జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ. 15యేసు
జోవయింక, “మానుస్ల్ చి మొకెమ్ పునిన్మ్ తిలి రితి డీసుక ఆస జతస తుమి. గని తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్
బుదిద్ అసెస్ గే దేముడు జానె. జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ 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 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
మెనబమమ్ జతతి. 17మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ చిఎకిక్ అచుమ్ చివిలువ 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.

లాజర్మెలొ బీద సుదొ చిసొమాస్రుమ్ తిలొస్ చి రిసొటాలి
19 “సొమాస్రి ఎకిక్లొతిలన్. జోరోజుక చెంగిల చెంగిలసొమాస్రుల్ గలంతిఊద రంగుచ ఒగగ్ర్ కరీద్ చ

పాలల్ గలనెదె, చి రోజుక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్ కెరన సుకుక్మ్ తెన్ జితె తిలొ. 20జలె, జోసొమాస్రొచి
మేడచి గుముమ్మె లాజర్ మెలొ బీద సుదొ ఎంగడ్ తయెదె. జోచి ఆఁగ్ బెరు గావోవ్ తిల. 21జో సొమాస్రొ

* 16:9 16:9 ఎజొమానిమెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక టాలి జతయ్. † 16:9 16:9 నెంజిలె, ఎజొమాని, మెలె ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. ‡ 16:9 16:9 నెంజిలె గీకు తెన్ చిఈంజ 9 నంబర్ కోడు తొలితొ రెగిడిల్స్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెన
అనెన్ సగుమ్ జిన్ ఉచరతి మెలె, 9. జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ పాపుమ్ చి జలెకి, తుమ్ బుదిద్ తెన్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెరి రితి జా డబుబ్ల్ వాడిక కెరన నేసత్మ్ కెరన, చి జా కేడెల్ తుమ్మొర గెలె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క
బెదవనుల నెంజిలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గీకు బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్ మెలె, ‘పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క నేసత్మ్
కెరన, చి జా డబుబ్ల్ కేడెల్, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క బెదవనుల. గని ఉపిప్రి జా మతెత్లి రెగిడిల్స్ తె రెగిడిల్ రితి అరుద్ మ్ అనెన్ సంగితయ్’ మెన
ఉచరసుమ్.
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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 బీదమానుస్ మొర గెలొ, చి పరలోకుమ్ తె అబాహామ్పూరుగ్ డు తెన్ తతి రితి
దూతల్ జో బీద జలొలాజర్ క వయ కడ నిల. జలె, జోసొమాస్రొ కిమొర గెలన్, చి జోకమానుస్ల్ రోవ
గెల. 23అనెన్ జో వెలిల్ ఆగ్ లగితి గొయితె ఒగగ్ర్ సిచచ్ల్ జతె తా, ఉపిప్రి దెకిలె, దూరిక అబాహామ్ క చి
జోచిపాసివెస తిలొలాజర్ క దెకిలన్. 24దెక కెర, ‘ఓఅమ్ చొఅబాహామ్తాతొ,అంచిఉపిప్రి కనాక్రుమ్
తీ, చిజోచిఊంటిపానితె బుడడ్వ అంచి జీబుతె ఇదిల్ లయడ తిమడిత్ రిసొజోలాజర్ క అంచితె తెదవు.
ఈంజ ఆగి అంక ఒగగ్ర్ నొపిప్ దెతయ్ చి రిసొ’మెనసొమాస్రొ బతిమాలప్జా సంగిలన్. 25గని 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 నాయ్
మెన జా గొయి అడుడ్ అసెస్’ మెన 27అబాహామ్ సంగితికయ్, సొమాస్రొ అనెన్, దసిస్ జలె, తాతొ, అంచి
ఏక్ మనవి సంగిమ్ దె. దయ కెర, అంచొ అబొబ్చి గెరి జో లాజర్ క తెదవు. 28అంక పాఁచ్ జిన్ బావుడుల్
అసిత్, చి జేఁవ్ కి ఈంజ సిచచ్ జతి లోకుమ్ తె నే ఉత, సేడిత్ రితి జోవయింక బుదిద్ సికడుస్ మెలన్. 29 గని
అబాహామ్జోక అనెన్, ‘మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్, అనెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ 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 పాపల్ చినన దుకుమ్ జా పాపుమ్ బుదిద్
ముల మారుస్ప జవుల’ మెలన్. 31చి 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
జవుస్మొరొల్ మానుస్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్కి నంప కెరి నాయ్.’ ”,మెన పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

17
పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 18:6-7,21-22;మారుక్ 9:42)

1తెదొడియేసుజోవయించసిసుస్ల్ క, “*పాపుమ్కెరయ్ తఅలల్ర్ కచితుమ్జెయెదె, గని కచిఅతిత్ దస
అలల్ర్ జెవుల మెలె, అయొయ్, జోవయింక సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! 2అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్ జలసతె
ఎకిక్లొక కి, కో †పాపుమ్ కెరయెదె గే,జోచిటొటయ్తిరేవ్లి పతుత్ రు. ఒడొవదాజోవయింక సముదుమ్ తె
బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి. 3తూమ్ జాగర తా. తుమ్ చితె కో గే మెనుమ. తుచొ కేన్ జవుస్ బావొ పాపుమ్
కెరెల్గిన,జోవయింకబుదిద్ సంగు,చిజోవయించితపుప్కదుకుమ్జాబుదిద్ జలెగిన,జోవయింకచెమించుప
కెరు. 4అనెన్, రోజుక సతుత్ సుటుల్ కి తుక పాపుమ్ కెర జేఁవ్ సతుత్ సుటుల్ తుచి పకక్ పసుల ‘అంచి తపుప్.
చెమించుప కెరు’ మెన జో సంగిలెగిన, తుయిజోక 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, 6యేసు 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.”
§ 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచి వాట పూరి’. * 17:1 17:1 నెంజిలె, ‘నముకుమ్ పిటట్య్ త…’ † 17:2 17:2 నెంజిలె,
‘జోవయించినముకుమ్పిటట్యెదెగె,….’ ‡ 17:5 17:5 6:13దెక. జోవయించబారజిన్సిసుస్ల్బారజిన్బారికుల్ఎకిక్. § 17:6
17:6 ఏక్ రగుమ్ పండుల్ దెరెదె.
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సేవ నిదానుమ్ కెరుక తిలిస్ చి కోడు
7 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక గొతిత్ సుదొ తయెదె మెనుమ, చి జో గొతిత్ సుదొ కేఁసొస్తొ జవుస్, మెండల్ రక

తా జవుస్ గెరి అనెన్ అయ్ లె, ‘తుయి బేగి గెచచ్ అనిన్మ్ కెరు’మెన ఎజొమాని సంగెదె గె? 8నాయ్, గెద.
‘తొలితొ అంచి రిసొ అనిన్మ్ తెయార్ కెర తుచొ పాలుమ్ కుంచన అంక జొగుడ దె, చి ఆఁవ్ అనిన్మ్ కెర
పాని పిలి పడొత్ తుయి కా, పి’ మెన ఎజొమాని సంగెదె. 9అనెన్, జో గొతిత్ సుదొ జోక దిలి కామ్ కెర జోచి
పూచి తిలిసి కెరిల్ రిసొ జో ఎజొమానిజోక ‘తుయి దయ కెరల్ది’ మెనెదె గె? నాయ్, గెద. 10జలె, తుమ్ చి
పూచి తెన్ కి దసిస్, దేముడు తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ కెర తుమ్ చిపూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచొచ్ మెనమెలె,
‘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 కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన సమరయ

పదేసిమ్ కచిగలిలయపాంతుమ్ కమదెనెగెతివటెట్ గెతెతా, 12ఏక్గాఁవ్ కపాసిఅయ్ లె,వెలిల్ రోగుమ్దెరల్
దెసుస్జిన్మానుస్ల్జోకదసుస్ల్ జంకమెనఅయ్ ల,అనెన్, ఇదిల్దూరితా 13కేక్ గల. కిచొచ్మెన కేక్ గల
మెలె, “యేసుపబు,బాబు, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ”మెన కేక్ గల. 14జలె,యేసు జోవయింక దెక
కెర “దేముడుచి గుడితె తుమ్ గెచచ్, ఒతత్చ *పూజరుల్ తె దెకవన”మెనసంగిలన్,చిఒతత్ యెరూసలేమ్ తె
గెచుచ్క మెన వటెట్ గెలె కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె,జోవయించి ఆఁగ్ చెంగిల్ జా సుదిద్ జల.

15జలె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జో చెంగిల్ జలిసి దెకన, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన దేముడుచి గవురుమ్ సంగ
సంగ, యేసు తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. 16ఉటట్ జా, “అంక రచిచ్ంచుప కెర దయ కెరల్ది” మెన యేసుక
జోచి సరద్ సంగయేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడొల్ . జోమానుస్ †సమరయ సుదొ.

17 జలె, యేసు తెదొడి, “దెసుస్జిన్ క చెంగిల్ కెరల్య్, గెద. జేఁవ్ అనెన్క్ నొవువ్జిన్ కేతె? 18ఈంజొ
యూదుడు నెంజిలొసొక పిటట్వ, జేఁవ్ అమ్ చయూదుల్ తె అనెన్ కో జోవయించి సరద్ సంగుక జెతి నాయ్
గె?” మెనపుస కెర, 19జోచెంగిల్జలొసొకఅనెన్, “తుయిఉటట్ , గెరిగో. అంచిఉపిప్రి తుయినముకుమ్
తిలి రిసొ ‡చెంగిల్ జా అసిస్సి”మెనయేసు జోమానుస్క సంగిలన్.

దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచ కొడొ
(మతత్ 24:23-28,37-41)

20 జలె, “దేముడుచి రాజిమ్ కెఁయఁక జెయెదె?” మెన సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్ యేసుక పుసిల చి,
జో, “దేముడుచి రాజిమ్ డీసిత్సి నెంజె. కెఁయఁక గే డీస జెయెదె మెన నాయ్. 21 ‘ఈందె, ఇనెన్ అసెస్’
జలెకు, ‘ఓదె,ఒతత్ అసెస్’జలెకుమెనుక బెదెనాయ్. కిచొచ్మెలె,దేముడుచిరాజిమ్అపెప్యికి §తుమ్ చి
నెడిమిఅసెస్”మెన సంగిలన్.

యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతిస్ చి రిసొచి కోడు
22 జోచ సొంత సిసుస్ల్ క యేసు, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక “ఏక్ దీసి గడియ జవుస్

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, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ *ఏలుప కెరుక మెన ఉత జెతి దీసిక కేన్ పకక్

* 17:14 17:14యూదుల్ తెన్ వెలిల్ రోగుమ్ ఏక్ మానుస్క ముల తిలె, జో మానుస్క ‘చెంగిల్, సుదిద్ జలొ’ మెన రుజుజ్ సంగుక ఎకిక్
పూజరుల్ కయ్ అదికారుమ్, 5:12చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 17:16 17:16 సమరయ సుదల్ క యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల, గని జేఁవ్
యూదుల్ఇనెన్బుదిద్ ఉచరినాయ్. ఎకిక్సమరయసుదొబుదిద్ ఉచరొల్ . ‡ 17:19 17:19నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుపజాఅసిస్సి’. § 17:21
17:21 కిచొచ్క దసిస్ మెన్ తయ్మెలె,జోయేసు అయ్ లిస్ తెన్ జారాజిమ్ 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.
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కి డీసిందె. 25 గని జా నే జతె అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ బాదల్ సెమల్ సేడుక అసెస్, ఈంజ కాలుమ్ చ
†మానుస్ల్ అంక “అమ్ క నాయ్. మొరుస్!” మెనుక అసెస్.

26నోవహ పూరుగ్ మ్ చొచికాలుమ్మానుస్ల్ కీస్జతెతిలగే,దసిస్,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ
అనెన్ నే జెతెఅగెగ్చిమదెనెఆఁవ్ జెతెఎదకమానుస్ల్ దసిస్ జతెతవుల. 27మెలె, ‘జోవయించిపాపుమ్ చి
రిసొచి సిచచ్క’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు వెలిల్ వరద్ల్ చి పాని గెడుస్ప కెరయ్ లి గడియ ఎద,
నోవహ జోచి కుటుంబుమ్ తెన్జా వెలిల్ ఓడతె పెస కెవిడ్ డంకిల్ ఎద, నే నంప కెరెమానుస్ల్ కతెతా, పితె
తా, పెండిల్వొ కెరె తా, పెండిల్వొ జతె తా జితె తిల, చి ‡జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వరద్ల్ చి పాని గీడ గెలి. 28 పడొత్
లోతుపూరుగ్ మ్ చొచికాలుమ్ కి జో జితె తిలిసొదొమపటున్మ్ చ దసిస్ జతె తిల. పెజల్ కతెతా, పితెతా,
బియాయ్రి కెరె తా, పంటొ పికయ్ తె తా, గెరల్ బందితె తిల. 29 గని §లోతు జా సొదొమ పటున్మ్ తెంతొ
బార్జాములదిలిదీసి,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు పరలోకుమ్తెంతొజాపటున్మ్ చిఉపిప్రిఆగిచి
ఎడిద్ రితి ఇంగుడు సువ దిలన్, చిజాపటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్మొర గెల. 30అనెన్, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ ఉత జా డీసిత్ దీసి జెతి ఎద దసిస్మానుస్ల్ 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,జాకదసిస్ జరుగ్ జలిసితుమ్పఁవస్నాయ్. 33కిచొచ్కమెలె,సొంతపానుమ్రచిచ్ంచుప కెరనుక
కోఉచరుల గే,జోవయించిపానుమ్పాడ్జాగెచెచ్దె, గని దేముడు దిలివాటు ఎకిక్ సతిత్మ్ ఇండుకమెన
జోవయించిపానుమ్ కో దెవుల గే,జోవయించిపానుమ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

34 “జా రాతిక దొగుల ఎకిక్తె నిజ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా, అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 35 దసిస్, దొగుల
తేర్ బోదల్ రోడెత్ తిలె ఎకిల్క ముల దా, అనెన్కిల్క కడ నెవుల, 36 §అనెన్, దొగుల మునుస్బోదల్ బటిట్ తిలె,
ఎకిక్లొకములదా,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 ఈంజటాలి సంగిలన్. కిచొచ్క మెలె, *జోతీరుప్ కెర ఏలుప కెరుక మెన
అనెన్ జెతెఎదకచిమదెనెజేఁవ్ బదుద్ కుమ్ గేఅనామ్నుమ్ గే నేజతెపారద్న 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. 4ఒగగ్ర్ దీసల్ జో ఒపప్నె నాయ్, గని పడొత్ కిచొచ్ బుదిద్ జోక అయ్ లిమెలె, ఆఁవ్ దేముడుక
బితొసొ,మానుస్క బితొసొనెంజి, గని 5ఈంజ రండెలి అంక అలల్ర్ దాపుసుకములెనాయ్చి రిసొ,జాచి
సంగిలీస్ సూన్ తిసెత్ తోడు సంగిమ్ దె. నెంజిలె, జా రోజుక జెతె తతిస్ క అంక పూరి అలుప్ కెరెదె మెలన్”
మెనయేసుపబు టాలి సంగిలన్. 6 కిచొచ్ అరుద్ మ్ సంగిలన్మెలె, “ఆదె,జోబుదిద్ నెంజిలొ తీరుప్ దెతొసొ
కీస్ సంగిలొ! 7 జలె, రాతి మెదెద్నె జాక జాచి బాదల్ కసట్ల్ సంగిత జో నిసానల్ జోచయ్ జల మానుస్ల్ చ
† 17:25 17:25 లూకా 9:22 దెక. ‡ 17:27 17:27 ఆదికాండుమ్ 7 అదయ్యిమ్. § 17:29 17:29 ఆదికాండుమ్

18:16-19:29. * 17:30 17:30 లూకా 212:34-36 దెక. † 17:31 17:31మతత్యి 24:15-18. ‡ 17:32 17:32
ఆదికాండుమ్ 19:26. § 17:36 17:36ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 36 నంబర్ చికోడు తయెనాయ్. * 18:1
18:1 లూకా 21:5-36.
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పారద్నల్ దేముడు సూనె నాయ్ గె? జోవయింక తోడు జెయెనాయ్ గె? కచితుమ్ సూనెదె, తోడు జెయెదె.
అనెన్ జాతోడు జెంక ఆలిస్మ్ కెరెదె గె? నాయ్గెద. 8బే బేగి తోడు జెయెదె. గని,జాగర, ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి పొదికమానుస్ల్ †నిదానుమ్ నముకుమ్ తవుల గే
నాయ్ గె?” మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్డుచి సుంకరొచి రిసొ సంగిలిటాలి
9పడొత్ ‘అమ్ కపునిన్మ్’మెననఅనెన్మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్ఉచరల్మానుస్ల్ క ‘సూన్ తు’మెనయేసు

అనెన్క్టాలిసంగిలన్. 10“పారద్న కెరుకమెనదొగుమానుస్ల్అమ్ చిదేముడుచిగుడితెగెల. జోవయింతె
ఎకిక్లొ పరిసయుయ్డు, ఎకిక్లొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ. 11 జలె, పరిసయుయ్డు పురెతొ టీఁవ, జోచి పెటిట్
ఉచరన ఇసి పారద్న కెరనల్న్, ‘ఓ అమ్ చొ దేముడు, ఆఁవ్ జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి రితి నెంజిల్ రిసొ తుక
అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. జేఁవ్, జలె,మానుస్ల్ క బియఁడ,జోవయించిఆసిత్ దొరుక్ కెరంతతి, కిచొచ్ కిచొచ్
నాయిమ్ నెంజిల కమొ కెరతి, లంజెకమొ కెరతి, చి సగుమ్ జిన్ కి జో ఒతత్ల్ తొచొ సిసుత్ నఙితొసొచి రితి
జతతి. 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, ఆఁవ్పాపుమ్ చొమానుస్. అంచి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా అంచ పాపల్ చెమించుప కెరు!’ మెన పారద్న కెరల్న్. 14జలె, జేఁవ్ దొగులతె కకక్
‘సతిత్మ్ జలొ’ మెన దేముడు దెకిలన్? జో గవురుమ్ ఉచరనొల్సొక, నాయ్, గని పాపుమ్ ఒపప్నొల్ ఈంజొ
సుంకరొకయ్,మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. జోచిపాపుమ్చెమించుప జా గెరి ఉటట్ గెలన్. కిచొచ్క మెలె,
కో జోక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె గే, జోక దేముడు దాక్ కెరెదె, గని కో జోక జొయియ్ దాక్ కెరనెదె గే జోక
దేముడు వెలొల్ కెరెదె”మెన సంగిలన్.

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

15జలె,జాదీసి ‘యేసుజోవయింకచడచెంగిల్వరుమ్దెవుసు’మెన, సగుమ్ జిన్పెజల్జోవయించ
బాలబోదల్ కజోతె కడఆన్ తెతిల. గని జేఁవ్ జెతెతిలిసియేసుచ సిసుస్ల్ దెక కెర, జేఁవ్బోదల్ క కడ ఆనల్
మానుస్ల్ క “పోన” మెన గోల కెరల్. 16 గని యేసు జా దెక కెర, జోవయింక పాసి బుకారా కెర, “బోదల్
అంచితె జెతు. జోవయింక ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఇస బాలబోదల్
జల సుదల్ చియి. 17 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, మానుస్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె
బాలబోదల్ చి రితిచి నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి వరుమ్ నఙనెల్కయ్, పరలోకుమ్ తె
గెచుచ్క జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

సొమాస్రుమ్ తిలొఉబెడొ ఎకిక్లొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొయేసుక పుసితికయ్
(మతత్ 19:16-30;మారుక్ 10:17-31)

18యూదుల్ చొఅదికారి ఎకిక్లొయేసుతెజా కెర, “చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితివాటఅంక దొరుక్ జంకమెలె,ఆఁవ్ కిచొచ్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్.
19పుసితికయ్యేసు, “ ‘చెంగిల్తిలొసొ’మెనఅంక కిచొచ్క సంగిలది? చెంగిలొసొదేముడు ఎకిక్లొయి,
గని అనెన్ కో కి చెంగిలొస నెంజితి. 20జో దిల ఆగన్ల్ మెలె తుయిజానిస్.
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్.
† 18:8 18:8 నెంజిలె, ‘నిదానుమ్పారద్న కెరి నముకుమ్ తెన్ తవుల గే నాయ్ గె?’
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దసచయ్” మెన జోకయేసు సంగిలన్. 21 సంగితికయ్ జోమానుస్, “బాల తతె తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్
రితి ఆఁవ్ నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 22జా కోడు సూన కెర యేసు, జోక, “అపెప్క
తుక ఎకిక్ పిటట్ అసెస్. తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ తుయివిక 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 రిసొజోమానుస్ ఒగగ్ర్ విసారుమ్ జలొ.
24తెదొడి,జోమానుస్ దసిస్ విసారుమ్జలిసి దెక కెరయేసు, “సొమాస్రుల్ దేముడుచిరాజిమ్ తె గెచుచ్క

జలె, కెదిద్ గే కసుట్ మ్ జలెకయ్జయెదె. 25 కిచొచ్క మెలె, ఇససొమాస్రుల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి కంట,
సూజిబొరొవాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26జలె,జాకోడు సూనల్స “దసిస్ జలె, కో ‡రచిచ్ంచుప జంక జయెదె?” మెనబమమ్ జల. 27గనియేసు,
“మానుస్ కెరక్ నెతిత్రిల్సి కి, దేముడు జరుగ్ కెరుక తెరె”మెలన్.

28 తెదొడి యేసుచ బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పేతురు మెలొ సిసుస్డు “ఈందె, అమ్ చ గెరల్ ఎతిక్
ముల దా ఆమ్ తుచి పటిట్ బులితసుమ్” మెలన్. 29యేసు జేఁవ్ బారికుల్ క, నిజుమి, అనెన్ తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ మెంతసి మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ చి కామ్ కెరి రిసొ గేరు జలెకు, తేరిస్క జలెకు,
అనొన్బావొక జలెకు, అయయ్స్అబొబ్స్ క జలెకు, బోదల్ క జలెకు కో ముల తవుల గే, 30 అపెప్ ఈంజ
లోకుమ్ తెఈంజకాలుమ్ తె కిజోక దసచఅనెన్ ఒగగ్ర్ వంతుల్ రితిదొరుక్ జయెదె,అనెన్, జెతికాలుమ్ తె,
కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె జితివాటజోక దొరుక్ జయెదె.

జోమొరుక తిలిస్ చి రిసొయేసు అనెన్క్ సుటుట్ సంగిలిసి
31తెదొడి జేఁవ్యెరూసలేమ్ తె గెతె తిలి వటెట్ యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పకక్ కడన ఇసి మెలన్.

“ఈందె, అమ్ యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్, చి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్ జయెదె. 32 కిచొచ్క మెలె, యూదుల్ నెంజిలసచి
అతిత్ అంకసొరప్ కెర దెవుల,చిఅంక కొంకడుల,అంచిమరియాదకడుల,చిఅంక తుంక దెవుల. 33అంక
కొరడ్ల్ తెన్పెటుల,చిఅంకమారుల,తిరత్ కఅనెన్ జీవ్జాఉటిట్ందె”మెలన్. 34గనిఇనెన్చి కిచొచ్అరుద్ మ్
కి కెరంతి నాయ్. జాఅరుద్ మ్ లుంకిల్ రితి తిలి, చిజో కిచొచ్చి రిసొ సంగిలొ గే నేనల్.

గుడిడ్ జలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 20:29-34;మారుక్ 10:46-52)

35యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెనయేసు వటెట్ గెతెతాయెరికో పటున్మ్ క పాసి అయ్ లిపొది, గుడిడ్ జలొ
మానుస్ ఎకిక్లొ వాట్సొడి వెస తా, బిచిచ్మ్ నఙితె తిలొ. 36ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ జా వాట్ గెతె తిలిస్ చి
అవాడ్సూన కెర, “కిచొచ్క ఒగగ్ర్ జనాబ్ఈంజవాట్ గెతతి?” మెనపుసిలన్. 37పుసిలె, జేఁవ్ “నజరేతు
గఁవివ్చొయేసు ఈంజవాట్ గెతయ్”మెనజోక సంగిల, 38చి సూన,జో “ఓయేసుపబు,దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంచ చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్
గలన్.

39తెదొడిపురెతొఇండితెతిలస సగుమ్ జిన్జో గుడిడ్ మానుస్క “తుకెల్తా”మెనగోల కెరల్, గనిజోఅనెన్,
“దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్ కెరు!”
మెనఅగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలొ. 40ఇసి జతికయ్,యేసు టీఁవ కెర, “జోక ఇతత్ల్ కడ ఆన”మెనఆడ
దిలన్, చిజోక జోచితె కడ ఆనల్స పాసి జెతికయ్, 41 “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన తుయి కోర్ ప జతసి?”
మెనపుసితికయ్,జో గుడిడ్ మానుస్, “పబు, ఆఁవ్ దెకిత్ రితి కెరు”మెలన్. 42యేసు జోక, “ఈందె తుచ
అంకివొడీసుత్ . అంచిఉపిప్రి తుయినముకుమ్తిలి రిసొతుయి §చెంగిల్జాఅసిస్సి”మెనసంగితికయ్,
43 బేగి జో మానుస్చ అంకివొ డీసిల చి, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ యేసుచి పటిట్ గెలన్. అనెన్, పెజల్
ఈంజ ఎతిక్ దెక తా, జేఁవ్ కి దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల.

‡ 18:26 18:26మెలె,పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప జంక,చిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక. § 18:42 18:42
నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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19
జకక్యయ్మెలొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ

1జలె,యేసుయెరికోపటున్మ్పెసజాపటున్మ్వాట్గెచచ్ములిత్ పొది, 2ఒతత్ జకక్యయ్మెలొమానుస్
తిలన్. జో సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చొ అదికారి, చి జో ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ తిలొ. 3 జలె, ‘యేసు కీసొచొగె
దెకిన్ దె’ మెన ఇసుట్ మ్ జలన్, గని జో పాటిట్ మానుస్, చియేసుచి సుటుట్ నంత బెరల్ జనాబ్ అడుడ్ జా అసిత్.
4జాకయ్జో కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె,యేసుజావాట్ గెచెచ్దె, చిజోపురెతొ నిగ గెచచ్, ఏక్బొడడ్ రూక్ తె వెగిలన్.

5జలె,యేసు ఒతత్ పాఁవ కెర,ఉపిప్రి రూక్ తె దెక, “జకక్యయ్, బే బేగి ఉతు. ఆజి ఆఁవ్ తుచి గెరి తంక
అసెస్”మెలన్. 6దసిస్మెంతికయ్, జకక్యయ్ బమమ్ తెన్జా రూక్ తె తెంతొఉతజా, సరద్ తెన్యేసుక గెరి
కడన, మరియాద ఎతిక్ కెరల్న్. 7ఇసి 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 కకక్మోసిమ్ కెర తిలె,
జోవయింక ఆఁవ్ మోసిమ్ కెర నఙిలి కంట అనెన్ అనెన్ చెతత్ర్ వాటల్ జోవయింక అనెన్ దెయిందె” మెన
ఒపప్నల్న్. 9దసిస్ జతికయ్,యేసు జోక, “దేముడు పాపల్ చెమించుప కెరి రచచ్న ఆజి ఈంజ గెరి పాఁవ
అసెస్. పాపుమ్ ఇండితె తిలె కి ఈంజొ కి *అబాహామ్ చి సెకుమ్ చొ, గెద. 10మెలె, ఆతమ్క నెస గెలసకయ్
చజన జోవయించ పాపల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక మెనయ్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఈంజ
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 తిలమెలె, “యేసు అమ్ చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెపాఁవిలె, 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 జెంక మెన, ఈంజొ బార్ జలొ. 13 గని, నే గెతె అగెగ్, జోచ దెసుస్జిన్ గొతిత్ సుదల్ క
బుకారా కెర,జోవయింక ఎకెక్కొల్ క ఎకెక్క్ †బఙర్ చకాసుల్దా కెర, ‘ఆఁవ్ జెతె ఎదక ఇనెన్తెన్ బియాయ్రి కెరె
తా’మెలన్. 14 గని జోవయించ పెజల్ జోక ఒగగ్ర్ విరోదుమ్జా అసిత్, చి ‘ఈంజొమానుస్ అమ్ చి ఉపిప్రి
ఏలుప కెరుక మెలె, అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ నాయ్’,మెనజోమానుస్చి పటిట్ కబుర్ తెదయ్ లన్.

15 “గని, జో మానుస్ రానొ జా బుల అయ్ లన్, చి జో డబుబ్ల్ దా తిల గొతిత్ సుదల్ బియాయ్రి కెర
కెదిద్ లాబుమ్ కెర అసిత్ సూనుక మెన జేఁవ్ క బుకారల్న్. 16 తొలితొచొ జా కెర, రానొచి పురెతొ టీఁవిలన్
అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి బఙార్ కాసుక అనెన్ దెసుస్ బఙార్ కాసుల్ లాబుమ్ దొరుక్ జా అసెస్’మెలన్, చి
17 ‘బొలొల్ య్కెరల్ది,తుయిచెంగిలొగొతిత్ సుదొ. ‡ఇదిలిసికామ్దెతికయ్తుయినిదానుమ్కెరల్ది,చితుయి
దెసుస్ పటన్ల్ చిఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’మెనరానొ సంగిలన్. 18తెదొడి
అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొ,అనెన్, ‘బాబు, తుయిదిలి బఙార్ కాసుక అనెన్ పాఁచ్ బఙార్ కాసుల్లాబుమ్
దొరుక్జాఅసెస్’మెలన్,చి 19 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది,తుయిచెంగిలొగొతిత్ సుదొ,పాఁచ్ పటన్ల్ చిఉపిప్రి ఏలుప
కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’మెనరానొ సంగిలన్.

20 “తెదొడి అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొఅనెన్, ‘బాబు, ఉంద, తుచి బఙార్ కాసు. ఇనెన్క మూటొ బంద
తిఁయ దిలయ్’. 21 కిచొచ్క మెలె, తుయ్ ‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’ మెన బిలయ్. తుయి కామ్ నే కెరిల్సి
నఙన్ తసి,తుయినేఉంపిలిసిలాయితసిమెలన్. 22జలె,జోకజోరానొకిచొచ్జబాబ్దిలన్మెలె, ‘తుయి
గరొచ్గొతిత్ సుదొ! తుయిసొంతసంగిలిసితుకయ్నేరిమ్వయడత్య్. అంక కనాక్రుమ్నెంజిలొసొ,సొంత
కామ్ నే కెరిల్సి నఙితొసొ, సొంత నే ఉంపిలిసి లాయితొసొ’ మెన తుయి జానిస్. 23 జలె, ‘అంచి డబుబ్ల్
* 19:9 19:9యూదుల్ క అబాహామ్ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ జా తిలొ. † 19:13 19:13 ఏక్ బఙార్ కాసుచి విలువ కెదిద్ మెలె,
పుంజెక్ పొదుల్ చి కూలి డబుబ్ల్ చి ఎదిలి. ‡ 19:17 19:17 లూకా 16:10 దెక.
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కిచొచ్క సావుకర్ తె జవుస్ తిసి నాయ్? సావుకర్ తె జవుస్ తితది జలె, ఆఁవ్ బుల అయ్ లి పొది సరద్ తెన్
వడిడ్ నఙన్ తయ్’ మెన జో గరొచ్ గొతిత్ సుదొక సంగ కెర, 24పాసి టీఁవ తిల మానుస్ల్ క, జా బఙార్ కాసు
జోతె నఙన, దెసుస్ బఙార్ కాసుల్ తిలొ జో అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక దాస, మెలన్. 25జో దసిస్ మెంతికయ్,
జేఁవ్ తిలగొతిత్ సుదల్గోసజా, గనిబాబు,జోకదెసుస్ బఙార్కాసుల్అసిత్! జోకఅనెన్ కాసుల్ కిచొచ్క దెంక!
మెల. 26 గని జో రానొ కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, ‘తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, §కకక్ తిలె, జోక అనెన్ దెంక
జయెదె. కకక్ నెంజిలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ అనెన్ కడ గెలుక జయెదె. 27జలె, అంక అమ్ చి ఉపిప్రి
జో ఏలుప కెరుక మెలె, అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెల అంచ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ కెరుక? జోక
ఇనెన్ కడ ఆన, చి అంచిమొకెమ్ కండ గెలమెన రానొ సంగిలన్”మెనయేసు *టాలి సంగిలన్.

యేసు గాడెద్ పిలల్తె వెగయెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11;మారుక్ 11:1-11;యోహా 12:12-19)

28యేసు ఈంజ టాలి సంగ కేడవ కెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన జోచ సిసుస్ల్ చి పురె గెలన్.
29 జలె, బేతప్గే చి బేతనియ మెల గఁవొవ్క పాసిచి †ఒలీవ మెంతి మెటట్య్ పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ
సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి బుకారా కెర, 30 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ తుమ్ పెస, చి గఁవివ్ పెసిలదు
మెలె, బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ బేగి తుమ్ క డీసెదె. జాచి ఉపిప్రి అపెప్ ఎద కో కి వెగుక నేతయ్. జాక
యిప కెర ఉదడ ఆన. 31అనెన్, ‘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. 34పుసితికయ్,
“ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్”మెల.

35జలె, జేఁవ్ సిసుస్ల్జాగాడెద్ పిలల్కయేసుతెఉదడఆన కెర,జోవయించదుపప్టుల్ గాడెద్చి ఉపిప్రి గల
దా,యేసుక వెగడల్, 36అనెన్,యెరూసలేమ్ తెజో గెతె తతికయ్,జో గెతి వటెట్ ‡జనాబ్జోవయించపాలల్
అంతిరల్. 37అనెన్, యేసు జా ఒలీవ మెటట్చి కొనస్ జీన యెరూసలేమ్ పటున్మ్ పకక్ ఉత పాసి పాఁవిలి
పొది, జోక నంపజల పెజల్ ఎతిక్జిన్ సరద్సంతోసుమ్ జా గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, 38 “దేముడుచి నావ్ తెన్
జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర! పరలోకుమ్ తె సేంతుమ్, చి ఎతిక్చి ఉపిప్ర్ టాన్ తె తిలొసొక జొఒర!” మెన
కేకుల్ గల,యేసుచి అతిత్ కెరల్ జేఁవ్ దెకిల కమొచి రిసొ దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

39తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్ తె బెద తిల సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్యేసుక “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
41యేసుయెరూసలేమ్పటున్మ్ క అనెన్ పాసిజాజాక దెక కెర,జాచి రిసొఏడల్న్. 42 కిచొచ్మెన ఏడల్న్

మెలె, “ఓయెరూసలేమ్, దేముడు తెన్ కీసి సేంతుమ్ జంక తుయిఆజిజాన్ తతి జలె, చెంగిల్ తతిత్! గని
నాయ్, అపెప్ జా అరుద్ మ్ ఎతిక్ తుమ్ క లుంకిల్ రితి అసెస్. 43 ఓ యెరూసలేమ్ పటున్మ్, తుయి ఒగగ్ర్
సెమల్ సేడిత్ ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జేఁవ్ దీసల్ క తుక కిచొచ్ జయెదె మెలె, తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తుచి
సుటుట్ నంత మతిత్ డిబబ్ల్ వెగడ, తుచి సుటుట్ నంత బెర జా, ఎతిక్ పకక్ల్ తెంతొ పెల జెవుల. 44 తుచ
కోటల్, తుచ గెరల్పూరి సేడవ గెల కెర, తుచి తెడి తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్మారుల, చి తుచితె

§ 19:26 19:26మతత్యి 25:29 దెక. ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుదిద్ తిలొసొక అనెన్ బుదిద్ సికడుక జయెదె, గని బుదిద్
నెంజిలొసొతెతెంతొజోసిక తిలిస్ కి కడ గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27ఈంజటాలితెరానొకోమెలె,యేసు. జోవయించవిరోదుమ్
సుదల్ కోమెలె,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్. గొతిత్ సుదల్మెలె,జోక నంపజలస. డబుబ్ల్వాడిక కెరిస్మెలె,జోదిలికామ్. డబుబ్ల్మెలె,
జో దిల సెకివొ. † 19:29 19:29 ‘ఒలీవ మెటట్ ’ మెన కిచొచ్క నావ్ తిఁయ అసిత్ మెలె, ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తిల. ‡ 19:36
19:36మతత్యి 21:8, చిమారుక్ 11:8 దెక.
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పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు తతి రితి ములితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు తుక రచిచ్ంచుప కెరి వాటు
ఆఁవ్ దెకయ్ లయ్, గని చినుస్ నాయ్”మెనయేసు §యెరూసలేమ్ చి రిసొ ఏడ గెలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుకమారుక మెన రకితె తిలిసి
(మతత్ 21:12-17;మారుక్ 11:15-19;యోహా 2:13-22)

45యేసుపటున్మ్ తెపాఁవ కెర, దేముడుచి గుడితెపెస కెర,ఒతత్ *సామన్వికితసకఉదడ గెలుక దెర,
46జోవయింక, “ ‘అంచి గేరు పారద్న కెరి గేరు,జాదసేస్ తవుస్’మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్, గని
తూమ్చోరుల్ జితొ రితొ గేరు జతి రితిజాకమారుస్ప 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 జెతెతాజోవయించ కొడొ ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ సూన్ తె తిల, చి నెతిరల్.

20
వెలెల్ల సుదల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 21:23-27;మారుక్ 11:27-33)

1తెదొడి ఏక్ దీసి,యేసు దేముడుచి గుడితె పెజల్ క బోదన కెరె తా సుబుమ్ కబుర్ సంగితె తతికయ్,
వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె జాఁ
కెర, 2“తుయికెర కమొకెరుక,తుయిబోదన కెరుక,తుక కిచొచ్అదికారుమ్అసెస్? కొనొస్తుకఅదికారుమ్
దిలన్?” మెనజోకగోల కెరల్. 3యేసుజోవయింక కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “ఆఁవ్ కి తుమ్ కయ్ఏక్ కోడు
పుసిందె. జలె, అంక తుమ్ సంగ. 4యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ చి?
పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే,మానుస్ తెంతొ చి గే, తుమ్ సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

5 దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కీసి జల మెలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన,
ఇసిమెంతెతిల, “పరలోకుమ్తెంతొచిమెనఅమ్సంగిలెగిన, ‘దసిస్ జలె,తుమ్ కిచొచ్కజోక నంప కెరుస్
నాయ్?’ మెనఈంజొ 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.” 7జాకయ్ జేఁవ్యేసుక కిచొచ్ జబాబ్ దిలి మెలె, “జా అదికారుమ్ కేనె తెంతొ గే నేనుమ్”
మెల. 8 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “దసిస్ జలె, కేన్ అదికారుమ్ క ఆఁవ్ అంచ కమొ
కెరసి గే, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్”మెన సంగ జేఁవ్ క ముదొద్ కెరల్న్.

దాచతోటచొ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ కమారిల్స్ చిటాలియేసు సంగిలిసి
(మతత్ 21:33-46;మారుక్ 12:1-12)

9తెదొడియేసు పెజల్ క ఈంజ ఏక్ *టాలి సంగుక దెరల్న్. “ఏక్మానుస్ దాచతోట రోవడ కెర, రకితసక
నిసాన, జేఁవ్ క జా తోట గుతత్ దా, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ వేర దేసిమి గెచచ్ తంక మెన, ఉటట్ గెలన్. 10 జలె,
పంటొపికిలిపొది, ‘సమయుమ్జాఅయ్ లి’మెన, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసతెజాతోటచిపంటొఏక్వాట నఙ
ఆన్ తి రిసొ,గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక ఎజొమానితెదయ్ లన్. గనిజోగొతిత్ సుదొ ఒతత్ పాఁవితికయ్, గుతత్ నఙిల
జేఁవ్ రకితమానుస్ల్ జోక పెట గెల కెర, కిచొచ్ నే దెతె ఉదడొల్ .

§ 19:44 19:44యేసు జెరమ్ ముపప్య్తినిన్ వెరుస్ల్ కమొర అనెన్ జిలన్, చియేసు జెరమ్ డబబ్య్ వెరుస్ల్ క రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్
సుదల్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క, దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెరల్. జాపటున్మ్ దసిస్ జాజా పటున్మ్ చమానుస్ల్ జా సిచచ్ జవులమెంతి గురుక

యేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45 19:45మతత్యి 21:12-13, చిమారుక్ 11:15-17 చియోహాను 12:12-19 దెక. * 20:9
20:9 ఈంజ టాలితె, ‘గుతత్ నఙ తోట రకితస’ కొనస్ మెలె, ముకిక్మ్ క యూదుల్ 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.
‘ఎజొమానితెదయ్ లగొతిత్ సుదల్’మెలె,జోవయించ కబురుల్ సంగిలస. ‘ఎజొమానిచొపుతుత్ సి’మెలె,యేసు. ‘దాచతోట’మెలె,యూదుల్,
చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బకి కెర అనెన్మానుస్ల్.
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11 “ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక జో ఎజొమానితెదయ్ లన్, గని జేఁవ్ రకితసజోక కి పెట కెర జోచి
మరియాద కడ,జోక కి కిచొచ్ నే దెతెఉదడ గెల. 12ఒతత్ తెంతొఅనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక ఎజొమానితెదయ్ లన్
చి, ఇనెన్క కి బలే అలల్ర్ కెర గంటివొ గాయిమ్ లు కెర దా ఉదడ గెల.

13“తెదొడిజాదాచతోటచొఎజొమాని, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? నాయ్, గెద, ఇసి కెరిందె. అంచొపేమ
తిలొపుతుత్ క తెదయిందె. జోకయ్మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’మెన ఆకర్ క జోకయ్తెదయ్ లన్. 14జేఁవ్
తోట గుతత్ నఙిలసజోక దెక కెర, ‘ఇనెన్కయ్అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు జయెదె. అలెల్, ఇనెన్కమారుమ, చి
ఇనెన్క కలుగు జతి వాట అమ్ కయ్ దొరుక్ జయెదె’ మెనజోవయింక జెఁవివ్ లటట్బన, 15జో ఎజొమానిచొ
పుతుత్ స్ క దెర కెర, జోక తోట తెంతొ పెలవ న కెర, †బయిలెమార గెల. జలె, జేఁవ్ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క
దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జా తోటచొ ఎజొమాని జోవయింక కిచొచ్ కెరెదె? 16 కిచొచ్ కెరెదె మెలె, జాఁ కెర, జేఁవ్ గుతత్
నఙిలసకమొరవ కెర, జా తోట వేరమానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె” మెనయేసు సంగిలన్. పెజల్ జాక సూన
కెర, దసిస్ కెఁయఁక జరుగ్ జంక జయె నాయ్! మెల. 17 గని యేసు జోవయించి పకక్ పసుల దెక, “జలె,
దేముడు దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు సంగిందె,జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ గే తుమ్ ఉచర.
‘కామ్ క నెంజె’మెన గేరు బందిలస జా
ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,
జయియ్ పతుత్ రు గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జలన్.
మెన రెగిడిల్ కోడు. 18ఈంజొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో సేడుల గే, జేఁవ్ బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి
ఈంజొ పతుత్ ర్ సేడెదె గే,జోక బీడవ గెలెదె.” మెనయేసు‡ సంగిలన్.

19పంటొనఙుక గెలసకమారల్ సంగిలసమెనఅమ్ చి రిసొయేసు సంగితయ్మెనమోసేతెన్దేముడు
దిలిఆగన్ల్ సికడత్స చివెలెల్లపూజరుల్ చిననకోపుమ్జా,జోకజయియ్గడియయ్దెరుకఉచరల్, గని ‘పెజల్
కోపుమ్జాఅలల్ర్ కెరుల’మెన,జోవయింక బియ్ కెర, తుకెల్ తిల.

సిసుత్ డబుబ్ల్ దెతిస్ చి రిసొయేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22;మారుక్ 12:13-17)

20 జలె, ‘వాట్ అయ్ లె యేసుక దెరుమ్ దె’ మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల
పూజరుల్ దెకితె తిల చి, సగుమ్ జిన్ క లంచుమ్ దా కెర, “తుమ్ సతిత్మ్ క పుసిల్ రితి డీస” మెన, జేఁవ్
మానుస్ల్ యేసుక ఏక్ కోడు పుసితి రితి తెదయ్ ల. జోవయించి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్ మెలె, ‘యేసు కిచొచ్
జవుస్ తపుప్ సంగిలె, జోక దెర, రోమ్ దేసిమ్ చొ అదికారితె సొరప్ కెర దెంక జయెదె చి, యేసుచి రిసొ
సూన, సిచచ్ దెయెదె’మెన కోర్ ప జతతి.

21జలె,జేఁవ్మానుస్ల్యేసుతెజాకెర, “గురుబాబు,తుయిసతిత్మ్లటట్బ,సతిత్మ్బోదనకెరసిమెన.
తుయిమొకమాటుమ్ 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 గేనాయ్ గె?” మెనపుసిల.

23 గని యేసు జోవయించి §ఉచరనల్, జోవయించి ఉపమెనుస్ చిన కెర, 24 “ఏక్ వెండి *కాసు అంక
దెకవ” మెలన్, చి జేఁవ్ ఆన దెకయ్ తికయ్, “ఇనెన్తె కచి బొమమ్ కడ అసిత్? కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన
పుసిలన్ చి, “ సర్ రానొచి” మెన జనాబ్ సంగిల. 25యేసు జోవయింక, “దసిస్ జలె, సర్ క దెతిసి
సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్ తుమ్ దాస.” మెన, జోవయింక జబాబ్ దిలన్. 26 దసిస్, జో

† 20:15 20:15యేసుక కి పడొత్ యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొబయిలె కడనమారల్; సిలువతె. లూకా 23:26-33. ‡ 20:18 20:18
ఈంజటాలితె ‘దేముడుచి గుడి’మెలె, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్,యేసుక నంపజాజోవయింక నిదానుమ్జలసమొతుత్ మ్
జిన్. బోడిపతుత్ ర్ మెలె, యేసు. ‘బోడిపతుత్ ర్ నెసిలస’ మెలె, ముకిక్మ్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్. ‘పతుత్ రు జోవయించి ఉపిప్రి సేడ

బీడయ్ తిసి’మెలె, జేఁవ్పూరినంపనెంజిలిస్ నెసిలిసిచి సిచచ్. § 20:23 20:23జోవయించి కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ‘అమ్ క ఆకమించుప
కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక నెంజె’మెన ఏక్ వేలజో సంగిలె,జాపబుతుమ్ చిమొకెమ్ జోవయింక నేరిమ్ వయడ సిచచ్ కెరవుక
జయెదె. గని ‘జాసిసుత్ దెంక చెంగిల్’మెనజో సంగిలెమాములుమ్ పెజల్ కోపుమ్ జవుల. మెలె,జావేర దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక
ఆగన్ తిలె కి, జేఁవ్ యూదుల్ 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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సంగిలిస్ తె తపుప్ నాయ్ చి, పెజల్ చిమొకెమ్ జో కిచొచ్ తపుప్ సంగితిస్ చి రుజుజ్ దెకవుక నెతిరల్, చి దెరుక
నెతిరల్. గని జో దిలి జబాబ్ చి తెలివ్క ఆచారిమ్జా, తుకెల్ జల.

సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్యేసుచి తెలివి పరిచచ్ కెరుక
(మతత్ 22:23-33;మారుక్ 12:18-27)

27పడొత్ , ‘మొరగెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె,అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క నెంజె’మెనపెజల్ క సికయ్ త
సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్యేసుతెజాఁ కెర, 28“గురుబాబు,ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొఅనొన్సిపెండిల్ జాబోదల్
నెంతెమొర గెలెగిన,జోబావొసిఅనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన,అనొన్స్ చినావ్తెన్బోదల్పాయికఅసెస్’మెన,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొఅమ్యూదుల్ చిరిసొరెగడ్ అసెస్. 29జలె,సతుత్ జిన్బావుడుల్ తిల. జోవయింతెతొలుస్ర్
తెరిన్ ఆనన,బోదల్ నెంతెమొర గెలన్. 30జోమానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ కిజాక ఆనన,బోదల్ నెంతెమొర
గెలన్. 31జోచి పటిట్చొ, జోచి పటిట్చొ, దసిస్ వరస్ తెన్ సతుత్ జిన్మొతుత్ మ్ జా తెన్ పెండిల్ జా సంతానుమ్
నెంతెమొర గెల. 32ఆకర్ క జా తేర్ బోద కిమొర గెలి. 33జాకయ్, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక,
జాతేర్ బోదజోవయింతె కకక్ తేరిస్ జా తయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్ పెండిల్ జల, గెద”మెన
యేసుక పుసిల.

34ఇసి జతికయ్,యేసు జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ క, “ఈంజయ్కాలుమ్ చమానుస్ల్ పెండిల్ జాపుతత్రుస్ల్ క
పెండిల్వొ కెరతి, 35గని ‘అనెన్ జీవ్జా పరలోకుమ్ తెజాకాలుమ్ క జితు’మెన కకక్ దేముడు విలువ దెకెదె
గే,ఒతత్ పెండిల్వొ నెంతెదసేస్ తవుల. 36కిచొచ్కమెలె,ఒతత్ గెలె దూతల్ కీసిమొరినాయ్గే, దసిస్,ఈంజేఁవ్
కి కెఁయఁక కి అనెన్ మొరి నాయ్. అనెన్, జేఁవ్మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి రిసొ, జేఁవ్ దేముడుచ పుతత్రుల్
జా అసిత్.

37 “జలె, ‘మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జవుల’మెన †రూకు తెడిజా ఆగి లగితె తిలిస్ చి రిసొజో రెగిడిల్స్ తె
అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ కి దెకయ్ తయ్. కేన్ కోడుతె మెలె, దేముడుచి రిసొ ‘అబాహామ్ చొ దేముడు,
ఇసాస్కుచొ దేముడు,చియాకోబుచొదేముడు’మెనఏక్ తెసంగితయ్, గెద. 38జలెజేఁవ్మొరల్పూరుగ్ ల్ క
మోసేచికాలుమ్ఎదకిజోదేముడుతాకామ్ కఅయ్ లిస్తెన్జేఁవ్అనెన్క్లోకుమ్ తెగెచచ్జివివ్అసిత్ మెన
రుజుజ్ జతయ్. రితిమొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్ తిలసకయ్జో దేముడు తయెదె. కో దేముడుచి రిసొ
జిఁయమొర అసిత్ గే, జోవయించి రిసొ జితతి”మెనయేసు సంగిలన్. 39జలె, మోసేతెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స కి ఒతత్ తిల. జేఁవ్, జలె, పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెదితస జవుల చి, మొరెల్ జీవ్ జంక జయెదె,
అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదెమెన నంప కెరతిచి రిసొ “గురుబాబు, తుయి చెంగిల్ జబాబ్ దిలది!”
మెన సంగిల. 40ఒతత్ తెంతొ జోవయింతె అనెన్ కో కియేసుక కిచొచ్ పుసుక కి దయిరిమ్ జతినాయ్.

దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
(మతత్ 22:41-46;మారుక్ 12:35-37)

41 తెదొడి యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్. “ ‘దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్
అమ్ చొ దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక పుతుత్ సి జయెదె’ మెన కీసి సంగుక జతయ్?” మెన, అనెన్,
42-43 కీరనల్ తెదావీదు,
‡“తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తయె సుఁదితి పొదొ జతి రితి ఆఁవ్
కెరి ఎది ఎద
తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్య్ వెసతా
అంచి తెన్ ఏలుప కెరు,మెన
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్
మెన రెగిడల్న్. 44 దసిస్, దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జోక §పుతుత్ సి
జయెదె? తుమ్ ఉచర”మెన ఒతత్ తిలసకయేసు సంగిలన్.
† 20:37 20:37 నిరగ్మకాండుమ్ 3:1-6. ‡ 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1. § 20:44 20:44 కీసి మెలె, యేసు
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుచొపుతుత్ స్ జఁయిదేముడీ జతయ్, గనిమానుస్ జాదావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోవయింకపుతుత్ స్ రితొ
జతయ్. సగుమ్ జిన్ పెజల్జా 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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దేముడుచి కొడొ సికడత్సచి రిసొ పెజల్ కయేసు జాగర సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 11:37-54)

45పెజల్ ఎతిక్ సూన్ తెతతికయ్,యేసుజోచ సిసుస్ల్ క ఇసిమెలన్. 46 “దిగిల సూటిచపాలల్ గలన
బులిత గవురుమ్ ఉచరంత అమ్ చమోసే 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 తెముకిక్మ్ చటానుల్ తె వెసుక కోర్ పజతతి. 47జేఁవ్మోసిమ్ లు కెర రండెల్మానుస్ల్ చ
గెరల్ విక కతతి,అనెన్ ఉపమెనుస్క దిగిలపారద్నల్ కెరతి. దసిస్,జోవయించిపాపుమ్ఒగగ్రి,చి వెలిల్ సిచచ్
సేడుల”మెనయేసు సంగిలన్.

21
బీద జలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్ జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్ దేముడుక దిలిసి
(మారుక్ 12:41-44)

1 దేముడుచి గుడితె డబుబ్ల్ దెతి కానుక పెటె ఏక్ తయెదె. దేముడుచి కామ్ క మెన మానుస్ల్ ఒతత్
డబుబ్ల్ గలుల. జలె, యేసు జా పకక్ అంకి గల, సొమాస్రుల్ జోవయించి డబుబ్ల్ జా పెటెట్తె గలెత్ తిలిసి
దెకిలన్. 2తెదొడి ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్ జా డబుబ్ల్ దెతి కానుక పెటెట్తె దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్
గలిలిసియేసుదెకిలన్. 3జాదెక కెర,యేసు, “నిజుమితుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,జేఁవ్సొమాస్రుల్
ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్. 4జోవయించి
ఎదివాట్సొమాస్రుమ్ తెంతొ సేంసిలిసి జేఁవ్ దా అసిత్. ఇనెన్క,మాతుమ్, కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి
ఎతిక్ దాఁయి గెల అసెస్”మెనయేసు సంగిలొ.

దేముడుచి గుడి పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
5 దేముడుచి గుడి “చెంగిల్ పతల్ తెన్ కెదిద్ సూటి తెయార్ కెర అసిత్, *కెదిద్ తమమ్స వసుత్ వల్ క సూటి

కెర అసిత్!” మెన †సిసుస్ల్ యేసుక దెకయ్ ల. 6యేసు, “తుమ్ దెకితిసి ఎతిక్ జలె, సగుమ్ దీసల్ గెలె
కీసి జయెదె మెలె, అపెప్ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు దొంతల్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే టీఁవితె గలి జతి ‡దీసి
జెయెదె”మెన సంగిలన్.

ఉగుమ్మారుస్ప జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
7తెదొడియేసుక,జోచబారజిన్ 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 రిసొమోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్ జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవివ్ కీసుత్ ’
మెనన జలెకు. కీసుత్ జెతి సమయుమ్జాఅయ్ లిమెన జలెకు, కో కోమానుస్ల్ బార్ జవుల. జోవయించి
పటిట్ తుమ్ గెచచ్ నాయ్. 9అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు, ఏక్ దేసిమ్ చ
జోవయించి ఉపిప్రి జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు తుమ్ సూనెల్, తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. దసచ
ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి జయె నాయ్” మెన సంగ కెర 10జోవయింక
అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్, రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవ్ ల. 11వేర వేరతె బూకంపల్
కరువుల్ చి, కిచొచ్ కిచొచ్ కసట్ల్ నసట్ల్ జరుగ్ జవుల చి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగగ్ర్ బయిమ్ దెత వెలొల్
గురులు జెవుల.

12 “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 చిమొకెమ్
అదికారుల్ చిమొకెమ్ తుమ్ తీరుప్ జతి రిసొ సిచచ్ల్ జతి రిసొ తుమ్ క టీఁవడుల. 13జేఁవ్ దసిస్ కెరి పొదిక,
అంచిరిసొతుమ్సాచిసంగితె. 14తుమ్అపెప్మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ దెరనమెలె,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ తుమ్

* 21:5 21:5 ఇసుట్ మ్ తిల సొమాస్రుల్ బఙార్ వసుత్ వల్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతికయ్, దసచక దేముడుచి గుడి సూటి కెర
తిల. † 21:5 21:5మారుక్ 13:1,మతత్యి 24:1 దెక. ‡ 21:6 21:6యేసు జెరమ్ డబబ్య్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, రోమ్ దేసిమ్ చ
సయ్ నుయ్మ్పాడ్ కెరల్.
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పరిచచ్ జంక జలె, జా నే జతె అగెగ్, జేఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్ 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 వెలెల్లమానుస్ల్ తె కో జీనుక నెతిరి, తుమ్ క కిచొచ్ జబాబ్
సంగుక నెతిరి.

16“అదికారుల్ చిఅతిత్ తుమ్ కసొరప్ కెర దెతసతెసగుమ్ జిన్కొనస్ జవులమెలె,తుమ్ చఅయయ్దింసి,
అనొన్బావొదింసి, తుమ్ చ బందుగులు, తుమ్ చ సినేతులు. అనెన్, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క మానుస్ల్
మారుల. 17అనెన్, తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె తతెత్చి రిసొ, ఎతివాట్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల.
18గని, §పరలోకుమ్ తె తుమ్ జెతిస్ క ఉచరెల్, తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి నాసెనుమ్జా 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 పటున్మ్పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:15-21;మారుక్ 13:14-19)

20 “గనియెరూసలేమ్ పటున్మ్ క సయ్ నుయ్మ్ ఒండి సుటుట్ నంత బెర తతిసి తుమ్ కెఁయఁక దెకితె గే,
‘పటున్మ్ పాడ్ జంక తిలి సమయుమ్ పాఁవ జా అసెస్’ మెన చినితె. 21జా గురు దెకిలె, తుమ్ చితె కో
ఈంజయూదయ పదేసిమి 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 జాపూరి జంక అసెస్.

23“అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయతిలతేర్ బోదల్,బోదల్వడిన్వొఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్జవుల!
ఈంజదేసిమిఒగగ్ర్ కసట్ల్ సిచచ్ల్జవుల! 24అమ్ చయూదుల్ తెసగుమ్ జిన్ క కండగెలుల,సగుమ్ జిన్ క
దెర వేర దేసిమ్ లుతె కడ నెవుల. అనెన్ యూదుల్ నెంజిలస ఈంజ 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 రిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:29-35;మారుక్ 13:24-31)

25 “పడొత్ క, పొదుద్ తె, జోనుతె, చి సుకక్ల్ తె కిచొచ్ కిచొచ్ గురుల్ డీసుల చి, తుపాన్ కెరెల్ సముదుమ్ చ
కెరట్ల్ ఎదిలి డోంక్ క జా, బుఁయెయ్ ఉటట్ జా గెరల్ గుడడ్ దెర గెలె,జాఅలల్ర్ జా అవాడ్ కీస్ తయెదె గే, దసిస్
జయెదెచి,దసచచిరిసొఒండిలోకుమ్ తెవేరవేరదేసిమ్ లుచమానుస్ల్సెమల్సేడులచి, కిచొచ్ఉచరుక
గేనేనగెచుచ్ల. 26ఈంజలోకుమ్ తెజెంకతిలఅలల్ర్ చిరిసొచిజోవయించిబయిమ్ కమానుస్ల్ చిమొకొమ్
గుంజ సేడుల. కిచొచ్క మెలె, ఆగాసుమ్ తె సెకి తిలిసి ఎతిక్ అదుద్ ర్ జా గెచెచ్దె. 27 తెదొడ్ క, ఎదివాట్
అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొమబుబ్తె పరలోకుమ్
తెంతొ ఉత జెతిసి *ఎతిక్జిన్ దెకుల.

28 “జలె,ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరెల్ పొది,అమ్ చి రచచ్నపాసిజాజెతయ్మెనన, తుమ్సోగ టీఁవ
దయిరిమ్ క ఉపిప్రి దెక, సరద్సంతోసుమ్జా”మెనయేసు సంగిలన్.

29 తెదొడి యేసు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ టాలి సంగిలన్ మెలె, “అంజూరుమ్ రూకుక చి అనెన్ రగల్
రూకుల్ క ఉచరుమ. 30జేఁవ్ పలొయిలెబేగి, ‘వేసెగు అపెప్పాఁవ జెయెదె’మెనతుమ్చినితసు,జానుస్.
31దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె, †‘దేముడుచి రాజిమ్పాఁవజాఅసెస్ చి జెయెదె’
§ 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. † 21:31 21:31మతత్యి 24:33 అనెన్మారుక్ 13:29తెయేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ చి రిసొచి
కోడు అసెస్. మెలె,జోఅనెన్ ఉత జెతిసి తెనిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరెదె. జారాజిమ్ఏలుప
కెరిస్ తె యేసుయి రానొ జయెదె, చి ఎతిక్చి ఉపిప్రి జీనొల్ మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జో ఎతిక్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి అబొబ్సి కెఁయఁక
తెఁయఁక ఎతిక్చి ఉపిప్రిపూరి ఏలుప కెరెదె. ఇనెన్క కొరిందియుల్ క పవులు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప
కెరె పొదిక,జోవయించి తెడి జోవయింక నంపజాజోవయించయ్జలమానుస్ల్ కి ఏలుప కెరుల. ఇనెన్క డీసయ్ లిసి 5:10 సదు కెర.



లూకా 21:32 153 లూకా 22:8

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.

‘తెలివితాపాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రిసొపారద్న కెరె తా’
34 “తుమ్మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె గే తుమ్జాగర దెకన! నెంజిలె, తుమ్ ఓడుప జతి రితి ఒగగ్ర్

సూరుపియమచిచ్తిస్గట,దసిస్మచిచ్తిస్ కవెరిరితిఇండితిస్గటచి,ఈంజలోకుమ్ చరోజుకచబాదల్
చి రిసొ ఉచరిసి తుమ్ క పెల గెలెదె. తుమ్ దసచతె అలవాట్ జా తిలె, ఈంజ ఉగుమ్ చి జా ఆకర్ దీసి
అయ్ లె,బోనుక ‘అసెస్’మెనజంతు నేనెల్ కీసి చటుక్న దెరున్ సేడుక జయెదె గే, దసిస్ తుమ్ చటుక్నలాజ్
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 లొసొఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతిపొదిక అంచిమొకెమ్ తుమ్ టీఁవ్ తి రితి, తుమ్జాగర దెకన,జా
ఎతిక్క దొరుక్ జలి సెకి తుమ్ క తవుస్మెన తుమ్పారద్న కెరె తా”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

37 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక మెదెద్న్ పొది దేముడుచి గుడితె గెచచ్ బోదన కెరె తయెదె చి, రోజుక
సంజె పటున్మ్ తెంతొబార్జా §ఒలీవమెటట్య్ నిద తయెదె. 38రోజుక పెందల్పొది పెజల్ ఎతిక్ బే బేగి
బార్జాజోచిబోదన సూనుక మెన దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల.

22
జా దేసిమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక దెరమారుక మెన కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5,14-16;మారుక్ 14:1-2,10-11;యోహా 11:45-53)

1 *పసాక్ పండుగు, జలె నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగు పాసి జా అయ్ లి. 2తెదొడి “కెఁయఁక
కీసి పెజల్ క బమమ్ నే కెరె యేసుక మారుమ?” మెన వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కుట ఉచరె తిల. కిచొచ్క మెలె, పెజల్ క †బితె తిల.

యూదాయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి
3 తెదొడి, యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ‡ఇసక్రియోతు మెలొ యూదాక సయ్ తాన్ దెరల్న్.

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

పసాక్ పండుగ్ చి అనిన్మ్యేసుచ సిసుస్ల్ తెయార్ కెరిల్సి
(మతత్ 26:17-25;మారుక్ 14:12-21;యోహా 13:21-30)

7తెదొడి నే పులయ్ లపోడియొ కతి దీసి అయ్ లి. జా దీసి పసాక్ పండుగ్ చి రిసొచి §మెండపిలల్ కండ
అరిప్తుమ్ దెవుల. 8జాకయ్యేసు పేతురుక చియోహానుక “తుమ్ గెచచ్, చి పసాక్ పండుగు అనిన్మ్
‡ 21:33 21:33 నెంజిలె ‘నెరవెరుస్ప జంక ఎదగ్రె పిటిట్తినాయ్’. § 21:37 21:37మారుక్ 11:11-12,చి 19-20తెదెకిలె, ‘ఒలీవ
మెటట్య్’ మెనె నాయ్, గని ‘బేతనియ గఁవివ్’. బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెటట్కయ్ పాసి తయెదె. * 22:1 22:1 ‘ఇసి దసిస్ పండుగు
కెర’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు సంగిలిసి కేనె సదు కెరుక జయెదెమెలె, నిరగ్మకాండుమ్ 12అదయ్యిమ్ తె. † 22:2 22:2
‘పెజల్ క బితె తిల’ మెలె, దొనిన్చి రిసొ ఉచరుక జయెదె. యోహాను 11:48తె దెకిలె, ‘యేసుక కిచొచ్ నే కెరెల్ దసిస్ బోదన కెరె తయెదె, చి
పెజల్ పూరి జోవయింక నంపజా గెచుచ్ల, చి రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ అమ్ చి దేముడుచి గుడి పాడ్ కెరుల, అమ్ చి అదికారుమ్ కుడెత్
గెచచ్వుల’, మెన బితె తిల. జా ఏక్, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, మతత్యి 26:5 చిమారుక్ 14:2తె దెకిలె, పండుగు పొది జోవయింక మారుక
పోని, నెంజిలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ అలల్ర్ దెవులమెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ బితెతాఅలల్ర్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్. ‡ 22:3

22:3జోవయింక ‘ఇసక్రియోతు’మెన కిచొచ్క జోవయింకనావ్ తిలిమెలె,జోఇసక్రియోతు గఁవివ్చొమానుస్ జయెదె. § 22:7 22:7
యేసు 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.
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అమ్ కతి రిసొ దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెర” మెలన్. 9 “అమ్ కేనె తెయార్ కెరుక తుచి ఆస?” మెన జేఁవ్
పుసిల. 10జోవయింక, “ఈందె,పటున్మ్ చితెడిపెసిలదుమెలె,పానివయితొసొఎకిక్లొతుమ్ క దసుస్ల్
జయెదె. జోచి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ చి, కేన్ గెరి జో పెసెదె గే, 11జో గెర్ చొఎజొమానిక తుమ్ కిచొచ్మెనమెలె,
‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పసాక్ అనిన్మ్ కతి గది కేన్ మెన అమ్ చొ గురుబాబు సంగితయ్’ మెన తుమ్
సంగ, 12సామన్ తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క జా దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్
అనిన్మ్తుమ్తెయార్ కెరతా”మెనయేసు సంగిలన్. 13జేఁవ్ గెచచ్ కెర, ‘జోసంగిల్ రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా
అసెస్’మెన దెక కెర,జాపసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ తెయార్ కెరల్.

యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పండుగ్ అనిన్మ్ కంక
(మతత్ 26:16-30;మారుక్ 14:22-26; 1 కొరి 11:23-25)

14పండుగ్అనిన్మ్కెరిసమయుమ్పాఁవజెతికయ్,యేసుసిసుస్ల్తెన్జాఅనిన్మ్కంకమెనవెసిల.
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 అరుద్ మ్ చి కామ్పూరి జరుగ్ కెరె
ఎదకఈంజమదెనె,ఈంజ పండుగ్ అనిన్మ్ఆఁవ్ అనెన్ కయినాయ్మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 17జా
పండుగ్ అనిన్మ్ పితి డొమన్ దాచ రసుస్మ్యేసు 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 ఈంజ మదెనె ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ పియి
నాయ్మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి” మెనయేసు 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. జాలొఁయిచి 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 ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ §గెచుచ్క అసెస్, గనిఅయొయ్! కేన్మానుస్ అంక దెర
విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె గే, జోమానుస్ జతి సిచచ్ కెదిద్ !” మెన సంగిలన్. 23జో దసిస్
సంగితికయ్, ‘ఆఁవ్ గె? ఆఁవ్ గె?’ మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బుక దెరల్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరి బుదిద్ తెన్ తతిసి చి కోడు
24 జలె, జోవయింతె కొనొస్ వెలొల్ జయెదె గే సిసుస్ల్ లటట్బనుక దెరల్. 25 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు

జోవయింక, “యూదుల్ నెంజిల వేర రానల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన పెజల్ క జాడుల్ వయడెత్ తిలి రిత
జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి, అనెన్ పెజల్ చి ఉపిప్ర్ చ అదికారుల్ ‘దరుమ్మ్ కెరస’ మెనంతతి.
26గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయెనాయ్. తుమ్ చి తెన్ వెలొల్ జతొసొఎతిక్చి కంట దకిలొ రితొ జవుస్
చి, తుమ్ క ఏలుప కెరొసొ సేవ కెరొసొ రితొ జవుస్. 27మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ ఉచరెల్,
కొనొస్ వెలొల్ జయెదె? అనిన్మ్ క బలల్తె వెసితొసొ గే జోవయించి అనిన్మ్ వంట దెతొ గొతిత్ సుదొ గె? బలల్తె
* 22:16 22:16 జా పసాక్ పండుగు మెన మాములుమ్ యూదుల్ కిచొచ్క కెరుల మెలె, పూరుగ్ మ్ పొది జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి తా
గొతిమానుస్ల్ జలిసి తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరుక. నిరగ్మకాండుమ్ 3అదయ్యిమ్తెంతొ
యెహోసువ ఎద ఈంజ మతెత్లి పూరి తయెదె. ముకిక్మ్ క అపెప్ నిరగ్మకాండుమ్ 12, 13 అదయ్యల్ దెకిలె సగుమ్ అరుద్ మ్ జెయెదె. గని
‘పసాక్ పండుగ్ చి గురు జతి ముకిక్మ్ చి రచచ్న’ మెలె, పాపుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి ఉగుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి లోకుమ్ తెంతొ మానుస్ల్
రచిచ్ంచుపజా పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెదితిసి, పరలోకుమ్ తె గెతిసి. † 22:19 22:19ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె
‘తుమ్ చి’తెంతొ 20 నంబర్ చి కోడుపూరి తెన్ చ కొడొతయెనాయ్. ‡ 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 తెంతొ యేసుక దెర దెతొయూదా బార్ జా
అదికారుల్ తె గెలొ. యోహాను 13:30.
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వెసితొసొవెలొల్ జయెదె, గెద. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి నెడిమితావంట 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 అంచొ దేముడు అబొబ్ అంక అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్
30 తుమ్ అంచి రాజిమ్ తె అంచి బలల్తె వెస కంక పింక చి, §తుమ్ బారజిన్ బార సిఙాసనల్ తె వెస,
ఇసాయేలుల్ చబారసెకుమ్ లుచకఅంచితెడిఏలుప కెరుకమెనతుమ్ క ఆఁవ్ నిసానఅసిస్”మెనయేసు
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)

31పడొత్ , పేతురుచి అగెగ్చి నావ్ దెర, “సీమోను, సీమోను, ఈందె, తేర్ బోద కీసి తందుడు పూన నిసెదె
గే, దసిస్ తుమ్ క నిసితి రితి అలల్ర్ చి పరిచచ్ కెరుక మెన సయ్ తాన్ సెలవ్ నఙన అసెస్. 32 గని తుచి
నముకుమ్పాడ్జా గెసుస్ నాయ్మెన ఆఁవ్ పారద్న కెర అసిస్. అనెన్, తుమ్ అనెన్ బుదిద్ జా అంచి పచెచ్న
అనెన్ జెతి రితి తుమ్ మారుస్ప జలదు మెలె, తుమ్ చ బావుడుల్ జల అంక నంపజల అనెన్ మానుస్ల్ చి
నముకుమ్ తుమ్ డిటుట్ మ్ కెర”మెనయేసు పేతురుక చి, అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

33తెదొడి పేతురు “పబు, తుయిజేల్ తె జేలి తంక జలెకి,మొరుక జలెకి, తుచి తెన్ బెద జేలి జయిందె
జవుస్, మొరిందె జవుస్, అంక బి నాయ్” మెలన్. 34జలె, పేతురు దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక, “ఓ
పేతురు, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జోక ఆఁవ్ నేని మెన, తుయి తివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె ఎదక
కుకుడొ వాఁసె నాయ్”.

డబుబ్ల్,సామన్ చి కడుగ్ మ్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
35తెదొడియేసు సిసుస్ల్ క అనెన్, “జాసుటుట్ దేముడుచిరాజిమ్పాసిజాఅయ్ లిస్ చి రిసొచి సుబుమ్

కబుర్ సంగ 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?” మెనపుసిలన్, చి “కిచొచ్య్కొతుక్ నాయ్”మెల. 36 †దసిస్ జబాబ్
దెతికయ్,జోవయింక అనెన్, “అపెప్ జలె, కకక్ సెంచె గే డబుబ్ల్ సెంచె గే అసెస్ గే, దెర తంక, చి కకక్ కండా
తయెనాయ్గే,జోవయించికోటు విక కండాగెననుక. 37 కిచొచ్కమెలె,తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
‡క కి ‘నేరిమ్ కెరొల్సొ’మెన తీరుప్ కెరు
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి కోడు అంచితెపూరి జరుగ్ జంక అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ రెగిడిల్సి
ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె” మెలన్. 38 §తెదొడి సిసుస్ల్, “ఈందె, పబు, అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు
అసిత్”మెల, చి “సాలు”మెలన్.

యేసుమొరుక తిలిస్ చి రిసొజోపారద్న కెరిల్సి
(మతత్ 26:36-46;మారుక్ 14:32-42)

39యేసు ఒలీవ మెటట్య్ గెచుచ్క అలవాట్ తిలి చి, తెదొడి బార్ జా ఒతత్య్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి
జో తెన్ బెద గెల. 40జలె, ‘గెతేస్మనే’ మెంతి జో 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”
† 22:27 22:27 యోహాను 13:2-16. ‡ 22:28 22:28 యూదా జోవయింతె నాయ్. 23నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
§ 22:30 22:30 ‘తుమ్ బారజిన్’ మెలె, జోయూదా పిటొల్ , గెద-యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలొచి రిసొ. గని యేసు
జీవ్జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలి పడొత్ , తిల సిసుస్ల్ పారద్న కెర అనెన్కొల్ క,మెలెమతీత్యమెలొసొక నిసాన బెదవనల్, చి అనెన్ బారజిన్జా గెల.
బారికుల్ 1:15-26. * 22:35 22:35 లూకా 10:4, 9:3. † 22:36 22:36ఈంజ 36నంబర్ చి కోడు కిచొచ్క సంగితయ్, బెరె,
‘అలల్ర్ జెవుల చి తుమ్ డిటుట్ మ్ తతి రిసొ తెయార్ జా’ మెలి అరుద్ మ్ కయ్. గని ‘మాములుమ్ అయ్ దల్ క యుదుద్ మ్ కెరుక తెయార్ జా’
మెలిఅరుద్ మ్ కయేసు సంగె నాయ్. పడొత్ పేతురు జోమానుస్చి కంగొడ్ కండా తెన్ సిందితికయ్యేసు గోల కెరల్న్. మతత్యి 26:52,యోహాను

18:11, లూకా 22:51. ‡ 22:37 22:37యెసయా 53:12. § 22:38 22:38 నెంజిలె కడుగ్ మ్ లుచి రిసొచి టాలి సిసుస్ల్
అరుద్ మ్ నే కెరనిల్ రిసొ “ఈందె పబు, అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు అసిత్”మెల, చి “సాలు, అనెన్ దసిస్ లటట్బా నాయ్”మెలన్.
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మెనయేసు సంగ కెర, 41పతుత్ రు గలిత్ ఎదిలి దూరి గెచచ్ కెర, మొగల్ టెక, 42 “ఓ బ, తుక ఇసుట్ మ్ తిలె,
ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు, గని అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్. 43 *పరలోకుమ్ తెంతొ దూత ఎకిక్లొ డీస జోక డిటుట్ మ్ కెరల్న్.
44 †తెదొడి జోచి పెటిల్ ఒగగ్ర్ బాద దుకుమ్ సేడ, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ పారద్న కెరల్న్ చి, జోచి గాము కీసి
పుటిట్లి మెలె, సుకక్ల్ లొఁయిజా బుఁయెయ్ సేడ గెలన్.

45జలె,యేసుపారద్న కెరుక ముల ఉటట్ కెర సిసుస్ల్ తిలిస్ తెఅయ్ లె, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ క అలుప్ జా
నిజ గెల అసిత్. 46అనెన్,జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క నిజుక? ఉటట్ , చిఈంజ జెతి అలల్ర్ చి పరిచచ్తె తుమ్
పాపుమ్ నే కెరె రితిపారద్న కెరె తా”మెలన్.

యేసుక దెరుక మెనయూదా 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 జనాబ్మానుస్ల్ జటుట్ తెన్ అయ్ ల, చి కో జోక పురె
గెచచ్ వాట్ దెకయ్ తె తిలన్మెలె,యేసుచబారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ఇసక్రియోతుయూదా. జోయూదా,
జలె, యేసుక చుంబుక మెన జోచి పాసి అయ్ లన్, 48 గని యేసు జోక, “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?” మెనపుసిల. 50జోవయింతె ‡ఎకిక్లొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, §ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
గొతిత్ సుదొక కండుక గెచచ్, జోచొ ఉజిలొ కంగొడ్ సింద గెలన్. 51జలెయేసు “అనెన్ దస కమొపోన” మెన
సంగ కెర,జోగొతిత్ సుదొచొ కంగొడ్ చెంగిల్ కెరల్న్.

52తెదొడిజోక దెరుకమెనబార్జాఅయ్ ల వెలెల్లపూజరుల్ క, దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చ
అదికారుల్ క చి వెలెల్ల సుదల్ క యేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్ చోరల్య్ గే, చి కతుత్ లు *డండల్ దెరన తుమ్
అయ్ లదు? 53ఆఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె గెతెతిలె కి,తెదొడితుమ్అంక దెరల్ద్నాయ్. గని తుమ్ చి
కామ్ తుమ్ జరుగ్ కెరి గడియఈంజ, అందర్ లోకుమ్ చి సెకి ఏలుప కెరి గడియఈంజ”మెన సంగిలన్.

యేసుచి రిసొ ‘జోక నేని’మెన పేతురు తివెవ్రి సంగిలిసి
(మతత్ 26:57-58,69-75;మారుక్ 14:53-54,66-72;యోహా 18:12-18,25-27)

54తెదొడియేసుక దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమేడతె కడ నిల. కడ నెతె తిలిపొదిపేతురు, జలె, దూరి
దూరియేసుచి పటిట్ గెతె తిలన్, అనెన్, 55ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమేడచి వీదిచి నెడిమి సగుమ్ జిన్ చలిల్క
ఆగి లావ తపుకమెన వెస తతికయ్, పేతురు జోవయింతెన్ వెసిలన్.

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

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

59అనెన్క్ గంట గెతికయ్, అనెన్ అనెన్కొల్ పేతురుచి రిసొ “నిజుమి,ఈంజొమానుస్ కచితుమ్జోయేసు
తెన్ తిలన్. ఈంజొ కి †గలిలయు సుదొ గెద!” మెలన్. 60 పేతురు “బాబు, తుయి సంగితిస్ చి అరుద్ మ్
ఆఁవ్ నేని”మెలన్,జోఅనెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.

61తెదొడియేసుపబు పసుల పేతురుక చెంగిల్ దెకిలన్ చి, “కుకుడొ ఆజి నేవాఁసితెఅగెగ్ తుయితివెవ్రి
అంచి రిసొ ‘జోక నేని’ మెంతె” మెన యేసుపబు సంగిలిసి పేతురు ఏదసట్ కెరల్ను, చి 62జా వీదె తెంతొ
బార్జా బయిలె గెచచ్ కొకక్ కొకక్ ఏడల్న్.
* 22:43 22:43 ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయె నాయ్. † 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 కమొజోఎకిక్లొయి కెరెదె. జేఁవ్ ఎతిక్క జో వెలొల్ జయెదె. * 22:52 22:52 నెంజిలె ‘బెడిడ్వొ’. † 22:59 22:59యేసు
యూదయపదేసిమ్ చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లెకి గలిలయపాంతుమ్ తె వడిడ్లన్.
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యేసుక రకితె తిలస జోక కొంకడ పెటిల్సి
(మతత్ 26:59-68;మారుక్ 14:55-65;యోహా 18:19-24)

63తెదొడియేసుక రకితె తిలమానుస్ల్ యేసుక కొంకడ కెర దెబబ్ల్ పెటల్ చి, 64జోచ అంకివొతె కచెచ్ల్
బంద కెర, “తుక కో పెటల్ గే ‡తుయ్ కీసుత్ గద,అమ్ క సంగు!” మెల,అనెన్ 65జోకదూసుప కెర అనెన్ ఒగగ్ర్
కొడొ సంగిల.

66రాత్పాయితికయ్,యూదుల్ చ వెలెల్ల సుదల్,జోవయించ వెలెల్లపూజరుల్ చి,మోసేతెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తగు కెరుక మెన వెసిల చి, జా తగు కెరిస్ తె యేసుక కడ ఆనల్. 67 “ ‘తెదయిందె’
మెన దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి గే?” మెన అగెగ్తె వెసిలస పుసిల. యేసు కిచొచ్
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 మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెస తతిసి దెకితె” మెలన్. 70 “దసిస్ జలె, అమ్ చొ
దేముడుచొపుతుత్ సి తుయిగె?” మెనపుసిల,చిజోజోవయింక “తుమ్సొంతసంగిల్ రితిజొయియ్ఆఁవ్”
మెలన్. 71యేసు దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడుచొపుతుత్ సి ఆఁవ్’మెనయేసు ఒపప్నిల్సి జో దేముడు తెన్
సమమ్ందుమ్ సంగనిల్ రితి జతయ్. జా తపుప్ మెన ఉచర, “అమ్ క అనెన్ సాచి అవ్ సురుమ్ నాయ్. జో
సొంత సంగితికయ్ సూనల్మ్.”

23
పిలాతు అదికారిచిమొకెమ్యేసుక నింద సంగిలిసి
(మతత్ 27:1-2,11-14;మారుక్ 15:1-5;యోహా 18:28-38)

1తెదొడితగుతె వెసిల వెలెల్ల సుదల్ ఎతిక్ ఉటట్ యేసుక పిలాతు *అదికారితె కడ నిలచి, 2జోచిమొకెమ్
జోక టీఁవడ కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ సంగిల మెలె, “† సర్ రానొచి అమ్ క ఏలుప కెరొ పబుతుమ్ క సిసుత్ దాస
నాయ్”మెన. “ఆఁవ్ కీసుత్ , ఆఁవ్ రానొమెనన,ఈంజొమానుస్ అమ్ చ పెజల్ క వెరి సికడత్య్”. 3పిలాతు
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 తీరుప్ సంగిలన్. 5జేఁవ్ కిచొచ్ మెలమెలె, గలిలయతెమొదొల్ కెర ఈంజయెరూసలేమ్
ఎద కి “అమ్ చ యూదుల్ జితిస్ ఎతిక్తె, ఈంజొ కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ, పబుతుమ్ చి ఉపిప్ర్ పెజల్ చి
సేంతుమ్ పిటట్య్ తయ్”మెనయేసుచి రిసొ పిలాతుక బియఁడుక ఉచర అబదుద్ మ్ సంగిల.

హేరోదుతె పిలాతుయేసుక తెదయ్ లిసి
6గలిలయచికోడు పిలాతుఅదికారిసూన కెర,యేసుచి రిసొ “దసిస్ జలె,ఈంజొమానుస్ గలిలయుడు

గె?” మెనపుసిలన్ 7 ‘హేరోదు ఏలుప కెరి గలిలయతె తెంతొయేసు బార్ జలొ’ మెన సూన కెర, జోక జో
హేరోదు రానొతె తెదయ్ లన్. జాపొదిహేరోదుయెరూసలేమ్ తెజా తిలన్.

8జలె, హేరోదు యేసుక దెక కెర, సరద్సంతోసుమ్ జలొ. కిచొచ్క మెలె, జోచి రిసొ అగెగ్య్ తెంతొ సూన
తిలొచి, ‘జోకెరి కిచొచ్ జవుస్వెలిల్ కామ్దెకిన్ దె’మెనహేరోదుజోక దెకుక ఒగగ్ర్ ఆసజాతిలొ. 9జాకయ్,
యేసుక జేఁవ్మానుస్ల్ ఒతత్ కడ నెతికయ్, హేరోదు ఒగగ్ర్ కొడోల్ జోక పుసిలన్, గనియేసు ఎకిక్ కోడు కి
జబాబ్ దెయెనాయ్.

10 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పురె టీఁవ కెర, ఒగగ్ర్ విసుస్మ్
తెన్ యేసుచి ఉపిప్రి నేరిమ్ లు వయడుక దెరల్. 11 అనెన్ హేరోదు అదికారి జోచి సయ్ నుయ్మ్ తెన్ జోక
నిసాక్రుమ్ దెకిత్ రితిమారుస్పజా, కొంకడల్ చి, చెంగిలపాలల్జోక గలదా, పిలాతుతె అనెన్ తెదయ్ లన్.

‡ 22:64 22:64మతత్యి 26:68 దెక. * 23:1 23:1 పిలాతు అదికారి రోమ్ దేసిమ్ చినావ్ తెన్యూదయపదేసిమ్ చి ఉపిప్రి చి
సమరయ పదేసిమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరె తిలన్. † 23:2 23:2 సర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఆకమించుప కెరల్ దేసిమ్ లుచి
ఉపిప్రి వెలొల్ రానొజా తిలొ.
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12చిహేరోదు చి పిలాతు అగెగ్ తెంతొ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్జాతిలె కి, జయియ్ దీసి తెంతొ సినేతుమ్
బందిల.

పిలాతుయేసుక జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:15-26;మారుక్ 15:6-15;యోహా 18:39–19:16)

13 తెదొడి పిలాతు వెలెల్ల పూజరుల్ క చి యూదుల్ చ అదికారుల్ ఎతిక్క బుకారా కెర, 14జోవయింక,
“ ‘పెజల్ పబుతుమ్ చి తెడి సేంతుమ్ నే తతి రితి ఈంజొ సికడత్య్’ మెన సంగ తుమ్ ఈంజొమానుస్క
అంచితె కడ ఆనల్దు, అనెన్, తుమ్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్, ఈందె, ఇనెన్క ఉపిప్రి తుమ్ సంగిల
నేరిమ్ లుతె కేన్ కి ‘కెరొల్ ’మెనరుజుజ్ డీసెనాయ్. 15హేరోదు కి పరిచచ్ కెరొల్ చి,జోకఅమ్ తెఅనెన్ 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 వెరిస్ జా పండుగు పొది జేలి జలొ కేన్ జవుస్మానుస్క విడద్ల్ కెరుక జో అదికారిక అలవాట్.

18 గని “జోమానుస్క పోని. జోకమారు చి, బరబబ్క ములు. జోకయ్అమ్ క కావలె” మెన ఎకిక్ జటుట్
జా కేక్ గల. 19బరబబ్, జలె, కొనొస్మెలె,యెరూసలేమ్పటున్మ్ తె పబుతుమ్ చిఉపిప్రి పెజల్ విరోదుమ్
కెరి రితి జో అలల్ర్ కెర తిలి రిసొచి, నరు అతయ్ జో కెర తిలి రిసొజోక జేలి కెర జేల్ తె గల తిల.

20తెదొడి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసుక విడద్ల్ కెరుక మెన తెదొడి ఎద పిలాతుక ఇసుట్ మ్ తిలి రిసొ, దసిస్
మెన కేక్ గల బెర తిలసక అనెన్క్ సుటుట్ సంగుక దెరికయ్, 21జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ “జోక §సిలువతె గల టీఁవడ
మొరి సిచచ్ కెరు! మొరి సిచచ్ కెర!” మెన కేక్ గల.

22తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ , ఇనెన్తెన్మొతుత్ మ్ తివెవ్ర్ జలి, పిలాతు “కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర
అసెస్? మొరిసిచచ్జతిఎదిలి కేన్నేరిమ్ఈంజొకెరిల్స్ చిరుజుజ్ అంకడీసెనాయ్. జాకయ్ఇనెన్కకొరడ్ల్తెన్
పెట బుదిద్ సికడుత్ చి, విడద్ల్ కెరిందె”మెలన్. 23 గని బెర తిల జనాబ్ “జోక సిలువ గలు! మొరుస్!” మెన
కేకుల్ గల గల, బలవంతుమ్ కెర జీనల్. 24జాకయ్ “జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెర సంగిలి రితి జరుగ్ జవుస్”
మెన పిలాతు తీరుప్ దిలన్, 25అనెన్, పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్ క విరోదుమ్ సికడొల్ నరు అతయ్ కెర తిలొ
బరబబ్కయ్ములదిలన్;బెరతిలజనాబ్బలవంతుమ్కెరతిలిరిసొ-చి “యేసుక కిచొచ్ కెరెగే కెరతుమ్ చి
ఇసుట్ మ్ తుమ్ చిపూచి”మెన,జోవయించి అతిత్ జోక సొరప్ కెర దిలన్.

యేసుక సిలువతె టీఁవడుక మెన కడ నిలిసి
(మతత్ 27:32-44;మారుక్ 15:21-32;యోహా 19:17-19)

26జలె,యేసుకపటున్మ్ఒతత్ల్ తొచిబయిలెకడనెతెతా, ‘యేసుకటీఁవడిత్ సిలువవయనజోవయించి
పటిట్ ఇండుస్’ మెన, కేనె గే బయిలు దేసిమ్ తెంతొ జా వాట్ జెతె తిలొ సీమోను మెలొ కురేనియు
పాంతుమ్ చొమానుస్క దెర కెర, జోక జా సిలువ వయడల్. 27అనెన్, యేసుచి పటిట్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జెతె
తిల,అనెన్ జోవయింతెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్ గుండెతె పెటన ఏడుకుడు జతె తిల. 28గనియేసు పసుల
జోవయింక, “ఓయెరూసలేమ్ చతేర్ బోదలు,అంకజెతిబాదచిరిసొతుమ్ఏడనాయ్, గనితుమ్కిచొచ్చి
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 తిలిమటుట్ కమానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, సుకా గెలిమటుట్ క కిచొచ్ కెరులగే?” మెన జేఁవ్ క సంగిలన్.

32యేసు తెన్మొరి సిచచ్ జతి రిసొ అనెన్ దొగులక కి ఒతత్ కడ నిల. జేఁవ్ నిజుమి నేరిమ్ లు కెరల్స.
యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి

‡ 23:17 23:17ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ తొలితొచ సగుమ్పుసత్కల్ తె 17నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 23:21 23:21 ‘సిలువ’మెలె,
ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ
కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొ మానుస్ దసిస్ ఒడొయ్ జామొరెదె. రోమ్
దేసిమ్ చిఅలవాట్తెన్ చి సిచచ్,జా. * 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొదారు జలొసొకమానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, తుమ్ సుకా గెలిదారు
జతసక కిచొచ్ కెరుల?’
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33 జలె, ‘గిడిగ్ రితి పోలికచి మెటట్ ’ మెలిస్ తె జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ గెచచ్ పాఁవ కెర, యేసుక జోచి సిలువతె
టీఁవడల్ చి,జోడెబిపకక్ ఎకిక్లొకచిఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొకజేఁవ్దొగుల నేరిమ్కెరల్సక కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె
టీఁవడల్. 34 †అనెన్, జోక దసిస్ కెరల్సచి రిసొయేసు “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. 35పెజల్ పాసి టీఁవ

తా దెకితె తిల, “జో అనెన్ మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , గెద. దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జయెదె జలె, జొయియ్ నిసానొల్సొ జయెదె జలె, జోక జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుస్!”
మెనయూదుల్ చ అదికారుల్ జోక ఆఁసిల.

36 జమానుల్ సుదల్ కి జోక కొంకడల్. జోచి పాసి జా కెర, §అమ్ డి తిలి దాచ రసుస్మ్ చంపొ కెర దా,
37 “తుయియూదుల్ చొరానొ జలె, తుకయ్తుయి రచిచ్ంచుప కెరను!” మెన కొంకడెత్ తిల. 38పడొత్ అనెన్
కిచొచ్ కెరల్ మెలె, *“యూదుల్ చొరానొఈంజొ”మెన రెగిడిల్ దారిచ్గండయేసుచి బోడిచి ఉపిప్రి ఒడొయ్ ల.

యేసు తెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్జాతిల దొగుల చోరుల్
39 ఒతత్ అనెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్ జా తిల నేరిమ్ కెరల్ దొగులతె ఎకిక్లొ, జలె, “ ‘తెదయిందె’ మెన

దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నెంజిస్ గె? జలె, తుకయ్ తుయి రచిచ్ంచుప కెరను చి అమ్ క
కి రచిచ్ంచుప కెరు!” మెనయేసుక దూసుప కెర సంగిలన్. 40జలె, జో ఎకిక్లొ దసిస్ లటట్బిత్కయ్, అనెన్కొల్
జోక “ఇనెన్తెన్ తుయిఎకిక్ రితి సిచచ్ జలెకి, దేముడుక బిసిస్నాయ్గె? 41ఆమ్జలె,అమ్నేరిమ్ లు కెరిల్
రిసొయినాయిమ్తెన్ అమ్ క సిచచ్ కెర అసిత్, అమ్ కెరల్ కమొక జెతి సిచచ్తె అమ్ క గల అసిత్. గని ఈంజొ
మానుస్ కిచొచ్ ఇదిలిస్తపుప్ కి కెరెనాయ్”మెనఈంజొఅనెన్కొల్ †చోరుతొలిల్తొచొకగోల కెర. 42జోయేసుక,
“ఓయేసుపబు, తుయి రానొజా ఏలుప కెరి తుచి అదికారుమ్ తెన్ అనెన్ జెతి పొదిక అంక ఉచర దయ
దెకు” మెన సంగిలన్. 43యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆజి కి చెంగిల్ తోట రితి
‡పర సుతె అంచి తెన్ తసెత్”మెన సంగిలన్.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56;మారుక్ 15:33-41;యోహా 19:28-30)

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

47 జలె, యేసుక దెకితె తిలొ †పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ , జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ దెక కెర, దేముడుక
గవురుమ్ కెరొల్ చి, “ఈంజొమానుస్ కచితుమ్పునిన్మ్ చొ!” మెన సంగిలన్. 48అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె
గే దెకుమ మెన ఒతత్ గెచచ్ తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జరుగ్ జలిసి దెక కెర, గుండెతె పెటన గెరి ఉటట్ గెల.
49అనెన్ యేసుచ గోతుసుదల్, చి గలిలయపాంతుమ్ 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)

† 23:34 23:34ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాసచ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ ‘అనెన్’ తెంతొ ‘పారద్న కెరల్న్’ ఎదచి కోడు తయెనాయ్.
‡ 23:34 23:34యోహాను 19:23. § 23:36 23:36రానల్,సొమాస్రుల్ నెంజిలమాములుమ్మానుస్ల్ పితి రగుమ్అమ్ డి తిలి
దాచ రసుస్మ్ * 23:38 23:38యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు అదికారి జాదార్ గండ సొంత రెగడ్ తిలన్. తినిన్ బాసల్ తెన్ రెగడ్
తిల; గీకు బాస తెన్, రోమ్దేసిమ్ చిలాటిన్బాసతెన్, చి జేఁవ్యూదుల్ చిసొంత ఎబీబాసతెన్. † 23:41 23:41మతత్యి 27:44.
‡ 23:43 23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్ తె’. § 23:44 23:44 నెంజిలె ‘ఒండి బూలోకుమ్ తె’. * 23:45 23:45 ఎకిక్ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరిల్ తెర,జా. జాచిరిజాదొనిన్ గండల్ జలిస్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,యేసు
మొరిల్స్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి మానుస్ల్ క అడుడ్ తిల పాపుమ్ జోయేసు గెచచ్య్ లిస్ చి అరుద్ మ్. ఏబీయులుక రెగిడిల్
ఉతుమ్ 10:19, 20. † 23:47 23:47జోరోమియుడు జయెదె జలెకి. ‡ 23:49 23:49 లూకా 8:1-3 దెక.
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50అరిమతయ్మెంతి ఏక్ గఁవివ్చొయోసేపుమెలొఎకిక్లొ తిలొ. యూదుల్ చి వెలిల్ తగుతె వెసితొసొ
జయెదె,జో,చెంగిలొసతిత్మ్ చొమానుస్ జయెదె. 51జేఁవ్అనెన్ వెలెల్ల సుదల్యేసుచిఉపిప్రి 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?’ మెన జో రకితె తిలన్. 52ఈంజొమానుస్, జలె, పిలాతు
అదికారితెగెచచ్ కెర, “యేసుచిపీనుమ్అంక దె”మెనజాఉతవవెంటగెలిత్ రిసొసెలవ్నఙిలన్, 53అనెన్,
ఉతవ కెర,జోచి ఉపిప్రి చెంగిల్ విలువ §బటట్ గండ పంగవ కెర, కకక్ అగెగ్ నే రోవ తిలిసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్
మెసుస్న్ తె రోవ దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దసిస్ కెరల్న్ మెలె,యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసిక బోగి జయెదె.

55యేసుక †సవెచన కెరుక మెన అగెగ్ గలిలయపాంతుమ్ తెంతొజోతెన్ బెదజాతిల తేర్ బోదల్ జలె,
‡యోసేపుచి పటిట్ జా తిల, మెసుస్న్ దెక, యేసుచి పీనుమ్ కీసి ఎంగడ్వ దిల గే దెకిల. 56 దెక కెర, జేఁవ్
తతా గెరలె గెచచ్ కెర,జోక పడొత్ గాఁసుకమెన చెంగిలవాసెన తేలుల్ తెయార్ కెరల్. అనెన్ దేముడుమోసేతెన్
దిలి ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి సెలవ్ కడనిల్ దీసి తుకెల్ తిల.

24
యేసుక ‘జీవ్జా అసెస్’మెన రుజుజ్ అయ్ లిసి
(మతత్ 28:1-10;మారుక్ 16:1-8;యోహా 20:1-10)

1సెలవ్ కడనిల్ దీసిరాత్పాయితెతతికయ్,జేఁవ్తేర్ బోదల్జేఁవ్తెయార్కెరల్ వాసెనతేలుల్ దెరనమెసెన్
గెల. 2జలె, ఒతత్ పాఁవిలె, కిచొచ్ దెకిలమెలె,జాసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ పెసితివాట్ క డంక తిలొవెలొల్
పతుత్ రు ఒసుస్ల్ జా అసెస్ మెన దెకిల, 3పెసిలె,యేసుచి పీనుమ్ జేఁవ్ క డీసె నాయ్.

4 జలె, యేసుచి పీనుమ్ అపెప్ నెంజిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ ఉచరుక గే జేఁవ్ నేన తతికయ్, ఈందె,
దగదగాలన్మెరుస్ప జలపాలల్ గలనల్ దొగులఉబెడల్ రితదూతల్జోవయించిపాసిటీఁవిల. 5ఈంజేఁవ్
తేర్ బోదల్ బియఁ గెచచ్ బుఁయి పకక్ దెకితె తతికయ్, జేఁవ్ దూతల్ జోవయింక కిచొచ్ మెల మెలె, “జీవు
తిలొసొక కిచొచ్కమెసెన్ చజితసు? జోఇనెన్నాయ్. జోజీవ్జాఉటట్ అసెస్. 6ఈందె,జోతెదొడి గలిలయతె
తా ఒతత్ తెంతొ నే బార్ జతె అగెగ్ తుమ్ క సంగిలిసి తుమ్ ఏద కెర.” 7 కిచొచ్ మెలె, “*ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ పాపుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెంక అసెస్ చి, జేఁవ్ అంక
సిలువతె టీఁవడమారుక అసెస్, చి తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్, మెన సంగిలన్, గెద” మెన
దూతల్ సంగిల. 8జేఁవ్ తేర్ బోదల్యేసుచ తెదొడ్ చ కొడొ ఏదసట్ కెరల్, 9అనెన్, మెసెన్ తెంతొ పసుల ఉటట్
గెచచ్, †ఎగరజిన్యేసుచ సిసుస్ల్ క చి జోవయింక నంపజల అనెన్ ఎతిక్జిన్ క జా కబుర్ సంగిల.

10 జేఁవ్ ఎగరజిన్ యేసుచ ‡బారికుల్ క జో జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ సంగిల జేఁవ్ తేర్ బోదల్ కొనస్
మెలె,మగద్ల గఁవివ్చి మరియ,యోహనన్, §యాకోబుచి అయయ్సిమరియ, చిజోవయింతెన్ 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 వంపొ జా తెడి దెకిలె, యేసుచి పీనుమ్ క అగెగ్
పంగవతిలిబటట్య్, గనిపీనుమ్నాయ్, కిచొచ్నాయ్. జలె,జరుగ్ జలిస్ కఆచారిమ్జాఉచరనఉచరన,
గెరి ఉటట్ గెలన్.

ఎమామ్యు గఁవివ్ దొగుల సిసుస్ల్ కయేసు దసుస్ల్ జా బెద గెలిసి
(మారుక్ 16:12-13)

§ 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 జేఁవ్యూదుల్ చి రితి ఉచర, సాంజ్ సరిగా నే జతె అగెగ్ వెంట
గెల. † 23:55 23:55లూకా 8:1-3దెక. ‡ 23:55 23:55యోసేపుతెన్నీకొదేమొమెలొబెదవెంట గెల. యోహాను 19:39-40.
* 24:7 24:7లూకా 9:22, 24. † 24:9 24:9యేసుకవిరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ దెరదిలొయూదామదెనెఅతయ్ కెరనతిలొ. మతత్యి
27:5,బారికుల్ 1:18. ‡ 24:10 24:10ఒగగ్ర్ తె ‘సిసుస్ల్’మెనఅసెస్. ‘బారికుల్’మెలిపుసత్కుమ్ తెపూరి ‘బారికులీ’మెంతెతయెదె.
§ 24:10 24:10ఈంజ మరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 24:10 24:10 జోవయింతె ఎకిల్ ‘సలోమే’ మెలిసి;
మారుక్ 15:40. † 24:12 24:12ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 12 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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13జయియ్దీసి,యేసుచసిసుస్ల్జలదొగులఎమామ్యుమెంతిగఁవివ్ గెతెతిల. జాగాఁవ్యెరూసలేమ్
పటున్మ్ క ఎగర కిలొమిటరుల్ దూరి తయెదె. 14జరుగ్ జలిస్ఎతిక్చి రిసొజేఁవ్దొగుల లటట్బెత్ తిల, 15జలె,
జేఁవ్ దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్,యేసుసొంతజావాట్జాజోవయింతెపాఁవ కెర,జోవయింతెన్ బెద ఇండుక
దెరల్న్. 16జలె,జోక దెకిలెకి,జోక జేఁవ్ చినుక ‡అడుడ్ కెరె తిలన్, చి చినితినాయ్.

17తెదొడియేసు జోవయింక “తుమ్ ఇండ ఇండ, కిచొచ్చి రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్ అసుస్స్?”
మెన పుసిలన్ చి, జేఁవ్ ముసురన్ జా ఇదిలిస్ మొకొమ్ 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
సిచచ్ తియ’ రోమ్ దేసిమ్ చ అదికారుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిల చి, సిలువతె టీఁవడమారల్. 21ఆమ్, జలె,
జోక “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క §రచిచ్ంచుప కెరుక తిలొసొ జొయియ్’ మెన ఆస జా తిలమ్. అనెన్, అమ్
సంగిలిసి జరుగ్ జలి తెంతొ, జోమొరిల్ తెంతొ, అపెప్ తిరతి జా అసెస్. 22 అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ చి తెన్
బెదితసగుమ్ జిన్తేర్ బోదల్ఆజిఅమ్ క ఆచారిమ్ చికోడు సంగిల. రాత్పాయితెతతికయ్. జేఁవ్మెసెన్
గెల చి, 23ఒతత్ యేసుచి పీనుమ్ డీసె నాయ్, చి అమ్ తె జా కెర అనెన్ కిచొచ్ మెల మెలె, దూతల్ అమ్ క
డీసన్ సేడల్ చి, యేసుక ‘జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్’ మెన అమ్ క సంగిల మెల. 24అమ్ చితె తిలస సగుమ్ జిన్
మెసెన్ గెచచ్ దెకిల చి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్ సంగిల్ రితి తిలి. గని యేసుక, దెకితి నాయ్” మెన జేఁవ్ దొగుల
సంగిల. 25యేసు జోవయింక, “కిచొచ్ గాయ్నుమ్ నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ చ
కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక నంప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరసు, కిచొచ్క? 26 కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దస బాదల్ సేడ
జో గవురుమ్ జతిస్ తె గెచుచ్క దొరుక్ జలి, గెద” మెన, 27మోసే చి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్, అనెన్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ రెగిడల్, జోచి రిసొచ దేముడుచ కొడొతె రెగిడల్ ఎతిక్చి అరుద్ మ్
యేసు సంగిలన్.

28జలె, జేఁవ్ గెతిగాఁవ్పాసిజాజెతికయ్,యేసుఅనెన్ దూరి గెచుచ్కమెలి రితి జలొ, 29గని, “సాంజ్
జలి. పొదుద్ గెతయ్. అమ్ చితెన్ఇనెన్తుయినిదతా”మెనజోకబతిమాలప్జాసంగిల,చిజేఁవ్తతిస్ తె
బెద గెలన్.

30జలె,జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక మెన వెసిలొ, అనెన్, ఏక్ పోడి అతిత్ దెరన ‘ఈంజ తుయిదా దయ
కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జాపోడిమోడ కెర, జోవయింక వంట దిలన్. 31 దసిస్
కెరికయ్, జోవయించ అంకివొ టేంట జల చి, అరుద్ మ్ అయ్ లి చి జోక చినిల. చినిలి బేగి, యేసుమాయ
జాఉటట్ గెలొ.

32దసిస్ జరుగ్ జతికయ్. “నిజుమి,అమ్వటెట్ జోతెన్జెతెతిలిపొది, దేముడుచకొడొచిఅరుద్ మ్అమ్ క
జో దెకయ్ తె తిలి పొది అమ్ చి పెటిట్ డడిడ్ల్ రితి సరద్ తిలి, గెద” మెన లటట్బనల్. 33జోవయించి ఒగగ్ర్
సరద్క బేగి ఉటట్ జయియ్ గడియయ్బార్జాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె అనెన్ గెల. ఒతత్ పాఁవ కెర, ఎగరజిన్
యేసుచ సిసుస్ల్ క చిజోవయింతెన్తిలసక చజిలచి, 34జేఁవ్ఈంజేఁవ్దొగులక కిచొచ్మెలమెలె, “పబు
నిజుమిజీవ్జాఉటట్ అసెస్. *సీమోనుక డీసిలన్!” మెనజేఁవ్ సంగితికయ్, 35యేసుఎమామ్యుస్ తెగెతి
వటెట్ దసుస్ల్ జలిసి అనెన్ పోడిమోడిత్కయ్ఈంజేఁవ్ జోక చినిలిసి ఈంజేఁవ్ జోవయింక సంగిల.
‡ 24:16 24:16 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ కయ్ జా అడుడ్ తయెదె. మారుక్ 16:12తె దెకిలె, యేసుచి పోలిక ఇదిల్

మారుస్పజాతిలి. § 24:21 24:21నెంజిలె ‘అనెన్ గెననవిడద్ల్ కెరుక తిలొసొ’.మాములుమ్యూదుల్జోవయించఈంజలోకుమ్ 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 రిసొఉచరె తిల, కిచొచ్గె. అపెప్చిమటుట్ క ముకిక్మ్ క పాపుమ్తెంతొ చి రచచ్న దొరుక్ కెరుకయేసు అయ్ లొ,
చి జాచి రిసొ దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలొ. లూకా 5:24యోహాను 3:16-18 దెక. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఆకర్ కయ్ ఆగాసుమ్
బూలోకుమ్మారుస్ప కెరెదె, చి తెదొడ్ కయ్యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరెదె, చిఈంజలోకుమ్ చబాదల్పూరి గెచుచ్ల. డీసయ్ లిస్ 21:3-5,
కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28. * 24:34 24:34 ‘సీమోను’మెలె, పేతురు.
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జోచ ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20;మారుక్ 16:14-18;యోహా 20:19-23;బారి కమొమ్ 1:6-8)

36జేఁవ్దసిస్లటట్బంతెతతికయ్,యేసుడీసజోవయించినెడిమిటీఁవిలన్,అనెన్, †“తుమ్ కసేంతుమ్
తవుస్. తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. ఆఁవివ్, గెద” మెలన్. 37 గని జేఁవ్ బియఁ గెచచ్ బమమ్ జల. జోక
‘డుంబొ’ మెన ఉచరల్. 38 జో, జలె, జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క బమమ్ జతసు? తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క
అనామ్నుమ్ జతసు? 39 అంక సిలువతె గలిలి పొది జేఁవ్ అంచ అతిత్లె చటెట్లె పెటల్ మేకుల్ చ మచచ్ల్
దెక అంక తుమ్ చిన. ఆఁవివ్ గెద. అంక చడ దెక. డుంబొక ఆఁగ్ తయెనాయ్ అడొడ్ తయె నాయ్, గెద,
గనిఅంక అసెస్.” 40 ‡మెనజోచఅతొత్ చటొట్ జోవయింక దెకయ్ లన్. 41జలె,జోవయించిసరద్సంతోసుమ్,
జోవయించి ఆచారిమ్ క జేఁవ్ తెదొడి ఎద నంప కెరుక ఇదిల్ అలల్ర్ జలి రిసొ, “ఇనెన్ కిచొచ్ జలెకు కతిసి
అసెస్ గె?” మెనపుసిలన్. 42మొసొస్ గండ దిల, 43జోడుంబొ నెంజిలిస్ చి రుజుజ్ క జో నఙనజోవయించి
మొకెమ్ కయ్ లన్.

44 తెదొడి జోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది, ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
§ఆగన్ల్ తె అంచి రిసొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్, దేముడుచ కబురుల్ సంగిల
పూరుగ్ మ్ చచికోడు,చి *కీరనల్ తె †రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్పూరిజరుగ్ జంక అసెస్’మెనసంగిలయ్, గెద”
మెనసంగ కెర, 45దేముడుచకొడొతెతిలిసిజేఁవ్అరుద్ మ్ కెరంతి రితి ‡అరుద్ మ్దెకయ్ లన్. 46జోవయింక
కిచొచ్మెలన్మెలె, “దేముడుచికోడుతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్మెలె, ‘దొరుక్ జలొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొఒగగ్ర్
బాదల్ సేడమొరతిరత్ క అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్’మెన §అసెస్. అనెన్, ‘కచితుమ్జరుగ్ 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 జతివాటు
దొరుక్ జా అసెస్ మెన ఆఁవ్ కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తొలితొయెరూసలేమ్ తె పడొత్ ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ ఎతిక్చ
మానుస్ల్ తె తుమ్ బోదన కెరుక అసెస్. 48ఈంజ ఎతిక్చి రిసొసాచుల్ జా అసుస్స్, చి తుమ్ బుల సాచి
సంగుక అసెస్. 49ఈందె, అంచొ దేముడు అబొబ్ ‘జోవయించి పెటిట్ *తెదయిందె’ మెన సంగ తిలి జోచి
పరలోకుమ్ చిదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ తెదయిందె, గనిపరలోకుమ్తెంతొచిజాఆతమ్సెకి
తుమ్ చి పెటిట్ జా తుమ్ క తెయార్ కెరె ఎదక, ఈంజ మదెనె ఈంజయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె తుమ్ రకితె
తా”మెనయేసు జేఁవ్ ఎగరజిన్ క చి ఒతత్ తిల జోక నంపజల అనెన్మానుస్ల్ క సంగిలన్.

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

50తెదొడియేసు జోవయించ సిసుస్ల్ క కడన, †బేతనియగాఁవ్ 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 తెన్యెరూసలేమ్ తె అనెన్
గెల. 53రోజుక దేముడుచి గుడితె గెచచ్,యేసుచి రిసొజో దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల.
† 24:36 24:36 “తుమ్ క” తెంతొ 36నంబర్ కోడుచి ఆకర్ కోడు ‘మెలన్’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
తయెనాయ్. ‡ 24:40 24:40ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 40నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. § 24:44 24:44
తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్
పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్
మెన రగడ్వ అసెస్. * 24:44 24:44 జేఁవ్ కీరనల్ తె దావీదు రానొ జలొ పూరుగ్ మ్ చొ ఒగగ్ర్ రెగిడల్న్. † 24:44 24:44 లూకా

18:31, 22:37, కీరనలు 20:42. ‡ 24:45 24:45 నెంజిలె ‘సెకి తిలన్’. § 24:46 24:46యెసయా 53:1-9 ఎదజోబాదల్
సేడమొరిస్ చి రిసొచిటాలి అసెస్, చి దెసుస్ నంబర్ తెంతొబార నంబర్ ఎద జో అనెన్ గవురుమ్ జతిస్ చి రిసొచి కోడు అసెస్. జో తిరత్ కయ్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రిసొ జా నే జతె అగెగ్ అనెన్ పూరుగ్ మ్ చి వాట్ దేముడుచి కొడొతె, ‘జా జరుగ్ జయెదె’ మెన కేనె టాలి డీసత్య్ మెలె,
యోనాపుసత్కుమ్ తె. యోనాక వెలొల్ మొసొస్ గీడ తిరత్ క జోవయింక ఒక విడద్ల్ కెరిల్సి. యేసుమొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచి
టాలిజా. * 24:49 24:49యోవేలు 2:28, 29 దెక. † 24:50 24:50 బేతనియగాఁవ్ ఒలీవ మెటట్య్ అసెస్; ఎటొట్ పకక్య్.
బారికుల్ 1:6-12చి దెకిలె,జో పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిస్ చి రిసొ ఒతత్య్ కి అసెస్.
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యోహాను సుబుమ్ కబుర్
యోహాను రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

యేసుకీసుత్ కొనొస్
1 *మొదొల్ తెంతొ కి దేముడుచి †కోడు తిలొ. కిచొచ్ జెరుమ్న్ నెంజిలి పొది తెంతొ కి జా కోడు దేముడు

తెన్ తిలొ. జా కోడుయి దేముడు జా తిలొ.‡ 2జొయియ్ కిచొచ్ నెంజిలి జాపొది దేముడు తెన్ తిలొ. ఎతిక్
జోచి అతిత్ కలుగ్ ప జలి. 3 తిలిసి ఎతిక్ జో నెంజితె జెరుమ్న్ జయె నాయ్. 4జోచితె జీవు తిలి, జా జీవు
మానుస్ల్ క ఉజిడి జా అసెస్. 5జా ఉజిడి అందర్ తె ఉజిడి దెతె అసెస్ గని అందర్ జా ఉజిడిక చినన్ క
నెతిరయ్§.

6 దేముడు తెదయ్ తికయ్, ఏక్మానుస్ బార్ జలన్. జోవయించి నావ్యోహాను. 7జోసాచి సంగుక
అయ్ లన్. ఎతిక్జిన్ కీసుత్ క నంపజా పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతు మెన, ‘దొరుక్ జలి *ఉజిడి
యేసుకీసుత్ యి’ మెన సాచి సంగుక అయ్ లన్. 8యోహాను, జలె, జా ఉజిడి నెంజె, గని ‘కీసుత్ యి దొరుక్
జలి జా ఉజిడి’ మెన సాచి సంగుక అయ్ లన్. 9ఈంజ లోకుమ్ తె జెరిమ్త ఎతిక్ మానుస్క ఉజిడి దెతి
నిజుమ్ జలి ఉజిడిఈంజ లోకుమ్ తె జెతె అసెస్.

10 జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె జో తిలొ. ఈంజ లోకుమ్ జోచి అతిత్ జెరుమ్న్ జలి, గని ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ జోక చినితి నాయ్. 11జోచిసొంత గేర్ చిమానుస్ల్ తె జో అయ్ లన్, గని జోచిసొంతమానుస్ల్
జోక ఒపప్న్ తినాయ్, నంపజతినాయ్. 12దసిస్ జలిపొది సగుమ్ జిన్జోక ఒపప్న బెదవన నంపజా గెల.
జోవయింకయి, జలె, ‘తెదొడి తెంతొ దేముడుచ బోదల్ తుమ్ జలదు’మెన సెలవ్ దిలన్. 13జోచబోదల్
జతి జెరుమ్న్, జలె, కేన్ సెకుమ్ తె జెరిమ్లి రిసొ జరుగ్ జలిసి నెంజె, కేన్ తేరిస్ మునుస్సి ఆఁగ్ క ఆసచి రిసొ
జెరుమ్న్ జలిసి నెంజె. ఈంజ దేముడుచి దయచి రిసొజోచి ఆతమ్సెకి దిలి రిసొచి జెరిమ్లస.

14జలె,దేముడుచికోడుఈంజలోకుమ్ తెమానుస్జాజెరుమ్న్జాఅమ్మానుస్ల్తెన్బెదజిలన్. పూరి
దయ,పూరిసతిత్మ్తాఅమ్ చితెన్ జిలన్,చిజోచిపరలోకుమ్ చిఉజిడి దెకిల్ రితి జలమ్,చి ‘దేముడు
తెంతొ అయ్ లొ దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’ మెన అమ్ క నిజుమి రుజుజ్ అయ్ లి. 15జోచి రిసొ
“ ‘అంచి కంట పడొత్ జెతొసొఅంచి కంట వెలొల్ . కిచొచ్కమెలె,అంచి కంటజోఅగెగ్య్తిలొసొ’మెనఇనెన్చి
రిసొయిసంగిలయ్”మెనయోహాను సాచిజా కేక్ గల సాటప్ కెరె తిలొ.

16జోచిఎదివాట్బెరుతె తిలి దయతెంతొఅమ్ఎతిక్జిన్ దయపడొత్ దయపాయఅసుస్మ్. 17మోసే
పూరుగ్ 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 పకక్య్తిలొ దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి,ఈంజలోకుమ్ తె జెరమ్ అమ్ చి
తెన్ జిఁయ, అబొబ్సి కీసొచొ గే అమ్ క దెకవ అసెస్, చి అబొబ్స్ క దెకిల్ రితి జా అసుస్మ్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12;మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17)

19 †యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ ‡యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ‘తుయి కో?’ మెన పుసితి రిసొ,
* 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 తిలిసి యేసుకీసుత్ 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 చిపాపుమ్ఆమస్ అందర్ రితి జలెకి, ఉజిడ్ క అందర్ కీసి విజవుక
నెతె గే, కీసుత్ చి సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ జీనుక నెతె. * 1:7 1:7 సతిత్మ్, సెకి. † 1:19 1:19యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచి ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె. యూదుల్ క జయిపటున్మ్ముకిక్మ్జయెదె. ‡ 1:19 1:19 ‘యూదుల్’
మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జా అంకయ్జొకరు’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిసానల్ పెజల్.
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జోవయించపూజరుల్ క చి దేముడుచి గుడిచి సేవ కెరి లేవీపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుతె తెదయ్ ల. 20జేఁవ్ జోక ‘తుయి కో’ మెన పుసితికయ్, జో అబదుద్ మ్
జయెనాయ్. జోకీసిసాచిజలొమెలె, “ఆఁవ్ కీసుత్ నెంజి”మెనసతిత్మ్ఒపప్నల్న్. 21దసిస్ ఒపప్న్ తికయ్,
“దసిస్ జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ ఏక్ వేల జసెత్ గే?” మెన పుసిల. పుసిలె,
“నెంజి”మెన సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొజోఅనెన్కొల్ జసెత్ గే?” మెన
పుసిల, గని అనెన్ “నెంజి” మెనయోహాను సంగిలన్. 22జోక జేఁవ్ అనెన్, “దసిస్ జలె, తుయి కొనొస్?
అమ్ క తెదయ్ ల వెలెల్ల మానుస్ల్ క అమ్ సంగుక అసెస్. కొనొస్ మెన తుయి సంగితసి?” మెన జో తెన్
పుసిల. 23జోజోవయింక, “యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి
‘పబు జెంక వాట్సోగ 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, ఏలీయానెంజిలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొఅనెన్కొల్ కి నెంజిలె, తుక కిచొచ్ అదికారుమ్తయెదె,
చి *బాపిత్సుమ్దెతసి?” మెనజేఁవ్పుసిల. 26యోహాను,జలె, “ఆఁవ్జలె,మానుస్ల్ కపానితెబాపిత్సుమ్
దెతసి, గని తుమ్ చి నెడిమి తుమ్ నేనొల్ ఎకిక్లొ టీఁవ అసెస్. 27జో అంచి కంట పడొత్ జెంక తిలొసొ. జో
అంచి పడొత్ అయ్ లె కి, జో కెదిద్ ముకిక్మ్ చొ మెలె, జోచ జోడుల్ చ వాలివొ యిపుక అంక విలువ నాయ్!”
మెన జేఁవ్ క ఇసి సంగిలన్. 28ఈంజ ఎతిక్యోరాద్ ను గాడుక తూరుప్ పకక్చి ఒడుడ్ తెచి బేతనియ మెలి
ఏక్ టాన్ తె జరుగ్ జలి.

పెజల్ చిమొకెమ్ కీసుత్ చి రిసొయోహాను సంగిలిసి
29 అనెన్క్ దీసి, యేసు పాసి తతికయ్, యోహాను జోక దెక, “ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయ

గెచచ్య్ తొ అమ్ చొ దేముడు దిలొ మెండపిలల్ జలొసొ ఓదె!” మెన సంగిలొ. అనెన్, 30 “ఇనెన్చి రిసొయి
ఆఁవ్ సంగిలి, ‘జో అంచి పడొత్ జెరిమ్లెకి, అంచి కంట అగెగ్య్ తెంతొ తిలొసొ, చి రిసొ అంచి కంట
వెలొల్ జయెదె’ మెలయ్. 31ఈంజొ కొనొస్ గే ఆఁవ్ కి అగెగ్ నేనల్య్, గని ఆఁవ్ అయ్ లిసి జోచి రిసొయి.
†ఇసాయేలులు ఇనెన్క ‘అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన చినుతు మెన, పాపుమ్ జో గెచచ్య్ తి రిసొ
పానితెమానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి.”

32తెదొడియోహాను 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 తిలొమెలె, ‘అంచి ఆతమ్ ఉతజా ఎకిక్లొచి ఉపిప్ర్ టీఁవెదె, కచి ఉపిప్రి ఉతజా టీఁవెదె
గే, అంచి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క జోక నంపజలసక జొయియ్ బాపిత్సుమ్ దా కెరెదె.’ 34 జలె, జోక
‘దేముడుచొపుతుత్ సి ఈంజొయ్’మెనఆఁవ్ రుజుజ్ దెక అసిస్,సాచిజాఅసిస్”మెనఒతత్ తిలసకయోహాను
సాచి సంగిలన్.

యోహానుచ సిసుస్ల్ తె దొగులయేసుచి పటిట్ గెలిసి
35 అనెన్క్ దీసి, యోహాను జోచి దొగుల సిసుస్ల్ తెన్ టీఁవ తతికయ్, 36యేసు జా వాట్ 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.

§ 1:24 1:24పరిసయుయ్ల్మెలపండితుల్, సదూద్ కయుయ్లుమెలపండితుల్,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్లపూజరుల్

యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. * 1:25 1:25 ‘బాపిత్సుమ్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమానుస్చి పాపుమ్ చెమించుప
కెరి గురుక కెరిసి. కీసి ఎకిక్లొ బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెలె, “ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన జోమానుస్ ఒపప్న, పాపుమ్ దోయి జా గెతి గురుక
పానితె డుఙతా,అనెన్ బార్ జంక. ఉపదెసిమ్దెతొసొబాపిత్సుమ్ దెంక. † 1:31 1:31 ‘ఇసాయేలులు’మెలె,యూదుల్ క అనెన్క్ నావ్
జయెదె. ‡ 1:32 1:32 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క తెలుగు తెన్ సగుమ్ తె ‘పరిశుదాద్ తమ్’ మెంతతి నెంజిలె
‘చెంగిల్ ఆతమ్’మెంతతి.
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38జలె,యేసు పసల్, జేఁవ్ పటిట్ జెతె తిలిసి దెక కెర,జోవయింక “కిచొచ్ చజితసు?” మెనపుసిలన్, చి
జేఁవ్ ‘గురుబాబు’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్జోవయించిఅరమయ్బాసతెన్ “రబీబ్”మెనసంగ, “కేనె బసజా
అసిస్సి?” మెనజోకపుసిల. 39జో “జొమమ్. జా, దెక”మెనసంగిలన్, చి జేఁవ్జోతెన్ గెచచ్,జోబసజలి
టాన్ దెకిల. జలె,పాసిపాసి చెతత్ర్ గంటల్ సంజె జలి రిసొ,జా దీసి జేఁవ్ దొగులయేసుతెతా గెల.

అందెయ పేతురు మెలొ అనొన్స్ కయేసుతె బుకారా ఆనిల్సి
40యోహానుచిజాకోడు సూనయేసుచిపటిట్ గెలజేఁవ్దొగులతెఎకిక్లొఅందెయమెలొసొజయెదె. జో

కొనొస్మెలె,సీమోనుపేతురుచొబావొసి. 41జోజలె,అనెన్క్ దీసిపెందలె కిచొచ్తొలితొకెరల్న్మెలె,సీమోను
మెలొజోచొఅనొన్స్ క చజ కెర, “మెసస్యక జలె కీసుత్ క చజ దెక అసుస్మ్!” మెన సంగిలన్. §‘మెసస్య’
మెనజాబాసతెన్సంగిలె, గీకుబాసతెన్ ‘కీసుత్ ’మెలిఅరుద్ మ్తయెదె. 42దసిస్సంగ,సీమోనుకఅందెయ
యేసుతె కడ ఆనొల్ . కడ ఆన్ తికయ్,యేసు సీమోనుక చెంగిల్ దెక, “యోహాను మెలొ ఎకిక్లొచొ సీమోను
మెలొ పుతుత్ సి, తుయి. జలె, అపెప్ తెంతొ తుక ‘కేపా’ మెన నావ్ తితసి” మెన సంగిలన్. *‘కేపా’ మెన
అరమయ్బాస తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్ ‘పేతురు’ జయెదె.

అనెన్ దొగులకయేసు సిసుస్ల్ కెరనిల్సి
43అనెన్క్ దీసి, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచిచ్ందె మెనయేసు ఉటట్ గెలన్. ఒతత్ పాఁవ కెర, పిలిప్

మెలొ ఎకిక్లొక చజ కెర, “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా” మెన, యేసు జోక బుకారల్న్. 44 పిలిప్
బేతస్యిదా పటున్మ్ చొ. అందెయ పేతురు కి జయియ్ పటున్మ్ చ.

45 జలె, నతనియేలు మెలొ ఎకిక్లొక పిలిప్ చజ కెర, “అమ్ చొ, మోసేపూరుగ్ 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, జో కీసుత్ క అమ్ చజ అసుస్మ్. 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 “తుయిజా కెర,సొంత దెకు!” మెనజోకయేసుతె కడ ఆనొల్ .

47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె తతికయ్, యేసు జోక దెక జోచి రిసొ “ఈందె, సతిత్మ్ తిలొ
ఇసాయేలుడు, ఈంజొ. ఇనాచితె కిచొచ్ ఉపమెనుస్ నాయ్!” 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”మెనజబాబ్దిలన్,చి 49నతనియేలుజోక “గురుబాబు,దేముడుచిపెటిట్చొదేముడుపుతుత్ సి,
తుయి! అమ్ చ ఇసాయేలులుచొ రానొ, తుయి!” మెన సంగిలన్. 50యేసు జోక “ ‘ఆఁవ్ తుక రూక్
మొదొలె దెకిలయ్’ మెన సంగిలి రిసొ తుయి అంక నంప కెరల్ది, గెద. ఇనెన్చి కంట అనెన్ వెలెల్ల కమొ
దెకితె”మెనసంగయేసు అనెన్, 51 “జలె,ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్సంగితసిమెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జతిసి,చిఆఁవ్ §మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొచిఉపిప్రి దేముడుచి దూతల్పరలోకుమ్ తెవెగితిసి
చి పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతిసి దెకితె”మెనయేసు సంగిలన్.
§ 1:41 1:41 ‘కీసుత్ ’మెలె,మెసీస్యమెలె, ‘దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్
తెంతొ సంగ తిలొసొ. అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’ మెలి అరుద్ మ్.
* 1:42 1:42 ‘కేపా’ మెలె, ‘పేతురు’ మెలె, ‘పతుత్ ర్’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. † 1:45 1:45 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె,
మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా అసెస్. ఈంజ
దెకవుకమెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 1:45 1:45
‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ’మెలె,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుసగుమ్ జిన్ చిపెటిట్ జోచిఆతమ్దాజోచ
కబురుల్ సంగయ్ లొ, చి రెగడ్య్ లొ. మెలె,జోచి ఆతమ్ జోవయించిచోండిపుటట్వ జోచ కబురుల్ లటట్బడొల్ , చిజోవయించిమెనుస్తె సికయ్ తికయ్
రెగిడల్. § 1:51 1:51 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.’ పూరుగ్ మ్ తెంతొ దసిస్మెనజోవయించి రిసొపబుచ 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.



యోహాను 2:1 166 యోహాను 2:17

2
పానికయేసు దాచ రసుస్మ్ కెరిల్సి

1దొరతి గెతికయ్, గలిలయపాంతుమ్ తెచికానామెంతి 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 జోతెజా కెర,
“విందుక అనెన్ దాచ రసుస్మ్ నాయ్”మెన సంగిలి. 4యేసు జాక “అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్, అయ?
అంచి సమయుమ్ అపెప్క కి జెంక నేతయ్”మెన అయయ్స్ క సంగిలన్. 5తెదొడి అయయ్సి,జా గెర్ చ గొతిత్
సుదల్ క “తుమ్ కెరుక మెన ఈంజొ కిచొచ్ సంగెదె గే, జయియ్ కెర”మెన సంగిలి.

6జలె, ఒతత్ పాని దెర పతుత్ ర్ బానల్ సొవువ్ అసిత్. ఏక్ బానొ, జలె, పుంజెక్ నెంజిలె పుంజెక్యాబయ్
కాయల్పాని దెరెదె. ఇస బానల్ తెపాని కిచొచ్క ఒతత్ తయెదెమెలె, యూదుల్ సుదిద్ కెరంత అలవాటుల్ చి
రిసొ. 7యేసు, జలె, కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, “తుమ్ఈంజేఁవ్ బానల్ తె బెరు పాని సుఁవ”మెన, కామ్ కెరసక
సంగిలన్. సంగితికయ్, జేఁవ్బానల్ తెపానిబెరయ్ ల. 8తెదొడిజో “అపెప్,బానల్ తెతిలిసితుమ్డుంబ
కెర, విందు వంటితొమానుస్తె నాదాస”మెన సంగిలన్, చిజోక నా దిల.

9 జలె, జాపాని దాచ రసుస్మ్మారుస్ప జా అసెస్. దాచ రసుస్మ్మారుస్ప 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, జోచి అయయ్సి, జోచబావుడుస్లు, సిసుస్ల్, ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చి కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ సగుమ్ దీసల్తా గెల.

దేముడుచి గుడితెసామన్ వికితసకయేసు ఉదడిల్సి
(మతత్ 21:12-13;మారుక్ 11:15-17; లూకా 19:45-46)

13యూదుల్ చి ‡పసాక్ పండుగు పాసి అయ్ లి. ఈంజ పండుగ్ చి రిసొ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె
యేసు ఉటట్ గెలన్. 14 జలె, దేముడుచి గుడితె పెస కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, ‘అరిప్తల్ క’ మెన, బెయిలల్,
గొరెలు,పారవ్ పిటట్ల్, దసచవికుక బెర తిలమానుస్ల్ క దెకిలన్. §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచికామ్ కి దెకిలన్.
15తెదొడి, 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. 16దసిస్ కెర,పారవ్పిటట్ల్ వికితసక ఇసిమెనసంగిలన్: “ఈంజేఁవ్ఎతిక్బయిలెదెరగెచచ్! అంచొ
దేముడు అబొబ్చొ గేర్ క బియాయ్ర్ కెరి సంత రితి కెరుక జయెనాయ్!” మెన గోల కెరల్న్.

17జో దసిస్ కెరికయ్, దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడుయేసుచ సిసుస్ల్ ఏదసట్ కెరల్.
“తుచొ గేరు జతి దేముడుచి గుడి సుదిద్ తా తుకయ్ తవుసు మెన అంచి జీవ్ డడెడ్దె”
మెన దేముడు రెగిడిల్ కోడు.

* 2:3 2:3మాములుమ్ దాచ రసుస్మ్ మెలె, ఓసుత్ నే గలిలి దాచ రసుస్మ్ జీరగ్ సూరుచి రితి తియన తయెదె. ఒగగ్ర్ పిలెకయ్మచుచ్క
జయెదె. పెండిల్వొతెయూదుల్ దసిస్చి పివుల. † 2:9 2:9 పెండిల్ ఉబెడొ ‡ 2:13 2:13పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమి

తాగొతిమానుస్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ. § 2:14 2:14జోవయింక
ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె దెంక నెంజె. జేఁక,జోవయించి డబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె కామ్ క
జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ తె పలట్వన, వేర వేర తెంతొ అయ్ ల బకుల్ అరిప్తుమ్ దెత గొరెల్ పిటట్ల్ గట గెననుల, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక
డబుబ్ల్ దెవుల. జేఁవ్ డబుబ్ల్ పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిలి ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల.
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18తెదొడి, దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ జలయూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్యేసుతె జా కెర, “తుయి
అపెప్ కెరిల్ రితి కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్? తుక అదికారుమ్తిలె,అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తిరిసొకిచొచ్ వెలిల్
కామ్ కెరె?” మెన కోపుమ్ తెన్ సంగిల. 19యేసు, జలె, జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజ
దేముడుచి గుడి తుమ్ సేడవ గెల, చి తిరతి తెడి ఆఁవ్ అనెన్ బందిందె” మెన సంగిలన్. 20యూదుల్ చ
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ “అపెప్క ఈంజ దేముడుచి గుడి బందుక దొనిన్ విసొ సొవువ్ వెరుస్ల్ దెర అసెస్.
సేడయ్ లెగిన, తుయి తిరత్ క బందుక కీసి? నెతిరిస్!” మెన ఆఁసిల. 21 గని, ‘దేముడుచి గుడి’ మెన జో
కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ సంగిలన్ గే, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ నేనల్. జోచిసొంతఆఁగుచి రిసొసంగ తిలొ. 22జలె,
పడొత్ ,మెలెజోమొర గెచచ్ తిరతి తెడి అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ ,జో ఇసి సంగ తిలొమెనజోచ సిసుస్ల్ ఉచార
కెరుల. ఉచార కెరెల్, కీసుత్ “మొర అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్దె” మెన దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు, చి కీసుత్
అపెప్ సంగిలి కోడు నంప కెరుల.

23జా పసాక్ పండుగు పొది, యేసుయెరూసలేమ్ తె తా, కిచొచ్ కిచొచ్ వెలెల్ల కమొ కెరె తిలన్, చి జేఁవ్
కమొ దెకితె తా, జోవయింక ‘కీసుత్ జా తయెదె’ మెన ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ నంప కెరల్. 24-25 గనిమానుస్చి
పెటిట్ తిలి ఉపమెనుస్క యేసు జానె. మానుస్చి బుదిద్ కీసి గే కో జోక సాచి సంగుక నాయ్, జానెచి రిసొ,
జోవయింక నంప కెరె నాయ్.

3
నీకొదేమొయేసుతె అందరె అయ్ లిసి

1యూదుల్ 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.

3యేసు, జలె,జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసిమెలె, *నొవర్ నే జెరిమ్లె దేముడుచి
రాజిమ్ దెకుక నెతిరి.” మెన సంగిలన్. 4ఇసి సంగితికయ్, నీకొదేమొజోక “మంతొ జలొమానుస్ అనెన్క్
దపప్ జెరుమ్క కీసి? అనెన్క్ సుటుట్ అయయ్స్ చి పెటిట్ పెస గెచచ్ జెరుమ్క జయెదె గె? నెంజె!” మెన సంగిలన్.
5యేసు జోక, “దేముడుచి రాజిమ్ తె మానుస్ బెదుక జలె, †పానిక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్కచి
జెరుమ్న్ జంకయ్. ఈంజ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ కో జతినాయ్గే, దేముడుచిరాజిమ్ తెజోబెదుక నెంజె. 6ఈంజ
లోకుమ్ తె ఆఁగ్ తె జెరుమ్న్ జలె, ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ జయెదె. ‡దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక జలె, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జెంక అసెస్. 7 ‘ఇసి §నొవర్ జెరుమ్క అసెస్’ మెన తుక ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ తుయి
బమమ్జానాయ్. 8ఇసిచి రిసొవాదుక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్కటాలి 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, కేన్మానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి జెరుమ్న్ జలె, దసిస్. జాకీసి 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.
10యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “ఇసాయేలులుక తుయి సికడొత్సొ జలెకి, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనిస్
నాయ్ గె? 11 తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అమ్ జాన్ తిసి తుమ్ క సంగితసుమ్,
అమ్ దెకిలిసి తుమ్ క సాచి సంగితసుమ్, గని అమ్ చి సాచి తుమ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ నంప కెరుస్ నాయ్.
* 3:3 3:3నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొచిజెరుమ్న్ జలెకయ్’. † 3:5 3:5 1. ‘పానిక’మెలె,బాపిత్సుమ్ చికోడుమెనసగుమ్ జిన్ఉచరతి.
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 సుపచికోడుజయెదె;మెలె,ఆఁగుకచి కిఆతమ్కచి కి. ‡ 3:6 3:6మతత్యిమెలొసిసుస్డు రెగిడిల్ సుబుమ్కబుర్ తెఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ క ‘పరలోకుమ్ చిరాజిమ్’మెనెదె;మతత్యి 3:2, 13:24. ఎకిక్లొ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె నెదితిసి కెఁయఁక మెలె,
జోమానుస్ నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ. § 3:7 3:7 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జంక అసెస్’.
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12 మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ క తుమ్ క సంగిలే కి తుమ్ నంప నే కెరెల్ జలె, దసేస్,
పరలోకుమ్ చి రిసొచి తుమ్ క సంగిలే కి, కీసి నంప కెరె! 13కోమానుస్యి పరలోకుమ్ తె వెగ గెతి నాయ్,
చితుమ్ క సికడుక నెతిరి, గని ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఒతత్ తెంతొఉతజాఅసిస్, చి ఒతత్య్
అనెన్ వెగ గెచిచ్ందె. 14 సూను, పూరుగ్ మ్ ‘అయివొ చడితిస్ తెంతొ పెజల్ రచిచ్ంచుప జా జితు’ మెన జా
బయిలు దేసిమిమోసేకంచుక తెయార్ కెరిల్ *అయిచిబొమమ్క కీసిఉకుక్ల టీఁవడల్న్ గే, దసిస్ ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక ఉకుక్ల †టీఁవడుక అసెస్. 15 కిచొచ్క మెలె, అంచి ఉపిప్రి కో, జోచి నముకుమ్
తివుల గే, ‡పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె బెద,మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల”మెనజోక
యేసు సంగిలన్.

16 జలె, దేముడు ఈంజ లోకుమ్ చక ఎదివాట్ పేమ కెరిల్ రిసొ, జోచొ సొంత ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజ
లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయితి రితి జోవయింక తెదవ దిలన్. కిచొచ్క మెలె, కోయి జోక నంపజా గెచుచ్ల
గే, ఎతిక్క నాసెనుమ్ నే జతె, సిచచ్తె నే గెతె పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా జివుల.
17 దేముడు జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ చక పాపుమ్
వయడసిచచ్తెతెదయెనాయ్, గనిజోచిఎతిక్పాపుమ్తెంతొజోవయింకరచిచ్ంచుప కెరిరిసొతెదయిలొ.
18 కో జోక నంపజా గెచుచ్ల గే, జోవయించి పాపుమ్ జేఁవ్ వయుక నాయ్. గని కో జోవయింక నంపజతి
నాయ్గే,జోవయించిపాపుమ్అపెప్ కివయఅసిత్,చిదేముడుచొసొంతఎకిక్దేముడుపుతుత్ స్ కనంపజతి
నాయ్చి రిసొయిసిచచ్ జతిమొరున్తె గెచుచ్ల.

19జేఁవ్ కిచొచ్క జోవయించి పాపుమ్ వయ సిచచ్తె గెచుచ్క మెలె, ఉజిడి ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లె కి,
గరచ్ కమొ కెరుక ఒగగ్ర్ జిన్ అలవాట్జాఅసిత్చి రిసొ, అందర్ రితిపాపుమ్ తె ఇండుక ఆసజా,జాఉజిడి
నెసితి. 20పాపుమ్ కెరుక ఓజ జలమానుస్ల్, జలె, జాఉజిడి ఎదగ్రె నెస కెర, జోవయించ కమొ బయిలె
దెకవనుక నెస కెరబియఁ,జాఉజిడ్ తెజెతినాయ్. 21గనికోసతిత్మ్ఇండుల గే,జాఉజిడ్ క బింకనాయ్,
చిజేఁవ్ కెర కమొక ‘దేముడుచ కమొ,జోచిఆతమ్సెకిక సతిత్మ్ క కెర కమొ’మెనరుజుజ్ జతి రితి, దయిరిమ్
తెన్జోచిజాఉజిడ్ తె జెవుల.

కీసుత్ వెలొల్ జతిసియోహాను దాక్ జతిస్ చి కోడు
22ఒతత్ తెంతొ, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా, యూదయ పదేసిమ్ చి బయిలె ఉటట్ గెల. జాపొది

యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తా, జోవయించి అతిత్ మానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, 23 అనెన్, ఒతత్ తెంతొ
ఇదిల్ దూరిక, సలీముమెలి గఁవివ్చిపాసి తిలి అయ్ నోను మెలిటాన్ తె ఒగగ్ర్ పాని తతికయ్,యోహాను
కి బాపిత్సుమ్ దెతె తతికయ్, మానుస్ల్ జోతె జా కెర బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల. 24జా పొదియోహానుక
హేరోదు రానొ జేలి కెరుక నేతయ్.

25జలె, యోహానుచ సిసుస్ల్ సగుమ్ జిన్, సుదిద్ కెరంత అలవాటుల్ చి రిసొయూదుల్ చొ వెలొల్ మానుస్
ఎకిక్లొ తెన్ లటట్బుక దెరల్. 26 తెదొడి జేఁవ్ యోహానుతె జా కెర, జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజ
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ జా పొది తుచి తెన్ తిలొసొ, తుయి సాచి సంగిలొసొ, జో కి ఇనెన్ తుచి రితి
బాపిత్సుమ్ దెతయ్,చిఎతిక్జిన్జోతె గెతతి”మెనసంగిల. 27యోహానుజోవయింక కిచొచ్ జబాబ్దిలన్
మెలె, “పరలోకుమ్ చొ దేముడు జా దిలెకయ్మానుస్క 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
తుమిసాచిజాఅసుస్స్. 29జలె, కేన్జలెకు పెండిల్తె,పెండిల్బూలిపెండిల్బూలొకయ్గెచెచ్దె, గెద. బూలొచొ
మింతుసి జోచి పచెచ్న జా అయ్ లె కి, జో ఒతత్ టీఁవ, బూలొక దెక, జోచి అవాడ్ సూన, సరద్సంతోసుమ్

* 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,
జోవయించిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 3:15 3:15 ఎకిక్లొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితిసి కెఁయఁక మెలె,జో
మానుస్ నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ.
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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 రిసొ సంగిలిసి
31పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొసొఎతిక్చి కంట వెలొల్ . మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్, జలె,

మాములుమ్ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్తా,మాములుమ్ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ చి రిసొ లటట్బుల. గని
యేసుకీసుత్ పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొచి రిసొ, జో ఎతిక్చి కంట వెలొల్ . 32 ఒతత్ దేముడు అబొబ్స్ తె
సొంత దెకిలిసి సొంత సూనిల్స్ చి రిసొ జో సాచి సంగిలే కి, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తిల
మానుస్ల్ కోయి జోచి సాచి నంప కెరి నాయ్. 33 గని, జోచి సాచి కో సూన నంప కెరతి గే, ‘దేముడు
సతిత్మ్ చొ’ మెన పూరి దయిరిమ్ జా జోచి సాచి దెతతి. 34 దేముడు తెదయ్ లొసొ జా, జో దేముడుచ
కబురుల్ నిదానుమ్తెన్సంగితయ్,అనెన్జోచిపెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎదివాట్దెతయ్. 35జలె,
దేముడు అబొబ్సి దేముడు పుతుత్ స్ కపూరి పేమ అసెస్, చి అదికారుమ్ ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దాఁయి
గెల అసెస్. 36 దేముడు 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 కెరినాయ్గే,జోచిజాపాపుమ్
వయఅసిత్, చి దేముడు దిలి సిచచ్ జోవయింక కెఁయయ్ఁక కి పిటెట్ నాయ్.

4

సమరయపదేసిమ్ చి తేర్ బోదకయేసు బోదన కెరిల్సి
1యోహానుచి కంట యేసు అపెప్ ఒగగ్ర్ సిసుస్ల్ కెరన బాపిత్సుమ్ దెతయ్ మెన పరిసయుయ్ల్ సూనల్.

2 యేసు మాతుమ్ సొంత బాపిత్సుమ్ దెయె నాయ్, గని జోచ సిసుస్ల్ చి అతిత్ దెతె తిలన్, 3 జలె,
“బాపిత్సుమ్ క ఎతిక్జిన్ అంచితె జెతిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్ సూన అసిత్” మెన యేసు చిన కెర,
“జోవయించి కోపుమ్ చి రిసొ అపెప్చి మటుట్ క ఇనెన్ తంక బెదె నాయ్” మెన, యూదయ పదేసిమ్ ముల
దా,జో వడిడ్లి గలిలయపాంతుమ్ తె గెచుచ్క మెన అనెన్ బార్ జలన్.

4అపెప్యేసుక సమరయ పదేసిమ్ చివాట్ గెచుచ్క జంకయ్. 5జలె, సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా సమరయ
పదేసిమ్ చిసుకారుమెంతి ఏక్గాఁవ్సొడిఅయ్ ల. జాగాఁవ్ కేనెమెలె,యాకోబుమెలొపూరుగ్ మ్ చొజోచొ
యోసేపుమెలొపుతుత్ స్ క దిలి బుఁయిపాసిఅసెస్. 6ఊంటకయాకోబు కూనయ్ లి కుండి ఒతత్ అసెస్. జలె,
యేసు పయానుమ్ చి రిసొ అలుప్ జా, జా కుండి సొడి వెసిలన్. పాసి పాసి మెదెద్న్ జా అసెస్. 7 తెదొడి,
అనిన్మ్ గెన ఆన్ తి రిసొ యేసుచ సిసుస్ల్ జా గఁవివ్ పెస గెల. యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ వెస అసెస్ 8జా
సమరయ పదేసిమ్ చి తేర్ బోద ఎకిల్ పాని కడన్ తి రిసొ అయ్ లి. యేసు జాక “పాని దె, పియిందె” మెన
సంగిలన్.

9జలె,యూదుల్సమరయసుదల్తెన్బెదితినాయ్చిరిసొ,జాతేర్ బోదఆచారిమ్జా, “ఆఁవ్ఈంజ
సమరయతెచి తేర్ బోద, తుయియూదుడు. జలె, ‘పాని దే’ మెన కిచొచ్క అంచి అతిత్ తుయి సంగితసి?”
మెన యేసుక సంగిలి. 10యేసు జాక, “మానుస్ల్ క దేముడు దిలి వరుమ్ తుయి చినితది జలె, అనెన్,
‘పాని దే, పియిందె’ మెన తుక సంగితొసొ కొనొస్ జయిందె గే తుయి చినితది జలె, ‘జీవ్ దెతొ పాని అంక
దే’మెన తుయిఅంకయ్ సంగితది,”మెనయేసు జాక జబాబ్ దిలన్.

11 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనె నాయ్ చి రిసొ, “బాబు, ఈంజ కుండి దీగ్ అసెస్. పాని కడన్ తి
సామన్ కిచొచ్ నాయ్, తుక. జీవ్ దెతొ జో పాని కేనె తెంతొ తుక దొరుక్ జయెదె? 12 అమ్ చొయాకోబు
పూరుగ్ మ్ చొ, జోచ పుతత్రుస్లు, జోచ సొముమ్ల్ ఎతిక్ ఈంజయ్ఊంటచి పాని పితె తిల. జొయియ్ అమ్ క
ఈంజ కుండి దిలన్. తుయిఅమ్ చొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొచి కంట వెలొల్ గే?” మెన సంగిలి.
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13జాతేర్ బోదదసిస్ సంగితికయ్,యేసుజాక, “ఈందె,ఈంజపాని కేన్మానుస్ పిలెకి,జోకఅనెన్తాన్
కెరెదె. 14 గని ఆఁవ్ దెతిసి *‘పాని’ కో పివుల గే, జోక కెఁయఁక కి అనెన్ తాన్ కెరె నాయ్. ఆఁవ్ దెతొ పాని
జోచిపెటిట్ ఊంటపుటిల్ రితి జతెతయెదె,చి †కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతిజీవుమ్జోకదొరుక్ జయెదె.”

15 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్ చి రిసొ, “అపెప్ తెంతొ అంక తాన్ నే కెరి రితి, పానిక
ఆఁవ్ అనెన్ ఇనెన్ నే జెతె తతి రిసొ, తుయి సంగిలొ పాని అంక దె” మెలి. 16యేసు జాక, “తుయి గెచచ్,
తుచొ మునుస్ద్ క కడ ఆను” మెన సంగిలన్. 17జా తేర్ బోద జోక “అంక మునుస్ నాయ్” మెన సంగిలి,
చియేసు జాక “ ‘అంక మునుస్ నాయ్’ మెన తుయి సంగిలి కోడు సతిత్మ్. 18తుక అపెప్ ఎద పాఁచ్ జిన్
మునస్రుల్ అసిత్, చి అపెప్ తిలొసొ తుచొమునుస్ది నెంజె. సతిత్మ్ సంగిలది”మెనయేసు సంగిలన్.

19యేసు ఇసి సంగితికయ్,జాతేర్ బోద, “బాబు, ‡దేముడు తుక కిచొచ్ కిచొచ్ దెకయ్ తయ్మెన అపెప్
ఆఁవ్ చినితసి. జొయియ్ తెదయ్ లొమానుస్, తుయి. 20అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ తెంతొ అమ్ సమరయసుదల్
ఈంజ అమ్ చిమొకెమ్ తిలి డొంగుర్ తె దేముడుక బకి కెరసుమ్, గని ‘యెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె
జోక బకి కెరుక అసెస్’మెనతుమ్యూదుల్ సంగితసు”మెనజాసంగిలి. 21యేసుజాక, “అమమ్, ఇదిల్
పడొత్ క, ‘దేముడు అబొబ్క బకి కెరి రిసొ ఈంజ డొంగుర్ జవుస్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ జవుస్ ముకిక్మ్
మెనుక నాయ్’ మెన మానుస్ల్ క అరుద్ మ్ జయెదె. 22 తుమ్ సమరయ సుదల్, దేముడుక బకి కెరెల్ కి,
జోవయింక అపెప్క §దూరి అసుస్స్. అమ్ యూదుల్ క మాతుమ్, జో నిసాన అసెస్. మానుస్ల్ క దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అమ్యూదుల్ తె జెరుమ్క జోచి సెలవ్. 23 జలె, ఇదిల్ పడొత్ క, అపెప్ రితి కి, జో
దేముడు అబొబ్క నిజుమినంపజలమానుస్ల్ కో జవుల గే,జోవయించి ఆతమ్తె నిదానుమ్జాజోవయింక
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”మెనయేసు జా తేర్ బోదక సంగిలన్. 25జో ఇసి సంగితికయ్,జాతేర్ బోద,
“ ‘దేముడు తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ *‘మెసస్యమెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెయెదె’ మెనజాని. జో
అయ్ లిపొది,జొయియ్ అమ్ క ఎతిక్ దెకయెదె”మెన సంగిలి†. 26జలె,జాదసిస్ సంగితికయ్,యేసుజాక
“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?’
జలెకు మెన కో పుసితినాయ్.

28తెదొడిజా తేర్ బోద,జాచి గేడిముల దా నిగ గెచచ్,జాగాఁవ్ తెడి పెస, 29 “తుమ్ బేగి జా ఎకిక్లొక
దెక! ఈంజొమానుస్ కకక్ నే పుసితె, ఆఁవ్ అగెగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ. ఈంజొయి కీసుత్ జయెదె,
కిచొచ్గె”మెన పెజల్ క బుకారిల్, 30చిజా తెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుతె జెంక బార్ జల.

31జాతేర్ 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 కామ్పూరి జరుగ్ కెరుకయ్.

35 “ఈందె, ‘అనెన్ చెతత్ర్ జొనొన్ గెలెకయ్ పంటొ లాయ ఆనుక జయెదె’ మెన మొకక్ల్ రోవితి పొది
సంగితసు. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆదె! అంకివొ ఉగుడ దెక! బటిట్లె పంటొ అపెప్
పిక తెయార్ జా రితి, అంక నంపజంక ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ తెయార్ జలి రితి సమయుమ్ జా అసెస్.
* 4:14 4:14 ఇనెన్ ‘పాని’ మెలె, జాటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ దెతి జోవయించి సుదిద్
తిలి ఆతమ్. † 4:14 4:14 ‘కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి జీవుమ్’ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ జితి, సెకి.
‡ 4:19 4:19 నెంజిలె, “తుక ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఎకిక్లొ’మెన ఆఁవ్ అపెప్ చినితసి”. § 4:22

4:22 నెంజిలె, “నేనుస్. అమ్యూదుల్మాతుమ్,జోవయింక జానుమ్.” * 4:25 4:25 ‘మెసీస్య’మెలె, ‘కీసుత్ ’మెలె, అనెన్ కిచొచ్
అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ‘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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36 పెజల్ క దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదయ్ తి ఈంజ ఆతమ్పంటొ లాయితితె కో లాయ ఆన్ తస జవుల గే,
జోవయింక ఆతమ్జీతుమ్ దొరుక్ జయెదె. జాచి రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్ తిలి బి గలిలస కి, జా
ఆతమ్పంటొ లాయ ఆన్ తస కి, సరద్సంతోసుమ్ జవుల. 37 అంచి ఆతమ్పంటొచి కామ్ తె, జలె, ‘ఎకిక్లొ
బి గలెదె, అనెన్కొల్ పంటొలాయఆనెదె’మెలి కోడు సతిత్మ్ జయెదె. 38అలెల్, తుమ్మొదొల్ నే కెరిల్ ఈంజ
కామ్ తె బెదుక తుమ్ క ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కో కో కసుట్ మ్ జా అగెగ్ తెంతొ ఈంజ కామ్ కెర తతికయ్, తూమ్
కి అపెప్ ఈంజ కామ్ తె బెద అసుస్స్”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సికయ్ లన్.

సమరయచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజలిసి
39 జలె, ‘ఆఁవ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ’ మెన యేసుచి రిసొ జా తేర్ బోద సంగిలి సాచి సూన

కెర, జా గఁవివ్చ సమరయ సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజల. 40జాకయ్, యేసుతె జా కెర, “అమ్ చి
గఁవివ్ జా తా” మెన జేఁవ్ సమరయ సుదల్ బతిమాలప్ జా సంగిల, చి దొరతి తా గెలన్. 41జో సొంత
బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల, 42చి జా తెర్ బోదతెజా కెర, “తుక ‘జయియ్ సంగిలి రిసొ
నంపజలమ్’ మెన అపెప్ తెంతొ సంగుమ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ అపెప్ జోచి కొడొసొంత సూనిల్ రిసొ,
‘ఈంజలోకుమ్ చ ఎతిక్క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొఈంజొయి’మెనపూరి దయిరిమ్జాఅసుస్మ్”
మెన సంగిల.

గలిలయచమానుస్ల్యేసుక మరియాద దెకిలిసి
(మతత్ 8:5-13; లూకా 7:1-10)

43జా దొరతి గెలి పడొత్ , యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ బార్ జా గెచచ్, గలిలయపాంతుమ్ తె పాఁవిల.
44 ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కో జలెకు సొంత టాన్ తె తిలె, సొంత టాన్ చమానుస్ల్ జోక గవురుమ్
దెకితి నాయ్’మెనజాన కెర,యేసు సొంత సంగితె తిలన్. జాకయ్యూదయపదేసిమ్ముల తిలొ.

45 గలిలయపాంతుమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్, జలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పండుగ్ క జేఁవ్ కి గెచచ్ తా
అనెన్ ఉటట్ జా అసిత్. జేఁవ్యెరూసలేమ్ తె తిలి పొది, యేసు కెరల్ కమొ ఎతిక్ దెక తిల. జేఁవ్, జలె, జేఁవ్
గలిలయులు, సరద్ తెన్ జోక మరియాద కెరల్.

46 జలె, జా గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్ యేసు అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా సుటుట్ ,
ఒతత్య్పానిక దాచ రసుస్మ్మారుస్ప కెర తిలొ. జలె, యేసు అపెప్ కానాతె తతికయ్, ఇదిల్ దూరి తిలి
కపెరన్హ మ్మెంతి గఁవివ్ హేరోదు రానొచొ వెలొల్ అదికారి ఎకిక్లొచొపుతుత్ సి జొరొజ్ సేడ అసెస్.

47యేసుయూదయ పదేసిమ్ముల దా గలిలయపాంతుమ్ తెజా అసెస్ మెన జో వెలొల్ మానుస్ సూనిల్
బేగి,బార్జా,యేసుతె అయ్ లన్. జోచొపుతుత్ సిమొర గెచెచ్దె గే జియెదె గే, దసిస్ జా అసెస్చి రిసొ, “బేగి
జాఅమ్ చొపుతుత్ క చెంగిల్ కెరు”మెనయేసుక బతిమాలప్జా సంగిలన్. 48జలె,యేసుజోక, “దేముడు
దిలిఅదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొనేదెకిలె,తుమ్నంప కెరుస్నాయ్”మెనసంగిలన్. 49యేసుఇసి
సంగితికయ్,జో “బాబు, అమ్ చొబోబొ నేమొరి రితి బే బేగి జె”మెనజోఅనెన్ 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 జో పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “కాలి ఒంటి గంటక జొరొజ్
గెలి!” మెన సంగిల. 53 జలె, “తుచొ పుతుత్ ది జియెదె” మెనయేసు సంగిలి గడియ జయియ్ మెన జొరొజ్
సేడొల్ నాడుచొ అబొబ్సి చినన్ లొ. జాకయ్,జోచి గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్యేసుక నంపజా గెల.

54యూదయ పదేసిమ్ ముల గలిలయ పాంతుమ్ తె తొలితొ ఉటట్ అయ్ లి జా సుటుట్ తెంతొ, ఈంజొ
నాడుక చెంగిల్ కెరిల్సి తెన్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొదొనిన్ జల.

5
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలిసి
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1ఈంజ జరుగ్ జలి పడొత్ , యూదుల్ చి పండుగు అనెన్క్ అయ్ లిచి రిసొ దేముడుచి దేవులుమ్ తిలి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెయేసు ఉటట్ గెలన్.

2జలె,జాపటున్మ్ తె ‘మెండల్ వీది’మెన ఏక్టాన్ అసెస్. ఒతత్ ఏక్ వెలొల్ కుండి అసెస్. ఎబీబాస తెన్
జా కుండిచినావ్ ‘బేతెసద్’. జా కుండిచి సుటుట్ నంత,పాఁచ్ గుమమ్ల్ తిలిటాన్ ఏక్ అసెస్. 3ఒతత్ రగరగాల్
రోగల్ చబెరఅసిత్, గుడిడ్ మానుస్ల్,సొటట్ మానుస్ల్,అతొత్ చటొట్ లంబ గెలమానుస్ల్, దసచఅసిత్. 4*కిచొచ్క
ఒతత్ అసిత్ మెలె, గడియ గడియక ఏక్ దూత జా గడెడ్ ఉత జా కెర, పాని కదుల్ కెరెదె, చి జో పాని కదుల్
జలి బేగి కో జలెకు రోగి తొలితొపానితె ఉతెదె గే,జోవయించి జబుబ్ గెచచ్, చెంగిల్ జయెదె.

5జలె,ముపప్య్అటుట్ వెరుస్ల్ చి జబుబ్ తిలొ ఏక్మానుస్ ఒతత్ అసెస్. 6యేసుజా వెలిల్ కుండి తిలిస్ తె
గెచచ్, జో రోగిక దెక, ‘ఒతత్ ఎతిత్వాట్ దీసల్ తెంతొ జోచి అంతురొన్తె నిజ తామాలఙ్జా అసెస్’ మెన చిన
కెర, “తుక నిజుమి చెంగిల్ జంక ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే?” మెన జోక పుసిలన్. 7జో రోగి “బాబు, పాని కదుల్
జలి బేగి అంక పానితె ఉతయ్ తొసొ కో నాయ్, చి ఆఁవ్ ఉతిత్రె ఎద అనెన్ కో గే అంచి కంట అగెగ్ ఉతెదె”
మెన సంగిలన్. 8యేసు జోక “తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు!” మెన సంగిలన్. 9సంగిలి
బేగి,జోమానుస్ చెంగిల్ జాజోచి అంతురొన్ వయన ఇండిలన్.

10జా దీసి, యూదుల్ చి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి. జలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్
చెంగిల్ జలొ జోమానుస్క దెకిల. దెక, “ఈంజ సెలవ్ కడనిల్ దీసి. తుచి అంతురొన్ వయుక గారు!” మెన
సంగిల. 11 దసిస్ సంగితికయ్, చెంగిల్ జలొ జోమానుస్ “ ‘తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’ మెన, అంక
చెంగిల్ కెరొల్సొ సంగిలన్, చి వయన ఇండిలయ్” మెనజోవయింక జబాబ్ దిలన్. 12 “ ‘తుచి అంతురొన్
వయన ఇండు’ మెలొసొ కో?” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పుసిల. 13జో కొనొస్ జయెదె గే చెంగిల్ జలొ
జోమానుస్ నేనె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ తతికయ్,యేసు, కో నే దెకితె, ఉటట్ గెచచ్ తిలొ.

యేసు జోమానుస్ తెన్ అనెన్ 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.
15జోమానుస్ ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, “అంక చెంగిల్ కెరొల్సొ యేసుయి” మెనయూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సంగిలన్. 16జలె,సెలవ్ కడనిల్ దీసియేసుఈంజకామ్కెరిల్ రిసొ,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్జోకఅలల్ర్
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. 18జలె, ‘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
19జలె, కోపుమ్జల జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు ఇసిమెన సంగిలన్. “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి

కచితుమ్సంగితసిమెలె, దేముడు అబొబ్ కెరిసి కేన్ జలెకి ఆఁవ్పుతుత్ సి దెకిలె, జయియ్ దసిస్ కెరె తయిందె,
వేరచి కిచొచ్ కెరుక నెంజె. అబొబ్ కిచొచ్ కెరెల్, ఆఁవ్ పుతుత్ సి జయియ్ కెరసి. 20 ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క దేముడు
అబొబ్ పేమ కెరయ్. దేముడు అబొబ్ కెరిసి ఎతిక్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క దెకయ్ తె తతత్య్. తుమ్ దెకిల
ఈంజేఁవ్ కమొచి కంట అనెన్ జీనల్ కమొ ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క దేముడు అబొబ్ దెకయెదె. తుమ్ ఆచారిమ్ జసెత్.
21 కీస కమొమెలె, మొర గెలసక ఉటట్వ దేముడు అబొబ్ జోవయింక కీసి అనెన్ జియడత్య్ గే, దసిస్, కకక్
జియడుక సరద్ జయిందె గే,జోవయింకజియడచెంగిల్ కెరిందె. 22పడొత్ , దేముడు అబొబ్ కకక్సొంతతీరుప్
కెరెనాయ్. తీరుప్ కెరి అదికారుమ్ఆఁవ్జోచొపుతుత్ స్ కసొరప్ కెరదాఅసెస్. 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 కెరి నాయ్ గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి గవురుమ్ కెరి నాయ్.

* 5:4 5:4 గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 4 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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24“తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమికచితుమ్ఆఁవ్సంగితసిమెలె,అంకతెదయ్ లొసొకనంప కెరకోఅంచికోడు
సూన కెరుల గే, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితివరుమ్జోవయింకదొరుక్జాఅసెస్. పాపుమ్ చి రిసొజేఁవ్
మొర గెల రితజా తిలె కి, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప జా సిచచ్తె గెతి నాయ్, గని జివివ్ జా అసిత్.

25“తుమ్ కనిజుమికచితుమ్ఆఁవ్ కిచొచ్సంగితసిమెలె,మొరగెలసఆఁవ్దేముడుపుతుత్ స్ చిఅవాడ్
సూన్ తి సమయుమ్ జెతయ్, అపెప్ కి జా అసెస్, కో సూన నంపజవుల గే, నొవర్ జిలి రితిజా, దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుల. 26జీవ్ కెరి సెకి జో అబొబ్సి జలొ దేముడుచి అతిత్ అసెస్, జలె, దొరుక్ జలి జయియ్ సెకి
ఆఁవ్జోచొఅబొబ్ జలొదేముడుపుతుత్ స్ కదాఅసెస్. 27అనెన్,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అసిస్చి రిసొఅంక
మానుస్ల్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక, చెమించుప కెరుక, అదికారుమ్ దా అసెస్. 28 ఇనెన్చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్
ఆచారిమ్ సేడనాయ్, కిచొచ్క మెలె,మొర గెలమానుస్ల్,మెసుస్న్ ల్ తె తిలస ఎతిక్, అంచి అవాడ్ సూన
బార్ జతి సమయుమ్జెయెదె. 29తెదొడ్ క జేఁవ్బార్జా, సతిత్మ్ కెరల్స అనెన్ జీవ్జాఉటట్ పరలోకుమ్ తె
గెచచ్ చెంగిల్ జితె తవుల, సతిత్మ్ నే కెరల్స ఉటట్ , సిచచ్తె గెచుచ్ల.

30 “జలె, కిచొచ్ అఁవివ్ కెరుక అంక అదికారుమ్నాయ్, దేముడు అబొబ్తె ఆఁవ్ సూనిల్ రితి ఆఁవ్ తీరుప్
కెరసి ఆఁవ్ కెరి తీరుప్తె కిచొచ్ తపుప్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర ఉచరి నాయ్, గని అంక ఎకిక్
ఆస. కిచొచ్ మెలె, అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ తిలిసిపూరి జరుగ్ కెరుక.

యేసుచి రిసొసాచి
31 “అంచి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొ సాచి సంగనెల్, అంచి సాచి సతిత్మ్ చి గే అబదుద్ మ్ చి గే రుజుజ్ నాయ్.

32 అంచి రిసొ సాచి సంగితొసొ అనెన్కొల్ అసెస్. జో అంచి రిసొ సాచి సంగిలిసి సతిత్మ్ మెన జాని.
33మెలె, యోహానుక ‘కిచొచ్ సాచి సంగెదె?’ మెన సూన్ తి రిసొ తుమి జా సుటుట్ సగుమ్ జిన్ చి అతిత్
కబుర్ తెదయ్ లదు, చి ఆఁవ్ కొనొస్ గే జో సాచి సంగిలన్. 34అంచి రిసొచి ముకిక్మ్ జలి సాచిమానుస్
సంగిలిసి నెంజె, గని తుమ్ క ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, యోహానుచి సాచిచి రిసొ తుమ్ క ఆఁవ్
ఉచరయ్ తసి. 35దొరుక్ జలిసిమానుస్ చినితి రిసొ దీవులగితె తిలె కీసి తమమ్స ఉజిడ్ దెతయ్గే, దసిస్,
ఉజిడ్ రితొ జా, అంచి రిసొయోహాను సాచి సంగితె తిలొ. జో సంగిలి సాచి సూన, తూమ్ కి గడియయ్
సరద్ 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 లొమెన ఈంజేఁవ్ కమొయి అంచి రిసొ
సాచి 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. 38జోచి కోడు తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ మెన
కిచొచ్ రుజుజ్ తతత్య్ మెలె, జో తెదయ్ లొసొక తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్. 39 దేముడుచి రాజిమ్ తె బెద
పరలోకుమ్ తె గెతి రిసొదొరుక్ జలిగాయ్నుమ్పునిన్మి దెతిసి దేముడుచ కొడొతె తయెదెమెన దేముడుచ
కొడొ తుమ్ రోజుక దెకితసు. జలె, జెఁవివ్ అంచి రిసొ సాచి సంగితతి. 40 జేఁవ్ కొడొ అంచి రిసొ సాచి
సంగిలే కి, అంచితె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ చి జీవ్ సంగితి రిసొ తుమ్అంచితె జెంక ఎదగ్రె నెసుసు. అంక
నంపజలె, తుమ్ క దొరుక్ జతి.

41“మానుస్ దెతి గవురుమ్అంకనాయ్. 42గని దేముడుచి పేమబుదిద్ తుమ్ చిపెటిట్ నాయ్మెనజాని.
43అంచొఅబొబ్సిజలొదేముడుచినావ్తెన్ఈంజలోకుమ్ తెఆఁవ్జాఅసిస్, గనితుమ్అంక నంప కెరుస్
నాయ్. గని, కో జలెకు వేరమానుస్ 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.
జాకయ్తుమ్ కీసి నంప జసెత్, నెతురుస్.

45 “జలె, అబొబ్సి జలొ దేముడుచిమొకెమ్ తుమ్ క నేరిమ్ వయడొత్సొ ఆఁవ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్.
‘మోసేచి అతిత్ పబు రెగిడిల్ ఆగన్ల్ నంపజలమ్, చి జాకయ్ రచిచ్ంచుప జమ్ దె.’ మెన, తుమ్ క తుమి
ఉచరసు. గని జయిబోదన తుమ్ క నేరిమ్ వయడెత్ అసెస్. 46మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగిడిల్సి
కోడు తుమ్ నంప కెరదు జలె, అంకయ్ నంప కెరదు! కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొయి జో రెగిడొల్ . 47 గని
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మోసేరెగిడిల్సి తుమ్ నంప నే కెరెల్, ఆఁవ్ సంగిత కొడొ కీసి నంప కెరె!” మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు
సంగిలన్.

6
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మతత్ 14:13-21;మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17)

1ఇనెన్చిపడొత్ యేసు గలిలయపాంతుమ్ తెఅనెన్ గెచచ్,జాగలిలయచిసముదుమ్గాడు జీనఒతత్ల్ తొ
గెలన్. జా గాడుక ‘తిబెరియ గాడు’ కి మెనుల. 2 జలె, జబుబ్ల్ క జో యేసు చెంగిల్ కెర దేముడు
అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొజేఁవ్ దెక తిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్గాడుచి ఒడుడ్ వాట్
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. 5యేసు దెకిల్ పొది, పెజల్ జటుల్
జటుల్ తెన్జోతెజెతిసిదెక, పిలిప్మెలొసిసుస్డుక “ఈంజేఁవ్ పెజల్ కతి రిసొఅమ్కీసిఅనిన్మ్ గెనుక?”
మెన పుసిలన్. 6 కిచొచ్ కెరుక గే యేసు జానె, గని, జోచి రిసొ పిలిప్ కెదిద్ దయిరిమ్ తెన్ నంపజతయ్ గే
దెకితి రిసొ దసిస్ మెనయేసు పుసిలన్.

7 జలె, పిలిప్ జోక, “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క ఇదిల్ ఇదిల్ జవుస్ దెంక జలె, †వెయి వెండుల్ చ
పోడియొజలెకు నేబెరె”మెనసంగిలన్. 8గనిసీమోనుపేతురుమెలొసిసుస్డుచొఅందెయమెలొబావొసి
జేఁవ్ సిసుస్ల్ తెఅసెస్. 9ఈంజొ, జలెయేసుక “ఓదె, ఇనెన్ తిలొఇదిలోసొనాడు ఎకిక్లొకపాఁచ్పోడియొ
చిదొనిన్ ఇదుదల్ మొసస్ అసిత్, గని ఎతిక్జిన్ క తెదిద్లి కీసి వంట దెంక జయెదె!” మెన సంగిలన్. 10యేసు
“ఎతిక్జిన్ క వెసవ దాస”మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్. జలె, ఒతత్ చెంగిలి వెసితి రితి గరిచ్ చివవ్ర్ తిలిటాన్
ఒగగ్ర్ అసెస్, చి ఎతిక్జిన్ పెజల్ వెసిల. ఎకిక్ మునుస్బోదల్ క లెకక్ కెరెల్, జేఁవ్మొతుత్ మ్ పాసిపాసిపాఁచ్
వెయిల్ జిన్ జల.

11 జలె, యేసు జేఁవ్ పోడియొ నఙన, “తూయి ఈంజ అనిన్మ్ దా దయ కెరల్ది” మెన దేముడు
అబొబ్స్ క ఉచర, వెస తిలస ఎతిక్జిన్ క పాఁవితి రితి వంట దిలన్. మొసస్తెన్ కి దసిస్ కెర, జేఁవ్ పేట్
బెరు కతి రితి వంట దిలన్.

12ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ లి పడొత్ , “ఆరిపాడ్ జవుస్నాయ్మెన, సేంసిల గండల్ గుడడ్ ఆన”మెన
సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్. 13 జలె, ఎతిక్జిన్ కయ్ ల జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొచ సేంసిల గండల్ సిసుస్ల్
గుడిడ్ల. గుడిడ్లె,బార గంపల్ బెరు జల.

14జలె,దేముడుఅబొబ్సిదిలిఅదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిఈంజకామ్పెజల్దెక కెర, “ఒహొ, ‘అంచి
కబుర్ సూనయ్ తొసొక బూలోకుమ్ తె బార్ కెరిందె’ మెన దేముడు సంగిలొసొ ఈంజొయి” మెన సంగితె
తిల. 15తెదొడి, జోక రానొ కెరి రిసొ దెరుక మెన పెజల్ కోర్ ప జల, గని జోవయించి ఉదెద్సుమ్ చిన కెర,
యేసు జోవయింక ముల దా, ఎకిక్లొ గెచచ్,మెటట్య్ అనెన్ గెలన్.

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండితయ్
(మతత్ 14:22-27;మారుక్ 6:45-52)

16సాంజ్ జతికయ్, అందర్ జంక దెర తిలి, చి యేసు జోవయింతె అనెన్ ఉత జెంక నేతయ్ చి రిసొ
సిసుస్ల్ “గెరి గెచుచ్మ!” మెన గడెడ్ గెచచ్, 17జోవయించి దోనితె వెగ, గాడు ఒతత్ల్ తొ తిలి కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన, దోని జీనవుక దెరల్.

18ఇదిల్ దూరి జీనయ్ లిపొది,వాదు ఒగగ్ర్ కెరిల్,చివెలెల్ల కెరట్ల్ కెరుక దెరిల్. 19దస వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరిస్ 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.

* 6:4 6:4పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు,ఈంజ. జా
పండుగ్ క నే పులయ్ లపోడియొరితపోడియొకవుల. † 6:7 6:7 నెంజిలె, దొన్పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి
ఎదిలి డబుబ్ల్.



యోహాను 6:20 175 యోహాను 6:38

20యేసుజోవయింక “తుమ్బియఁనాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి”మెనదయిరిమ్సంగిలన్. 21తెదొడిసరద్ తెన్
జోకయిదోనితె వెగయ్ ల, చి బేగి జేఁవ్ గెతి ఒడుడ్ తె దోనిపాఁవ గెలి.

పెజల్యేసుక చజిలిసి
22జలె,జాగెలి దీసిపోడియొమొసస్ కయ్ ల పెజల్ సగుమ్ జిన్,అనెన్క్ దీసి ఎదగాడు ఒతత్ల్ తొరకితె

అసిత్. ‘గెలి దీసి ఎకిక్ దోని తిలి’ మెన, ‘యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె వెగె నాయ్, చి జో నెంతె సిసుస్ల్
ఉటట్ గెచచ్ తిల’ మెన, జేఁవ్ పెజల్ ఉచార కెర అసిత్. జాకయ్, యేసుచి రిసొ ‘మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెంక
నేతయ్. కిచొచ్గె’ మెన రకితె అసిత్. 23 రకితె తిలె, తిబెరియ పటున్మ్ తెంతొ, వేర దోనివొ అయ్ ల. గెలి
దీసియేసు దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర వంట దిలపోడియొకయ్ లజేఁవ్ పెజల్తిలిస్ తె, జలె, జేఁవ్దోనివొ
అయ్ ల. 24జెతికయ్,జోచసిసుస్ల్ కియేసు కి ఇనెన్ నాయ్మెనపెజల్ దెక, జేఁవ్ అపెప్ అయ్ లదోనివొతె
వెగ,యేసుక చజుక మెన, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిల.

పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిపోడియొ
25 పెజల్ గాడు జీన, యేసుక చజ, జో తిలిసి జానన “గురుబాబు, కెఁయ ఉటట్ అయ్ లది?” మెన

పుసిల. 26యేసుజోవయింక, “తుమ్ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ఒతత్ పేట్ బెరు
పోడియొకా కెర సుకుమ్ జలి రిసొ అంక చజుక అయ్ లదు, గని అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి జా
కామ్ చిగురు అరుద్ మ్ కెరనిల్ రిసొనాయ్. 27ఆఁగ్ సుకుమ్ కెరిఅనిన్మ్గటచిరిసొతుమ్ఉచరెతానాయ్.
జాఎతిక్పాడ్ జతిసి. అనిన్మ్,మెనపరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిస్ క టాలి కెరెల్, జయియ్ అనిన్మ్ క కోర్ ప
జా. జయియ్ అనిన్మ్, జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతిసి. జయియ్ అనిన్మ్. జలె, ఆఁవ్మానుస్ 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.

28తెదొడిజేఁవ్పెజల్జోక “దేముడుచ కమొఅమ్కెరుకమెలె,అమ్కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిల.
29యేసు జోవయింక “దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ పూచి తియారయ్ మెలె, ఆఁవ్ జో తెదయ్ లొసొక తుమ్
పూరినంపజంకయ్”మెనసంగిలన్. 30సంగితికయ్, జేఁవ్జోక “జలె, ‘జోతెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొ
తుయి’మెనఅమ్దయిరిమ్తెన్ నంపజతి రిసొతుచి అదికారుమ్ క కిచొచ్ గురు అమ్ క దెకయ్ తె? కిచొచ్
వెలిల్ కామ్ కెరఅమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తె? 31అమ్ చపూరుగ్ మ్ చవెలిల్ బయిలెబులెత్ తిలిపొది, ‡‘మనాన్’మెలి
పోడియొరితిసి కతె తిల. జాకయ్,
పరలోకుమ్ తె తెంతొ చిపోడియొరితిసిజోవయింక జో దిలొ
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద”మెన సంగిల.

32పెజల్యేసుక దసిస్ సంగితికయ్,జోజోవయింక, “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. జయియ్పోడి ఒండి లోకుమ్ చక సరి జతి జీవ్ దెతిసి”మెనయేసు సంగిలన్.

34యేసు దసిస్ సంగితికయ్, “బాబు, జయియ్ పోడి అమ్ క దెతె తా” మెన పెజల్ సంగిల. 35 జలె,
యేసు జోవయింక, “సరి జతి జీవ్ దెతి జా పోడి ఆఁవివ్. కో అంక పూరి నంపజా §అంచితె జెవుల గే,
జోవయింక చూ, తాన్ కెఁయఁక అనెన్ కెరె నాయ్. 36 గని, ‘అంక దెకిలెకి తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్’ మెన
తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ సంగితసి.

37 “ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’మెన కకక్ దేముడు అబొబ్ అంచితె తెదయెదె గే, జెవుల, చి కో అంక
నంపజా జెవుల గే,జోవయింక కెఁయఁక కి ‘తుమ్ క నెసి’మెన ఉదడినాయ్. 38ఆఁవ్ పరలోకుమ్ తెంతొ
‡ 6:31 6:31జాబయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కిచొచ్ కతిసియూదుల్ క నాయ్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రోజుక ఆగాసుమ్

తెంతొజా ‘మనాన్’మెలిసిసువితెతిలన్. ఏక్ రగుమ్పిటట్ల్ కి సేడయ్ తెతిలన్; ‘పోడకతు’మెన. నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-36. § 6:35
6:35మెలె ‘అంచి తెన్ బెదుల, అంచి రాజిమ్ తె బెదుల’.
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అయ్ లిసి కిచొచ్కమెలె,అంచిసొంతఇసుట్ మ్అయ్ లిరితి కెరుకనాయ్, గని,అంకతెదయ్ లొసొసంగిలిసి
నెరవెరుస్ప కెరుకయ్. 39అంకనంపజతిరిసొకకక్జోఅంచితెతెదయెదెగే,జోవయింతెకకక్నేపిటట్య్ తె,
వెలిల్ తీరుప్ కెరిజాఆకర్ దీసిక,జోవయింక జియడపరలోకుమ్ తె బెదవుక అసెస్. 40మెలె,అంచొఅబొబ్సి
జలొదేముడుచిఇసుట్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘దేముడు పబుచొఎకిక్పుతుత్ సిఈంజొయి’,మెన ‘ఈంజొయిఅమ్ క
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన, కో అంక చిన పూరి నంపజవుల గే, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్
జోవయింకదొరుక్ జయెదె,చివెలిల్ తీరుప్ కెరిజాఆకర్దీసికజోవయింకజియడపరలోకుమ్ తెబెదయిందె.
ఈంజయ్అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్”మెనయేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొయూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిసి
41 ‘పరలోకుమ్తెంతొఉతఅయ్ లిపోడిఆఁవివ్’మెనయేసుసంగిలిరిసొ,ఒతత్ తిలజేఁవ్యూదుల్ చ

వెలెల్లమానుస్ల్ జోచి రిసొ కోపుమ్జా, 42ఇసిమెన లటట్బనల్. “ఈంజొయేసుయోసేపుచొపుతుత్ సి, గెద.
జోచ అయయ్స్అబొబ్స్ క జానుమ్, గెద. దసిస్ జలె, ‘పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లయ్’ మెన కిచొచ్క
సంగితయ్?” మెన ఆఁసిల.

43 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిస్ చి రిసొ
అనామ్నుమ్ జా లటట్బన నాయ్. 44 అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్ మానుస్చి పెటిట్ జోవయింక సికడ
బుకారెల్కయ్ జేఁవ్ అంక నంపజా జెవుల. అయ్ లె, వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక జోవయింక జియడ
పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. 45పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ చ కొడొతె రెగడ్ అసెస్.
దేముడు జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క సొంత సికడెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు. దేముడు అబొబ్ జోవయింక సంగిలిసి కో సూన సికుల గే, అంక నంపజా జెవుల.

46 “జోతె తెంతొ అయ్ లొసొక పిటట్వ, కోయిదేముడు అబొబ్క కెఁయ దెకితినాయ్. ఎకిక్లొయిజోక 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 చపూరుగ్ మ్ చజావెలిల్ బయిలెబులెత్ తిలిపొది ‘మనాన్’మెలిజాపోడికయ్ లెకి,మాములుమ్
మొరి సమయుమ్జాఅయ్ లెపొది,మొర గెల. 50ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి, జలె, పరలోకుమ్ తెంతొ దొరుక్
జతి ఈంజయ్ పోడి, జలె, కిచొచ్క ఉత జా అసెస్ మెలె, ఈంజయి పోడి, కో కవుల గే, మొరెల్ పొది సిచచ్
తిలిమొరున్తె గెతి నాయ్. 51పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి జీవ్ దెతిపోడి ఆఁవివ్. ఈంజయ్పోడి కో
కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జివుల. జలె, ‘జోవయించిపాపుమ్ చి సిచచ్ జతి
మొరున్తె గెతు నాయ్, గని అంచి వరుమ్ నఙ రచిచ్ంచుప జతు’ మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ పోడి దెయిందె మెలె,
అంచి *ఆఁగ్”మెన సంగిలన్.

52యేసుజాసంగితికయ్,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్బమమ్జా, “అమ్కతిరిసొఈంజొమానుస్జోచి
ఆఁగ్ అమ్ క కీసి దెంక జయెదె?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్ తిల. 53జాకయ్యేసు జోవయింక,
“తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమికచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొచిఆఁగ్తుమ్
నే కయ్ లె, అంచిలొఁయితుమ్ నే పిలెల్, తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ జీవ్ తయెనాయ్. 54అంచి ఆఁగ్ కో కవుల గే,
అంచిలొఁయికోపివుల గే, దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితిజీవ్జోవయింకదొరుక్జాఅసెస్,చివెలిల్ తీరుప్ కెరి
జా ఆకర్ దీసిక, జోవయింక జియడ, పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. 55జాకయ్, అంచి ఆఁగ్ ముకిక్మ్ జలి
అనిన్మ్, అంచి లొఁయిముకిక్మ్ జలి పితిసి జయెదె. 56కో అంచి ఆఁగ్ కతి రితి అంచి లొఁయి పితి రితి
జతతి గే,జోఅంచి పెటిట్ తతత్తి, చి ఆఁవ్ జోచి పెటిట్ తయిందె.

57 “జీవ్ తిలొ దేముడు అబొబ్ అంక ఈంజలోకుమ్ తె తెదయ్ లొ. జోచి జీవ్ అంచి పెటిట్ అసెస్, చిజోచి
జీవ్ కయ్ఆఁవ్ జితసి. దసిస్ అంకయ్ కో కయ్ లి రితిజాఅంక జోచి పెటిట్ తియనుల గే, అంచి జీవ్ చి రిసొ
జేఁవ్ కి జివుల. 58పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లిపోడిఈంజయి. తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ కయ్ లి రగుమ్

* 6:51 6:51 ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో అరిప్తుమ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ ‘అంచి ఆఁగ్ దెయిందె’ మెనయేసు టాలి
సంగితయ్.



యోహాను 6:59 177 యోహాను 7:9

నెంజె. గని,ఈంజయ్పోడియొకో కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల”మెనయేసు
సికడల్న్. 59యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి జేఁవ్యూదుల్ చి సబ గెరి ఇసిమెన సికడల్న్.

యేసు సంగిలి బోదనచి రిసొజో తెన్ బులుక ములిలిసి
60 యేసుక ఇదిల్ నంపజా సిసుస్ల్ జంక దెరల్ మానుస్, జలె, జో సంగిలిసి సూన కెర, జోవయింతె

సగుమ్ జిన్ బమమ్ జా, “జా కోడు అలల్ర్ చి! జా కోడు కో సూనుల!” మెన సంగిల. 61జో నిసానల్ సిసుస్ల్
కి అనామ్నుమ్ లటట్బ్ తతిమెనయేసు పెటిట్ జానిలన్, చి “ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలిస్ చి రిసొ తుమ్ అనామ్నుమ్
జతసు గే? 62జలె,ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఆఁవ్ అగెగ్ తిలిస్ తెఅనెన్ వెగ గెతిసి తుమ్దెకిలె,
కీస్ జసెత్! 63జీవ్తిలెకయ్మానుస్ జియెదె. జీవ్ నెంజిలె,ఆఁగ్ కామ్ క నెంజె. ముకిక్మ్జలిఆఁవ్ సంగిలి
జీవ్ కిచొచ్తెమెలె,ఆఁవ్తుమ్ క సంగిలకొడొతెయ్అసెస్. 64గనితుమ్ చితెసగుమ్ జిన్నంపజతినాయ్”
మెన జోవయింక సంగిలన్. జోవయింతె కో నంపజతి నాయ్ గే, అనెన్ పడొత్ క జోక మారసచి అతిత్ కో దెర
దెయెదె గే,యేసు అగెగ్ తెంతొజానె. 65తెదొడిఅనెన్, “జాకయ్ ‘దేముడు అబొబ్జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె
కో కి అంక నంపజంక, అంచితె జెంక నెతిరి’మెన తెదొడి సంగిలయ్”మెన సంగిలన్.

66జలె, జా దీసి జో సంగిలిసి ఓరుస్ప జంక నెత కెర, జోవయించి పటిట్ గెతె తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ సిసుస్ల్
అనామ్నుమ్ జా, ఒతత్ తెంతొ జో తెన్ బులిత్ నాయ్. 67జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, జో నిసానల్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క
యేసు, “తూమ్కిఅంకములదాఉటట్ గెతెగే?” మెనపుసిలన్. 68“పబు,అమ్అనెన్ కతెత్య్గెచుచ్మ్ దే?
దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక కీసి గేతుచయ్కొడొతెసూనుక జతయ్, గనిఅనెన్ కతెత్య్నాయ్. 69జాకయ్
‘దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ† కీసుత్ తుయి’మెనతుకయ్అమ్నంపజాఅసుస్మ్, కచితుమ్జానుమ్”మెన
సీమోను పేతురు దయిరిమ్ తెన్ సంగిలన్.

70తెదొడియేసు జేఁవ్బారజిన్ క కిచొచ్జాగరసంగిలన్మెలె, “తుమ్బారజిన్ఎతిక్కఆఁవ్ నిసానల్య్,
గెద. గని,తుమ్ చితె కి సయ్ తాన్ చొసేవ కెరొసొఎకిక్లొఅసెస్”మెనసంగిలన్. 71 కచి రిసొదసిస్ సంగిలొ
మెలె, సీమోను ఇసక్రియోతు మెలొ ఎకిక్లొచొయూదామెలొపుతుత్ స్ చి రిసొ. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ , జేఁవ్
జోకమారి రిసొ, విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ యూదాయేసుక దెర దెయెదెమెన తెదొడి కియేసు జానె.

7
1జా 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 దేసిమ్ములదా, *యూదయపదేసిమ్ తె గెచచ్, తుచ వెలెల్ల కమొఒతత్య్ కెరు. 4మెలె, ‘అంచి
అదికారుమ్మానుస్ల్ చినుతు’ మెన ఎకిక్లొచి ఆస జలె, జోచ కమొ కో నెంజిల్ తె కెరె నాయ్. ఒగగ్ర్ జిన్
తిలిస్ తె కెరెదె. తుయి వెలెల్ల కమొ కెరసి జలె, ఎతిక్జిన్ దెకితి రితి ఒతత్ కెరు”మెన సికడుక దెరల్. 5జోచి
అయయ్స్ చి పెటిట్ జెరిమ్ల ఈంజేఁవ్ బావుడిస్వొ కి జోక ‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన
నంప కెరి నాయ్.

యేసు దిలి జబాబ్
6జేఁవ్దసిస్సంగితికయ్,యేసుజోవయింక, “ఆఁవ్గవురుమ్జతిసమయుమ్జెంకనేతయ్. తూమ్,

మాతుమ్, కెదొద్డ్తెదొడ్గవురుమ్జంకజతయ్. 7జేఁవ్ కెరి రితితూమ్కి కెరసుచి రిసొ,ఈంజలోకుమ్ చ
మానుస్ల్తుమ్ కవిరోదుమ్దెకుకనెతిరి, గనిజోవయించకమొక ‘గరచ్’మెనఆఁవ్తీరుప్ సంగితసిచిరిసొ
అంక విరోదుమ్ దెకితతి. 8తుమి ఒతత్ గెచచ్ పండుగు కెర. ఆఁవ్ అపెప్చి మటుట్ క ఈంజ పండుగ్ క గెచిచ్
నాయ్. ఆఁవ్ గెతి సమయుమ్పూరి జెంక నేతయ్”మెన సంగ, 9యేసు గలిలయతెతా గెలొ.

కుడియల్ పండుగు కెరిస్ తెయేసు గెలిసి

† 6:69 6:69 దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొసొ, * 7:3 7:3 ‘యూదయ పదేసిమ్ తె గో’ మెన కిచొచ్క సికడత్తి మెలె,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి దేముడుచి గుడి జయి పదేసిమి తవుల, చి పండుగ్ కమానుస్ల్ ఒతత్య్ బెర తవుల.
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10 జలె, జోవయించ బావుడిస్వొ పండుగ్ తె ఉటట్ గెలి ఇదిల్ పడొత్ , యేసు కి గెలన్. ఎతిక్జిన్ దెకిత్
రితి నాయ్, గని కో నేనిల్ రితి గెలన్. 11జామదెనె, పండుగ్ తె గెలయూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ‘యేసు
కేతె?’ మెనజోక చజితెతిల. 12పెజల్ కిజోచి రిసొజోవయింతెన్ ఇనయింతెన్ లటట్బెత్ తిల. “జోచెంగిలొ
మానుస్”మెనసగుమ్ జిన్సంగితెతిలె, “నాయ్,పెజల్ కమోసిమ్కెరయ్”మెనఅనెన్సగుమ్ జిన్సంగితె
తిల. 13 గని వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర,జోచి రిసొ కో ఎదారుద్ మ్ లటట్బిత్ నాయ్.

దేముడుచి గుడితెయేసు బోదన కెరిల్సి
14 జలె, సగుమ్ పండుగ్ కేడిల్ పొది, యేసు దేముడుచి గుడితె గెచచ్, తెడి పెస, బోదన కెరుక దెరల్న్.

15జోచి బోదన సూన కెర, యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ “అమ్ చి తెన్ ఈంజొమానుస్ కెఁయ నే సదు కెరెల్
కి, బలే తెలివి తెన్ బోదన కెరయ్, కీసి?” మెన ఆచారిమ్ తెన్ లటట్బనల్. 16జాచి రిసొయేసు జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ కెరి బోదన ఆఁవ్ ఉచరిల్సి నెంజె. ఈంజ అంక తెదయ్ లొసొచి బోదన.
17అంక తెదయ్ లొసొచిఇసుట్ మ్ రితి కెరుక కో కోర్ పజవుల గే,జెఁవివ్ అంచిబోదనసూనెల్,జేఁవ్ ‘దేముడు
సికడిల్సి జయెదెగే,నాయ్మెలె,ఆఁవ్ఉచరిల్సి జయెదెగే’జోవయించిపెటిట్ చినుల. 18గవురుమ్ఆననుక
ఆసజలస,జలె,జేఁవ్జేఁవ్ చిఉచరిల్సిసికడుల. గని,జోకతెదయ్ లొసొచిగవురుమ్దెకవుకఆసజలొసొ
జలె, సతిత్మ్ చొ జయెదె,జోతె కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయెనాయ్.

19 “మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దేముడుచ ఆగన్ల్ తుమ్ చి రిసొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రెగడ్ దిలన్. గని ఒతత్ తిల
ఆగన్ల్ రితి తుమ్ చితె కో కి నిదానుమ్ కెరుస్ నాయ్. నెంజిలె, కిచొచ్క అంకమారుక కోర్ ప జతసు?” మెన
సంగిలన్. 20యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ తుక “బూతుమ్ దెర అసెస్, కిచొచ్గె, చి దసిస్ సంగితసి! కో
తుకమారుక కోర్ ప జతతి?” మెన సంగిల.

21జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ జా సెలవ్ కడనిల్ దీసి జో రోగిక చెంగిల్ కెరిల్ కామ్ కెరల్య్, చి ‘కామ్
కెర సెలవ్ కడనిల్ దీసిచిఆగన్ పిటట్య్ లొ’మెనతుమ్ఎతిక్జిన్అంచి రిసొబమమ్ జతసు. 22తుమ్ఉచర.
‘తుమ్యూదుల్ కమునుస్బోదజెరిమ్లె,జోవయింక దేముడుచొమానుస్ జవుస్’మెనసునన్తి కెరనుక,జో
బోదక ఇదిలిస్ సుదిద్ కెర†మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొరెగిడొల్ , గెద. జాకారిమ్, జలె,మోసేతెన్మొదొల్జలిసి
నెంజె. జోచి కంట అగెగ్చ పూరుగ్ ల్ కి దసిస్ కెరె తిల. గని సునన్తి కెర మెన ఆగన్ల్ తె రెగిడల్న్. జాకయ్,
ఏక్ నాడు జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జలిసి సెలవ్ కడనిల్ దీసి సేడెల్, జా ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్ మెన, జయియ్ దీసి,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి, జాకామ్ కెరసు. 23జలె, ‘మోసే రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తెన్, ఈంజ ఏక్ ఆగన్
పిటుట్ స్ నాయ్’మెనసెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్మానుస్కి సునన్తి కెరుక జయెదె జలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్
ఒండొయిమానుస్చి ఆఁగ్ చెంగిల్ కెరుక నెంజె గె? 24జలె, కిచొచ్ జవుస్జరుగ్ జా తిలె, ఇసి గే దసిస్ గే డీసిలి
రిసొ ‘ఆగన్ పిటిల్’ జవుస్, నాయ్మెలె, ‘ఆగన్ పిటెట్ నాయ్’ రిత ఆగన్ల్ క నంపజా అసుస్స్. దసిస్, అరుద్ మ్
నెంతె, కనాక్రుమ్ నెంతె తీరుప్ కెరుక పోన. ఆగన్చి అరుద్ మ్, జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్, సరిగా ఉచర తీరుప్
కెర”మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొఈంజొయి కీసుత్ గే
25యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ “ ‘జోక మారుమ’

మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ కోర్ ప జలొసొ ఈంజొయి, కిచొచ్గె. 26 గని, ఈందె, జోవయించిమొకెమ్ దయిరిమ్
తెన్ బోదన కెరయ్, గని జోక ‘పోని’ కి మెంతి నాయ్. జలె, జోక ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు సంగిలొ
‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ ఈంజొయి’ మెన ఏక్ వేల అదికారుల్ క రుజుజ్ జా అసెస్ గె?
27నాయ్, కిచొచ్గె. మెలె, ఈంజొ మానుస్ కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే ‡జానుమ్. గని కీసుత్ అయ్ లెగిన, కేనె
తెంతొ జెతయ్ గే కకక్ నేన్ తె జయెనాయ్”మెనఉచర లటట్బనల్.

28 జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసు జానిల్ రిసొ, దేముడుచి గుడితె బోదన కెరె తిలి పొది, ఇసి మెన కేక్ గలన్.
“ ‘జోక జానుమ్! జో కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే అమ్ జానుమ్!’ మెన, అంచి రిసొ తుమ్ ఉచరసు జలె.
† 7:22 7:22 సునన్తి ‡ 7:27 7:27 ‘నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ అయ్ లొ’మెనఉచరతి. నేన కెర ‘జానుమ్’మెంతతి గని పరలోకుమ్
తెంతొ అయ్ లొ గెద.
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గని నేనుస్. ఆఁవ్ అఁవివ్ జెంక నాయ్. అంక తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్ తిలొసొ. జోక తుమ్ నేనుస్. 29ఆఁవ్
మాతుమ్, జోక జాని. కీసి మెలె, ఆఁవ్ జోతె తెంతొ ఉత అయ్ లయ్. జొయియ్ అంక తెదయ్ లన్” మెన
సంగిలన్.

30యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ “జోక జేలి కెరుమ!” మెన ఉచరల్, గని జోక కో దెరి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, అబొబ్స్ తెజో గెతి సమయుమ్ తెదొడి జెంక నేతయ్.

31యేసుక వెలెల్లమానుస్ల్ దసిస్ విరోదుమ్జలెకి,మాములుమ్పెజల్,జలె,ఒగగ్ర్ జిన్జోకనంపజల.
“ఈంజొ మానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్. కీసుత్ మెలొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అయ్ లె ఇసి
తయెదె. అనెన్ వెలెల్ల కమొ కెరుక కో తెరితి గే? ఈంజొజొయియ్, కిచొచ్గె”మెన నంపజల.

32పెజల్యేసుక నంపజలి రితిజాఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొఇసితిరీమ్లటట్బంతిసి పరిసయుయ్ల్ సూనల్చి
రిసొ “జోక జేలి కెరుక దెర జా!” మెన దేముడుచి గుడితెచ జమానుల్ క వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్
తెదయ్ ల.

33జలె,జామదెనెయేసుఅనెన్బోదన కెరెతా, “అనెన్ సగుమ్దీసల్తుమ్ చితెన్తయిందె,చితెదొడ్ క
అంకతెదయ్ లొసొతెఅనెన్ఉటట్ గెచిచ్ందె. 34ఆఁవ్ఉటట్ గెలిపడొత్ తుమ్అంకచజితె, గనిఅంచితెపాఁవుక
నెతురుస్. ఆఁవ్ కేనెతయిందెగే,తుమ్ఒతత్ జెంకనెతురుస్”మెనసంగిలన్. 35జాకయ్యూదుల్ చవెలెల్ల
మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “అమ్ నే పాఁవితి రితి ఈంజొ కేనె గెచెచ్దె? గీకు దేసిమి తిల చెదురప్ జల
అమ్ చయూదుల్ తె గెచచ్, గీసు దేసుమ్ చ సుదల్ క బోదన కెరెదె గే? 36నాయ్మెలె, ‘తుమ్ అంక చజిలె
కి అంచితెపాఁవుక నెతురుస్’మెన ‘కేనె తయిందె గే, తుమ్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్’మెన కిచొచ్క సంగిలన్?”
మెన లటట్బనుక దెరల్.

37జాపండుగ్ చిఆకర్ దీసి అయ్ లి. జాక ‘వెలొల్ దీసి’మెనుల. జాదీసి, ఎతిక్జిన్ బెర తిలిస్ తెయేసు
టీఁవజా, ఇసిమెన కేక్ గలన్. “కకక్ జలెకు తాన్ కెరెల్,అంచితెజాపివుసు. 38కో అంకపూరి నంపజవుల
గే, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
జోచి పెటిట్ తెడిఊంట పుటిల్ రితి జా, జీవ్ దెతొపానిజోచి ఆతమ్ చెంగిల్ కెరె తయెదె”
మెన, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితియేసు సంగిలన్.

39 ‘జీవ్ దెతొ పాని’ మెన కిచొచ్చి గురుక సంగిలన్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురుకయ్.
యేసుమొర 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 సంగిలి జా
ఆతమ్ తిలిసి తెదొడి జరుగ్ జంక నేతయ్.

40యేసుదసిస్బోదనకెరికయ్,సూనకెరజోచిరిసొపెజల్సగుమ్ జిన్కిచొచ్మెలమెలె, “ ‘తెదయిందె’
మెన దేముడు సంగిలొ జోచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొసొ ఈంజొ నిజుమ్ జా తయెదె” మెన సంగిల.
41గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ “తెదయిందెమెన దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజాతయెదె”మెల,
గని “నెంజె. ఈంజొ గలిలయ పాంతుమ్ చొమానుస్. కీసుత్ , జలె, గలిలయతె జెరుమ్క నెంజె. 42ఈందె,
దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి, అమ్ చొరానొ జలొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె కీసుత్ జెరెమ్దె. దావీదుచి
గాఁవ్ బేతెల్హేమ్. ఒతత్య్జో జెరుమ్క అసెస్. దసిస్ జలె ఈంజొ కీసుత్ జయె §నాయ్”మెన సంగిల. 43దసిస్
జతికయ్,జోచిరిసొపెజల్దొనిన్మెనుస్ జల. 44జోవయింతెన్సగుమ్ జిన్ “జోకజేలి కెరు!” మెనకోర్ ప
జల. గని జోక దెరుక మెన కో చడితి కి *నాయ్.

దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ కోపుమ్ జలిసి
45తెదొడి, జోక దెరి రిసొ గెచచ్ తిల జమానుల్ వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ అయ్ ల.

జెతికయ్, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్, పూజరుల్ , “కిచొచ్క జోక దెర ఆనుస్ నాయ్?” మెన గోల కెరల్. 46 గోల

§ 7:42 7:42 నిజుమిబేతెల్హేమ్ తె,దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్;మతత్యి 1:1, 2:1; గని నేన కెర దసిస్మెల. * 7:44 7:44
జోఅబొబ్స్ తెఅనెన్ గెతి సమయుమ్జంక నేతయ్ చి రిసొదెరుక నెతిరల్. అనెన్ సగుమ్ సుటుల్ కి వెలెల్లమానుస్ల్ అలల్ర్ కెరుక ఉచరెల్ కి, నెతిరల్;
లూకా 4:29-30,యోహాను 7:30, 8:20. జోవయించి సమయుమ్జాఅయ్ లిపొది జేఁవ్ దెరుక జో ఒపప్నొల్ ;మతత్యి 26:53-54,మారుక్
14:41,యోహాను 18:4, 6.
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కెరికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ , “కేన్ మానుస్ కెఁయ తెదిద్ చెంగిల్ చి బోదన సంగె నాయ్” మెన సాచి సంగిల.
47పరిసయుయ్ల్ కోపుమ్జాజోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “తూమ్ కి జోచ కొడొకమోసిమ్ 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? 49మాములుమ్ఈంజేఁవ్ పెజల్ నంప కెర అసిత్,
గనిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ నేన్ తి జేఁవ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్నాయ్, దేముడుక నేన్ తి”మెన పెజల్
నంపజలిస్ క వెలెల్లమానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగిల.

50యేసుతె అగెగ్ రాతి లుంకచోరు కిచొచ్గె పుసుక గెచచ్ తిలొ నీకొదేమొమెలొ 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 సంగితస కో కి †గలిలయతె జెరిమ్తి నాయ్మెన దెకితె”మెన సంగిల.

53తెదొడి ఎతిక్జిన్ జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

8
వెలెల్లమానుస్ల్ తేర్ బోదక దెరయేసుతె కడ ఆనిల్సి

1 *యేసు, దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా, జేఁవ్ చిమొకెమ్ తిలి †ఒలీవ మెటట్య్ ఎకిక్లొ గెలన్. 2చి
రాత్ పాయితికయ్, దేముడుచి గుడితె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లొ. అయ్ లె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అయ్ ల, చి జో
వెస కెర, జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్. 3యేసు బోదన కెరె తతికయ్, మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, బెద జా, ఏక్ తేర్ బోదక కడ ఆనల్. జా తేర్ బోద లంజె జతె తతికయ్, దెర తిల.
జలె, బెర తిలమానుస్ల్ చి నెడిమిజాక టీఁవడల్. 4యేసుక కిచొచ్ మెలమెలె, “గురుబాబు ఈంజ తేర్ బోద
లంజె జతె తతికయ్, దెరల్. 5 ‘ఇస లంజె జలసక పతల్ తెన్ పెట మారుక అసెస్’ మెన అమ్ చొ మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె అమ్ క ఆగన్ దిలన్. జలె, ఈంజ తేర్ బోదచి రిసొ తూయి
కిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెనయేసుక పుసిల. 6 కిచొచ్క దసిస్ పుసిలమెలె,జో కిచొచ్ జవుస్ తపుప్ సంగిలె,
నేరిమ్ వయడుమ! మెన దసిస్ కెరల్. యేసుమాతుమ్, వంపొజా, బుఁయెయ్ఊంటి తెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

7 జేఁవ్ జోక పుసుక ములితి నాయ్ చి రిసొయేసు టీఁవ, జోవయింక, “తుమ్ చితె కో కిచొచ్ పాపుమ్
నే కెర తయెదె గే, జొయియ్ తొలితొ చి పతుత్ రు జాక గలుక జయెదె” మెన సంగిలన్. 8చి అనెన్ వంపొ జా,
బుఁయెయ్ అనెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

9జలె, జో సంగిలిసి ఎతిక్జిన్ సూన అరుద్ మ్ కెరన, తొలితొ వెలెల్లమానుస్ల్, పడొత్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి
పటిట్ ఎకిక్లొ వరస్ తెన్ బార్ జా, ఉటట్ గెల, చి టీఁవ తిలి జా తేర్ బోదక పిటట్వ, యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలొ.
10 జలె, యేసు అనెన్ ఉపిప్రి దెక, జా తేర్ 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.

“ఈంజలోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్”
12 అనెన్క్ సుటుట్ యేసు బోదన కెరె తతిత్కయ్ కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “ఈంజ లోకుమ్ చక దొరుక్

జలి ఉజిడి ఆఁవివ్. కో అంచి పటిట్ ఇండుల గే, అందర్ తె తిలి రితి అందర్ బుదిద్ ఇండితి నాయ్, గని జీవ్

† 7:52 7:52 గని గలిలయతెజెరెమ్నాయ్,యూదయపదేసిమ్ చిబేతెల్హేమ్పటున్మ్ తెజెరిమ్లన్, గెద. * 8:1 8:1యోహానుచిసాచి
రెగిడల్ గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ మతెత్లి తయె నాయ్. 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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దెతి ఉజిడి జోవయింక దొరుక్ జా జోవయించి పెటిట్ తయెదె” మెన సంగిలన్. 13జో దసిస్ సంగితికయ్,
పరిసయుయ్ల్ జోక, “తుచి రిసొ తుయిసాచి సంగితసి; తుచి సాచి సతిత్మ్ చి నెంజె”మెన సంగిల.

14జలె,యేసుజోవయింక, “ఆఁవ్సొంతసాచి సంగనెల్ కి,అంచిసాచి సతిత్మి. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ కేనె
తెంతొ అయ్ లయ్ గే, కేనె అనెన్ గెతసి గే, ఆఁవ్ జాని గని కేనె తెంతొ ఆఁవ్ అయ్ లయ్ గే, కేనె గెతసి గే,
తూమ్ నేనుస్. 15తూమ్ అఁవివ్ కెర మానుస్ ఉచరి రగుమ్ తీరుప్ కెరసు, గని ఆఁవ్ అపెప్చి మటుట్ క కకక్
తీరుప్ కెరి నాయ్. 16 గని ఆఁవ్ తీరుప్ కెరుక జలె, అంచి తీరుప్ సతిత్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ అఁవివ్
కెర కి ఎకిక్లొ కి తీరుప్ కెరి నాయ్. ఆఁవ్, అంక తెదయ్ లొసొతెనిన్ తీరుప్ కెరుమ్ దే.

17 “ ‘కో దొగుల ఎతిక్ రితి సాచి సంగుల గే, జా సాచి సతిత్మ్ చి జయెదె’ మెన తుమ్ చి మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ‡ఆగన్ల్ తె రెగడ్ అసెస్. 18 జలె, ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగితసి, చి
అంక తెదయ్ లొ అబొబ్ కి అంచి రితి ఎకిక్ రితి సాచి సంగితయ్” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు జబాబ్
దిలన్.

19 జేఁవ్ జోక, “అబొబ్ది కేతె?” మెన పుసిల. పుసితికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ అంక నేనుస్.
అంచొ అబొబ్క కి నేనుస్. అంకయ్జాన్ తదు జలె, అబొబ్క కి జాన్ తదు”మెన సంగిలన్.

20బోదన కెర కెర ఇసి సంగిలి పొదియేసు కేనె తిలన్ మెలె, దేముడుచి గుడితెచి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ తిలి
గదితె తిలన్. గని జోక జేలి కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జో దేముడు అబొబ్స్ తె గెతి సమయుమ్ జంక
నేతయ్.

21జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు అనెన్, “ఆఁవ్ఉటట్ గెచిచ్ందె. ఉటట్ గెలె,తుమ్అంక చజిలె కి,తుమ్ చ
పాపల్ తెనిన్మొర గెతె. మొర గెలె, ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్ జెంక నెతురుస్”మెన సంగిలన్.

22యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్
జెంక నెతురుస్’ మెన జో సంగిలిసి కిచొచ్క? జో అతయ్ కెరన ఎటొట్ తొ గెచెచ్దె గే?” మెన లటట్బనల్, 23 జలె,
యేసు జోవయింక, “తుమి ఎటొట్ చ మానుస్ల్, ఆఁవ్ ఉపిప్ర్ తెంతొచొమానుస్. తూమ్ ఈంజ లోకుమ్ చ
కమొకెరస,ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ చొమానుస్ నెంజి. 24 ‘తుమ్ చపాపల్తెనిన్మొర గెతె’మెలయ్. కిచొచ్క
మెలె ‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఈంజొయి’ మెన అంక తుమ్ నే నంపజలె, నిజుమి
తుమ్ చపాపల్ తెన్మొర గెతె,పాపుమ్ తె గెతె”మెన సంగిలన్.

25జోక, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక “తుయికొనొస్?” మెనపుసిల. యేసుజోవయింక, “ఆఁవ్ కొనొస్
జయిందె గే ఆఁవ్ తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ సంగితసి గెద, జొయియ్ ఆఁవ్. 26తుమ్ చి రిసొ, తుమ్ కెర కమొచి
రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ తీరుప్ సంగుక జయెదె. గని అంక తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్ చొ, చి లోకుమ్ చక ఆఁవ్
సూనయ్ తిసి కిచొచ్ మెలె, అంక తెదయ్ లొసొతెయిఆఁవ్ సూనిల్సి”మెన సంగిలన్.

27గని, ‘తెదయ్ లొసొ’మెనదేముడుఅబొబ్స్ చిరిసొసంగితయ్మెనవెలెల్లమానుస్ల్అరుద్ మ్ కెరంతి
నాయ్, చి రిసొ 28యేసు అనెన్, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్ టీఁవడెత్. టీఁవడెల్, అంక
‘జొయియ్’మెనపడొత్ క చినితె. తెదొడ్ క అంక ‘జోఅఁవివ్ కెరిల్సి కిచొచ్య్నాయ్, గని దేముడు అబొబ్సి సికడిల్
రితి కెరె తతత్య్’ మెన అంచి రిసొ అరుద్ మ్ కెరంతె. 29అంక తెదయ్ లొసొ అంక తోడు అసెస్, అంచి తెన్
అసెస్. జో కెఁయఅంక ములె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరసి”మెన
సంగిలన్. 30జో దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఒతత్ తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజా గెల.

జోక నంప కెరుక దెరల్సకయేసు బోదన కెరిల్సి
31జోక నంపజంక దెరల్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు తెదొడి, “ఆఁవ్ సంగిలి రితి ఇండితె తసెత్ జలె, నిజుమి

అంచ సిసుస్ల్ జసెత్. 32చి సతిత్మ్ జాన్ తె, చి జా సతిత్మ్ తుమ్ క విడద్ల్ కెరెదె” మెన సంగిలన్. 33 గని,
విడద్ల్ జతిసిక మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జితిస్ చి అరుద్ మ్ జేఁవ్ కెరన, జోక “ఆమ్ అబాహామ్
పూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ తెచమానుస్ల్ చి రిసొ, కకక్ కి కెఁయ కి గొతిమానుస్ల్ జము నాయ్. జాకయ్ ‘విడద్ల్
‡ 8:17 8:17 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్
బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జసెత్’ మెన తుయి కిచొచ్క అమ్ క సంగిలది?” మెన బమమ్ జా పుసిల. 34యేసు జోవయింక, “తుమ్ క
ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, కో కిచొచ్ పాపుమ్ కెరుల గే, పాపుమ్ క గొతిమానుస్ల్ జా
అసిత్. 35 గొతిమానుస్ల్, జలె, సావుకరిచొ గేరు కెఁయఁక తెఁయఁక తంక జోవయింక సెలవ్ నాయ్. గని,
సావుకరిచొ సొంత పుతుత్ సి జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక అబొబ్స్ చి గెరి తయెదె. 36తుమ్ కెర పాపల్ క తుమ్
దెరున్ సేడిల్సి తెంతొ దేముడుచొ పుతుత్ సి తుమ్ క విడద్ల్ కెరెల్గిన, నిజుమి విడద్ల్ జసెత్.

37 “అబాహామ్ పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె తుమ్ జెరమ్ అసుస్స్ మెన జాని, గని జోచి సెకుమ్ తె తుమ్
జెరిమ్లెకి, అంచి కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ తియనుక నెసుస్ చి రిసొ, అంకమారుక కోర్ ప జా అసుస్స్. 38అంచొ
అబొబ్తె ఆఁవ్ దెకిలిస్ క ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. తూమ్మాతుమ్, తుమ్ చొయ్ అబొబ్ది సంగిలిసి కెరసు”
మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

39యేసు ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక, “అబాహామ్అమ్ చొ అబొబ్!” మెన సంగిలచి
రిసొయేసు జోవయింక అనెన్, “తుమ్ అబాహామ్ చ బోదల్ జతదు జలె, అబాహామ్ కెరల్ కమొ తూమ్ కి
కెరదు. 40దేముడుతె ఆఁవ్ సూనిల్ సతిత్మ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగ అసిస్, గని అపెప్ అంకమారుక తుమ్ కోర్ ప
జా అసుస్స్. అబాహామ్ దసిస్ కెరె నాయ్. 41 గని తుమ్ చొసొంత అబొబ్ది కెరల్ కమొ తుమ్ కెరసు” మెన
సంగిలన్. జేఁవ్జోక “ఆమ్లంజెపెటిట్ జెరిమ్లస నెంజుమ్. అమ్ క ఎకిక్లొఅబొబ్ జయెదె,మెలె, దేముడు”
మెన సంగిల.

42యేసు జోవయింక, “దేముడు తుమ్ చొ అబొబ్ది జతొ జలె, తుమ్ అంకయ్ పేమ కెరదు. కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ జోచి పెటిట్ తా జోతె తెంతొ బార్ జా ఉటట్ అయ్ లయ్. ఆఁవ్ అఁవివ్ జెంక నాయ్, జొయియ్
అంక తెదయ్ లొ. 43ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్ కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్? కిచొచ్క మెలె, అంచ కొడొతెచి
సతిత్మ్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరయ్, చి సూనుక ఓరుస్ప జంక నెతురుస్. 44తుమ్ చొఅబొబ్ది సయ్ తాన్. తుమ్
జోచ మానుస్ల్ జా, జో కీసొచొ గే, తూమ్ కి దసస్చ. తుమ్ చొ అబొబ్ద్ చ ఆసల్ తీరుస్ప కెరుక తుమ్
కోర్ ప జా అసుస్స్. మొదొల్ తెంతొ జో కూని కెరొసొ. సతిత్మ్, జోతె, ఎదిలి కి బెదితి నాయ్. జోతె కిచొచ్
సతిత్మ్ కి నాయ్. జోఅబదుద్ మ్ సంగుక,జోచిసొంత అబదుద్ మ్ జొయియ్ లటట్బెదె. జోపూరి అబదుద్ మ్ చొ.
జో అబబ్దల్ క అబొబ్సి. 45జాకయ్, ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసిచి రిసొ, ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్ నంప కెరుస్
నాయ్. 46ఆఁవ్ కెఁయయ్ కేన్ పాపుమ్ కెరల్య్ గే, చి తుమ్ తె కో అంక ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన సాచి సంగుక
జయెదె? కెఁయ కేన్పాపుమ్కెరినాయ్,చికో కి దసిస్సాచిసంగుక నెతురుస్. జలె,ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి
జలె, తుమ్ అంక కిచొచ్క నంప కెరుస్ నాయ్? తుమ్ ఉచర. 47 దేముడుచ మానుస్ల్ కో జవుల గే, జో
దేముడుచ కొడొ సూనుల. తూమ్ కిచొచ్క జోవయించ కొడొ సూన్ సు నాయ్ మెలె. తుమ్ జోవయించ
మానుస్ల్ నెంజుసు”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పతల్ గలమారుక ఉచరిల్సి
48యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్, జలె,జోక “§సమరయసుదొ జసెత్, చి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్

మెన అమ్ ఉచరిసి సతిత్మ్, కిచొచ్గె” మెన సంగిల. 49జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంక బూతుమ్ దెరె నాయ్. ఆఁవ్, మాతుమ్, దేముడు అబొబ్క గవురుమ్ కెరసి,
గని తూమ్ అంకయ్ గవురుమ్ కెరుస్ నాయ్. 50అంచి రిసొ అంక గవురుమ్నాయ్. 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. 52 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ మెల
మెలె, “అపెప్ రుజుజ్ అయ్ లి. నిజుమి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్. అబాహామ్మొర గెలన్. దేముడుచ
కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ మ్ చ కిమొర గెల, గని ‘అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక †మొరినాయ్’

§ 8:48 8:48యూదుల్ తెన్ ఎకిక్లొక ‘సమరయ సుదొ’ మెలె, ‘సూనొ’ మెలి రితి నిసాక్రుమ్ కోడు జయెదె. సమరయ సుదొ మెలె

సమరయపదేసిమ్ చొమానుస్. * 8:51 8:51 నెంజిలె ‘మొరున్ దెకితి నాయ్’. † 8:52 8:52 నెంజిలె ‘మొరున్ చకితి నాయ్’.
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మెన తుయి సంగితసి! 53 అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి కంట తుయి వెలొల్ గే? జో మొర గెలొ.
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస కిమొర 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 రితిఅబదుద్ మ్ చొజతయ్. గని, నిజుమిజోకజాని,చిజోచికోడు నిదానుమ్ కెరసి. 56ఆఁవ్
ఈంజలోకుమ్ తె జెరమ్ తతి దీసి దెకుకమెనతుమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్, జలె,ఆసతెన్ తిలన్. జలె,
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సెలవ్ తెన్ ‡దెకిలన్, చి సరద్సంతోసుమ్ జలన్”మెనయేసు సంగిలన్.

57యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక, “తుకయాబయ్వెరుస్ల్ 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”మెనసంగిలన్. 59జోదసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగితయ్,
జావెలిల్ పాపుమ్’మెనఉచర,యేసుక పతల్ తెన్ పెటమారుకమెన, వెలెల్లమానుస్ల్ పతల్ వెంటల్ , గని
యేసు నే దెకయ్ జతె, దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జా, ఉటట్ గెలన్.

9
గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

1పడొత్ యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెతె తిలి పొది, జెరుమ్న్ తెన్ గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక దెకిల. 2జోక
దెక కెర,యేసుచ సిసుస్ల్ కిచొచ్ పుసిలమెలె, “గురుబాబు,ఈంజొమానుస్ గుడిడ్ జెరిమ్లిసిజోచిపాపుమ్ చి
రిసొ గే, అయయ్స్ అబొబ్స్ చి పాపుమ్ చి రిసొ గే?” మెన పుసిల. 3యేసు జోవయింక, “ఈంజొ పాపుమ్
కెరిల్సి నెంజె,అయయ్స్అబొబ్స్పాపుమ్కెరిల్సి కినెంజె. జలె,ఇనెన్కచెంగిల్ కెరిస్తెన్దేముడుచిగవురుమ్
జోచితె దెకయ్ జతి రిసొయి దసిస్ జెరిమ్లన్. 4మెదెద్న్ తిలి రితి మదెనె, అంక తెదయ్ లొసొచ కమొఆమ్
కెరె తంకయ్. కిచొచ్క ‘మెదెద్న్’ మెలయ్ మెలె, అందర్ అయ్ లె, కో కి కామ్ కెరుక నెంజె. 5 ఆఁవ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె ఇసి బులెత్ తిలిమదెనెఈంజలోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్ జతసి”మెనయేసుబోదన
కెరల్న్.

6యేసు దసిస్ సంగితె తా కిచొచ్ గురు కెరల్న్ మెలె, బుఁయెయ్ తుంక బురద్ కెర, జా బురద్ జో మానుస్చ
అంకివొతె గాఁస దా, 7జోక “తుయి గెచచ్ సిలోయమ్మెంతి వెలొల్ కుండితె దోవను” మెన సంగిలన్. జా
సిలోయమ్మెంతి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయ్ లిసి’. జలె, యేసు సంగిలి రితి జోమానుస్ ఒతత్
గెచచ్, దోవన కెర, అంకివొ దెకయ్జా, ఉటట్ అయ్ లన్.

8జో దసిస్ చెంగిల్ జా ఉటట్ జెతికయ్, జోచి గఁవివ్చమానుస్ల్, జో అగెగ్ బిచిచ్మ్ నఙితె తిలిసి దెక తిల
అనెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెన లటట్బనల్ మెలె, “ఈంజొయిఅగెగ్ బిచిచ్మ్ నఙ నఙ రోజుక వటెట్ వెస తిలొసొ,
కిచొచ్గె”మెనలటట్బంతె తిల. 9సగుమ్ జిన్ “జొయియ్”మెనసంగిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్ “నెంజె, గనిజోచి
పోలికచొమానుస్”మెన సంగిల. గని జో “ఆఁవ్ జొయియ్!” మెన సంగిలన్.

10 జేఁవ్ పెజల్, జలె, జో మానుస్క, “జలె, కీసి జా అపెప్ దెకితసి?” మెన ఆచారిమ్ జా పుసిల.
11జోమానుస్ జోవయింక, “యేసు మెంతొ జోమానుస్ బురద్ కెర అంచ అంకివొతె గాఁస దా, తుయి గెచచ్
సిలోయమ్ వెలొల్ కుండితె దోవను! మెన అంక సంగిలన్. ఆఁవ్ గెచచ్ దోవనల్య్, చి అంకివొ డీసిల!” మెన
సాచి సంగిలొ. 12 “జోఅపెప్ కేతె?” మెన జేఁవ్ జోక పుసిల, చి “ఆఁవ్ నేని”మెనజో సంగిలన్.

పండితుల్ గుడిడ్ మానుస్క పరిచచ్ కెరిల్సి

‡ 8:56 8:56 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకయ్ లి సివన్తె దెకిలన్, కిచొచ్గె. § 8:57 8:57 ఈంజ మతెత్లి గీకు బాస తెన్
తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘నెంజిలె’ తెంతొ ‘తయెదె గె?’ ఎదచి కోడు తయెనాయ్.
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13జో 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. 15జాకయ్, పరిసయుయ్ల్ కి
“తుక అంకివొ డీసయ్ లిసి కీసి జరుగ్ జలి?” మెన పరిచచ్ కెరల్. చిజోమానుస్ జోవయింక, “జో బురద్ అంచ
అంకివొతెగాఁసిలన్,చిఆఁవ్ దోవనల్య్,చిఅపెప్ దెకితసి”మెనసంగిలన్. 16పరిసయుయ్ల్ తెసగుమ్ జిన్
“జోమానుస్ 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, జో గుడిడ్ మానుస్క కిచొచ్ మెన
అనెన్ పరిచచ్ కెరల్ మెలె, “జోతుక అంకివొ డీసయ్ లి రిసొ,తుయిజోచి రిసొ కిచొచ్ ఉచరసి?” మెనపుసిల.
జోజోవయింక “దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొ జయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

18జో ‘నిజుమ్ అగెగ్ గుడిడ్ తిలొ, చి చెంగిల్ జలొ’ మెన, యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ మొదొల్ క
నంప కెరి నాయ్ చి రిసొ జోచ అయయ్స్అబొబ్స్ క బుకారల్. 19బుకారా కెర, జోవయింక “ఈంజొ తుమ్ చొ
పుతుత్ ది గే? జెరిమ్ల్ తెంతొ గుడిడ్ తిలొ గే? దసిస్ జలె, కీసి జా అపెప్ దెకితయ్?” మెనపుసిల. 20అయయ్స్
అబొబ్సి కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “ ‘ఈంజొ అమ్ చొ పుతుత్ ’ మెన, ‘ఈంజొ గుడిడ్ జా జెరిమ్లన్’ మెన
జానుమ్. 21 గని అంకివొ అపెప్ డీసిలిసి కీసి జరుగ్ జలి గే, కో జోచ అంకివొ చెంగిల్ కెరల్న్ గే, నేనుమ్. జోక
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’మెనకోజలెకు ఒపప్నెల్,జోవయింక సబగేర్తెంతొఉదడ గెలుక అసెస్,చిఅనెన్ కెఁయఁక కి పెసడుక
జయెనాయ్మెన వెలెల్లమానుస్ల్ అగెగ్ తెంతొ ఉచర అసిత్. 23జాకయ్, “జోఉబెడొబోద. జోకయ్పుస!”
మెన అయయ్స్ అబొబ్సి సంగ తిల.

24జాకయ్ తెదొడి, గుడిడ్ జా జెరమ్ తిలొ జోమానుస్క జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్క్ సుటుట్ బుకారా కెర
జోక కిచొచ్ మెలమెలె, “జోయేసుపాపుమ్ కెరొల్సొమెన ఆమ్జానుమ్. జాకయ్, తుయిచెంగిల్ జలిస్ చి
రిసొ దేముడుక గవురుమ్ కెరు, గని జోయేసుక పోని” మెన ఆటంకుమ్ కెరల్. 25 గని జేఁవ్ దసిస్ సంగిలే
కి, జోజోవయింక, “జోపాపుమ్ కెరొల్సొ గే నెంజె గే ఆఁవ్ నేని, గని కిచొచ్ కచితుమ్ జానిమెలె, 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. 27చి 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 “తూయి జోచొ సిసుస్డు. తుచి ఇసుట్ మ్! ఆమ్, మాతుమ్, మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచ సిసుస్ల్! 29మోసేచి అతిత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచ కబురుల్ సంగ అసెస్ మెన
జానుమ్. జోయేసు జలె, కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే, నేనుమ్”మెన సంగిల.

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,
దేముడుజోకదెకెనాయ్గని,కోజలెకుజోవయింకసతిత్మ్కెరెదెగే,జోకయ్జోపబుదెకెదె’మెనఎతిక్జిన్
జానుమ్. 32లోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ, కేన్ జెరుమ్న్ గుడిడ్ జా తిలొమానుస్క కో చెంగిల్ కెరిల్సి కో సూనుక
నాయ్. 33 దేముడు తెంతొ ఈంజొమానుస్ జెతొ నాయ్ జలె, అంచి బాద గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతిరొ” మెన
వెలెల్లమానుస్ల్ క బుదిద్ సంగిలన్.

34జో దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “నిజుమి రితిపాపుమ్
తెన్జెరిమ్లొసొ,తుయిఅమ్ క సికడుక జయెనాయ్”మెన,జోకెఁయఁక కి అనెన్ నే జెతి రితి సబగేర్ తెంతొ
జోక ఉదడ గెల.

చెంగిల్ జలొమానుస్కయేసు దయిరిమ్ కెరిల్సి
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35జోమానుస్క వెలెల్లమానుస్ల్ ఉదడిల్ సిచచ్ కెరిల్స్ చి రిసొయేసు సూన కెర,జోకచజ దెక, “మానుస్జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుయి నంపజా అసిస్సి గే?” మెన పుసిలన్. 36జోమానుస్ యేసుక “బాబు, ఆఁవ్
జోక నంపజంక ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. జో కేతె?” మెనపుసిలన్, చి 37యేసు జోక, “తుయిజోక దెక అసిస్సి.
తుచి తెన్ అపెప్ లటట్బొత్ సొ జొయియ్.” మెలన్. 38జోమానుస్ “పబు, ఆఁవ్ నంపజతసి” మెన జొకర బకి
కెరొల్ .

39తెదొడియేసు ఒతత్ తిలమానుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి రితి
జతయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ జెతికయ్, గుడిడ్ జలమానుస్ల్ దెకితతి, చి గుడిడ్ నెంజిలమానుస్ల్ గుడిడ్ రితి
జతతి”మెనసంగిలన్. 40జలె,జోచిపాసితిల పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ఈంజ కోడు సూన కెర “అమ్ క
కి ‘గుడిడ్ మానుస్ల్’ మెన తుయి సంగితసి గే?” మెన యేసుక 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 సంగితసి మెలె, మెండల్ సాడు ఏక్ తిలె, ఎకిక్లొ జా కెర
గుముమ్మ్ వాట్ నే గెతె, కూడ్ డేఁవ పెసిలె, జోచోరు జయెదె. 2 గని గుముమ్మ్ వాట్ కో పెసెదె దే, జొయియ్
గొవుడు జయెదె. 3జాసాడుక గుముమ్మ్ రకితొసొ ఎకిక్లొ తిలె, గొవుడుక వాట్ తయెదె. జో గొవుడుచి
అవాడ్ జో రకిత మెండల్ కి చినుల, చి జో రకిత మెండల్ క జో నవొవ్ తిఁయ తయెదె, చి జోవయింక జో
రోజుక బార్ కెరెదె. 4జొయియ్ సొంత రకిత మెండల్ క బార్ కెరెల్, జో కేనె ఉదడెదె గే, జేఁవ్ గెచుచ్ల. కిచొచ్క
మెలె, జేఁవ్ నంపజలొ గొవుడుచి అవాడ్ జేఁవ్ చినితతి. 5 వేర మానుస్ అయ్ లె, జోవయించి అవాడ్
నేన్ తి, చి నంపజతి నాయ్, చి ఉటట్ నిగుల” మెనయేసు సంగిలన్. 6 *జలె, యేసు జా సంగిలే కి, జేఁవ్
వెలెల్లమానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవ్
7జాకయ్యేసు జేఁవ్ క అనెన్, “ఆఁవ్ తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిలి

మెండల్ సాడె పెసితి గుముమ్మ్ ఆఁవివ్. 8అంచి కంట అగెగ్ అయ్ ల గొవుడుల్ ఎతిక్జిన్ చోరుల్ , చోరల్స జల.
మెండల్ జోవయింక అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 9దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవివ్. ఆఁవ్ తిలి గుముమ్మ్ వాట్
కో పెసుల గే, రచిచ్ంచుప జవుల, చిజాసాడు జోవయించిసొంతటాన్ జయెదె, చి పెసుక బార్ జంక జతె
తవుల, చి చెంగిల్ అనిన్మ్ జోవయింక దొరుక్ జతె తయెదె. 10చోరు, జలె, ఆరి మెండల్ క చోరుక, కండ
గెలుక, పాడ్ కెరుక జెయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కిచొచ్క అయ్ లయ్మెలె, అంచ మెండల్ జలమానుస్ల్ క
‘జితు, ఎదిలి చెంగిల్ †జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జవుస్’మెనయ్అయ్ లయ్.

11 “ఆఁవివ్ చెంగిలొ గొవుడు జయిందె. గొవుడు చెంగిలొచొ జలె, మెండల్ కిచొచ్ పమాదుమ్ జతి రితి
జలె, జోవయింక ‘మొరు నాయ్. జితు’ మెన జొయియ్ అడుడ్ జా, జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ జోచి
జీవ్దామొరెదె. ఆఁవ్ కి దసిస్ జయిందె. 12ఎకిక్లొ జవుస్ నిజుమ్తిలొగొవుడు నెంజితె, ఆరి డబుబ్ల్ క
జవుస్ మంద రకిలె, జేఁవ్ మెండల్ జోచ సొంత మెండల్ నెంజిలి రిసొ, మెండల్ క మారితొ కిచొచ్ జవుస్
జంతు అయ్ లె, కూలిక రకితొ జో మానుస్ ఉటట్ నిగ, మెండల్ నసుట్ మ్ జతి రితి ముల దెయెదెచి. ఉటట్
నిగిలె,జోజంతు కేన్మెండక దెర,తిలమెండల్ క చెదురప్ కెరెదె. 13జోవేరమానుస్ కిచొచ్క దసిస్ ఉటట్ నిగ
మెండల్ క మాలఙ్ కెర ములెదె మెలె, ఆరి డబుబ్ల్ కయ్ రకితయ్ చి రిసొ. జోచ సొంత మెండల్ నెంజితి,
చిమొరెల్ కి జిలె కి,జోకబాదనాయ్.

* 10:6 10:6 జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చోరుల్ ’ ‘వేర మానుస్ల్’ మెన్ తయ్. జోకయ్ ‘గొవుడు’ మెనంతయ్. † 10:10 10:10
‘చెంగిల్ జీవ్’మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవు. యోహాను 3:15.
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14“ఆఁవ్ జలె,చెంగిలొగొవుడు. 15అంచొఅబొబ్ అంకజానె, పేమ కెరయ్. ఆఁవ్ కి అబొబ్కజానిపేమ
కెరసి. దసిస్, అంచ మెండల్ క ఆఁవ్ జాని, పేమ కెరసి. జేఁవ్ కి అంక జాన్ తి, పేమ కెరతి. అనెన్, జేఁవ్
అంచమెండల్ జలమానుస్ల్ క ‘మొరు నాయ్, గని జితు’మెన ఆఁవ్మొర గెచిచ్ందె.

16 “అనెన్, వేర దేసిమ్ లుచ వేర పెజల్ చమానుస్ల్ అంక నంపజా అంచ మెండల్ జవుల. జోవయింక
కి అంచి మందయ్ బెదవనుక అసెస్. జేఁవ్ కి అమ్ చి అవాడ్ సూన జెవుల. అయ్ లె, జేఁవ్ కి ఈంజేఁవ్
కి ఎకిక్ మంద జవుల, చి జేఁవ్ ఎతిక్క ఆఁవ్ ఎకిక్లొ గొవుడు జయిందె. 17జలె, అంచ మెండల్ జలసక
రచిచ్ంచుప కెరి రిసొమొర గెచిచ్ందె చి రిసొ అబొబ్ అంక ఒగగ్ర్ పేమ దెకితయ్, చిమొర గెలె కి, అనెన్ జీవ్
జా ఉటిట్ందె. 18మానుస్ల్ అంకమార గెలె కి, ఆఁవ్ నే ఒపిప్లె నెతిరి. గని, అంచి ఇసుట్ మ్ కయ్మొరిందె.
అంచి ఇసుట్ మ్ క మొరుక అదికారుమ్ అసెస్, అనెన్, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క కి అంక అదికారుమ్ అసెస్. జా
ఎతిక్ ఆఁవ్ నెరవెరుస్ప కెరుక మెన అంచొ అబొబ్ తియారిల్ కామ్”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

యేసుచి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జలిసి
19 యేసుచ ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ యూదుల్ చ ఒతత్చ వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జల.

20జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్, “జోక బూతుమ్ దెరిల్ రిసొ వెరి జా అసెస్. జోచ కొడొ అమ్ కిచొచ్క సూనుక?”
మెన సంగిల. 21అనెన్ సగుమ్ జిన్ “ఇస కొడొ బూతుమ్ దెరల్ కొడొ నెంజితి. అనెన్, గుడిడ్ జలమానుస్ల్ క
చెంగిల్కెరుకబూతల్దెరల్సకసెకితయెదెగే? నాయ్, గెద?” మెనసంగిల. 22ఇదిల్పడొత్ ,అనెన్క్పండుగు
అయ్ లి. ‘ఎకిక్ దేముడుకయ్తవుస్’మెనపూరుగ్ మ్పొది దేముడుచి గుడి సుదిద్ కెరిల్ ఏక్ కామ్ చి గురుచి
పండుగు,జా. 23చలిల్ పొదిజా,జలె,దేముడుచి గుడితెచిరానొజలొసొలొమోనుపూరుగ్ మ్ చొచినావ్తిలి
వెలిల్ పేడితెయేసు బులెత్ తతికయ్, 24యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోచి సుటుట్ నంత బెర జా, జోక అనెన్
పరిచచ్ కెరుక దెరల్. కిచొచ్మెనపుసిలమెలె, “అనెన్ కెతిత్ దీసల్ అమ్నేన తతి రితి కెరె? తుయి రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ జలె, అమ్ క సొసుట్ మ్ సంగు!” మెన సంగిల. 25జలె,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. 28దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి,మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
జితి వరుమ్జోవయింక ఆఁవ్ దెతసిచి రిసొ, జేఁవ్ కెఁయఁక కి సిచచ్ జతిమొరున్తె గెతినాయ్,అనెన్, కో కి
జోవయింక అంచి అతిత్ తెంతొ ఉరుల్ క నెతిరి. 29అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింక అంచి అతిత్ సొరప్ కెర
దిలన్. జొయియ్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ చి రిసొ,జోఅంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి అతిత్ తెంతొ జోవయింక కో
కి ఉరుల్ క నెతిరి. 30ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్ ఎకిక్”మెనయేసు వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగిలన్.

31యేసు ఇసి సంగితికయ్, ‘జోక పతల్ తెన్ పెటమార గెలుమ’మెన,జాదీస్ చి రితి వెలెల్లమానుస్ల్
పతల్ వెంటల్. 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
33వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక, “కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ కెరిల్ రిసొ పతల్ గలమారుమ్ నాయ్, గని తుయి రితొయి
మానుస్ దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్సంగుక,జోచివిలువ కడిల్ రిసొయి,జావెలిల్ తపుప్కయ్”మెనసంగిల.

34-35జాకయ్యేసు జోవయింక ఇసిమెన జబాబ్ సంగిలన్,
“తుమ్ క ‘దేముడుల్ జసెత్’మెన సంగిలయ్
మెన జోవయించ కబురుల్ సూన సికడల్ మానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ చి ‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లొ, గెద? జో దేముడు రెగడ్య్ లిసి కోమానుస్ పిటట్వుక నెతిరి, గెద. 36జలె, 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
‡ 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 కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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కీసి సంగుక జయెదె! 37ఆఁవ్ 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,ఆఁవ్జోఅబొబ్చి పెటిట్ తిలిసి చినితె,
చి తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె” మెనయేసు సంగిలన్. 39యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్
జోక దెరుక దెకిల, గని జోవయించి అతిత్ దెరున్ నే సేడెత్ బార్ జా ఉటట్ గెలన్.

40యేసు ఉటట్ గెచచ్, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచచ్, అగెగ్ యోహాను బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ తె టాన్ తె
సగుమ్ దీసల్ ఒతత్ తిలన్. 41ఒతత్ తతికయ్, మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోతె జా కెర, కిచొచ్ మెన సంగితె తిల
మెలె, “దేముడుచి అదికారుమ్ క గురు దెకయ్ త కమొ కేన్ కియోహాను కెరె నాయ్, గని ఈంజొయేసుచి
రిసొజో సంగిలిసి ఎతిక్ సతిత్మ్!” 42ఒతత్ తిలస బలేగ జీనయేసుక ఒతత్ తెన్ నంపజల.

11
లాజర్మెలొమానుస్మొర గెలిసి

1లాజర్ మెలొ ఎకిక్లొ జొరొజ్ సేడల్న్. జో కేన్ గఁవివ్చొ మెలె, మరియమార మెల దొగుల బేనిస్వొ చి
బేతనియ గఁవివ్చొ. 2పడొత్ తేర్ బోద ఎకిల్యేసుక తేల్ గాఁస,జాచి సెండి తెన్ జోచ చటొట్ పుంచెదె. జయియ్
ఈంజమరియజయెదె. జొరొజ్ సేడొల్సొ జేఁవ్ చొఅనొన్సి జయెదె.

3 జలె, లాజర్ చ బేనిస్వొ “పబువ, తుయి పేమ కెరొసొ జబుబ్ సేడ అసెస్” మెన యేసుతె కబుర్
తెదయ్ ల. 4 గని యేసు ఈంజ కబుర్ సూన, “ఈంజ జబుబ్ సేడిల్సి జో మొరి రిసొయి నాయ్, గని
దేముడుచి నావ్ గవురుమ్ జతి రిసొయి, ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ చి అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొయి” మెన,
సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 5మారక, జాచి బేనిస్క, లాజర్ క, యేసు బలే పేమ తిలొ, 6 గని లాజర్ ‘జబుబ్ తెన్
అసెస్’మెన సూనెల్ కి,జోతిలిటాన్ తెయేసు అనెన్ దొరతితాఁ గెలొ.

7జా దొరతి గెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ క, “యూదయ పదేసిమి అనెన్ గెచుచ్మ!” మెనయేసు సంగిలన్.
8 జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజ మదెనె యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తుక పతల్ గల
మారుక ఉచరె తిలె కి, తుయి అనెన్ ‘ఒతత్ గెచిచ్ందె’ మెన ఉచరసి గే?” మెన బియఁ గెచచ్ జోక సంగిల.
9యేసు జోవయింక, “ఒండి మెదెద్నె పాసి పాసిబార గంటల్ చి ఉజిడి తయెదె, గెద? దసిస్ జలె, జాబార
గంటల్ చి ఉజిడి తిలె పొదిమానుస్ ఇండిలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి రిసొ జోక వాట్ డీసత్య్, చి సేడె
నాయ్. 10 గని, జేఁవ్ అందరె ఇండిలె, ఉజిడి నెంజిలి రిసొ జేఁవ్ సేడుల”మెన సంగిలన్.

11యేసు జోవయింక దసిస్ సంగ అనెన్, “ఆఁవ్ పేమ కెరొల్ లాజర్ నిజ అసెస్, గని జోవయింక ఉటట్వుక
గెతసి” మెలన్, చి 12 సిసుస్ల్ “దసిస్ జలె, పబు, జో నిజ తిలెగిన, చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్ బాద నాయ్”
మెలె. 13జలె, ‘నిజఅసెస్’మెనజోమొరిల్స్ చి రిసొయేసు సంగ తిలన్. గని, ‘మాములుమ్నిజతతిస్ చి
రిసొ సంగితయ్’ మెన సిసుస్ల్ ఉచరతి. 14తెదొడి “లాజర్మొర గెచచ్ అసెస్” మెనయేసు జోవయింక
సొసుట్ మ్సంగ, 15అనెన్, “జోమొరగెలిపొదిఆఁవ్ఒతత్ నెంజిలిసిచెంగిలి. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ చిరిసొయి.
మెలె,అంచి రిసొతుమ్ దయిరిమ్తెన్ నంపజతి రిసొఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతయ్. అలెల్,జోతె గెచుచ్మ!”
మెన సంగిలన్.

16 ‘కలవ్ల్ జెరిమ్లొసొ’ మెలి ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమామెలొ సిసుస్డు, జలె, తిల సిసుస్ల్ క, “జొమమ్,
ఆమ్ ఇనెన్తెన్మొర గెచుచ్క గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ బార్ జల.

యేసు లాజర్ చ బేనిస్వొ తెన్ సంగిలిసి
17 జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ పాసి అయ్ లె, యేసు కిచొచ్ కబుర్ సూనొల్ మెలె, ‘లాజర్ క మెసెన్ రోవ చెతత్ర్

పొదుల్ జా అసెస్’ మెన సూనల్న్. 18 జలె, జా గాఁవ్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ పాసి పాసి ఎకిక్
దొనిన్ మయిలు దూరి అసెస్. ఒగగ్ర్ దూరి నాయ్, 19 చి జేఁవ్ చి అనొన్సి మొరిల్ రిసొమారక 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. 21మారజోక దసుస్ల్
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జాజొకర, యేసుక, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ అనొన్మొరొ నాయ్. 22 గని అపెప్ కి తుయి
దేముడుతె కిచొచ్ సంగిలే కి తుక దెయెదెమెనజాని”మెన సంగిలి.

23యేసు జాక, “తుచొ అనొన్ది అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్దె” మెలన్. 24మార జలె, జోక “ఈంజ లోకుమ్
ఇసి తతిస్ చి ఆకర్ దీసిక, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి దీసిక, అనొన్ అనెన్
ఉటెట్దెమెనజాని”మెనసంగిలి. 25చియేసుజాక, “మొరగెలసకఉటట్య్ లొసొ,దొరుక్ జలిజీవ్దెతొసొ
ఆఁవివ్. అంక కో నంపజా గెచుచ్ల గే జోవయించి ఆఁగ్ మొర గెలె కి, జివుల. 26 చి, కో అంక నంప తెన్
జితతి గే, సిచచ్ జతిమొరున్తె కెఁయఁక కి గెతి నాయ్. అమమ్, ఈంజ కోడు తుయి నంపజతసి గే?” మెన
పుసిలన్. 27మారయేసుక “నంపజా అసిస్ పబు. ఈంజ లోకుమ్ తె జెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ తుయిమెన, దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయిమెన నంప తెన్ అసిస్”మెన ఒపప్న సంగిలి.

28 జలె, మార ఇసి సంగిలి బేగి, యేసుక ఒతత్ ముల దా గెరి గెచచ్, “గురుబాబు జా అసెస్. తుక
బుకారయ్” మెన బేనిస్ జలి మరియక తిరీమ్ సంగిలన్. 29మరియఈంజ కోడు సూన, చటుక్న ఉటట్ ,
యేసుతె గెచుచ్క బార్ జలి. 30ఈంజ మదెనె, యేసు కేనె అసెస్ మెలె, మారజోక దసుస్ల్ జా ముల దిలి
టాన్ తె రక అసెస్. గఁవివ్ జెంక నేతయ్.

31మరియచటుక్నబార్జతికయ్,జాతెజాతాజాకబురియయ్ తెతిలయూదుల్దెక, “మెసెన్ ఏడుక
గెతయ్, కిచొచ్గె”మెనఉచర,జాచి పటిట్ గెల.

32జలె,యేసు తిలిస్ తెమరియపాఁవ కెర,జోక దెక జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది
జలె, అంచొ అనొన్మొర గెతొనాయ్”మెన సంగిలి.

33జా ఏడిత్సి, జేఁవ్ తెన్ అయ్ లయూదుల్ ఏడిత్సి దెక, యేసు కనాక్రుమ్ జా జోచి ఆతమ్తె బాద సేడ,
34 “జోక కేనె రోవిలదు?” మెనపుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “జా దెకు, పబు!” మెన సంగిల.

35యేసు ఆఁసుమ్ గేడవ ఏడల్న్. 36జోఏడిల్సి దెక, ఒతత్ తిలయూదుల్ సగుమ్ జిన్ “ఆదె,జోవయింక
కెదిద్ పేమ తిలొ, ఈంజొ!” మెన దెకయ్ ల. 37 జోవయింతె అనెన్ సగుమ్ జిన్, మాతుమ్, “జో గుడిడ్
మానుస్చ అంకివొ డీసయ్ లొ, గెద. జలె,లాజర్ నేమొరి రితి కెరొ జలె”,మెన సంగిల.

యేసు లాజర్ క జియడిల్సి
38 తెదొడి యేసు జోచి ఆతమ్తె అనెన్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ కనాక్రుమ్ జా, మెసెన్ పాఁవిలన్. ఈంజ మెసుస్న్

కీసిచి మెలె,మెటట్య్ తిలిసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ గది. జాడొలిమ్ కెరిల్స్ క డంక తిలిసి వెలొల్ పతుత్ రు. 39యేసు,
“పతుత్ రు కడ గెల!” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్, మొర గెలొసొచిమారమెలి బేనిస్ జోక “పబు, జోమొర
గెచచ్ చెతత్ర్ పొదుల్ జలి! పీనుమ్వాసెన పెటెత్ తయెదె!” మెన సంగిలి. 40యేసు జాక “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్
సంగిలయ్ గే, తుయి నంప తెన్ తిలెగిన, దేముడుచి గవురుమ్ సెకిచి రుజుజ్ దెకితె.” మెన ఇదిల్ గోల
కెరల్న్.

41జలె, పతుత్ రు కడ గెల, చియేసు ఆగాసుమ్ పకక్ దెక “ఓ బ, తుయిఅంచి ఆస సూనల్ది మెన అంక
సరద్. 42తుచి తెన్ ఆఁవ్ లటట్బిత్సి తుయి కెఁయఁక తెఁయఁక సూన్ తసి మెన ఆఁవ్పూరి జాని, గని తుయి
అంకతెదయ్ లిస్ చిరుజుజ్ దెక నంపజతుమెన, ఇనెన్ టీఁవతిలపెజల్ చిరిసొఇసిచోండిపుటట్వ సంగితసి”
మెన సంగ, గటిట్ఙ ఒరస్, 43 “లాజర్,బార్జా!” మెన బుకారల్న్. 44చిజోమొర గెలొసొ,జోచ అతొత్ చటొట్
బందున్ తెన్ తతె, జోచిమొకెమ్ తువవ్ల్ గుడియవ తతె, బార్ జా అయ్ లొ, చి తిల మానుస్ల్ క యేసు
“కటుల్ యిప,జోక విడద్ల్ కెర!” మెన సంగిలన్.

యేసుకమారుక మెనయూదుల్ అనెన్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5;మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2)

45 మరియ తెన్ జా తిల యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జలె, యేసు కెరిల్సి దెక, జోక నంపజల. 46 గని
జోవయింతె అనెన్ సగుమ్ జిన్, పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్, యేసు కెరిల్సి జోవయింక సంగిల. 47వెలెల్లపూజరుల్
పరిసయుయ్ల్ సబ కెరసక వెసవ దా, “అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? ఈంజొమానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ
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కెరయ్, చి 48 అమ్ జోక నే ములయ్ లె, పెజల్ ఎతిక్జిన్ జోక నంపజా గెచుచ్ల. చి రోమ్ దేసిమ్ చ
సయ్ నుయ్మ్జా కెర, అమ్ చి దేముడుచి గుడి కి అమ్ చి ఒండి దేసిమ్ కిపాడ్ 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 చయూదుల్ అమ్ చి దేసిమ్పాడ్నేజతి రితి ఎకిక్లొమొరెల్ తుమ్ క చెంగిలి”మెనసంగిలొ.
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
జోవయించిబెదవంతి రిసొయిమొరుక తిలి. 53జలెజాదీసితెంతొ, ‘యేసుక కీసిమారుమ’మెన, వెలెల్ల
మానుస్ల్ కుట ఉచరె తిల.

54జలె, జోమొరి సమయుమ్ జెంక నేతయ్ చి రిసొయేసు, యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తిలిస్ తె నే
బులెత్, ఒతత్ తెంతొవెలిల్ బయిలు పకక్, ఎపాయిమ్మెంతి గఁవివ్ ఉటట్ గెచచ్,జామదెనెజోవయించసిసుస్ల్
తెన్ ఒతత్ తా గెల.

55 యూదుల్ చి జా వెరిస్చి *పసాక్ పండుగు పాసి జా అయ్ లి. జా పండుగు నే జెతె అగెగ్, సుదిద్
కెరనుక మెన, యూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోవయించ జోవయించ గఁవివ్లె తెంతొ యెరూసలేమ్ తె జా అసిత్.
56దేముడుచి గుడితె గెలసయేసుక రకితె అసిత్. ఒతత్ రకితె తా కిచొచ్ మెన లటట్బంతె అసిత్ మెలె, “తుమ్
కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్ వేల పండుగ్ క జెయెనాయ్ గే?” మెన లటట్బంతె అసిత్. 57 కిచొచ్క మెలె, జామదెనె
వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ జోక జేలి కెరుక మెన ఉచర “జో కేనె తయెదె గే కో జానెల్, అమ్ క సంగ!”
మెన పెజల్ క ఆడ దా అసిత్.

12
యేసుక వాసెన తేల్ గాఁస దిలిసి
(మతత్ 26:6-13;మారుక్ 14:3-9)

1*పసాక్పండుగ్ కసొవువ్పొదుల్అగెగ్,యేసుబేతనియగఁవివ్అనెన్ఉటట్ అయ్ లన్. జాగఁవివ్యేసు
జియడొల్ లాజర్ అసెస్. 2జలె, యేసు ఒతత్ తతికయ్, జోచి రిసొ విందు దిల. మారజొగిడిల్, చియేసు తెన్
అనిన్మ్ కయ్ లసతె లాజర్ తిలన్. 3జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెస తిలిస్ తె, జలె, మరియ ఒగగ్ర్ విలువ తిలి ఏక్
ఎదిలి చెంగిల్ వాసెన తేల్ ఆన్ లి. ఆన, యేసుచ చటొట్ తె గాఁస, జాచి సెండి తెన్ పుంచిలి, చి ఒండి గెరి
జా తేల్ చివాసెన బెరిల్.

4 జలె, ఇసక్రియోతు యూదా మెలొయేసుచ సిసుస్ల్ తె తా, జో కి ఒతత్ అసెస్. కొనొస్ మెలె, జో పడొత్
విరోదుమ్ సుదల్ తె యేసుక దెర దెయెదె. జలె, యేసుక మరియ జా తేల్ గాఁసిత్కయ్, 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, చిజా డబుబ్ల్ జో చోర కంక అలవాట్జా తిలొ.

7జలె,యూదాజాకోడు సంగితికయ్,యేసుజోక, “జాకగోల కెరునాయ్. అంక †రోవితిదీసికచికామ్ క
ఈంజ గురు తతి రితి జా, జా తేల్ తిఁయ దా తిలి. తవుసు. 8 బీద సుదల్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి
తెన్ తవుల చి రిసొ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పొది జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కెఁయఁక
తెఁయఁక తుమ్ చి తెన్ ఇసి తయెనాయ్”మెన సంగిలన్.

9యెరూసలేమ్ తె ‡పండుగ్ క బెర తిల యూదుల్, జలె, యేసుచి రిసొ, జో ‘బేతనితె లాజర్ తె అసెస్’
మెన సూన కెర,యేసుక దెకుక మెన, చిజో జియడొల్ లాజర్ క దెకుక మెన ఒతత్ ఉటట్ అయ్ ల.
* 11:55 11:55 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 12:1 12:1 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
† 12:7 12:7 పసాక్ పండుగ్ క కీసిమెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్,ఈంజ జెతెతిలి పసాక్ పండుగ్ కయేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తి
అరిప్తుమ్ జయెదె. ‡ 12:9 12:9 2:13చి ఎటొట్ చి కోడుక దెక.
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10-11 జాకయ్, ‘లాజర్ క జియడిల్సిచి రుజుజ్ దెక ఒగగ్ర్ జిన్ అమ్ చి ఆచారిమ్ ముల దా యేసుక
నంపజతతి’మెన వెలెల్లపూజరుల్ బియఁ కెర,లాజర్ క కిమారుక ఉచరల్.

యేసుయెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ
(మతత్ 21:1-11;మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-40)

12 ‘యేసుయెరూసలేమ్ తె జెతయ్’ మెన పండుగ్ క బెర తిలమానుస్ల్ అనెన్క్ దీసి సూన కెర, 13 ‘జో
తెన్దసుస్ల్ జమ్ దె’మెన, పటున్మ్తెంతొబార్జా కజురుమ్ రూకుల్ చమటట్ల్మోడదెరన వటెట్ జాతా,
యేసు పాసి అయ్ లి పొది “అమ్ చొ పబుచి నావ్ తెన్ జెతొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జొఒర, జొఒర! అమ్ చి
ఇసాయేల్ చ పెజల్ చొరానొక ఓసనన్, ఓసనన్!” మెనజోచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల.

14-15జలె, ‘జరుగ్ జయెదె’మెన దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్ దేముడు రెగడ్య్ లి తిలిసి జరుగ్ జలి. కీసి
మెలె,యేసు ఏక్ గాడెద్ పిలల్ దొరుక్ కెరన, వెగ, పటున్మ్ తె అయ్ లొ.
“ఓ §సీమోనుచి దువిసి, తుయిఅనెన్ బి నాయ్!
గాడెద్ పిలల్తె వెగ, తుమ్ చొరానొ జెతయ్!”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

16ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతె తిలి పొదియేసుచ సిసుస్ల్ కి అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. గనియేసు దేముడు
అబొబ్స్ తె అనెన్ వెగ గెలి పడొత్ , యేసుక ఇసి జలి, చి జోచి రిసొ దేముడు అబొబ్సి జా కోడు రెగడ్వ తిలన్
మెన ఉచార కెరల్.

17 జలె, యేసు జో లాజర్ క మెసుస్న్ తెంతొ బుకారా జియడ తిలిస్ తె బెర తిల మానుస్ల్ జేఁవ్ జా
ఇసి సొంత దెకిలిస్ క అపెప్ సాచి సంగితె తిల. 18యెరూసలేమ్ తెచ పెజల్ కిచొచ్క యేసు తెన్ దసుస్ల్
జంక బార్జాతిలమెలె,లాజర్ కయేసు జియడజోచిఅదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిస్ చి రిసొ సూన తిల.
19పెజల్యేసుక నంపజతతిమెనపరిసయుయ్ల్దెక, “అయొయ్,జోవయింకపిటట్య్ తిసిఅమ్అనెన్ 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 చమానుస్ల్ ఒతత్ అయ్ ల. 21జేఁవ్
జలె, గలిలయతె తిలి బేతస్యిదా గఁవివ్చొ పిలిప్ మెంతొ యేసుచొ సిసుస్డు ఎకిక్లొక చజ కెర జోక
“బాబు, యేసు తెన్ లటట్బుక మెన అయ్ లమ్” మెన సంగిల. 22 చి పిలిప్ అందెయ మెలొ సిసుస్డుక
సంగ, జేఁవ్ దొగులయేసుతె జా,జోక సంగిల.

యేసుమొర గెచుచ్క తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
23యేసుక జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ జా కబుర్ సంగితికయ్, జో జోవయింక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్

అయ్ లొసొ గవురుమ్ జతి సమయుమ్ జా అసెస్. 24 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి
మెలె,గోదుమ్ గిడడ్ జవుస్ పంటొదెరుక జలె, బుఁయెయ్ సేడచొపొప్ కుసుడ గెలెకయ్జయెదె. దసిస్ తొలితొ
మొరిల్ రితి నే జలెగిన, ఎకిక్ గిడడ్య్తాఁ గెచెచ్దె. గని దసిస్మొరిల్ రితి జలె, ఒగగ్ర్ పంటొ దెరెదె.

25 “జోచి జీవుక జో కో పేమ కెర రచిచ్ంచుప కెరనుక ఉచరుల గే, జోచిపానుమ్పాడ్జా గెచెచ్దె, గని
ఈంజ లోకుమ్ తె కో జోచి సొంత జీవుక విలువ నే దెకితె దేముడుక నిదానుమ్ కెరుల గే, జోచి జీవు జోక
దొరుక్ జా, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ జివుల. 26 అంచి సేవ కో కెరుల గే, అంచి పటిట్
అయ్ లి రితి ఆఁవ్ కెరి రితి కెరుక, చి ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే, అంచొ సేవ కెరొసొ ఒతత్య్ తంక. కో అంచి
సేవ కెరుల గే,జోక కచితుమ్ దేముడు అబొబ్ గవురుమ్ కెరెదె.

27 “ఓ బ, అపెప్ అంచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద జతసి. ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ సంగుక? ‘ఓ బ,ఈంజ సమయుమ్ చి
కామ్అంకపిటట్వు’మెనసంగుక గే? నాయ్,నెంజె. ఈంజకామ్ చిరిసొయి,సమయుమ్ చిరిసొయిఈంజ
లోకుమ్ తెఆఁవ్అయ్ లయ్, గెద? 28ఓబ,తుచినావ్ క గవురుమ్కెరను”మెనదేముడుఅబొబ్స్ కపారద్న

§ 12:14-15 12:14-15 ‘సీయోనుచి దువిసి’మెలె,యూదుల్మొతుత్ మ్ క టాలి జయెదె.



యోహాను 12:29 191 యోహాను 12:40

కెరల్న్, చి బేగి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జో దేముడు జోచి అవాడ్ సూనయ్ లన్. కిచొచ్ మెన సూనయ్ లన్ మెలె,
“అంచి నావ్ క గవురుమ్ కెర అసిస్, చి అనెన్ గవురుమ్ కెరనిందె”మెన సంగిలన్.

29పాసి టీఁవ తిల జనాబ్ సూనల్, చి “ఉరుమ్ల్ కెరిల్” మెన జోవయింతె సగుమ్ జిన్ సంగిల. అనెన్
సగుమ్ జిన్,మాతుమ్, “దేముడుచిదూతఎకిక్లొజోతెన్లటట్బల్న్”మెనసంగిల. 30యేసుజోవయింక,
“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 రిసొఈంజ లోకుమ్ చ తీరుప్
జవుల. అపెప్ జరుగ్ జంక తిలిస్ చిరిసొ,ఈంజలోకుమ్ కఅపెప్చిమటుట్ క ఏలుప కెరొసయ్ తానుకబార్ కెర
పెలవ దెయెదె. 32అనెన్, మానుస్ల్ అంక బుఁయి తెంతొ ఉకుక్ల టీఁవడిల్ పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్ తెంతొచ
మానుస్ల్ క అంచితె బుకారా ఆనిందె” మెన ఒతత్ తిలసక యేసు సంగిలన్. 33 ‘ఉకుక్ల టీఁవడిత్ పొదిక’
మెలి కోడుతె కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ఏక్ *సిలువతె మానుస్ల్ యేసుక టీఁవడెల్, మొరెదె. జో సంగిలిస్ తె
జయియ్ అరుద్ మ్.

34 జలె, యేసు జా కోడు సంగితికయ్, జనాబ్ తెచ మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జా కిచొచ్ మెల మెలె,
“ ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ నే మొరె కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెచెచ్దె’ మెన †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె తిలిసి సూన అసుస్మ్. గని తూయి జలె, ‘ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక ఉకుక్ల టీఁవడుక అసెస్’ మెన తుయి సంగితసి. దసిస్ జలెమానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
కీసుత్ జయెదె గే, నెంజె గే?” మెన అనామ్నుమ్ జల.

35జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,యేసు జోవయింక, “అనెన్ సగుమ్ దీసల్ అంచి ఉజిడి తుమ్ చి తెన్ తయెదె.
తుమ్ అందర్ బుదిద్క దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ, ఈంజ ఉజిడి తతె తుమ్ ఈంజ ఉజిడ్ తె ఇండ. కిచొచ్క మెలె,
అందర్ తెకో ఇండుల గే, కేనె గెతతి గే నేన్ తి. 36తుమ్ఉజిడ్ చపుతత్రుల్ జతి రిసొ,ఈంజఉజిడితుమ్ తె
తతె ఎద ఈంజ ఉజిడ్ కపూరి నంపజంక దెర”మెనబోదన కెరల్న్. యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్
తెంతొబార్జా,యూదుల్ నే చజితి రితి లుంకిల్ రితి తిలొ.

యూదుల్ నే నంపజలిస్ చి రిసొచి కోడు
37యేసు జోవయించిమొకెమ్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త ఎతిత్వాట్ కమొ కెర తిలె కి, జోక జేఁవ్

నంపజతినాయ్. 38జేఁవ్ నే నంపజతిసి కిచొచ్కమెలె,యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగిడిల్ కోడు
నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి.
“ఓ పబువ,అమ్సంగిలి తుచి కబుర్ సూనెల్ కి, కో నంపజాఅసిత్? కోయినాయ్. తుచి అదికారుమ్ క రుజుజ్

దెకయ్ త కమొదెకిలెకి,జోవయించిజా సెకి కో చిన అసిత్? కోయినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 39జాకయ్ యేసుక నంపజంక నెతిరల్. 40 పడొత్ జోవయించి సిచచ్చి రిసొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో పబు రెగిడ్య్ లిసి అనెన్క్ తె కి జయియ్ అరుద్ మ్.
“జోవయించ అంకివొ గుడిడ్ కెరిల్ రితి కెర,
జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిలి రితి దేముడు కెర అసెస్.
‡‘జోవయించ అంకివొ దెకుత్ నాయ్,
జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్,
ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నఙనుక బుల జెతు నాయ్’మెన అంచి సెలవ్”
మెన పబు రెగడ్య్ లి కోడు.

* 12:33 12:33 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవులజా సిచచ్ జతొమానుస్క
జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్బందదా, 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 రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయి పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్
మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 12:40 12:40 నెంజిలె. “నెంజిలె జోవయించ అంకివొ దెకిత, జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్ చెంగిల్
కెరి వరుమ్ నఙనుక పసుల జెత”.
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41యెసయాపూరుగ్ మ్ చొ కీసి ఇసిమెలన్మెలె, దేముడు దెకయ్ లి సివన్తెయేసుచి గవురుమ్ చి గురు
దెక తిలొ, చిజోచి రిసొ రెగిడల్న్.

42యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నే నంపజలెకి, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ 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.

44జలె, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి కేక్ గలయేసు కిచొచ్ మెనబోదన కెరల్న్ మెలె, “కో అంకయ్నంపజతతి
గే, ఎకిక్ అంకయ్ నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొక నంపజతతి. 45 అంకయ్ కో దెకితతి గే, అంక
తెదయ్ లొసొక దెకితతి.

46 “ఈంజ లోకుమ్ తె కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె, అందర్ బుదిద్ ఇండిత ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క
‘దసిస్ తతుత్ నాయ్, గని అంక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన దొరుక్ జలి ఉజిడి తా ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్. 47అంచ కొడొ కో సూన్ తతి గని కెరి నాయ్ గే, జోవయింక ఆఁవ్ తీరుప్ కెరి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ తెఅయ్ లిసిఈంజలోకుమ్ చకతీరుప్ కెరసిచచ్ కెరి రిసొనాయ్, గనిజోవయింక
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 తిసిఅసెస్. మెలె,ఈంజలోకుమ్ చక తీరుప్ కెరిజాఆకర్ దీసిక,ఆఁవ్
అపెప్ సంగిలకొడొజోవయింక కచితుమ్తీరుప్ కెర సిచచ్తెతెదవుల. 49కిచొచ్కమెలె,అఁవివ్ కెరఆఁవ్ కిచొచ్
సంగి నాయ్. ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్యి అంక
ఆడ దా అసెస్. 50 అనెన్ కేనె నాయ్, గని జోచి కోడు కెరిస్ తెయ్ పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతి సెకి అసెస్ మెన కచితుమ్జాని. జాకయ్ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి గే, దేముడు అబొబ్యి సంగిల్
రితి ఆఁవ్ సంగితసి.”

13
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క చటొట్ దోవిలిసి

1ఈంజలోకుమ్ములదాదేముడు అబొబ్స్ తెఅనెన్ ఉటట్ గెతి సమయుమ్అయ్ లిమెనయేసుజానె.
జోఈంజలోకుమ్ తె నిసానల్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క అగెగ్ తెంతొ పేమ కెరయ్, గని అపెప్, *పసాక్ పండుగ్ క ఏక్
దీసి అగెగ్, ఆకర్ ఎదచి జోచి ఎదివాట్ పేమసొసుట్ మ్ దెకయ్ లొ.

2జాసంజె,యేసుజోవయించబారజిన్సిసుస్ల్ తెన్ఎకిక్తెఅనిన్మ్ కెరతి. ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ
యూదా మెలొ పుతుత్ సి జోవయింతె అసెస్. జలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దెర దెంక మెన
సయ్ తాన్యూదాకసికడఅసెస్. 3గని, ‘దేముడుఅబొబ్అంచిఅతిత్ ఎతిక్సొరప్ కెరదాఅసెస్,చిదేముడు
అబొబ్ తెంతొ ఉత అయ్ లయ్, చి దేముడు అబొబ్తెయిఆఁవ్ అనెన్ ఉటట్ గెతసి’మెనయేసు జానె.

4జలె, 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. 5తెదొడి తపెప్లయ్పాని 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,
తుయిఅంచయ్చటొట్ కెఁయఁక కి దోవుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్”మెనఒగగ్ర్ జా సంగిలన్. యేసుజోక, “ఆఁవ్
తుక †సుబుమ్ నే కెరెల్, అంచి రాజిమ్ తె తుక కిచొచ్ వాట తయె నాయ్” మెన సంగిలన్. 9 పేతురు జోక,
“పబు, దసిస్ జలె, అంచ చటొట్ అతొత్ బోడి కి, ఎతిక్ దోవ గెలు!” మెన సంగిలన్.

* 13:1 13:1 పసాక్ పండుగ్ క కీసి మెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్, ఈంజయ్ పండుగు దీసి యేసుయి పాపల్ గెచచ్య్ తి
అరిప్తుమ్ జయెదె. † 13:8 13:8 13:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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10తెదొడియేసుజోక, “కోపానినాయతవుల గే,జోచచటొట్ క పిటట్వ,పూరిసుబుమ్జాతవుల. దసిస్,
ఎకిక్లొక పిటట్వ, తుమ్ ఎతిక్జిన్ సుబుమ్జా అసుస్స్” మెలన్. 11యేసు కిచొచ్క దసిస్ మెలన్మెలె, కో
జోక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెయెదె గే జోజానె. 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. బాదనాయ్. ఆఁవ్ నిజుమితుమ్ చొ గురు, తుమ్ చొ పబు. 14ఆఁవ్ జలె,
తుమ్ చొ పబు తుమ్ చొ గురు జలెకి, తుమ్ క సేవ కెరి ఏక్ గురుక తుమ్ చ చటొట్ దోవితసి జలె, తూమ్జా
గురుచి అరుద్ మ్ కెరన తూమ్ కి ఎకిక్లొచ చటొట్ ఎకిక్లొ దోవిలి రితి జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తంక.
15ఆఁవ్ అపెప్ కెరిల్సి జా గురుకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎకిక్లొక పేమ కెరె తంకయ్. 16తుమ్ క
నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, సేవ కెరొసొ జోచొ ఎజొమానిచి కంట వెలొల్ నెంజె. దసిస్,
తెదయ్ జలొసొ, జలె, జోక తెదయ్ లొసొచి కంట వెలొల్ నెంజె. 17 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు
మెలె,జాబుదిద్ ఇండితె తిలె తుమ్ క చెంగిలి.

విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెయెదె
(మతత్ 26:20-25;మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:21-23)

18 “గని, ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలి బుదిద్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ జసు నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నిసానల్సచి బుదిద్
ఆఁవ్ జాని. అపెప్ జరుగ్ జతిసి కిచొచ్క జయెదెమెలె,
అంచి తెన్ అనిన్మ్ కెరొల్ ఎకిక్లొ అంక తాప్ దిలి రితి కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అపెప్ నెరవెరుస్ప జంకయ్. 19ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క
సంగితసిమెలె,జాజరుగ్ జలి మెలె,జా రుజుజ్ దెక, ‘నిజుమి దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’
మెన అంచి రిసొ తుమ్పూరి దయిరిమ్ తెన్ నంప జసెత్. 20తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్
సంగితసిమెలె,ఆఁవ్ తెదయ్ తమానుస్ల్ క కో నంపజామరియాదకెరుల గే,అంకయ్నంపజామరియాద
కెరిల్ రితి జయెదె. అంకయ్ నంపజా కోమరియాద కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొసొక నంపజామరియాద కెరిల్
రితి జయెదె”మెన సంగిలన్.

21ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కెర, యేసు జోచి మెనుస్తె బాద సేడ, సిసుస్ల్ క కిచొచ్ సాచి సంగిలన్ మెలె,
“తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె ఎకిక్లొ అంక విరోదుమ్ సుదల్ చి
అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెన సంగిలన్. 22 జలె, కిచొచ్ రిసొ సంగితయ్ గే నేన్ తి, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
అనామ్నుమ్ తెన్ దెక దుకుమ్ జల. 23 గని యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు ఎకిక్లొ యేసుచి ‡గుండెచి
ఉపిప్రి పెల వెస అసెస్. 24జాకయ్, సీమోను పేతురు జో సిసుస్డుక సయ్ న కెర, “కచి రిసొ సంగితయ్గే,
సూనఅమ్ క సంగు”మెనసంగిలన్. 25జాకయ్,యేసుచి గుండెచిఉపిప్రి పెలతిలొజోసిసుస్డు “పబు,
కచి రిసొదసిస్ సంగిలది?” మెనపుసిలన్,చి 26యేసుపోడిగండ దెర, “ఈంజపోడిగండరోస్ తెబుడడ్వ
కకక్ దెయిందె గే,జొయియ్”మెనసంగిలన్. సంగ,జాగండ బుడడ్వ కెర, ఇసక్రియోతు సీమోనుచొపుతుత్ స్
జలొయూదాక దిలొ. 27యూదాజా గండ నఙనిల్ బేగి, సయ్ తాన్ జోక దెరల్న్. యేసు జానె, చి “తుయి
కెరుక తిలిసి బే బేగి జరుగ్ కెరు!” మెనయూదాక సంగిలన్.

28యేసుయూదాక కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్గేజాఅనిన్మ్కెరెతిలసతెకోయినేన్ తి. 29గనిజోచిడబుబ్ల్
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,యూదాచటుక్న బార్జా ఉటట్ గెలన్. తెదొడి అందర్ జా తిలి.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా

‡ 13:23 13:23జోవయించవిందుల్ రితఅనిన్మ్ తెబలల్చి సుటుట్ నంత బెంచివొచిఉపిప్రి ఇదిల్ ఎంగడ్ తిలి రితి ఒరుగ్ జా అనిన్మ్ కెరుల.
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31యూదాబార్ జతికయ్, తిల సిసుస్ల్ కయేసు, “అపెప్యిజరుగ్ జతిసి తెన్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొచిగవురుమ్డీసెదె,చిఅంకజరుగ్ జతిస్ చిరిసొదేముడుపబుచిగవురుమ్డీసెదె. 32అంచితె
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, గనియూదుల్ క ఆఁవ్ సంగిలి రితి, ఆఁవ్ కేనె గెచిచ్ందె గే, తుమ్ అపెప్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్.

34 “జలె, తుమ్ క ఏక్ నొవి ఆగన్ దెతసి. కిచొచ్ ఆగన్ మెలె, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. ఆఁవ్
తుమ్ క కెదిద్ పేమ దెకవ అసిస్ గే, దసిస్ తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తంక. 35తుమ్ చితె ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొదసిస్ పేమ కెరెతిలె,తుమ్ క ‘అమ్ చసిసుస్ల్’మెనపెజల్ఎతిక్ చినుల. జయియ్జోవయింక రుజుజ్
తయెదె”మెనబోదన కెరల్న్.

36 తెదొడి సీమోను పేతురు “పబు, కేనె గెతి రిసొ తుయి సంగితసి?” మెన యేసుక పుసిలన్, చి
యేసు జోక, “ఆఁవ్ కేనె గెతసి గే, తుయి అపెప్ అంచి పటిట్ జెంక నెతిరిస్, గని పడొత్ క జెసెత్”మెన సంగిలన్.
37జాకయ్ 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
నిజుమికచితుమ్ఆఁవ్ సంగితసిమెలె. ఆజిరాతిక, కుకుడొ నేవాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోకనేని’మెనతుయితివెవ్రి
అంచి రిసొ సంగితె”మెన సంగిలన్.

14
యేసు సిసుస్ల్ క దయిరిమ్ సంగిలిసి

1 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, తుమ్ చ పెటిట్ చింత గలన నాయ్. దేముడుక నంపజా
దయిరిమ్ తెన్ తా. అంక కి నంప తెన్ తా. 2జో అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి గెరి ఒగగ్ర్ గదివొ అసిత్.
తుమ్ క కి ఒతత్ టాన్ అసెస్. నెంజిలె తుమ్ క సంగితయ్. తుమ్ క జాటాన్ తెయార్ కెరుకయ్ ఆఁవ్ గెతసి.
3ఆఁవ్ 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. జావాట్అమ్ కీసిజానుక
జయెదె?” మెన పుసిలన్, 6 చి యేసు జోవయింక, “ఒతత్ గెతి వాట్ ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి రిసొ దొరుక్ జలి
సతిత్మ్ ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి రిసొ దొరుక్ జలి జీవు ఆఁవివ్. అంక నంపజలెకయ్మానుస్ దేముడు అబొబ్తె
జెంక జయెదె. నెంజిలె కో జెంక నెతిరి. కేన్ వేరవాట్నాయ్. 7అంక తుమ్ నిజుమిజాన్ తసు జలె,అంచొ
దేముడు అబొబ్కయ్జాన్ తసు. అపెప్ తెంతొ తుమ్జోక జానుస్,జోక దెక అసుస్స్”మెన సంగిలన్.

8జలె, పిలిప్ క అరుద్ మ్నాయ్చిరిసొ, “పబు, దేముడు అబొబ్ద్ క అమ్ క దెకవు,చిఅమ్ క అనెన్ కిచొచ్
నాయ్” మెన సంగిలన్. 9యేసు జోక, “ఓ పిలిప్, తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ ఎతిత్ దీసల్ తిలె కి, అపెప్క అంక
చినిస్ నాయ్ గే? కో అంకయ్ దెక అసిత్ గే, దేముడు అబొబ్స్ క కి దెక అసిత్. జాకయ్, దేముడు అబొబ్ద్ క
అమ్ క దెకవుమెనతుయికిచొచ్కపుసుక? 10ఆఁవ్,అబొబ్సిజలొదేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, దేముడు అబొబ్
అంచిపెటిట్ తిలిసి,తుయినంప కెరిస్నాయ్గె? తుమ్ కఆఁవ్సంగితిసిసికడిత్సిఆఁవ్అఁవివ్ఉచరిల్సి నెంజె.
అంచి పెటిట్ తిలొ దేముడు అబొబ్ అంచి అతిత్ జోచ కమొ కెరయ్. 11ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్
అసిస్, దేముడు అబొబ్ అంచి పెటిట్ అసెస్. ఈంజ కోడు నంప కెరు. నెంజిలె, ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ నే నంప
కెరెల్, అంచి అతిత్ జరుగ్ జత కమొక ఉచర నంప కెరు. 12తుమ్ 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 అబొబ్తెఉటట్ గెతసి. 13అంచినావ్తెన్తుమ్ కిచొచ్ నఙితె గే,ఆఁవ్పుతుత్ సి కెరిస్ తె
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి గవురుమ్ డీసుస్మెనయ్, జయిఆఁవ్ జరుగ్ కెరిందె. 14అంచినావ్ తెన్ తుమ్
కిచొచ్ జలెకి నఙిలె కి, జరుగ్ కెర దెయిందె.

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెదవుక తిలిస్ చియేసు సంగిలిసి
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15 “తుమ్అంచి ఉపిప్రి పేమతెన్ తిలె,అంచ *కొడొ రితి ఇండితె తసెత్. 16తుమ్ దసిస్ జలె, దేముడు
అబొబ్స్ క సంగిమ్ దె,చిఅనెన్కొల్ 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. తూమ్మాతుమ్,జోకజానుస్. కిచొచ్కమెలె,జోతుమ్ చితెన్ తతత్య్, †చి పడొత్ క తుమ్ చి
పెటిట్ తయెదె.

18 “తుమ్ క ములిలె, తుమ్ పొరబోదల్ తతి రితి కెరి నాయ్. తుమ్ తె జెయిందె. 19 గడియయ్తిలె,
మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ అంక అనెన్ దెకితి నాయ్, గని తూమ్ అంక అనెన్ దెకితె. మెలె,
ఆఁవ్ జితసిచి రిసొ తూమ్ కి జిసెత్. 20 ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, తూమ్ అంచి పెటిట్
తిలిసి, చిఆఁవ్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలిసి, తెదొడ్ కయ్తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె. 21అంచ ‡కొడొకో సూన కెరుల
గే, జెఁవివ్ అంక పేమ కెరసయ్. కో అంకయ్ పేమ కెరతి గే, అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింకయ్ పేమ
కెరెదె. ఆఁవ్ కి జోక పేమ కెర, అంచి సతిత్మ్ చి రిసొ జోక రుజుజ్ ల్ దెకయిందె, జోక ఆఁవ్ సొసుట్ మ్ సొంత
డీసిలి రితి”మెనయేసు సంగిలన్.

22 తెదొడి యూదా మెలొ ఎకిక్లొ, ఇసక్రియోతు యూదా నెంజె, వేరచొ జో, జలె, యేసుక “కిచొచ్క
ఈంజ లోకుమ్ చ మాములుమ్మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఎకిక్ అమ్ కయ్ డీసెత్, తుచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె?”
మెనపుసిలొ. 23పుసిలెయేసు జోక, “అంచిఉపిప్రి కో పేమతెన్ తవుల గే,అంచి కొడొ రితి కెరుల, దసిస్
జలసకయ్దేముడు అబొబ్ పేమ కెరెదె. దసిస్ జలసతెయిదేముడు అబొబ్ ఆఁవ్ జెమ్ దె, చిజోచి తెన్ బస
జాజోతెన్తాగెచుచ్మ్ దే. 24అంచిఉపిప్రి కో పేమతెన్తతినాయ్గే, జెఁవివ్ అంచ కొడొ రితి కెరినాయ్.
తుమ్ సూన్ తి ఈంజ కోడు, జలె, కచి మెలె, ఆఁవ్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. అంక తెదయ్ లొ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి కోడు.

25 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ఈంజలోకుమ్ తె తతె, ఆఁవివ్ ఈంజబోదన 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 తతొసొతుమ్ క ఎతిక్ సికడెదె. ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ తుమ్ క ఉచార కెరయెదె.

27“జలె,ఆఁవ్తుమ్ క సేంతుమ్దాకెరఉటట్ గెతసి. అంచిసేంతుమ్తుమ్ క దెతసి. ఈంజలోకుమ్ 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’ మెన సంగిలిసి సూనల్దు. తుమ్ అంచి
ఉపిప్రిపూరిపేమతతత్దు 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 జతెఅగెగ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసిమెలె,తుమ్ క ‘జాజరుగ్ జతిపొదిక,పూరినంప తెన్తా, బమమ్
నెంతె దయిరిమ్ తతుత్ ’మెనయ్అంచి ఆస.

30“తుమ్ చితెన్అనెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బుక సమయుమ్నాయ్. కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ఈంజమదెనె
ఏలుప కెరొసొ, సయ్ తాన్ జెతయ్. అంచి ఉపిప్రి జోక కిచొచ్ అదికారుమ్ నాయ్, 31 గని దేముడు అబొబ్
అంక తియారిల్ కామ్ఆఁవ్ కెరుక అసెస్. జోసంగిలి రితి ఆఁవ్ కెరెల్,అంక ‘నిజుమి, దేముడు అబొబ్స్ క పేమ
కెరయ్’మెనలోకుమ్ ఎతిక్చ చినుల. అలెల్,జొమమ్, గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్.

15
దాచ రూక్ చిటాలి

1తెదొడియేసు ఇసిమెనటాలి సంగిలన్. “ఆఁవ్ నిజుమ్ జలొదాచ రూకు జయిందె. అంచొ దేముడు
అబొబ్ రూకుక పోసొత్ సొ జయెదె. 2 జలె, అంచ కొనన్ల్ తె కేన్ కొనన్తె పంటొ దెరె నాయ్ గే, ఈంజొ రూకు

* 14:15 14:15 నెంజిలె, ‘అంచ ఆగన్ల్ రితి ఇండితె తసెత్’. † 14:17 14:17 నెంజిలె, “చి తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్”. ‡ 14:21
14:21 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’.
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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. 4జలె, ఆతమ్క అంచి తెన్
బెదతాఅంచితెడితుమ్జిఁయఅంచిసెకిక ఇండ,అంచిపెటిట్ తా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చిపెటిట్ తయిందె. తీగెచి
కొనన్ అఙ జలె, ఒతత్ కిచొచ్ పంటొ దెరుక నెతె. తీగె తెన్ ఎకిక్ తిలెకయ్ ఒతత్ పంటొ దెరెదె. దసిస్, తుమ్
ఆతమ్క అంక ముల అఙ జలె, తుమ్ తె కిచొచ్ *పంటొ దెరి రితి జంక నెతురుస్. అంచి తెన్ ఎకిక్ తిలెకయ్
†పంటొ తుమ్ తె దెరెదె.

5 “దాచ రూకు అఁవివ్, రూక్ చి జీవు అంచి పెటిట్ అసెస్. తూమ్ అంచ కొనన్ల్. ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద
తా అంచి తెడి జిఁయ అంచి సెకిక కో ఇండ అంచి పెటిట్ తవుల గే, జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ తయిందె, చి జో తెన్
ఒగగ్ర్ ‡పంటొ దెరె తయెదె. ఆఁవ్ నెంజిలె, తుమ్ కిచొచ్ కెరుక నెతురుస్. 6కో ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె
అంచి తెడి నే తతె అంచి సెకిక నే ఇండితె అంచి పెటిట్ తతి నాయ్ గే, కామ్ క నెంజిలి కొనన్ కుటట్వ వెంట
గెలి రితి జయెదె, కొమజ్ జా మొర గెచెచ్దె. కొనన్ల్ దసిస్ జలె, జోవయింక గుడడ్ కెర ఆగితె గల డయుల.
కో ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె అంచి సెకిక నే ఇండితె అంచి పెటిట్ తతి నాయ్ గే,
దసిస్ జవుల. 7 గని ఆతమ్క అంచి తెన్ బెదతా అంచి తెడి జిఁయ అంచి సెకిక తుమ్ ఇండ అంచి పెటిట్ తా
అంచి కోడు రితి తుమ్ కెరె తిలె, తుమ్అంచితె కిచొచ్ నఙితె గే, తుమ్ చి రిసొజరుగ్ జయెదె. 8తుమ్ దసిస్
జా చెంగిల్ §పంటొ ఒగగ్ర్ తుమ్ తె దెరెల్, చి దేముడు అంచొ అబొబ్స్ కమానుస్ల్ గవురుమ్ కెరుల. జయియ్
పంటొజోవయింక గవురుమ్ ఆనెదె, అంచ సిసుస్ల్ తుమ్ కచితుమ్ జలిస్ క రుజుజ్ డీసెదె.

9 “దేముడు అంచొ అబొబ్ అంకయ్ కీసి పేమ కెరయ్ గే, ఆఁవ్ కి తుమ్ క దసిస్ పేమ కెర అసిస్. అంచి
పేమ తెడి తుమ్ తా. 10 దేముడు అంచొ అబొబ్చ *కొడొ ఆఁవ్ కెరె తా జోచి పేమచి తెడి తా జోచి
పేమ తెన్ ఇండితసి. దసిస్, అంచయ్ కొడొ తూమ్ కెరె తిలె, అంచి పేమచి తెడి తుమ్ తా అంచి పేమ
ఇండితె. 11 ‘అంచిసంతోసుమ్తుమ్ చిపెటిట్ తవుస్’మెన,తుమ్ క ‘పూరిసంతోసుమ్జాతతుత్ ’మెనయ్,
ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ ఆఁవ్ సంగ అసిస్.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ కీసి పేమ కెర అసిస్ గే, తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా, మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజయి తుమ్ క ఆగన్ జా అసెస్. 13 ‘జితు’ మెన, జోవయించ మింతరుస్ల్ చి రిసొ కో
జలెకుమొరి కంట, కిచొచ్ జీనిల్ పేమనాయ్. 14ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల్ రితి తుమ్ కెరెల్,అంచగోతుసుదల్జా
తసెత్. 15తుమ్ క ‘గొతిత్ సుదల్’ రితి అపెప్ తెంతొ దెకి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించొ ఎజొమాని కిచొచ్
కెరె తయెదె గే గొతిత్ సుదల్ నేన్ తి. ఆఁవ్, మాతుమ్, అంచొ అబొబ్స్ తె సూనిల్సి ఎతిక్ తుమ్ క సంగ అసిస్.
జాచి రిసొ తుమ్ క ‘గోతుసుదల్’ రితి దెకితసి.

16 “తూమ్అంకయ్నిసానుస్ 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 నిదానుమ్తిలెగిన,అంచినావ్తెన్దేముడు అంచొఅబొబ్తెతుమ్ కిచొచ్ నఙిలె కి,తుమ్ క దెయెదె.
17తుమ్ క కిచొచ్ ఆగన్ దెతసిమెలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ పేమ కెరె తంకయ్.

నంపజలసక ఈంజ లోకుమ్ విరోదుమ్ జవుల
18 “ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ జతతి జలె, అంక కి అగెగ్ తెంతొ విరోదుమ్జాఅసిత్.

19ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ కెరస తుమ్ జతదు జలె, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ తుమ్ క పేమ కెర. గని,
ఈంజ లోకుమ్ చ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నిసానల్య్, చి ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ తుమ్ కెరుస్ నాయ్ చి రిసొ
ఈంజ లోకుమ్ చ తుమ్ క విరోదుమ్జా అసిత్.

20 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలి కోడు తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కేన్ కోడు మెలె, ‘సేవ కెరొసొ జోచొ
ఎజొమానిచి కంట వెలొల్ నెంజె’మెలిసి. ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ అంకయిఅలల్ర్ కెర అసిత్ జలె, తుమ్ క
* 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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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 జెతయ్నాయ్ జలె, జోవయింక సుబుమ్ కబుర్ సంగితయ్నాయ్ జలె, జాపాపుమ్ జేఁవ్
వయితనాయ్. గని, అయ్ లయ్, సంగిలయ్, చి అపెప్, ‘నేన కెర దసిస్ కెరల్మ్’ మెన జేఁవ్ సంగుక నెతిరి.
జాపాపుమ్వయఅసిత్. 23మెలెఅంకయ్కో విరోదుమ్ జవుల గే, దేముడు అబొబ్స్ క విరోదుమ్జాఅసిత్.
24 అనెన్, కేన్ మానుస్కి కెఁయ కి నే కెర కమొ ఆఁవ్ జోవయించి మొకెమ్ కెరయ్ నాయ్ జలె, జా పాపుమ్
వయిత నాయ్. గని అంక దెకయ్ అంక విరోదుమ్ జా అసిత్. జేఁవ్ అంకయ్ దెక విరోదుమ్ జలిసి జలె,
అబొబ్క దెక విరోదుమ్ జలిసి జయెదె. దసిస్ జా, అబొబ్స్ క కి విరోదుమ్ జా అసిత్. 25జోవయించి †మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తెపూరుగ్ 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 రిసొయిసాచి
సంగెదె. 27తూమ్ కిఅంచి రిసొసాచుల్జాఅసుస్స్. కిచొచ్కమెలె,అంచ కమొమొదొల్ కెరిల్ తెంతొఅంచి
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
గెరల్తెంతొఉదడఅనెన్పెసయ్ తినాయ్. అనెన్, ‘ఇనెన్కమారెల్ చెంగిలి,మారెల్ దేముడుచిసేవ కెరతమ్ దె’
మెన సగుమ్ జిన్ ఉచర తుమ్ క మారుల. 3 కిచొచ్క దసిస్ కెరుల మెలె, జేఁవ్ అంక నేన్ తి. 4జా నే జతె
అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్క సంగ అసిస్మెలె,జాసమయుమ్జాఅయ్ లె, ‘ఇసి జయెదెమెనసంగిలొ’మెన
తుమ్ ఉచార కెరె. జలె, తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ జలిమొదొల్ తెంతొయ్ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్క
సంగుక నాయ్మెలె, తుమ్ చి తెన్ తిలయ్, చి సంగుక నాయ్.

తుమ్ క తోడ్ తతి రిసొ అమ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చితె తెదయిందె
5 “అపెప్, అంక తెదయ్ లొసొతె ఆఁవ్ అనెన్ గెతసి. గని ‘కేనె గెతసి?’ మెన అపెప్ తుమ్ చితె కో అంక

పుసుస్ నాయ్. 6ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క సంగిలి రిసొ దుకుమ్ జా అసుస్స్. 7 జలెకి, తుమ్ క కిచొచ్
సతిత్మ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ గెలెకయ్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నే గెలె, అమ్ చి ఆతమ్ జతొ
ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొ తుమ్ క తోడ్ జెయెనాయ్. గని ఆఁవ్ గెలె, తుమ్ తెజోక తెదయిందె.

8 “జో అయ్ లొ మెలె, పాపుమ్ చి రిసొ, సతిత్మ్ చి రిసొ, తీరుప్ కెరిసిచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ క రుజుజ్ ల్ దెకయెదె. 9లోకుమ్ అంక నంపజయెనాయ్చి 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 అపెప్చిమటుట్ క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్తీరుప్జా,జోచిపాపుమ్వయసిచచ్తె గెచుచ్క అసెస్మెన
రుజుజ్ దెకయెదె.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కెతిత్గే అసెస్. గని, అపెప్ సంగిలె తుమ్ ఓరుస్ప జంక నెతురుస్. 13 జలె
జో, సతిత్మ్ జలి ఆతమ్ జలొసొ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లె,జొయియ్ సతిత్మ్ తె తుమ్ క ఇండయెదె. జోక,జొయియ్
కిచొచ్ సంగె నాయ్. జో ఒతత్ అమ్ తె కిచొచ్ సూనెదె గే, జయియ్ తుమ్ క సంగెదె. 14జో అంచితె తిలిసియి
కడన తుమ్ క సూనఎదె. జాచి రిసొయిఅంక గవురుమ్ కెరెదె. 15అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఎతిక్ అంచి,
జాకయ్ ‘జోతుమ్ క సంగితిసి ఎతిక్ అంచి’మెన తుమ్ క సంగిలయ్.
† 15:25 15:25 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్
బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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పడొత్ క తుమ్ క సంతోసుమ్ జెయెదె
16 “ఇదిల్ కాలుమ్ గెలి పడొత్ అంక తుమ్ దెకుక నెతురుస్, అనెన్, ఇదిల్ కాలుమ్ తె అంక దెకితె మెన

సంగిలన్. 17జోచ సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బ, గడియ గెలె, 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.

19జేఁవ్జొయియ్పుసితతిమెన,నాయేసుజానయ్జేఁవ్ చితెన్ ఇసి సంగిలొ. అనెన్ గడియగెలె,తుమ్
అంక దెకుస్ నాయ్. ఒతత్ తెంతొ. అనెన్ గడియ గెలె, తుమ్ అంక అనెన్ దెకితెమెన ఆఁవ్ సంగిలయ్, గెద.
ఇనెన్చి రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బత్సు, నాయ్ గే? 20తూమ్ దుకుమ్ జా ఏడెత్. గని, లోకుమ్ చ సరద్
జవుల తుమ్ చి దుకుమ్ సరద్తెను తయెదెమెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి.

21లడెస్ జతి తేర్ బోద, జలె,జాచి కంటుల్ పాఁవ జా అయ్ లిమెలె, ఏడెదె, గెద. గని, లడెస్ జలిమెలె,
ఈంజలోకుమ్ తెఏక్ ‘బోదజెరిమ్లొ’మెనజాచిసరద్క బేగి దుకుమ్ఎతిక్ పఁవస్ గెలెదె. 22దసిస్,ఆఁవ్అపెప్
గెలె, తుమ్ క గడియ దుకుమ్ తయెదె. గని, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జయిందె, చి తుమ్ చి పెటిట్
సంతోసుమ్జా గెతె, చి కో కి తుమ్ చితె తిలి సంతోసుమ్ కడుక నెతిరి.

23జేఁవ్ దీసల్ తె అంక తుమ్ కిచొచ్ కి పుసితిసినాయ్. తుమ్ దేముడు అబొబ్తె కిచొచ్ సంగిలే కి,అంచి
నావ్ తెన్ దొరుక్ జయెదె మెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి. 24అపెప్ ఎద అంచి నావ్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్
నఙుక నాయ్. తుమ్ చి సంతోసుమ్పూరి జతి లెక నఙ, దొరుక్ జయెదె.

25 “ఈంజ సంగతి ఒండి కి అరుద్ మ్ లుంకయ్జలి రితి సంగ అసిస్. జలె ఆఁవ్ కెఁయయ్ఁక జలెకి అరుద్ మ్
లుంకయ్జలిరితితుమ్ చితెన్నేలటట్బెత్,అబొబ్స్ చిరిసొతుమ్ కసొసుట్ మ్ గ సూనయ్ తిగడియజెతయ్.
26జాదీసల్ అయ్ లిపొది అంచినావ్ తెన్, తుమ్ నఙితె. గని, దేముడుక తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ నెడిమిజా
పారద్న కెరిసి నెంజె మెన సంగుక నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె అబొబ్ తుమ్ క పేమించుప కెరయ్. తూమ్ అంక
పేమించుప కెర, అంక అబొబ్ జలొ దేముడు తెంతొ బార్ జా అయ్ లన్ మెన నంపజలదు. 28 దేముడు
అబొబ్ తెంతొ ఆఁవ్ బార్ జా ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్. అనెన్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ ముల దా, ఒతత్
జోతె అనెన్ గెతసి”మెన సంగిలన్.

29జోచ సిసుస్ల్, జలె, “ఈందె, అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి రితి కిచొచ్ కి నే సంగితె సొసుట్ మ్ గ లటట్బత్సి.
30 తుయి ఎతిక్ జానిస్, చి అమ్ నే పుసిలెకి, అమ్ చి మెనుస్ తిలిసి తుయి జానిస్ మెన అపెప్ జానుమ్.
దేముడుతె తెంతొ తూయి బార్ జా అయ్ లదు మెన నంపజా సంగితి కాయ్. 31యేసు జోవయింక దెక,
అపెప్ తూమ్ నంపజతసు గే? 32 ఈందె తుమ్ చితె ఒండిజిన్ క కి కచి గెరి జొయియ్ సెదుర్ ప జా అంక
ఎకిక్లోకయి ముల దెతి గడియ జెతయ్, జా అసెస్. జలె అబొబ్ అంచితె అసెస్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయి
నెంజి.

33 “ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క తుమ్ క సంగ అసిస్ మెలె, ‘అంచి తెడి తుమ్ క సేంతుమ్ తవుస్’ మెనయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె అలల్ర్ సేడెత్, గని దయిరిమ్ తెన్ తా. ఈంజ లోకుమ్ తెచ అలల్ర్ చి ఉపిప్రి
ఆఁవ్ జీన అసిస్”మెన సంగిలన్.

17
యేసు పారద్న కెరిల్సి

1యేసు ఈంజ ఎతిక్ సంగ కేడవ, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న
కెరల్న్.

“ఓ బ, అంచి సమయుమ్ జా అయ్ లి మెన జాని. ఆఁవ్ తుచొ పుతుత్ ది తుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి
రితి, ఆఁవ్ పుతుత్ స్ తా గవురుమ్ కెరు. 2ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ 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,



యోహాను 17:4 199 యోహాను 17:22

అమ్ కజేఁవ్జాన్ తిసి,ఆఁవ్యేసుతుయితెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొకీసుత్ . 4తుయిఅంకతియారిల్
కామ్ ఆఁవ్పూరి నెరవెరుస్ప కెర,ఈంజ లోకుమ్ తె తుక గవురుమ్ ఆన అసిస్. 5ఓ బ,ఈంజ లోకుమ్ నే
జెరుమ్న్ జతెఅగెగ్ తెంతొతుచితెన్ఆఁవ్ ఒతత్ తతెఅంక కీసి గవురుమ్తిలి గే,అపెప్ తుచితెపరలోకుమ్ తె
అనెన్ దసిస్ గవురుమ్ జతి రితి కెరు.

6 “అంచ సిసుస్ల్ జతి రితి, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ క తుయి నిసాన, అంచి అతిత్
సొరప్ కెరదాఅసిస్స్. తుయి కీసొచొగేఈంజేఁవ్ దెకిత్ రితి ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ తెజిఁయఅసిస్. తుచయ్
మానుస్ల్ ఈంజేఁవ్, చి ఇనెన్క అంచి అతిత్ తుయిసొరప్ కెర దిలది, చి తుచి కోడు రితిఈంజేఁవ్ నిదానుమ్
ఇండ అసిత్. 7తుయిఅంక దిలిసి ఎతిక్చి రిసొ ‘వేరచి నెంజె, గని తుయిదిలిసి’మెనఅపెప్జాన్ తి. అంక
తుయి తెదయ్ లొసొ నిజుమ్ మెన చినిల. 8 ‘సంగు’ మెన తుయి సంగిలి కొడొ ఎతిక్ ఇనెన్యింక ఆఁవ్
సంగ అసిస్, చి ఈంజేఁవ్ సూన, నంపజా, ఆఁవ్ తుచితె తెంతొ ఉటట్ అయ్ లిస్ క ‘నిజుమ్’ మెన జాన్ తి.
తుయిఅంక తెదవ అసిస్స్ మెన నంపజా అసిత్.

9 “ఇనెన్చి రిసొయి ఆఁవ్ అపెప్ పారద్న కెరసి. ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఇసి మెన పారద్న కెరి
నాయ్, గని ఈంజేఁవ్ తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసయ్ చి రిసొ పారద్న కెరసి. ఈంజేఁవ్ తుచయ్
మానుస్ల్. 10 అంచి ఒండి తుచయ్, తుచి ఒండి అంచయ్, చి ఈంజేఁవ్ నిదానుమ్ జలిస్ తెన్ అంక
గవురుమ్ జెతయ్.

11“ఆఁవ్తుచితెఅపెప్అనెన్ జెతసిచిఅపెప్తెంతొఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ తెతయెనాయ్. గనిఈంజేఁవ్,
మాతుమ్ తవుల. సుదిద్ తిలొ ఓ బ, ఈంజేఁవ్ చెంగిల్ తతి రితి, *తుయి అంక దిలి తుచి నావ్ చి సెకిక
ఇనెన్క రకుక్,చిఆఁవ్తుయికీసి †ఎకిక్జాఅసుస్మ్గేఈంజేఁవ్ కిఎకిక్జాతంకతుచినావ్తెన్ఇనయింక
దెకు. 12 ‡ఆఁవ్ఇనయింతెన్బులెత్ తిలిపొది,తుయిఅంకదిలితుచినావ్తెన్ఇనెన్క రకితెతిలయ్. ఆఁవ్
జేఁవ్ క జాగరిత తెన్ రకిలయ్ చి, ఇనయింతె కో నాసెనుమ్ జతి నాయ్. నాసెనుమ్ తె గెతొ జో ఎకిక్లొ
పిటట్వ, జలె, తుయిపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి నాసెనుమ్ జా అసెస్, దేముడుచి కొడొతె తిలి జా కోడు అపెప్
నెరవెరుస్ప జతి రిసొ.

13 “అపెప్, జలె, ఆఁవ్ తుచితె జెతసిచి రిసొ, ‘అంచి సంతోసుమ్ ఇనెన్చి పెటిట్ నెరవెరుస్ప జా కామ్
కెరుస్’మెనఈంజ ఎతిక్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ తతె, ఇనెన్చిమొకెమ్ తుక సూనయ్ తసి.

14 “ ‘సంగు’మెనతుయిసంగిలిసి ఎతిక్ ఇనెన్యింక ఆఁవ్ సంగ అసిస్. ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ చొనెంజి,
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 ‘ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజేఁవ్ తా గెలె, సయ్ తాన్ క, జోచి సేవక, ఈంజేఁవ్
దెరున్ నే సేడిత్ రితి రకుక్’మెన తుక పారద్న కెరసి.

16 “ఆఁవ్ కీసిఈంజలోకుమ్ చొనెంజి గే,అంక నంపజలి తెంతొఈంజేఁవ్ కి ఈంజలోకుమ్ చ నెంజితి.
17ఈంజేఁవ్పూరితుచయ్జాతుచి సేవ నిదానుమ్ కెరె తతి రితి,తుచి సతిత్మ్ తె ఇనెన్క సుదిద్ కెరు. తుచి
కోడు సతిత్మ్. 18తుయి కీసి అంకయ్ఈంజలోకుమ్ తె తెదయ్ లది గే,మానుస్ల్ క ఈంజేఁవ్ సతిత్మ్వాట్
దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ ఇనెన్క తెదవ దా అసిస్. 19ఈంజేఁవ్ కి తుచి సతిత్మ్ తె తుచయ్జా, 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,
ఇనెన్యించికోడు సూనఅనెన్ కోఅంక నంపజాగెచుచ్ల గే,జోవయించిరిసొకిఆఁవ్పారద్న కెరసి. 21ఓబ,
తుయి కీసి అంచి పెటిట్ అసిస్స్ గే, చి ఆఁవ్ కీసి తుచి పెటిట్ అసిస్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ కి, జేఁవ్ కి, అమ్ చి పెటిట్
తా §ఎకిక్ జతు,చిదసిస్ ఎకిక్ జలమెలె,ఈంజలోకుమ్ చఅనెన్మానుస్ల్ దెకిలె,తుయిఅంకతెదయ్ లిసి
జేఁవ్ కి నంపజవుల. 22తుచి గవురుమ్ తె అంక కీసి తుయి టీఁవడ అసిస్స్ గే, అంచి గవురుమ్ తె ఆఁవ్
* 17:11 17:11నెంజిలె, ‘తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క తుచినావ్ చిసెకిక రకుక్’. † 17:11 17:11నెంజిలె,
‘ఎకిక్ పేమయ్అసుస్మ్ గే,ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ పేమయ్తెన్తవుల’. ‡ 17:12 17:12 నెంజిలె, తుయిఅంచి అతిత్

సొరప్ కెర దిల ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ బులెత్ తిలి పొది తుచి నావ్ తెన్ ఇనెన్క రకితె తిలయ్…. § 17:21 17:21 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్
ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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ఇనెన్యింక టీఁవడ అసిస్, చి ఆఁవ్, తూయి, కీసి ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే, ఈంజేఁవ్ కి *ఎకిక్ జతు మెనయ్
అంచి ఆస. 23దసిస్, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ , తుయిఅంచి పెటిట్ తమ్ దె, చిఈంజేఁవ్పూరి †ఎకిక్ జవుల.
దసిస్ జలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్ దొనిన్ చినుల మెలె, అంక తెదయ్ లొసొతుయిమెన చినుల,
చి తుయిఅంకయ్ కెదిద్ పేమ కెర అసిస్స్ గే, ఇనెన్యింక కి తుయి తెదిద్ పేమ కెరసి మెన చినుల.

24 “ఈంజ లోకుమ్ నే జెరుమ్న్ కెరె అగెగ్ తెంతొ అంచి ఉపిప్ర్ చి తుచి ఎదివాట్ పేమక అంక ఒగగ్ర్
గవురుమ్ దా అసిస్స్. జలె, ఓ బ, తుయి అంక దిల సిసుస్ల్ కి ‡ఆఁవ్ తిలిస్ తె అంచి తెన్ తతుత్ , చి
తుయిఅంక దిలి గవురుమ్దెకుతు,మెనఅంచిఆస. 25పునిన్మ్తిలొఓబ,ఈంజలోకుమ్ చతుక నేన
తిలె కి, ఆఁవ్ తుక జాని, చి కచితుమ్ తుయిఅంక తెదయ్ లిసిఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ జాన్ తి. 26తుయిఅంక
పేమకెరిల్ పేమఇనెన్యించిపెటిట్ తవుస్మెన,ఆఁవ్ ఇనెన్యించిపెటిట్ తంకమెన,తుయికీసొచొజాఅసిస్స్
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)

1యేసుఈంజేఁవ్కొడొసంగ కేడవ,జోచసిసుస్ల్తెన్బార్జా, కెదోనుమెంతిలోయఒతత్ల్ తొచిఒడుడ్ తె
జీన గెచచ్, సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ తిలి తోటతె పెసిల. 2పుండితి రిసొయేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ గెచుచ్క
అలవాట్ చి రిసొ, అపెప్ ఒతత్ గెచచ్ తవుల మెన, జోక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెంక గెలొయూదాక అజజ్ .
3జోయూదా జలె, వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్, జోచ జమానుల్ సగుమ్ జిన్ క, సయ్ నుయ్మ్
సుదల్ సగుమ్ జిన్ క కడ ఆన, జేఁవ్,లాంతెరుల్ దివొవ్, అయ్ దల్ దెరన,యేసు తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ ల.

4జోక జరుగ్ జంక తిలిసి ఎతిక్యేసు జానె చి, జేఁవ్ దెరస ఒతత్ పాఁవ జెతికయ్, జోపురెతొజా, “కకక్
చజితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్. 5 జేఁవ్ జోక, “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుక చజితసుమ్” మెన
జబాబ్ దిల, చియేసు జోవయింక “అఁవివ్ జో!” మెలన్. జోవయించి అతిత్ జోవయింక దెర దెంక ఒపప్నొల్
యూదా జోవయింతెన్ ఒతత్ టీఁవ అసెస్. 6జలె, “ఆఁవివ్ జో” మెనయేసు సంగితికయ్, జోక దెరుక మెన
అయ్ ల జనాబ్ పడొత్ గుంచ బుఁయెయ్ సేడ గెల.

7 పడొత్ , “కకక్ చజితసు?” మెన యేసు జోవయింక అనెన్క్ సుటుట్ పుసిలన్, చి “నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసుక”మెనఅనెన్క్ సుటుట్ సంగిల. 8సంగిలె,యేసుజోవయింక “ ‘ఆఁవివ్జో’మెనతుమ్ క సంగిలయ్,
గెద. అంకయ్చజితసుజలె,అంకయ్దెర, గనిఅంచితెన్తిలసకపోన”మెనజబాబ్దిలన్. 9చియేసు
అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు ఇనెన్యితెన్ *ఏక్ రగుమ్ క నెరవెరుస్ప జలి.
“తుయిఅంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసతె కోనాసెనుమ్ జతినాయ్”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క తెదొడి సంగ తిలి కోడు.

10 జలె, సీమోను పేతురుక ఏక్ కండా తిలి. జో పేతురు జా కండా కడన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
గొతిమానుస్ ఎకిక్లొక కుంద,జోచిఉజిల్ కంగొడ్ సింద గెలన్. జోగొతిమానుస్చి నావ్ ‘మలుక్’. 11పేతురు
దసిస్ కెరికయ్, “కండా తిఁయ దేస్! దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్ కామ్ దుకుమ్ సెమల్ జతిసి జలెకి,
ఆఁవ్ జా కామ్ కెరుకయ్,జా దుకుమ్,జాసెమ ఓరుస్ప జంకయ్”మెన పేతురుకయేసు సంగిలన్.

12జలె, జేఁవ్ జమానుల్ , జోవయించొ అదికారి చి దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్యేసుక దెర,
బంద గెల. 13తొలితొ †‘అనాన్’ మెలొసొతె కడ నిల. జో కొనొస్ మెలె, కయప మెలొ జా వెరిస్చొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచొ మామొసి. ‡ 14 ‘అమ్ చ యూదుల్ నసుట్ మ్ నే జతి రిసొ ఎకిక్లొమొరెల్ చెంగిలి’ మెన

* 17:22 17:22 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 17:23 17:23 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్

పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. ‡ 17:24 17:24 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తె జా, అంచి తెన్ తతుత్ ’. * 18:9
18:9 17:12చి కోడు దెక. అనెన్ కిచొచ్ రగుమ్ క నాసెనుమ్ జతినాయ్మెలె, జేఁవ్మొరె ఎదకయేసుక నిదానుమ్తాఁ గెల. † 18:13
18:13 ‘అనాన్’ అగెగ్ ఎతిక్ వెలొల్ పూజరి జా తిలొ. ‡ 18:13 18:13 13-14ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ఏక్ పుసత్కుమ్ తె
13 నంబర్ చి కోడు కేడిల్ బేగి 24 నంబర్ చి కోడు గల అసిత్; 14 నంబర్ చి కోడుచి కంట అగెగ్.
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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)

15యేసుక జేఁవ్ మానుస్ల్ దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ నెతె తిలి పొది, సీమోను పేతురు, అనెన్కొల్
సిసుస్డు,దొగుల,జేఁవ్ దెరల్సచి పటిట్ గెల. ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజోఅనెన్కొల్ సిసుస్డుకజానె,చిజోసిసుస్డు
కియేసు తెన్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి గెరి తెడి పెసిలన్. 16గని, పేతురు గుముమ్మ్పాసి, బయిలెటీఁవజా
తిలొ. జలె, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జానొల్ జో అనెన్క్ సిసుస్డు అనెన్ బార్ జా, గుముమ్మె రకితి తేర్ బోద గొతిత్
సుదొక సంగ, పేతురుక తెడి కడ ఆనల్న్. 17జాతేర్ బోదగొతిత్ సుదొ పేతురుక దెక, “తుయి కిజోమానుస్చొ
సిసుస్డు, కిచొచ్గె”మెలన్, గని “నెంజి”మెన పేతురు సంగిలన్.

18జలె, ‘చలిల్’ మెన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచ గొతిత్ సుదల్ దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తెన్
మెసిబొగుల్ చి ఆగి లావ తపితె తిల. పేతురు కి, తపుకమెన గెచచ్, ఒతత్ జోవయింతెన్ అసెస్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 26:59-66;మారుక్ 14:55-64; లూకా 22:66-71)

19మదెనె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరియేసుక పరిచచ్ కెరల్న్. జోచ సిసుస్ల్ చి రిసొ,జోచిబోదనచి రిసొ పరిచచ్
కెరల్న్. 20యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “అంచిబోదన, జలె,ఈంజలోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ సూన్ తి
రితి ఎదారుద్ మ్ సంగ అసిస్. అమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరలె బోదన కెరె తిలయ్, చి దూరి పాసి తెంతొ
ఎతిక్జిన్ యూదుల్ బెర జెతికయ్ అమ్ చి దేముడుచి గుడితె కి బోదన కెరె తిలయ్. ఆఁవ్ కెఁయయ్ కి,
కిచొచ్ కి లుంకచోరు సంగి నాయ్. 21జాకయ్, కిచొచ్క అంకయ్ పుసుక? కిచొచ్ కిచొచ్ సంగ అసిస్ గే, అంక
సూనల్సకయ్పుస”మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

22యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పాసి టీఁవ తిలొ సయ్ నుయ్మ్ సుదొ ఎకిక్లొయేసుక పెట, “ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిక తుయి దసిస్ జబాబ్ దెంక బెదెదె గే? పోని!” మెన గోల కెరల్న్. 23యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిసితపుప్తిలెగిన, రుజుజ్ దెకవసాచిసంగ, గని,ఆఁవ్ సంగిలిసిసతిత్మ్జతయ్. జాక,
కిచొచ్క అంక పెటుక?” మెన సంగిలన్.

24 *తెదొడి అనాన్,యేసుక బందున్ తెన్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ కయపతె తెదయ్ లన్.

యేసుచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు అనెన్ సంగిలిసి
(మతత్ 26:71-75;మారుక్ 14:69-72; లూకా 22:58-62)

25సీమోను పేతురు ఒతత్ ఆగి తపితెఅసెస్,జలె,ఒతత్ తిలమానుస్ల్జోక “తుయికియేసుచొసిసుస్డు,
నెంజిస్ గే?” మెంతికయ్, జో “ఆఁవ్ నెంజి” మెలన్. 26 గని ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిమానుస్చి కండొ
పేతురు అగెగ్ సింద తిలొ. జలె,జోమానుస్చొసొంతమానుస్ ఎకిక్లొఒతత్ తిలొ. జో, జలె, పేతురుక “అపెప్
తూయిజోవయింతెన్తోటతెతిలది. తుక దెకిలయ్, గెద?” మెలన్. 27గని, “నాయ్,జోమానుస్క నేని!”
మెన పేతురు సంగిలన్, చిజో సంగిల్ బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.

రోమఅదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-31;మారుక్ 15:1-20; లూకా 23:1-25)

28 తెదొడి, యేసుక కయప మెలొ జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి పుస కెర కేడయ్ తికయ్, జా రోమ దేసిమ్
తెంతొచొ 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
నెంజిలమానుస్ల్ చ గెరలె పెసిలె గార్ జమ్ దె, చి గార్ జలె పండుగ్ అనిన్మ్ కంక గారు. పండుగు పిటెట్దె’
మెంతతి.
§ 18:14 18:14 11:50చి కోడు దెక. * 18:24 18:24 13 నంబర్ చి కోడుచి ఎటొట్ చి కోడుక దెక.
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29జాకయ్, పిలాతు మెలొజోఅదికారిబార్జా,జోవయింతెన్జా కెర “కిచొచ్ నేరిమ్ కెరొల్ మెన ఈంజొ
మానుస్చి రిసొ తుమ్ సంగితసు?” మెన యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క పుసిలన్. 30 జేఁవ్ జోక
“ఈంజొ నేరిమ్ కెరొ నాయ్జలె, ఇనెన్క తుచితె సొరప్ కెరుక మెన కడ ఆన్ తమ్ గే? నాయ్”మెన జబాబ్
దిల.

31 దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోవయింక, “తుమ్ ఇనెన్క కడన, తుమి, దేముడు మోసే తెన్ దిలి
తుమ్ చసొంత ఆగన్ల్ రితి ఇనెన్క తీరుప్ కెర!” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్జేఁవ్జోక “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 ‘†సిలువతెమొర గెచిచ్ందె’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్, జోమొరిసి కిచొచ్
రగుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి రిసొయేసు అగెగ్ సంగ తిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.

33 పడొత్ పిలాతు, మేడచి తెడి అనెన్ పెస, యేసుక బుకారల్న్. యేసుచి రిసొచ కొడొ సూన తిలొ, చి
“తుయియూదుల్ చొరానొ గే?” మెనజోక పుసిలన్. 34ఇసి పుస పరిచచ్ కెరికయ్, యేసు జోక, “తుయి
అజజ్ కెర అంక దసిస్ సంగితసి గే? నాయ్మెలె, కో జలెకు వేరమానుస్ తుక ‡దసిస్ మెన అంచి రిసొ సంగ
అసిత్ గే?” మెన పుసిలన్. 35జాచి రిసొ, పిలాతు జోక “ఆఁవ్ యూదుడు గే, చి దసిస్ మెనిందె? నెంజి,
తుచసొంతయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్,వెలెల్లపూజరుల్ ,తుకఅంచితెసొరప్ కెరఅసిత్. కిచొచ్ కెరఅసిస్స్,
చి తుక దసిస్ కెరతి?” మెన పిలాతు పుసిలన్.

36యేసు, జలె, కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి నెంజె. అంచి రాజిమ్
ఈంజలోకుమ్ చిజతిజలె,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ చిఅతిత్ ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితిఅంచగొతిత్ సుదల్
యుదుద్ మ్ కెర. గని అంచి రాజిమ్ఈంజలోకుమ్ చి నెంజె”మెన జబాబ్ దిలన్.

37యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోక “దసిస్ జలె, ‘రానొ’ మెన తుయి నిజుమ్ సంగితసి గే?”
మెన అనెన్ పరిచచ్ కెరల్న్, చియేసు జోక, “ ‘రానొ’ మెన తుయి అంక సంగితసి. ఆఁవ్ కిచొచ్క జెరిమ్లయ్,
కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్ మెలె, సతిత్మ్ దెకవుక, సతిత్మ్ చి రిసొ సాచి సంగుక అయ్ లయ్.
జయియ్ అంచి కామ్. కో సతిత్మ్ తె బెదితస జవుల గే, అంక నంపజవుల” మెన సంగిలన్. 38యేసు దసిస్
సంగితికయ్, పిలాతు మెలొజోఅదికారి, “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. 39 తుమ్ చి §పసాక్ పండుగ్ క మాతుమ్, జేల్ తె తిలొ
కేన్ జవుస్ జేలి జలొసొక తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ విడద్ల్ కెరుక అంక అలవాట్. జలె, కకక్ ఆఁవ్ ముల దెంక?
తుమ్ చయూదుల్ చొఈంజొ రానొక ముల దెంక?” మెన పిలాతు పుసిలన్. 40 గని జేఁవ్ కీసి జల మెలె,
“ఈంజొమానుస్క పోని! బరబబ్క ములు!” మెన ఒరస్ దిల. బరబబ్, జలె,మానుస్కమొరయ్ తెసొ.

19
యేసుక సిలువ గలిత్ రిసొ సిచచ్ కెరిల్సి

1జలె, 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,జోచిబోడితె గల, ‡ఊద రంగుచొపాలుమ్జోక గలదా
తెయార్ కెర, 3పాసిజాజొకర, “యూదుల్ చొరానొ, తుక జెయియ్!” మెనమొకెమ్ పెటల్ .
† 18:32 18:32 12:32, 33క దెక. ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవుల.
జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, నెంజిలె వాలివొ తెన్ బంద
దా, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్, జా.
‡ 18:34 18:34యూదుల్ చొరానొమెనంతయ్మెనయేసుచి రిసొ పిలాతుక సంగిలె,అంచి రోమ్దేసిమ్ చిఅదికారుమ్యేసు పిటట్వుక

ఉచరయ్ మెన పిలాతు కోపుమ్ జామొరి సిచచ్ దెయెదె మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ కుట కెర తిల. లూకా 23:2. § 18:39
18:39పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు విడద్ల్ కెరిల్సి ఏద కెరి రిసొ

యూదుల్ఈంజ పసాక్ పండుగు కెరుల. ఈంజయివెరిస్యేసుపాపల్తెంతొవిడద్ల్ కెరొసొజయెదెమెననేన్ 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,ఊదరంగు
జయెదె. సార్ రంగు,
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4 తెదొడి, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె పిలాతు అనెన్ బార్ జా, జోవయింక “ఓదె, జో కిచొచ్
నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్, చి జయి గురుక, తుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, తుమ్ తిలిస్ తె ఆఁవ్ జోక
బార్ కెరసి”మెనసంగితికయ్, 5 కంట కంపల్ చి కిరీటుమ్జోచిబోడితతె, ఎరనపాలుమ్జో గలన తతె,
యేసుక బార్ కెరల్, చి “ఈందె జోమానుస్!” 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, “తుమి కడన
సిలువతె గల! ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్. జాపూచి నెసి!” మెన పిలాతు సంగిలన్.

7యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలమెలె, “అమ్ క దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్
అసెస్. జా ఆగన్ కీసిచి మెలె, అమ్ చొ దేముడు తెన్ కో జలెకు సమమ్ందుమ్ సంగనెల్, ‘వెలిల్ పాపుమ్ కెర
అసెస్’మెన,జోమానుస్మొరి సిచచ్ జంక అసెస్. ఈంజొ, జలె, ‘దేముడుచొపుతుత్ సి ఆఁవ్’మెనన, జయియ్
పాపుమ్ కెర అసెస్, చిమొరి సిచచ్ జో జంక అసెస్!” మెన వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.

పిలాతుయేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
8పిలాతు, జలె, జేఁవ్ కొడొసూన,బలే §బియఁ గెచచ్,యేసుక అనెన్ కడన, 9జామేడచితెడిఅనెన్ పెస,

జోక, “తుయి కేనె తెంతొ అయ్ లది?” మెనపుసిలన్. గనియేసు 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.
11జోదసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోక కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “జాఅదికారుమ్,జలె,దేముడు తుక దెతొ
నాయ్, జలె,అంచిఉపిప్రి తుక కిచొచ్ అదికారుమ్తతిత్ నాయ్. గని, తుయిఇనెన్ ఏలుప కెరుక నాయిమ్.
జాకయ్, తూయి అపెప్ కెరిస్ చి పాపుమ్ తొకిక్. తుచి అతిత్ అంక సొరప్ కెరల్సచి పాపుమ్ ఒగగ్రి!” మెన
పిలాతుకయేసు సంగిలన్.

యూదుల్ చ అతిత్ పిలాతుయేసుక సొరప్ కెరిల్సి
12తెదొడి,యేసుక విడద్ల్ కెరుకమెన పిలాతు ఇసుట్ మ్జా,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ తిలిస్ తెఅనెన్

బార్జా,జోవయింక సంగిలన్, గని జేఁవ్ పిలాతుక కిచొచ్మెన బియడల్ మెలె, “ఎకిక్లొ ‘రానొ’మెననెల్,జో
తుచొ అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ * సర్ రానొక యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి దసొమానుస్క తుయి
విడద్ల్ కెరెల్, ‘ సర్ క విరోదుమ్జలొ’మెనతుచి రిసొ కినేరిమ్వయడుక జయెదె”మెనపిలాతుక బియడల్.

13జేఁవ్ కొడొ సంగ పిలాతుక దసిస్ బియడిత్కయ్, ఒతత్ జేఁవ్ తిలిస్ తె పిలాతుయేసుక అనెన్ బార్ కెరవ,
మేడచి పురెచి సదె తిలి తీరుప్ కెరి టాన్ తె వెసిలన్. సదుద్ ర్ క ‘గబబ్తా’ మెనయూదుల్ చి ఎబీ బాస తెన్
సంగుల. 14ఈంజ కెఁయ జరుగ్ జలి మెలె, యూదుల్ చి పసాక్ పండుగ్ కచి సెలవ్ కడనిల్ తెయార్ కెరిల్ అగెగ్
దీసి, పాసి పాసి మెదెద్నె. పిలాతు, జలె, యేసుక అనెన్ దెకవ, “అలెల్, తుమ్ చొ రానొ, ఈంజొ!” మెన
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగిలన్. 15జేఁవ్, “జోక అమ్ చొ రానొ మెంతసి గె? జో గెసుస్! మొరుస్!
సిలువతె గలు!” మెన ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, పిలాతు జోవయింక అనెన్, “తుమ్ చొ రానొక ఆఁవ్
సిలువతె గలమారుక 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 గలమొరి
సిచచ్ కెరి సెలవ్ దా,జోక జోవయించి అతిత్ పిలాతు సొరప్ కెర దిలన్. తెదొడి జమానుల్ యేసుక దెర నిల.

యేసుక సిలువతె గలమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44;మారుక్ 15:21-32; లూకా 23:26-43)

§ 19:8 19:8 పిలాతుచొ అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ సర్ రానొ, జలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక సమమ్ందుమ్ సంగితయ్ కి,
చి ‘జేఁక అమ్ చి రోమ్ చి అదికారుమ్ చి ఉపిప్రి అనెన్ విరోదుమ్ దెకవుల’ మెన, ‘అంక కి జా విరోదుమ్ దెకవుల’ మెన జో పిలాతు బియఁ

తయెదె. * 19:12 19:12 ‘ సర్’ నెంజిలె ‘వెలొల్ రానొ’మెనుల. ‘సీజరు’మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితి కోడు, ‘ సర్’మెలె, గీకు బాస తెన్
బెదితి కోడు, ‘వెలొల్ రానొ’మెలె, తెలుగు తెన్ బెదితి కోడు.
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17 తెదొడి, సిలువతె గల మారుక మెన, యేసుక దెరల్, చి జోక గలిత్ సిలువ జొయియ్ వయన బార్ జా,
‘గొలొగ్ తా’ మెలిమెటట్య్ ఉటట్ గెల. ఎబీ బాస తెన్ జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘గిడిగ్ పోలికచి టాన్’.
18ఒతత్,జా †సిలువతెజోక గల,జోచి ‡అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, సిలువతెటీఁవడరోవిల. యేసుచిసిలువ
నెడిమిరోవ,జోచిడెబిపకక్ ఎకిక్లొక,ఉజెతొపకక్ అనెన్కొల్ క,దొగులచోరుల్ క కి దస ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల,
దసిస్ టీఁవడల్.

19 ‘యేసుచి సిలువచి బోడి గల’ మెన పిలాతు ఏక్ దారిచ్గండతె రెగడ్యిలన్. కిచొచ్ రెగడ్యిలన్ మెలె,
“నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు, ఈంజొ యూదుల్ చొ రానొ జయెదె” మెన రెగడ్యిలన్. 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 క ఆఁసుల’ మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క లాజు, కోపుమ్, చి రిసొ,
జోవయించ వెలెల్ల పూజరుల్ పిలాతుతె గెచచ్, “ ‘యూదుల్ చొ రానొ జయెదె’ మెన రెగుడుక కిచొచ్క? జా
పోని, గని ‘యూదుల్ చొరానొఆఁవ్మెనఈంజొమానుస్ సంగనొల్ ’మెన రెగుడు!” మెనపిలాతుక సంగిల.
22 గని పిలాతు, “ఆఁవ్ రెగడ్యిలిసి ఆఁవ్ రెగడ్వ అసిస్. దసిస్ తవుసు”మెన,మారుస్ప కెరె నాయ్.

యేసుచపాలల్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ వంటనిల్సి
23 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుక సిలువతె గల టీఁవడిల్ పడొత్ , జోచ పాలల్ క చెతత్ర్ వాటల్ కెర,

వంటనల్. జోచి దిగిల్ సొకక్ కి తిలి, గని కుటు నెంతె వీంనొల్ పాలుమ్ జా, చి దసేస్ వంటనుక నెంజిలి.
24జాక, “జాపాలుమ్ చిరుక పోని. చీటి గలుమ, చి కకక్ సేడెదె గే, దెకుమ” మెన చీటి గలిల. కిచొచ్క
ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జలి.
“అంచపాలల్ వంటనుల, చి అంచొ ఏక్ పాలుమ్ క చీటి గలుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

25 సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుచ పాలల్ క ఆస జా దసిస్ కెరల్, గని యేసుచి అయయ్సి, పడొత్ కోల్ ప
మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ మరియ, యేసుచి అయయ్స్ చి అపప్సి జయెదె, యేసుక పెదద్యసి జయెదె, పడొత్
మగద్ల పటున్మ్ చిమరియ కి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్యేసుచి సిలువచిపాసి టీఁవఁ అసిత్.

26 జలె, యేసు అయయ్స్ క దెకిలన్, చి జో ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు కి ఒతత్ టీఁవ అసెస్ మెన దెకిలన్,
చిజో సిసుస్డుక దెకవ అయయ్స్ క “ఓదె, తుచొపుతుత్ ది!” మెన సంగ, 27అయయ్స్ క దెకవ,జో సిసుస్డుక
“ఈందె,తుచిఅయయ్ది!” మెనసంగిలన్. జాకజయిగడియతెంతొజోసిసుస్డు దెకిత్ తంకమెన,సొరప్
కెర దిలొ, చి జయి గడియతెంతొజో 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, దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి. 29జలె, ఒతత్ ఏక్ తపెప్లయ్అమ్ డిదాచ
రసుస్మ్ తిలి, చి ఏక్ బూంజు రితిసిజా రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె దెరవ కెర,యేసు చుపిరి రితి
ఒతత్చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చంపొ కెరల్. 30జలె,యేసుజా రసుస్మ్ చుప కెర, “§అంచి కామ్పూరి జలి”
మెన సంగ,బోడి వంపొ కెర,జోచిపానుమ్ దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా,మొర గెలన్.
† 19:18 19:18 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్ డేడివొ రిత డండల్ బెదవుల. జాసిచచ్ జతొమానుస్క
జాసిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవఅతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్బంద, సిలువ బుఁయెయ్టీఁవ రోవ

కెర, దసేస్ములుల. జోసిచచ్ జతొసొదసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. ‡ 19:18 19:18యోహాను 20:20, 25. లూకా 24:39. § 19:30
19:30జోఈంజలోకుమ్ తె బుల బుల దేముడు అబొబ్స్ చి పేమఅదికారుమ్ దెకయ్ లిస్ చికామ్ఇనెన్తెన్ కేడిల్, గని అనెన్ కిచొచ్ముకిక్మ్ చి
జోవయించి కామ్ ఇనెన్తెన్ కేడిల్ మెలె,జోపాపల్ గెచచ్య్ తి దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిసి, పసాక్ పండుగ్ చొమెండపిలల్ జలిసి.
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31జా 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 నుయ్మ్సుదల్ గెచచ్ కెర,తొలితొఎకిక్లొచపడొత్ అనెన్కొల్చ,యేసుతెన్బెదసిలువల్ తె
గలిలదొగులచోరుల్ చ చటొట్ బగవ గెల. 33గని,యేసుతెఅయ్ లె, ‘నాయ్,అగెగ్యిమొర గెచచ్ అసెస్’మెన
దెక, జోక చటొట్ బగయితి నాయ్. 34 గని, జోవయింతె ఎకిక్లొ యేసుక ఈంటె తెన్ పకక్య్ బూసిలన్.
బూసిల్ బేగి,లొఁయి కిపాని కి సూఁయి జలి.

35 తుమ్ ఈంజ సదు కెరస కి సూన్ తస కి, తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి పూరి నంపజతు’ మెనయ్ జా ఎతిక్
*దెకిలొసొజోచిసాచిసంగఅసెస్. జోసంగిలిసాచిసతిత్మ్,చి ‘సతిత్మ్’మెనజోకచితుమ్జానె. 36ఈంజ
కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, ఇనెన్తెన్ దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోఅరిప్తుమ్ జలొసొతె కేన్ ఆడు కి బగయితినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు, చి
37 “జేఁవ్ బూసిలొసొక జేఁవ్ దెక ఉచరుల”
మెన అనెన్క్ కోడు అసెస్.

యేసుచి పీనుమ్మెనుస్న్ తె ఎంగడ్వ దిలిసి
38యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ, అరిమతయ్మెలి గఁవివ్చొయోసేపు మెలొసొ, జో, జలె,

యేసుచ సిసుస్డు, గని అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర, ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నెనాయ్. లుంకచోరుయేసుక
సిసుస్డ్ రితొ జా అసెస్. జో, జలె, అపెప్ పురె జా పిలాతుతె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ కావలె. దెర
గెచుచ్మ్ దే” మెన సంగితికయ్, పిలాతు సెలవ్ దిలొ, చి పీనుమ్ దెర గెచుచ్క మెన, సిలువ తిలిస్ తె
అయ్ లొ. 39అనెన్కొల్ కి అయ్ లొ. కొనొస్ మెలె, నీకొదేమొమెలొ 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 జాడుచి మెలె, పాసి పాసియాబయ్ కేజిల్ చి
జాడు.

40జేఁవ్ దొగుల, జలె, యూదుల్ కెరి అలవాట్ కెర, వెలొల్ గండల్ విలువ బటట్ తెన్ జా వాసెన సామన్
బెదవ బెదవ, పీనుమ్ క గుడియవ బందిల. పీనుమ్ క దసిస్ తెయార్ కెర మెసెన్ వయ నిల.

41యేసుక సిలువతె గలిలి టాన్ చిపాసి, జలె, ఏక్ తోట అసెస్. జాతోటతెసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ గది తిలి
రితి నొవిమెసుస్న్ అసెస్. కకక్ నే రోవిలిసి. 42సెలవ్ కడనిల్ దీసిక చి పండుగు దీసిక జా దీసి తెయార్ జతి
దీసి రిసొ ‘దూరి వయుక గారు’ మెనయూదుల్ సంగులచి రిసొ, జామెసుస్న్ పాసి తతికయ్, యేసుచి
పీనుమ్ ఒతత్య్ తెడి ఎంగడ్వ దిల.

20
మెసుస్న్ డంపితి పతుత్ రు ఒసుస్ల్ జా తిలిసి
(మతత్ 28:1-10;మారుక్ 16:1-8; లూకా 24:1-12)

1యేసుక విరోదుమ్ సుదల్మార తిరత్ క, *అయ్ తర్ దీసి పెందలె,మగద్ల పటున్మ్ చిమరియమెసెన్
అయ్ లి. అయ్ లె, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, సాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ క డంక తిలొ పతుత్ రు కీసి గే ఒసుస్ల్ జా
అసెస్. 2ఇసిజాఅసెస్మెనదెక,బమమ్జా, సీమోను పేతురు చియేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ జోఅనెన్కొల్ సిసుస్డు
దొగుల ఎకిక్తె తిలిస్ తెమరియ నిగ గెచచ్, “యేసు పబుచొ పీనుమ్మెసుస్న్ తెంతొ ఉకల్న అసిత్, చి జోక
కేనె అనెన్ ముల దా అసిత్ గే నేనుమ్”మెనజోవయింక సంగిలి.

యేసు జీవ్జా ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లిసి
* 19:35 19:35 ‘జా ఎతిక్ దెకిలొసొ’మెన ఏక్ వేల ఈంజ పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్ యోహాను సొంతచి రిసొ సంగితయ్. * 20:1 20:1
సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి



యోహాను 20:3 206 యోహాను 20:22

3జామరియ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు మెసెన్ గెచుచ్క మెన బార్ జల. 4జేఁవ్
దొగుల నిగ గెలె,జోఅనెన్కొల్ సిసుస్డు బేగి నిగ, పేతురుచి కంట తొలితొమెసెన్ పాఁవిలన్. 5ఈంజొతొలితొ
పాఁవ, వంపొ జా తెడి ఒయర దెకిలె, రితయ్ బటట్ గండల్ ఒతత్ సేడ అసిత్ మెన దెకిలన్, గని తెడి పెసె
నాయ్.

6తెదొడి,జోవయించిపడొత్ సీమోనుపేతురు నిగజాపాఁవిలన్,చిమెసుస్న్తెడికపెసిలన్. రితయ్బటట్
గండల్ఒతత్ సేడఅసెస్. 7చిజేఁవ్ గండల్ క ఇదిల్దూరిక,యేసుచిబోడిబందతిలిబటట్ గండ, గుడియయ్
జలి రితిజా, అఙ సేడ అసెస్. 8తెదొడి,జోఅనెన్కొల్ సిసుస్డు కి,మెలె,మెసెన్ తొలితొపాఁవిలొసొ,మెసుస్న్
తెడి పెస దెక,యేసుక ‘జీవ్జాఉటట్ అసెస్’మెన, నంపజలన్.

9యేసుక “మొరజీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”
మెన అగెగ్య్ తెంతొ దేముడు రెగడ్వ తిలిసి సిసుస్ల్ తెదొడి ఉచార అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్. 10జలె, దెక
కెర,యేసుక ‘జీవ్జాఉటట్ అసెస్’మెన నంపజా, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
(మారుక్ 16:9-11)

11మదెనెమగద్ల పటున్మ్ చిమరియ,ఏడఏడమెసెన్చిబయిలెటీఁవఅసెస్. తెదొడి,ఏడఏడ,మెసెన్చి
తెడి ఒయరి రిసొ వంపొ జలి. 12 ఒయరెల్, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిల దొగుల దూతల్
యేసుచి పీనుమ్ అగెగ్ ఎంగడ్ తిలిస్ తె దెకిలి. యేసుచి బోడి అగెగ్ తిలిస్ తె ఎకిక్లొ, చటొట్ అగెగ్ తిలిస్ తె
ఎకిక్లొ వెస అసిత్. 13ఈంజేఁవ్ జాక “అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి?” మెన సంగిల. చి జా జోవయింక “అంచొ
పబుక దెర గెచచ్ అసిత్, చి జోక కేనె అనెన్ ముల దా అసిత్ గే నేని” మెన సంగిలి. 14దసిస్ మెన సంగ, కీసిగె
పడొత్ పసిలి, చియేసు ఒతత్య్ టీఁవ తిలిసి దెకిలి. గని ‘జొయియ్’మెన చినుక నెత గెలి.

15యేసు జలె, జాక “అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి? కకక్ చజితసి?” మెన సంగిలన్. జా, జోక ‘తోట రూకుల్
పోసొత్ సొ’ మెన ఉచర, జోక “బాబు, తూయి జలెకు జోక ఉకుక్ల వేరతె నిలది జలె, జోక కేనె ముల దా
అసిస్స్ గే, అంక సంగు, చి ఆఁవ్ జోచి పీనుమ్ దెర గెచచ్ రోవిందె” మెన సంగిలి. సంగితికయ్, 16యేసు
జాక “మరియ!” మెన, ఎకిక్ జాచి నావ్ సంగిలన్. సంగిల్ బేగి జా, జోక చిన పసుల, “రబోబ్నీ!” మెన
సంగిలి. అరమయ్బాసతె ‘రబోబ్నీ’మెలె, ‘గురు’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.

17యేసు, జలె, జాక, “అంక చడు నాయ్. ఆఁవ్ అనెన్ దేముడు అబొబ్తె వెగ గెచుచ్క నేతయ్. గని,
తుయి కిచొచ్ కెరుక జయెదెమెలె, అంచ బావుడుల్ జల అంచ సిసుస్ల్ తె గో, చి పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ
దేముడు తుమ్ చొ అబొబ్ది జలొ అంచొ దేముడు అంచొ అబొబ్తె ఆఁవ్ ఉటట్ గెతసి మెన యేసుపబు
సంగిలన్మెన సంగు”మెన,జాచి అతిత్ జోచ సిసుస్ల్ క కబుర్ తెదయ్ లన్.

18జాకయ్,మగద్ల పటున్మ్ చిజామరియ,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,మెలెయేసు జీవ్ జలిజా †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’మెనజోక చిన, సరద్సంతోసుమ్ జల.

21యేసు, జలె,జోవయింక అనెన్, “అంచి సేంతుమ్తుమ్ చిపెటిట్ తవుసు. పరలోకుమ్తిలొదేముడు
అబొబ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అంక కీసి తెదయ్ లన్ గే, దసిస్ ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె తుమ్ క ఆఁవ్
తెదయ్ తసి” మెన సంగిలన్. 22 ఇసి సంగ కెర, జోవయించి ఉపిప్రి పుఙ దా, “దేముడుచి సుదిద్ తిలి
† 20:19 20:19 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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ఆతమ్ తుమ్ క ఆఁవ్ దెతసి. నఙనా. 23 కచ పాపల్ తుమ్ చెమించుప కెరె గే, చెమించుప జా అసిత్. కచ
పాపల్ చెమించుప నే జతి రితి తుమ్ కెరె గే, జా పాపుమ్ జోవయింక తయెదె” మెన సంగ యేసు ఉటట్
గెలన్.

24యేసు జా సుటుట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి, జలె, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా
మెలొసొ ఒతత్ నాయ్. 25 చి జో తెన్ దసుస్ల్ జలి పొది “యేసుపబుక దెకిలమ్!” మెన తిల సిసుస్ల్
సంగిల. గని, తోమా జోవయింక, “జో జీవ్ జా తిలె, అంక రుజుజ్ దెకాయితు. జోచ అతొత్ తె దెకిలె, ఒతత్
మేకుల్ పెటల్ మచచ్ల్ తిలెకయ్, జేఁవ్ మచచ్ల్ ఆఁవ్ చడ దెకిలెకయ్, పడొత్ జేఁవ్ జోక పకక్య్ బూసిలిస్
తెడి ఆఁవ్ సొంత ఆతు గల దెకిలెకయ్, ‘జొయియ్’మెన నంపజయిందె”మెలన్.

26 జలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ అటుట్ పొదుల్ గెతికయ్, యేసుచ సిసుస్ల్ జా గెరి అనెన్ అసిత్. గని, ఈంజ
సుటు తోమా కి జోవయింతెన్ అసెస్. జా సుటుట్ చి రితి జేఁవ్ కెవిడ్వొ డంపన తిలె కి, యేసు జా జోవయించి
నెడిమి టీఁవ,జోవయింక “తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెనఉంకయ్ లన్.

27తెదొడి, 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. 28తోమా సరద్సంతోసుమ్ జా, “అంచొ పబు, అంచొ దేముడు!” మెనపూరి నముకుమ్
జా సంగిలన్. 29జాకయ్యేసు జోక, “అంక దెకిలి రిసొ తుయి నంపజలది. అంక నే దెకిలెకి కో అంక
నంపజవుల గే,జోక చెంగిలి!” మెన సంగిలన్.

30 ఇనెన్ రెగిడల్సచి కంట, జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ ఒగగ్రి యేసు జోచ సిసుస్ల్ చిమొకెమ్
కెరల్న్, గనిమొతుత్ మ్ తె ఎతల్యి రెగడ్ అసిస్. 31ఈంజేఁవ్, జలె, కిచొచ్క రెగడ్ అసిస్ మెలె, యేసుక ‘నిజుమి
దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జో’ మెన తుమ్ క ‘నంపజతు’ మెనయ్ రెగడ్ అసిస్. తూమ్ కి
సదు కెరస సూన్ తస నంపజలె, తూమ్ కి యేసుపబుచి దయచి రిసొ జోచి జీవ్ క జిఁయ, పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదితె.

21
యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ డీసిలిసి

1యేసు సిసుస్ల్ క డీస అనెన్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , తిబెరియ సముదుమ్ తె, మెలె గలిలయతెచి
సముదుమ్ రితి గడెడ్ , జోచ సిసుస్ల్ సగుమ్ జిన్ తతికయ్, యేసు జోవయింక అనెన్ డీస జో జీవ్ జలిస్ క
జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్. ఇసి జరుగ్ జలి.

2 ఏక్ దీసి, సీమోను పేతురు, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా, జా గలిలయ
పాంతుమ్ చి కానా గఁవివ్చొ నతనియేలు, జెబెదయి మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్, చి అనెన్ దొగుల
సిసుస్ల్, మొతుత్ మ్ సతుత్ జిన్, ఎకిక్తె తిల, చి 3 “ఆఁవ్ మొసస్ దెరుక గెతసి” మెన సీమోను పేతురు
సంగ బార్ జంక దెరికయ్, తిల సిసుస్ల్ “ఆమ్ కి బెద జెమ్ దె!” మెన సంగిల. జేఁవ్ 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?” మెన పుసిలన్. చి
“నాయ్,బాబు, కిచొచ్య్నాయ్!” మెన జబాబ్దా కేక్ గల.

6యేసు, జలె,జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “దోనిచి ఉజెతొ పకక్య్ వల గల, చి దొరుక్ జవుల!”
మెన కేక్ గలన్, చి జో సంగిల్ రితి జయియ్ పకక్ వల గలిల. గలిలె, ఎతిత్వాట్మొసస్ బెర తిలి రిసొ వల
కడుక నెతిరల్.

7 దసిస్ జతికయ్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు జోక చిన కెర, “అమ్ చొ యేసుపబు, జో!” మెన
పేతురుక సంగిలన్. జోక ‘అమ్ చొయేసుపబు’ మెన సీమోను పేతురు సూనిల్ బేగి, కామ్ చి రిసొ జో కడ
తిలిసొకక్ అనెన్ గలన, సముదుమ్ తె డేఁవ, యేసుతె గెలన్. 8 గని, తిల సిసుస్ల్ దోనితెతా, మొసస్ బెర
తిలివలఒరొగ్ డ ఆన,పడొత్ అయ్ ల. ఒగగ్ర్ దూరి జెంకనాయ్. ఒడుడ్ తెంతొపాసిపాసిఎకిక్పుంజెక్ గజాలు
దూరి తిల.
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9జలె, ఒడుడ్ తె అయ్ లె కిచొచ్ దెకిల మెలె, ఒతత్ మెసి బొగుల్ చి ఆగి తిలి, చి ఆగితెమొసస్ సిజితె తిల.
పోడియొ కి తిల. 10 తెదొడి యేసు జోవయింక “తుమ్ అపెప్ దెరల్ మొసస్ సగుమ్ ఆన” మెలన్, 11 చి
సీమోను పేతురు దోనితెఅనెన్ వెగ, వల ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆనల్న్. ఆనెల్, వెలెల్లమొసస్ బెరయ్అసిత్. కెతిత్ మెలె,
పుంజెక్యాబయ్తినిన్ వెలెల్లమొసస్. గని, ఎతిత్వాట్ తిలె కి, వల చిరి జయెనాయ్.

12 “అలెల్, కంక జా,” మెన యేసు సిసుస్ల్ క బుకారల్న్. జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె జలె, “తుయి కో?” మెన కో
కి జోక పుసుక దయిరిమ్ నాయ్. జోక ‘యేసుపబు’ మెన జాన్ తి. 13 జేఁవ్ దసిస్ ఇదిల్ బితె తతికయ్,
యేసు పురెజా,పోడియొవెంట, వంట దిలన్. దసిస్మొసస్ కి వెంట, వంట దిలన్.

14యేసుమొర జీవ్జాఉటట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి ఇనెన్తెన్ తివెవ్ర్ జలి.
పేతురుకయేసు చెమించుప కెరిల్సి

15 జేఁవ్ *అనిన్మ్ కెర కేడయ్ లి పడొత్ , సీమోను పేతురుక యేసు బుకారా, ఇదిల్ దూరి కడన, జోక
ఇసి మెలన్. “ఓ సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, ఇనెన్చి కంట అంక తుయి ఒగగ్ర్ పేమ కెరసి గే?” మెన
పుసిలన్. పుసిలె,పేతురు “ఒయియ్,పబు,ఆఁవ్తుకపేమకెరిసితుయిజానిస్”మెలన్. యేసుజోక “దసిస్
జలె, విలువ జలమెండ పిలల్ల్ క చెంగిల్ అనిన్మ్ గొవుడు దొరుక్ కెరె తతి రితితా!” మెన సంగిలన్.

16 పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్ , “ఓ సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, అంక పేమ కెరసి గే?” మెన పుసిలన్.
పుసిలె, పేతురు జోక అనెన్, “ఒయియ్, పబు, ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి తుయిజానిస్” మెన సంగిలన్. యేసు
జోక అనెన్, “దసిస్ జలె, విలువ జలమెండల్ క చెంగిల్ రకిత్ రితి తుయి దెకితెతా!” మెన సంగిలన్.

17తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ కి, పేతురుక యేసు పుసిలన్. “ఓ సీమోను, యోహానుచొపుతుత్ సి, అంక పేమ
కెరసి గే?” మెన అనెన్ పుసితికయ్, ‘అంక పేమ కెరసి గె?’ మెనయేసు పుసిలిసి అపెప్ తివెవ్ర్ జలి రిసొ,
పేతురు మెనుస్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జలన్, చి “పబు, తుయి ఎతిక్ జానిస్. ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి తుయి
దెకితసి!” మెన అనెన్ సంగిలన్, చి యేసు జోక “విలువ జల మెండల్ క సరి జతి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరిల్
రితి తుయితా.

18 “తుక ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుయి ఉబెడొబోద తిలి పొది, తుకయ్ తూయి
తెయార్ కెరన, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి బులెత్ తిలది, గని తుయిమంతొ జలెపొది కీసి జసెత్ మెలె, తుచ అతొత్
చంపొ కెరె, చి వేర సుదొ తుక తెయార్ కెరెదె. చి తుయి ఇసుట్ మ్ నెంజిలిస్ తె తుక వయ నెయెదె” మెన
పేతురుక యేసు సంగిలన్. 19 కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్ మెలె, పేతురు మంతొ జలె పొది, విరోదుమ్ సుదల్
జోక †మారుల. దసిస్ జయెదె మెలి గురుకయ్ యేసు దసిస్ మెలన్. జలె, ఒతత్ తెంతొ యేసు పేతురుక,
‡“అంచి పటిట్ జే!” మెలన్.

20తెదొడి పేతురు పసల్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు జోచి పటిట్ జెతిసి దెకిలన్. కకక్ మెలె, యేసు
సిసుస్ల్ తెన్ ఆకర్ అనిన్మ్ కెరిల్ పొది,యేసుచి గుండెతె పెల వెస తిలొసిసుస్డు. జొయియ్,జాసుటుట్ ‘తుక
విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెతొసొ కొనొస్?’ మెనయేసుక పుస దిలన్.

21 పేతురు, జలె, జో సిసుస్డుక దెక కెర, “పబు, ఈంజొ మానుస్క కిచొచ్ జయెదె?” మెన పుసిలన్.
22పుసితికయ్, యేసు జోక, “ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె పరలోకుమ్ తె గెచచ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతె
ఎదకఈంజొతాఁ గెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె, తుక కిచొచ్బాద? అంచిపూచి,జా. తుచిపూచి కిచొచ్మెలె,
ఆఁవ్ తియారిల్ కామ్ కెరుక. అంచి పటిట్ జె!” మెలన్.

23జోఅనెన్కొల్ సిసుస్డుచి రిసొయేసు సంగిలిజాకోడుచి రిసొసగుమ్ జిన్పడొత్ కిచొచ్ సంగితెతిలమెలె,
‘ఈంజొఅనెన్కొల్ సిసుస్డుమొరెనాయ్’మెంతెతిల. గనిజో ‘మొరెనాయ్’మెనయేసు సంగెనాయ్. ఎకిక్
“ఆఁవ్అనెన్ జెతెఎదకఈంజొతాగెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె,తుకయ్కిచొచ్బాద?” మెనయ్సంగతిలొ.

24ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ సాచి జలొసొ, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ రెగిడొల్సొ కొనొస్ మెలె, జొయియ్ సిసుస్డు.
యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్సొ. జోచిసాచి సతిత్మ్మెనజానుమ్.
* 21:15 21:15యూదుల్ చింబొ కతి నాయ్. ముకిక్మ్ క పోడియొ కవుల. † 21:19 21:19 వేర పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
పడొత్ పేతురుక కీసి మారల్ మెలె, జోవయింక బోడి ఎటొట్ చటొట్ ఉపిప్రి ఒడొవ సిలువతెమారల్. ‡ 21:19 21:19 కీసుత్ చి రితి నిదానుమ్
ఇండితిస్ చి కోడు, పడొత్ సిలువతె జో కిమొరిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ తయెదె.
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25యేసు కెరల్ కమొ అనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్. జేఁవ్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ రెగుడుక జలె, జేఁవ్ కమొ ఎతిత్వాట్
జవులచి రిసొజోవయించి రిసొ రెగిడల్ పుసత్కల్ ఈంజ బూలోకుమ్ దెరుక నెతె. తెదిద్లి.
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బారికుల్ కెరల్ కమొ
యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ కెరల్ కమొ

యేసు సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి రిసొ సంగిలిసి
1ఓ 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,జోఅగెగ్ నిసానల్ సిసుస్ల్ క ఆడదా,జోచి †సుబుమ్ కబుర్ కామ్
జేఁవ్ కెరి రిసొ, జో ఆగన్ దా తిలొ. 3జోమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ , జాఅనెన్క్ దొనిన్ విసొపొదుల్ చి
తెడి, జో జోవయింక సగుమ్ సుటుల్ డీసయ్ జా, జో అనెన్ జీవ్ జలిస్ క జోవయింక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్ దెకవ,
‡దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొజోవయింక అనెన్ సికడెత్ తిలొ.

4జేఁవ్ దొనిన్ విసొపొదుల్ చి తెడి ఏక్ సుటుట్ , జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కతెత్ తా, జేఁవ్ క కిచొచ్ ఆడ దిలన్
మెలె, “తుమ్ కిచొచ్క రకుక మెలె, తుమ్ ఈంజ 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 పానితెమానుస్ల్ కబాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని తుమ్ క అపెప్ కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె
మెలె, అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, జాఅమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దొరుక్
జయెదె”మెనయేసు §జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

6యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బెద తిలిపొది, జేఁవ్జోక, “*పబువ,అపెప్ జలె, తుచి తెడిఅమ్ క ఆమిఏలుప
కెరంతి రితి కెర, అమ్ చి ఇసాయేల్ దేసిమ్ క జోవయింక అనెన్ దెసెత్గె?” మెన పుసిల. 7పుసితికయ్,
జోక సిసుస్ల్ క, “కేన్ కాలుమ్ క, కేన్ సమయుమ్ క, కిచొచ్ జరుగ్ జంక అసెస్ గే, మెన ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ
దేముడు అబొబ్క అదికారుమ్ తె తిఁయ అసెస్. 8దేముడుచి 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 సమరయపదేసిమ్ తె, పడొత్ ఒండిలోకుమ్ చ దూరి దేసిమ్ లుతె కిసాచి దెకయ్ తె”మెన
సంగిలన్.

యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
9యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జేఁవ్ సిసుస్ల్ దెకితె తతికయ్,జో పరలోకుమ్ తె అనెన్ గెచుచ్క మెన

ఉకిక్ల్ జలొ. జో వెగ గెతె తతికయ్, ఏక్ మబుబ్ జోక లుంకడిల్, చి సిసుస్ల్ జోక అనెన్ దెకుక నెతిరల్. 10జో
పరలోకుమ్ తె వెగ గెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ ఆగాసుమ్ పకక్ ఆచారిమ్ తెన్ దెకితె తతికయ్, ఆదె, చొకిక్ల
పాలల్ గలన తిల దేముడుచ దూతల్ దొగుల జోవయించి నెడిమిఉతజాటీఁవొజ జల, 11 “ఓ గలిలయ
పాంతుమ్ చమానుస్ల్, కిచొచ్క దసిస్ ఆగాసుమ్ పకక్ దెక దెక టీఁవొజజాఅసుస్స్? తుమ్ చి నెడిమితెంతొ
ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలొ ఈంజొయేసు, పడొత్ క అనెన్ ఉత జెయెదె. జో కీసి పరలోకుమ్ తె వెగ
గెలొ గే దెకిల్ రితి, దసెస్యిఅనెన్ ఉత జెయెదె”మెన జేఁవ్ క సంగిల.

* 1:1 1:1 ‘లూకా’,మెలెయేసుకీసుత్ చి రిసొ లూకా రెగిడిల్ సాచిచిపుసత్కుమ్. † 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 రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‘సుబుమ్
కబుర్ కామ్’మెలె,ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్చి రిసొసాచిజాజాబులిత్సి, నెంజిలెసొంతటాన్ తె కిసాచి సంగితె తతిసి. ‡ 1:3 1:3
‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింక నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరిసి, 2జోవయించిఆతమ్సెకిఈంజ
లోకుమ్ తె కామ్ కెరిసి, 3ఈంజ ఉగుమ్మారుస్ప జలె జో ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తె జో ఏలుప కెరిసి.
§ 1:5 1:5యూదాఅతయ్ కెరనమొరతిలన్ గెద. * 1:6 1:6 ‘పబు’మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొసొ,
ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ఒగగ్ర్ సుటుల్ యేసుకయ్ ‘పబు’మెనుల, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’మెనుల.
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సిసుస్ల్యెరూసలేమ్ తెపారద్న కెరిల్సి
12 తెదొడి జేఁవ్ జా †ఒలీవ మెటట్ తెంతొ ఉత జా, యేసుచ సిసుస్ల్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్

అయ్ ల. మెటట్క పటున్మ్ పాసి తయెదె. కెదిద్ దూరి మెలె, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ ఇండితి ఎదిలి
దూరి. 13 పటున్మ్ తె పాఁవ కేనె గెల మెలె, జేఁవ్ సంగ తిలొ ఒతత్చొ గేరుచి అంతసుత్ మ్ తెచి గదితె గెల.
కొనస్మెలె, పేతురు,యోహాను,యాకోబు,అందెయ, పిలిప్,తోమా, బరొలొమయి,మతత్యి,అలప్యిచొ
యాకోబు మెలొ పుతుత్ స్, పడొత్ సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిలి మందతె తిలొ సీమోను, పడొత్
యాకోబు మెలొ ఎకిక్లొచొ పుతుత్ స్ మెలొ యూదా; మొతుత్ మ్ ఎగరజిన్ సిసుస్ల్. 14జో గెరి తా కిచొచ్
ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరె తిలమెలె,పారద్న కెరె తిల. పారద్న కెరుకమెనజోవయింతెన్అనెన్ కో కో జేఁవ్పొదులె
బెదితెతిలమెలె,యేసుచిఅయయ్సిమరియతెన్,జోకబావుడిస్వొ,జోవయింకఅనెన్ నంపజలతేర్ బోదల్
తిల.

15 జేఁవ్ దసిస్ పారద్న కెరె తిల పొదులె, ఏక్ దీసి, రమారమి §సొవు విసొస్జిన్ మానుస్ల్ ఒతత్ బెర
తతికయ్, జేఁవ్ పబుక నంపజలసచి నెడిమి పేతురు టీఁవొజ జా, ఇసి మెన సంగిలన్. 16 “ఓ బావుడుల్ ,
అమ్ చొయేసుక జేలి కెరక్ దెరవ దిలొయూదాచి 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. 17మెలె, యూదా అమ్ చి తెన్యేసు 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, పెటిట్చి అంతున్ ఎతిక్ సూఁయి జా గెలి.
19 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జానిల్ దీసి తెంతొ, జా బుఁయిక ‘అకెల్ దామ’ మెన
జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్ సంగితతి. జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘లొఁయి సూఁయి జా తిలి
బుఁయి*’.

20జాకయ్యూదాక జరుగ్ జలిసి తెన్, కీరన పుసత్కుమ్ తె రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోవయించిటాన్పాడ్ జలి బయిలు రితి జవుస్,
చి ఒతత్ తెంతొ కో ఒతత్ జితు నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. అనెన్క్ కోడు కి రెగడ్ అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలిటాన్జోవయింక పిటుట్ స్,
చి వేరమానుస్క దొరుక్ జవుస్.”
మెన రెగిడిల్సి మెన, బెర తిలసక పేతురు సంగిలన్. 21-22 అనెన్ కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “జా కోడుచి రిసొ,
యేసుపబు అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ క అమ్ చి తెన్ సాచి జా జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ, అనెన్కొల్ అమ్ చి
తెన్ బెదుక అసెస్. కొనొస్మెలె,యోహానుబాపిత్సుమ్ దెతె తిలి,యేసుపబు అమ్ చి తెన్ఈంజలోకుమ్ తె
బులెత్ తిలిమొదొల్తెంతొ,యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలి ఎదక అమ్ చితెన్ బులెత్ తిలొసొఎకిక్లొఅమ్ చి
తెన్ బెదుక అసెస్” మెన పేతురు సంగిలన్. 23 సంగితికయ్, జేఁవ్ తె తిల దొగులక టీఁవొజ కెల. జేఁవ్
దొగుల కొనస్ మెలె, ‘బరస్బా’మెనఆసిమ్నావ్ తిలొయోసేపుమెలొయూసుత్ మెలొ ఎకిక్లొ, చిమతీత్య
మెలొఅనెన్కొల్ .

24జేఁవ్ దొగులతె పబు కకక్ నిసాన్ దె గే, జానుక జతి రిసొ, సిసుస్ల్ పారద్న కెరల్. “ఓ పబు, మానుస్చి
పెటిట్ తిలి బుదిద్ ఎతిక్ తుయ్ జానిస్. 25 తుయి దిలి సేవ, తుచొ బారికి జతి తుయి దిలి టాన్, యూదా
నిసాక్రుమ్ కెరిల్ రితిజానెస కెర,జోచిటాన్ తెజోగెచచ్ అసెస్. జోకతుయిదాతిలికామ్కెరి రిసొ,ఈంజేఁవ్
దొగులతె కకక్ నిసానఅసిస్స్ గే, దయకెరఅమ్ క రుజుజ్ దెకవు”మెనపారద్న కెరల్. 26పారద్న కెర,చీటిగలిత్క

† 1:12 1:12 ‘ఒలీవ మెటట్ ’ మెలె, ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ జా మెటట్య్ తవుల చి జానావ్ తయెదె. ‡ 1:12 1:12 రమారమి తినిన్

పావ్ కిలొమిటరుల్ దూరి జయెదె § 1:15 1:15 జలె పుంజెక్ విసెస్క్ జిన్ * 1:19 1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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మతీత్యచి నావ్ 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

1యేసుమొరఅనెన్జీవ్జాఉటట్ సతుత్ సంతల్గెతికయ్, ‘పెంతెకొసుత్ ’మెనయూదుల్ చిపండుగు దీసి,
యేసుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ ఎకిక్తె బెద అయ్ ల. 2జేఁవ్ ఒతత్ ఎకిక్తె బెద తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్
తెంతొ, వెలొల్ వాదు గటిట్ఙ వీరి రితి వెలిల్ అవాడ్ అయ్ లి, చి గేర్ ఒండిజా అవాడ్ సపుప్డు బెరిల్. 3తెదొడి,
కిచొచ్ దెకిలమెలె, ఆగి లగితి రితిసి డీసఉతజాచెదురప్ జా,జోవయింక ఎకెక్కల్చ బోడివొచిఉపిప్రి ఆగివొ
లగిల్ రితి జలి. జోవయింతె కకక్ నే పిటెత్ దసిస్ జలి. 4దసిస్ 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.

5జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుతె చెదురప్ జా తిల దేముడుక నిదానుమ్ తెన్ జొకరయూదుల్
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 జేఁవ్యూదుల్ జా గెరి అయ్ ల. అయ్ లె,
ఆచారిమ్ జల. కిచొచ్క మెలె, జోవయించ సొంత వేర వేర బాసల్ తెన్ యేసుచ సిసుస్ల్ లటట్బెత్ తిల;
జేఁవ్ బాసల్ కెఁయ నే సిక తిలె కి, 7ఆచారిమ్జా ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “వేర వేర అమ్ చసొంతబాసల్ తెన్
ఈంజేఁవ్లటట్బత్స గలిలయులు జవులగెద? 8అమ్ చబాసల్నేన్ తిదసిస్జలె, కీసిజాఅమ్ చబాసల్తెన్
లటట్బ్ తతి” మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగితె తిల. 9 “ఆమ్ పారీ దేసిమ్ చ, మాదీయులు, ఏలామియుల్,
పడొత్ మెసొపొతమియ తెంతొ చి, యూదయ తెంతొచ, కపప్దొకియ తెంతొచ, పొంతు తెంతొచ, ఆసియా
తెంతొచ, 10 పుగియ తెంతొచ, పంపూలియా తెంతొచ, ఐగుపు దేసిమ్ చ, పడొత్ కురేనియు పటున్మ్ చి
సుటుట్ నంత తిలి లిబియ దేసిమ్ తెంతొచ. పడొత్ అనెన్ కి అమ్ తె సగుమ్ జిన్ రోమ్ దేసిమ్ తెంతొ ఆజి
కాలి ఉటట్ జా అసిత్. జోవయింతె సగుమ్ జిన్యూదుల్ జెరిమ్లస. సగుమ్ జిన్ అగెగ్ యూదుల్ నెంజిలె కి,
దేముడుక నంపజామారుస్ప కెరనల్స కి అసిత్. 11 పడొత్ , కేతు దేసిమ్ చ, అరేబియ దేసిమ్ చ కి ఇనెన్ అసిత్.
ఆమ్ ఎతిత్వాట్ దేసిమ్ లు తెంతొ ఉటట్ అయ్ లె కి, అమ్ చ సొంత బాసల్ తెన్ ఈంజేఁవ్ లటట్బ, ఈంజెఁవు
దేముడుచ ఆచారిమ్ చ కమొ అమ్ క సూనయ్ తతి!” 12జోవయించి ఆచారిమ్ చి రిసొ అనెన్ కిచొచ్ మెన
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిలమెలె, “అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చిఅరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెనపుసుక దెరల్. 13గని ఒతత్
బెర అయ్ లసతె అనామ్నుమ్ జలమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ కి తిల, జేఁవ్ కిచొచ్ మెలమెలె, “ఈంజేఁవ్ మచచ్
అసిత్”మెన జేఁవ్ చి రిసొ ఆఁసెత్ తిల.

పేతురు లటట్బిల్సి
14జలె తెదొడి పేతురు, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ చి నెడిమి టీఁవొజ జా, బెద తిలమానుస్ల్ క సూన్ తు మెన,

గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, సంగుక దెరల్న్. జో ఇసిమెన సంగిలన్, “ఓ అమ్ చయూదుల్,ఈంజయెరూసలేమ్
పటున్మ్ తిలస ఎతిక్జిని, ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి సరిగా సూన, అరుద్ మ్ కెరన. 15ఈంజేఁవ్ తుమ్ దెకిల
మానుస్ల్ క ‘మచచ్ అసిత్’ మెన తుమ్ మెనుస్తె ఉచరిల్ రిసొ మచిచ్తి నాయ్. అపెప్ పెందలె నొవువ్ గంటల్
జాఅసెస్! 16అపెప్ జరుగ్ జలిస్ చి రిసొదేముడుపూరుగ్ మ్ †జోచ కబురుల్ సంగిలొయోవేలుమెలొసొచిఅతిత్
సంగిలన్.
17 దేముడు కిచొచ్ సంగితయ్ మెలె, ‘ఆకర్ దీసల్ క దేసిమ్ లు ఎతిక్తె తిలమానుస్ల్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్

సువదెయిందె. తుమ్ చపుతత్రుల్ ,దువిదుల్ చిఅతిత్ అంచ కబురుల్ సంగిమ్ దె. పడొత్ తుమ్ చఉబెడుల్ ,
† 1:26 1:26మతత్యి,మారుక్,లూకా,యోహానురెగిడల్ అగెగ్చపుసత్కల్ తెజేఁవ్బారజిన్ క ‘సిసుస్ల్’మెనరెగడ్ తిల, గనియేసుజోవయించి

ఆతమ్సెకిదాఅదికారుమ్దిలితెంతొజోవయించి రిసొ రెగిడల్స ‘బారికుల్’మెంతతి. * 2:5 2:5 ఒండిలోకుమ్ క ఎకిక్జాయెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి తిలిచి రిసొ ఒతత్ గెచచ్ తిల. † 2:16 2:16పూరుగ్ మ్పొది ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు కకక్ గే నిసాన, “ఈంజజా కబుర్ సంగు”మెనజోవయించి ఆతమ్సెకి జోమానుస్చి పెటిట్ దా లటట్బడెదె.
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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, తూయి నిజుమి
‡పరలోకుమ్ చొ దేముడు, తుక నంపజతసి, అంక రచిచ్ంచుప కెరు! మెన జోవయించి పెటిట్
కో అంక ఎకిక్ నిదానుమ్ నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్ చెమించుప కెర, జోవయింక
రచిచ్ంచుప కెరిందె.’ ”

22 “దసిస్ ఉచర కెర, ఒతత్ బెద తిల యూదుల్ క పేతురు అనెన్ కిచొచ్ మెలన్ మెలె, ఓ ఇసాయేలులు
మెంత అమ్ చయూదుల్, ఏక్ కోడు తుమ్ సూన. నజరేతు గఁవివ్చొయేసు కీసి తిలొ గే, తుమ్ జానుస్.
‘జోకదేముడు దిలిఅదికారుమ్రుజుజ్ జవుస్’మెన,దేముడుజోచిఅతిత్ తుమ్ చిమొకెమ్ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ
కెరవ, రుజుజ్ ల్ డీసయ్ లొ. 23జలె, ‘జరుగ్ జతిస్, జరుగ్ జవుస్’ మెన దేముడు అగెగ్యి తెంతొ రెగిడిల్ రితి,
జోయేసుక మూరుక్డుల్ చి అతిత్ తూమ్ సొరప్ కెర దా, §సిలువతె గలవమారల్దు. 24జోక తుమ్మారెల్ కి,
జోమొరున్ తెంతొ విడద్ల్ జా, దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ ;యేసుచి ఉపిప్రిమొరున్క అదికారుమ్నాయ్.

25 “యేసు అగెగ్ తెంతొ జాననిల్స్ కిచొచ్ మెలె అమ్ చొ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లొ
మెలె;
*దేముడు కెదొద్డి తెదొడి అంక తోడు అసెస్ మెన దెకిలయ్. కిచొచ్ కి అంక బమమ్ నే కెరె, జో అంచి ఉజెతొ

పకక్తాతోడు తతత్య్మెనదెకిలయ్చిఆఁవ్ కదుల్ నే జయి. 26జాక, సరద్సంతోసుమ్జలయ్,
చి జో పబుచి గవురుమ్ చి రిసొ గనుమ్ గాయ్ తొస్ జలయ్. జాకయ్, అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి,
అంచిపెటిట్ అంచిఆఁగ్ కిఆసతెన్తయెదె. 27ఆఁవ్మొరెల్ కి,ఆఁవ్మొరున్తె గెలె కి,జోఅంకఒతత్
ములె నాయ్, తుచి సుదిద్ తిలసచి ఆఁగ్ కువితి రితి నే ఒపప్న్ తె. 28జితి సెకి అంక దా అసిస్స్,
చి తుచితె పరలోకుమ్ తె తిఁయతా, తుచితె ఆఁవ్ తతిస్ క అంకపూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె.”†

పేతురు జేఁవ్బెరతిలయూదుల్ కఏద కెరవ,అనెన్ కిచొచ్మెనబోదనకెరల్న్మెలె, 29“ఓబావుడుల్ ,అమ్ చొ
దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి రిసొ కిచొచ్మెన కచితుమ్ఆఁవ్ సంగితసిమెలె,జోమాములుమ్మానుస్జామొర
గెలన్, చి జోక మెసెన్ రోవ చి అపెప్క మెసుస్న్ దసేస్ అసెస్. 30 గనిమాములుమ్మానుస్ 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 రితిజాదావీదు రెగడ్ అసెస్ మెలె;
“కీసుత్ మొరెల్ కి,మొరున్తె నే తయెదె,జోచి ఆఁగ్ నే కువితె, అనెన్ జీఁవ్ జా ఉటెట్దె.”

32 “జలె, ఈంజొ యేసుకయ్ దేముడు అనెన్ జియడొల్ మెన అమ్ ఇనెన్ బెరల్స ఎతిక్జిన్ సాచి జా
అసుస్మ్. 33జో, జలె, అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ దేముడు అబొబ్స్ తె పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జా,
జోచి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. చి జో దేముడు అబొబ్సి అగెగ్ సంగ తిలి రితి, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ వంట
దెతిసి,పూరిజో 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 తుచిచాటు సుఁదితిపొదొజతి రితి కెరె

ఎదక, తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్ వెసతా.’
‡ 2:21 2:21 ‘పరలోకుమ్ చొ దేముడు’ మెన ఇనెన్ రెగిడిల్స్ క గీకు బాసతె తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ‘పబు’ మెలి అరుద్ మ్ చి కోడు అసెస్.
‘పబు’ మెలె, యేసుచి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగితతి, గని దేముడు అబొబ్స్ క కి ‘పబు’ మెన సంగుల జా అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ఎతిక్ ఏలుప కెరొసొ

జో దేముడు అబొబ్స్ చి నావ్ ‘యెహోవ’ జయెదె, గని జా నావ్ దెరుక యూదుల్ బియఁ కెర ‘పబు’ మెనుల. § 2:23 2:23మారుక్

15:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 2:25 2:25 నెంజిలె ‘పబు’. † 2:28 2:28యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడెదెమెలిస్ చి
రిసొచి కోడు ఈంజ. యేసు దేముడు అబొబ్స్ తెన్ లటట్బిల్ రితి కోడు.
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36 “జాకయ్, తుమ్ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చయూదుల్ ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె,తుమ్సిలువ గలమారొల్ యేసు అమ్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ 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
కెరల్మ్మెనజోవయించి పెటిట్ దుకుమ్ తెన్ ఒపప్న, బియఁ గెచచ్, ఓబావుడుల్ ,అమ్ చిపాపుమ్గెసుస్ మెన
అమ్ అపెప్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిలయేసుచ అనెన్ బారికుల్ క పుసిల.
38జేఁవ్ క, పేతురు, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొదుకుమ్జాపాపుమ్ములిత్ బుదిద్ జాయేసుకీసుత్ క నంపజా,
తుమ్ చిపాపుమ్గెచచ్య్ తి గురుకజోచినావ్తెన్బాపిత్సుమ్ కడనక్. దసిస్ కెరల్దుమెలె, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ తుమ్ క దొరుక్ జయెదె. 39జోచి కకక్ పబు జలొ అమ్ చొ దేముడు నిసాన్ దె గే, ‘జోవయించి
పెటిట్ అమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెయెదె’మెన, తుమ్ చి రిసొ కి, తుమ్ చబోదల్ చి రిసొ కి, పడొత్చమానుస్ల్ క
కి, పడొత్ దూరి దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ చి రిసొ కి సంగ అసెస్” ఇసి పేతురు జేఁవ్ క సంగిలన్. 40 పడొత్ అనెన్
సాచుల్ రుజుజ్ ల్ బెదవ,జోవయింక కిచొచ్ మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్మెలె, “పాపుమ్ బుదిద్ తిల ఈంజ
ఉగుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్ ముల, విడద్ల్ కెరన, రచిచ్ంచుప జా” మెన సంగిలన్. 41జోచి కోడు సూన
నంపజలస, జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనల్. చి జా దీసి రమారమి తినిన్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ అగెగ్ నంపజల
సిసుస్ల్ తెన్ బెదిల.

42జాదీసి తెంతొ, నిదానుమ్తెన్యేసుచబారికుల్ చిబోదన సూన్ తెతా, సిసుస్ల్ తెన్ సరద్ తెన్ బెద,
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తిస్ క యేసు బలి జలొచి జా గురు దెకయ్ తి పోడియొ, దాచ రసుస్మ్ కంక
పింక అలవాట్ జల,జోవయింతెన్ నిదానుమ్ తెన్పారద్న కెరె తిల.

43ఎతిక్జిన్ ఉచర ఉచర ఆచారిమ్ తెన్ తిల, చి జేఁవ్ బారికుల్ 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. 45 ఆసిత్ తిల మానుస్ల్ జోవయించి వికన, నెంజిల
మానుస్ల్ క తోడు దెతె తిల. ఎకిక్లొక కొతుక్ తిలెగిన, అనెన్కొల్ జోక తోడు దెంక. 46 దేముడుచి గుడితె
బెద, పబుక ఉచరుక మెన రోజుక గెతె తిల, చి జోవయించి గెరలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అనిన్మ్ క బుకారా,
జాపోడియొకా,జాదాచ రసుస్మ్ పియఁ, సరద్సంతోసుమ్ తెన్ కటుట్ తెన్ తిల. 47దేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల, చి ఎతిక్జిన్ జోవయింక మెనిస్త్ తిల, చి పబు రోజుక కకక్ కకక్ నొవ మానుస్ల్ క నిసాన
రచిచ్ంచుప కెర నంపజలసమొతుత్ మ్ చి సంగుమ్ తె బెదయ్ తె తిలన్.

3
జెరిమ్ల్ తెంతొసొటొట్ జలొసొ చెంగిల్ జలిసి

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 తెంతొ సొటొట్ జలొ ఎకిక్లొక మానుస్ల్
వయ నెతె తిల. రోజుక జోక వయన దేముడుచి గుడిచి కోటచి ‘సూటి’ మెన నావ్ తిలి గుముమ్మ్ సొడి
వెసడెల్, గుముమ్మె పెసిత తతె జోమానుస్ దరుమ్మ్ నఙితె తిలొ. 3పేతురు చియోహాను దేముడుచి గుడి
తెడి పెసుక దెరిల్సి, జో దెక, “డబుబ్ల్ దా” మెన, దెక నే దెకిల్ రితి జా సంగిలన్. 4 సంగిలె, పేతురు
యోహాను జోక చెంగిల్ దెకిల. అనెన్ పేతురు జోక, “అమ్ క సరిగా దెకు”మెలన్.

5 దసిస్ మెంతికయ్, ‘కిచొచ్ జవుస్ దెవుల’ మెన ఉచర, జోమానుస్ జోవయింక సరిగా దెకిలన్. 6 గని
పేతురు జోక, “అంక వెండి కాసుల్ నాయ్, బఙార్ కాసుల్ నాయ్, గని అంక తిలిసి తుక దెయిందె.
నజరేతుచొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ ఉటట్ ఇండు” మెన సంగిలన్. 7 సంగ, జోచి ఉజిల్ ఆతు పేతురు
దెర,జోక ఉటట్వ టీఁవొ కెలన్. బేగి,జోచ చటొట్ , ఆఁగ్ అడొడ్ డిటుట్ మ్ జల. 8డిటుట్ మ్ జతికయ్,జోచటుక్న
ఉటట్ అదుద్ ర్ నెంతె టీఁవొ ఇండుక దెర, సరద్క నచచ్ నచచ్, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ, దేముడుచి
గుడితె పెసిలొ.

పేతురుయూదుల్ క బోదన కెరిల్సి
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9జోమానుస్ ఇండితె తిలిసి, దేముడుచి గవురుమ్ సరద్ తెన్ సంగితె తిలిసి ఒతత్ బెరల్ పెజల్ ఎతిక్ దెక
కెర, 10 “ఒరె, ఈంజొయిరోజుక దేముడుచి గుడిచి గుముమ్మె దరుమ్మ్ నఙ వెస తతొసొ, గని చెంగిల్ జా
ఇండితయ్”మెన, బమమ్ జా ఆచారిమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సంగితె తిల.

11జోమానుస్, 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 పేడెక జోచి సుటుట్ నంత బెర గెల. 12జేఁవ్ జనాబ్ దసిస్ బెర అయ్ లిసి దెక, పేతురు జోవయింక
ఇసి మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. “ఓ ఇసాయేలులు మెల అమ్ చయూదుల్, ఈంజొమానుస్చి రిసొ తుమ్
కిచొచ్క ఆచారిమ్ జతసు? అమ్ క కిచొచ్క దసిస్ ఆచారిమ్ తెన్ దెకితసు? అమ్ చి సొంత సెకి తెన్, సొంత
పునిన్మ్ చి రిసొజోక చెంగిల్ కెర ఇండయ్ లమెన తుమ్ ఉచరసు గె?

13“అమ్ చపూరుగ్ ల్ జలఅబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడు,జోచొసేవ కెరొసొయేసుకయ్
అనెన్ జియడ గవురుమ్ కెర దా అసెస్. తుమియేసుక దెర పిలాతు అదికారిచి అతిత్ సొరప్ దిలదు, చి జో
పిలాతు ‘జోక విడద్ల్ కెరిందె,జో కేన్ తపుప్ కెరె నాయ్’మెనతీరుప్ సంగిలే కి, తూమ్ నే ఒపప్న్ తెయేసుచి
విలువ కడల్దు. 14తుమ్ 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. 15ఎతిక్ జీవుల్ క
జీవు దెతొసొ, ఎతిక్క ఆదారుమ్జలొయేసుక తుమ్మార గెలదు. గని దేముడు జలొఅబొబ్సిజోక అనెన్
జియడొల్ మెనఆమ్దెక,సాచిజాఅసుస్మ్. 16జోచిఅదికారుమ్ చి రిసొజొయియ్ఈంజొసొటొట్ మెనతుమ్
అగెగ్ తెంతొజానొల్ మానుస్క చెంగిల్ కెర అసెస్. యేసుకయ్నంపజాజోచినావ్తెన్,ఉటట్ ఇండుమెన ఇనెన్క
అమ్ సంగితికయ్, యేసుయి ఇనెన్క చెంగిల్ కెరల్న్. తుమ్ చిమొకెమ్ ఈంజొమానుస్ 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 కెరల్దు మెన జాని.
18 గని, దేముడు పూరుగ్ మ్ జో కబుర్ తెదయ్ లస చి అతిత్ సంగ తెదయ్ లిసి, జో ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్
సేడుక తిల సెమల్ ఎతిక్చి రిసొ పూరుగ్ మ్ కబుర్ సంగ తెదయ్ లిసి. యేసుక తుమ్ మారిల్సి తెన్ జో
దేముడు నెరవెరుస్ప కెర అసెస్. 19జలె, అమ్ కెరల్ పాపల్ పుంచి జతు మెన తుమ్ కోర్ ప జలె, తుమ్ కెరల్
పాపల్ చి రిసొపెటిట్ పూరి దుకుమ్జా,ఆజితెంతొపబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకపూరికోర్ పజామారుస్పజా,
చి దేముడు తుమ్ కపాసి కెరన,తుమ్ క సెలవ్ కడనిల్ పొది దిలి రితి,తుమ్ చిఆతమ్ల్ క చెంగిల్ కెరెదె, 20చి
తుమ్ క పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయెదె. కీసుత్ కొనొస్ మెలె,
యేసు. 21జో కీసుత్ యి పరలోకుమ్ తె తంక. కెఁయయ్ ఎద జో ఒతత్ తంక అసెస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచి
కబుర్ సంగిలసచి అతిత్ సంగిలిసి ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతె ఎద.

22 “మోసేపూరుగ్ మ్ 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. 23జో కబుర్ జెతొసొక కో సూన్ తి నాయ్ గె. ‘ఆఁవ్ నిసానల్ పెజల్ తె తుమ్ బెదుక విలువ
నాయ్’మెనజోవయింక దేముడు నాసెనుమ్ కెరెదె.

24 పడొత్ , సమూయేలు పూరుగ్ మ్ చొ తెంతొ అపెప్చి కాలుమ్ ఎద దేముడు కబుర్ తెదయ్ లసతె కకక్ నే
పిటెత్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ఈంజ కాలుమ్ జరుగ్ జతిసి, ఆజి జరుగ్ జతిస్ చి రిసొఅగెగ్ తెంతొ సంగ అసిత్. 25జలె,
దేముడుచి కబుర్ సంగ తిల జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చ పుతత్రుస్లు తూమ్. పడొత్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ క ఎకిక్లొ
జెరెమ్దె. జోచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్క దీవెన దొరుక్ జయెదె. జోచి అతిత్ అంచి వరుమ్
దెయిందె మెన దేముడు తుమ్ చొ అబాహామ్పూరుగ్ 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, తూమ్యూదుల్ తెయి. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ‘తుమ్ చి పాపుమ్ బుదిద్ ముల చెంగిల్ జతు’ మెన
తుమ్ కయ్తొలితొ చి తెదవ అసెస్”మెన పేతురు పెజల్ క బోదన కెరల్న్.
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4
పేతురుకయోహానులుక జేల్ తె గలిలిసి

1 పేతురు చియోహాను పెజల్ క దసిస్ బోదన కెరె తతికయ్, యూదుల్ చపూజరుల్ , దేముడుచి గుడిచొ
ఎజొమాని, పడొత్ సదూద్ కయుయ్లు మెన పండితుల్ జోవయింతె ఉటట్ అయ్ ల. 2యేసు ‘మొర అనెన్ జీవ్
జలొ’ మెన పెజల్ క పేతురు చి యోహాను సికయ్ తె తిలి రిసొ, జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ కోపుమ్ జా అసిత్.
3జోవయింక దెరల్, గని సాంజ్ జలి రిసొ ‘కలిక తీరుప్ కెరుమ’మెన దసేస్ జేల్ తె గలిల.

4జేఁవ్ వెలొల్ సుదల్ దసిస్ కెరెల్ కి, జేఁవ్ దొగుల కెరిల్ బోదన సూనల్స ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజఁయి గెల.
ఇనెన్తెన్, నంపజలస కెతిత్జిన్ జల మెలె, తేర్ బోదల్, బాలబోదల్ క పిటట్వ, రమారమి పాఁచ్ వెయిల్ జిన్
మునుస్బోదల్ తిల.

పేతురుకయోహానులుక పరిచచ్ కెరిల్సి
5అనెన్క్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సబ కెరుక మెనయూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్లమానుస్ల్, 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 జాఁవొసి
జలొ తెదొడిచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కయప, ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ జతసచ కుటుంబల్ చ మునుస్బోదల్
ఎతిక్జిని. ఇనయింతె దొగుల కొనస్ మెలె,యోహానుని అలెకస్ందు.

7సబకెరుక దెరిల్పొది,యోహానుకచిపేతురుక కడఆననెడిమిటీఁవొకెరన,జేఁవ్చెంగిల్ కెరొల్ అగెగ్ సొటొట్
జా తిలొమానుస్క కి టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక పరిచచ్ కెరుక దెరల్. “ఈంజొమానుస్క కీసి ఇండయ్ లదు?
తుమ్ చి సొంత సెకిక నెతురుస్! కచి సెకి, కచి నావ్ తెన్ ఈంజ కామ్ కెరల్దు?” మెన కోపుమ్ తెన్ పరిచచ్
కెరల్.

పేతురు జబాబ్ దిలిసి
8 తెదొడి పేతురు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి జోచి పెటిట్ బెర సెకి దెతికయ్, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్

వెలెల్ల మానుస్ల్ క ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్; “యూదుల్ చ అదికారుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్, తుమ్ క ఆమ్
కిచొచ్ సంగుక? 9అమ్ సొటొట్ మానుస్ ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరిల్ రిసొ ఆజి తుమ్ అమ్ క పరిచచ్ కెరసు జలె,
10 నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెనిన్ తుమ్ చి నెడిమి టీఁవొ జలొ ఈంజొ మానుస్ చెంగిల్ జా
అసెస్. జోయేసుకీసుత్ తుమి సిలివ గల మారల్దు, 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 బందమానుస్ల్ నెస కెర ములిల పతుత్ ర్, గేర్ బందత బోడిపతుత్ ర్ జయెదె. తుమ్జోక నెసిలె
కి, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ క జొయియ్ వెలొల్ జా అసెస్. 12పాపుమ్తెంతొవిడద్ల్జా పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న
కచితె దొరుక్ జతయ్మెలె,యేసుతెయిఅనెన్ కతెత్య్నాయ్. కిచొచ్క మెలె,ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె అనెన్
కచి నావ్ తెన్ రచిచ్ంచుప జంక కో కి నెతిరి”మెన పేతురు సంగిలన్.

13పేతురుక చియోహానుక, “ఈంజేఁవ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్మానుస్ల్ నెంజితి రితజాలరుల్ ఈంజేఁవ్, వెలెల్ల
మానుస్ల్ నెంజితి, గనితెదిద్ దయిరిమ్తెన్అమ్ క బుదిద్ సంగితతి”మెన,జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ఆచారిమ్
జల. అనెన్,యేసు తెన్ జేఁవ్ బులెత్ తిలి రిసొయ్ఇసితెలివితెన్ దయిరిమ్జాఅసిత్ మెన వెలెల్లమానుస్ల్
చినిల. 14పడొత్ , అగెగ్ సొటొట్ జా తిలొమానుస్ అపెప్ చెంగిల్జాజోవయించి నెడిమిటీఁవొజ అసెస్ మెన దెక
కెర, జేఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ నింద సంగుక నెతిరల్.

15అనెన్ కిచొచ్ సంగుక నెత కెర,యోహానుక చిపేతురుక సబతెంతొబార్ కెర, వెలెల్లమానుస్ల్ లటట్బనల్.
16“ఈంజేఁవ్దొగులమానుస్ల్ చి రిసొఅమ్కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె? కిచొచ్ సిచచ్ కెరుక నెతుమ్, కిచొచ్గె. కిచొచ్క
మెలె,తెదిద్ వెలిల్ కామ్ఇనెన్చిఅతిత్ జరుగ్ జాఅసెస్మెనఈంజయెరూసలేమ్ తెచమానుస్ల్ఎతిక్జిన్జాన్ తి.
ఆమ్ కి దెక అసుస్మ్, చి కిచొచ్ వేర సంగుక నెంజె. 17 గని, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్ కో సూన్ త నాయ్
మెన, ఈంజేఁవ్ దొగుల జోచి నావ్ తెన్ అనెన్ కకక్ కిచొచ్ నే సంగిత్ రితి బియఁడ ఆడ దెమ” మెన తీరుప్
సంగిల. 18తెదొడి, జేఁవ్ దొగులక అనెన్ బుకారా కెర, “తుమ్ జోయేసుచి నావ్ దెరుక నాయ్. జోచినావ్
తెన్ అనెన్ కకక్ బోదన కెరుక నాయ్”మెన పేతురుకచియోహానులుక ఆడ దిల.
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పేతురు చియోహానులు దిలి జబాబ్
19జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ దసిస్ సంగిలక,పేతురు,యోహాను, నేబితెదయిరిమ్తెన్ కిచొచ్ సంగిలమెలె,

“దేముడు సంగిలి కోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే, తుమ్మానుస్ల్ సంగిలి కోడు అమ్ కెరెల్ చెంగిల్ గే, తూమ్
సరిగా ఉచర. జేఁవ్ దొనిన్చి రిసొ జో దేముడు సొంత కిచొచ్ మెనెదె గే ఉచర. 20అమ్ దెకిలిసి సూనిల్సి,
ఆమ్మానుస్ల్ క నే సంగితె తంక నెతుమ్, నేన”మెన జేఁవ్ దొగులయేసుచ 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. 22పెజల్ కిచొచ్క దేముడుచి గవురుమ్ ఒగగ్ర్ నముకుమ్ తెన్ సంగితె తిలమెలె, జోవయించి
గవురుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లిజా వెలిల్ కామ్ జరుగ్ కెరిల్సి కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి జయెదెమెలె, దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్
జలొసొటొట్ జెరిమ్లొమానుస్క.

23 పేతురుక యోహానుక వెలెల్ల మానుస్ల్ ములిత్కయ్, జోవయించ గోతుసుదల్ తె జేఁవ్ దొగుల గెచచ్,
ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ చి వెలెల్లమానుస్ల్జోవయింక సంగిలిసి ఎతిక్ సంగ దిల. 24జేఁవ్ సూన కెర, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్మెనుస్ తెన్ బెద దేముడుక ఇసిమెన గటిట్ఙ అవాడ్తెన్పారద్న 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 చొదావీదుచి చోండివాట్ తూయి సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
దేముడుక నేనల్ దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ కిచొచ్క జోవయింక నిసాక్రుమ్ ఉచర వెలెల్ల మానుస్ల్ మెననల్?

అమ్ చయ్ పెజల్ కి జోవయింక నేనల్ రిత జా, కిచొచ్క కామ్ క నెంజిల కుటల్ జోవయించి రిసొ
ఉచరల్? 26 ఒండి లోకుమ్ చ రానలు, అదికారుల్, కుట కెరిల్ రితి ఎకిక్తె బెద, దేముడుక కి, జో
ఏలుప కెరయ్ తొ కీసుత్ క కి యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల

మెనదావీదుచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 27నిజుమి,ఈంజయిపటున్మ్ తెహేరోదు రానొ,పొంతి పిలాతు అదికారి,
యూదుల్ నెంజిలస ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ యూదుల్, ఎతిక్జిని, దేముడుచి సుదిద్ తిలొ తూయి
ఏలుప కెరయ్ లొసేవ కెరొసొజలొయేసుక కుట కెర,జోవయించిఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జల. 28 ‘జరుగ్
జవుస్’మెనతూయిఅగెగ్ తెంతొతుచిఅదికారుమ్ క సెలవ్దాతిలిసిఎతిక్,జోవయించిపెటిట్చి విసుస్మ్ క
జేఁవ్ జరుగ్ కెరల్. 29అపెప్ కి, పబుచ, ఈంజేఁవ్ తుచ సేవ కెరసక బియడత్తి. గని ఇనెన్క కనాక్రుమ్ దెక,
30జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క ఇనెన్చి అతిత్ చెంగిల్ కెరె తా, సుదిద్ తిలొ తుచొ సేవ కెరొసొ యేసుచి నావ్ తెన్
జోచిఅదికారుమ్ క గురు జతవెలొల్ కమొకెరవ కెరవ,ఈంజేఁవ్పూరిదయిరిమ్తెన్తుచి సుబుమ్ కబుర్
సంగితి రితి ఇనెన్క తోడు తా,మెనపారద్న కెరసుమ్”మెన, బెర తిలస ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్పారద్న
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 బెరపూరి సెకి దెతికయ్,పూరి దయిరిమ్తెన్ దేముడు దిలి
బోదన కెరిల్సి ఎతిక్ సంగుక దెరల్.

యేసుక నంపజలస కటుట్ తెన్ తిలిసి
32జేఁవ్పొదులె,యేసుపబుక నంపతిలస ఎతిక్జిని, ఎకిక్ ఆతమ్,మెనుస్, పేమతెన్తిల. “అంచయ్”

మెన,జోవయింక కలుగు జలఆసుత్ ల్ చిరిసొజోవయింతెకోకిపోటిసంగితినాయ్, గనిజోవయింక కలుగు
జలిస్ క ‘అమ్ ఎతిక్జిన్ చి’ మెన, సరద్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు కెరె తిల. 33పడొత్ , దేముడు యేసుచి
ఆతమ్సెకిజోవయించిపెటిట్ తిలి రిసొ,జేఁవ్బారజిన్జోవయించబారికుల్పూరిదయిరిమ్తెన్యేసుపబు
మొర అనెన్ జిలిసిచి రిసొసాచి సంగితె తిల. జో పబుచి దయచి పేమ జేఁవ్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
బెర కామ్ కెరె తిలి. 34జోవయింతె కకక్ కి కొతుక్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె. జోవయింతె కకక్ ఒగగ్ర్ బుఁయి
గే గెరల్ గే తయెదె గే, జో విక గెలెదె, చి జా వికిలి డబిబ్ల్ ఆన కెర, 35యేసుచ బారికుల్ చి చటెట్ తివుల.
‘నెంజిలసక దొరుక్ జవుస్’మెన, నెంజిలసక వంట దెవుల. జాచి రిసొ కకక్ కి కొతుక్ జయెనాయ్.
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సతిత్మ్ జలొ బరన్బా
36యోసేపు 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. 37జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, జోక
కలుగు జలి ఏక్ బాటిజో విక కెర,జావికిలి డబుబ్ల్ దెరన, జేఁవ్ బారజిన్బారికుల్ క చటె తిలన్.

5
అననీయని సపీప్రా

1అననీయమెలొ ఎకిక్లొ, మానుస్, సపీప్రామెలి 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 ఆతమ్చిమొకెమ్ తుయి అబదుద్ మ్ జా,జాబుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ చి ఏక్ వాట తియన కెర, కిచొచ్క
సయ్ తానుక సూనజాపాపుమ్ కెరల్ది? 4జాబుఁయినే వికితె అగెగ్,జాపూరితుచి ఆసిత్ జా తిలి. జావికిలి
పడొత్ కి,జాడబుబ్ల్ క సతిత్మ్ కెరుకపూరితుచిపూచి. తుయిఅపెప్ఉచరిల్మోసిమ్కిచొచ్క? తుయికెరిల్స్ 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. 5ఈంజేఁవ్ కొడొ సూనిల్ బేగి,అననీయబుఁయెయ్ సేడమొర గెలన్. జోతపుప్ కెరమొరిల్స్ చి రిసొ
సూనల్స ఎతిక్జిన్ బియఁ గెల. 6తెదొడి ఒతత్ తిల ఉబెడల్ బటట్ తెన్ జోచి పీనుమ్ డంక,ఉకుక్ల వయన,
మెసెన్ రోవ గెల.

7 రమారమి తినిన్ గంటల్ గెతికయ్, అననీయచి తేరిస్ జేఁవ్ బారికుల్ తిలిస్ తె అయ్ లి. మునుస్స్ క
జరుగ్ జలిసి జా నేనె. 8జెతికయ్, పేతురు జాక పసుల, జా బుఁయి వికిలి డబుబ్ల్ చి రిసొ జాక పుసిలన్.
అననీయ దిలి ఎదిలి డబుబ్ల్ చి రిసొ సంగ, “తెదిద్లికయ్ జా బుఁయి వికిలదు గె?” మెన పుసితికయ్,
జా “తెదిద్లికయ్” మెన సంగిలి. 9పేతురు జాక, “తుమ్ దొగుతెర కుట కెర అబదుద్ మ్ సంగిలిసి, పబుచి
ఆతమ్క కొంకడిల్ రితి జతయ్ మెన బిసుస్ నాయ్ గె? ఆదె! సూను! తుచొ మునుస్ద్ క రోవిలస అనెన్ ఉటట్
జెతికయ్ అవాడ్ జెతయ్. అయ్ లె, తుచి పీనుమ్ ఉకుక్ల వయన తుక కి మెసెన్ రోవుక గెచుచ్ల” మెన
సంగిలన్. 10సంగిల్ బేగి, జా కి జోచి చటెట్ సేడమొర గెలి. ఉబెడల్ గేర్ తెడి జా కెర, జాక, ‘జా కిమొర
అసెస్’ మెన దెక కెర, జాక ఉకుక్ల వయన మెసెన్ గెచచ్, మునుస్స్ చి సొడి జాక రోవిల. 11జా దీసి జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ, యేసుక నంపజలసచి సంగుమ్ చ ఎతిక్జిని, సూనల్ అనెన్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, దేముడు
యేసుచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ బియఁ గెల.

12జేఁవ్ బారజిన్జోచబారికుల్ చి అతిత్ పబు ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొజరుగ్ కెరయ్ లన్. జేఁవ్ పొదులె,
జేఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె పూరుగ్ మ్ చొచి సొలొమోను నావ్ తిలి పేడె సబ కెరుక అలవాట్ జా తిల.
13వేరమానుస్ల్ 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 జోవయించమానుస్ల్ క
వయన, మంచల్ తె జవుస్, అంతురొన్తె జవుస్, వాటులె నిజవ దిల. 16 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి
సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె తెంతొ కి ఒగగ్ర్ జిన్ జాఁ కెర, జోవయించ జొరొజ్ తిల మానుస్ల్ క, బూతుమ్ దెరల్
మానుస్ల్ క, కడ ఆనల్, చి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కి చెంగిల్ జల.

బారికుల్ క దెర జేల్ తె గలిలిసి
17ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, మాతుమ్, 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, జారాతి, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జేల్ తెచ కెవిడ్వొ ఉగుడ కెర, బారికుల్ క విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. చి
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జోవయింక, 20 “తుమ్ దేముడుచి గుడితె గెచచ్ పెస, నెడిమి టీఁవొజ, పబుతె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ తె
బెదితిఆతమ్తెజెరుమ్న్జాజితిరచచ్నచిరిసొచిసుబుమ్కబుర్పెజల్ కపూరిబోదనకెర”మెన,దేముడుచ
దూత ఆడ దా సంగిలన్. 21దూతచి 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,
జోవయింతెన్బెదిలస,జోవయింక ‘విడద్ల్జాఅసిత్’మెననేన కెర, ‘సబ కెరుమ’మెనఇసాయేలులసబతె
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.
24సంగిలె, దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమానిచి వెలెల్ల పూజరుల్ సూన, పూరి ఆచారిమ్జా, “ఇనెన్చి అరుద్ మ్
కిచొచ్? అపెప్ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె?” మెన, బమమ్ జల.

25 తెదొడి కో గే జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ తె జాఁ కెర, “తుమ్ జేల్ తె గలిలస దేముడుచి గుడితె టీఁవొజ
పెజల్ క సికడత్తి” మెన సంగిల. 26 సంగితికయ్, దేముడుచి గుడిచ జమానుల్ చ ఎజొమాని, జోవయించ
జమానుల్ తెన్ గెచచ్,బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొబార్ కెరల్. గనిజోవయింక కిచొచ్ దెబబ్ల్ పెటిత్ నాయ్,
అలల్ర్ కెరుక మెన చడిత్ కి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్ పెజల్ అమ్ క పతల్ గలమార
గెలుల’మెన బియఁ గెల.

27 జలె, బారికుల్ క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర, జోవయించి సబ కెరి గేర్ తె కడన, సబ కెరసచి
మొకెమ్ టీఁవొ కెలచి ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జేఁవ్ క పరిచచ్ కెరొల్ . 28 “ఈంజ జోచి నావ్ తెన్ తుమ్ పెజల్ క
సికడుక జయెనాయ్,మెనతుమ్ క ఆడదిలమ్, గనిఒండిఈంజయెరూసలేమ్ తెచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క
తుమ్ సికడ అసుస్స్. అనెన్, అమ్ క, ‘తుమి జోవయింక మారల్దు’ మెన, జోమానుస్చి రిసొ అమ్ కయ్
నింద కెర, అమ్ కయి జా పాపుమ్ వయడుక ఉచరసు” మెన బారికుల్ క తీరుప్ సంగిల. 29 పేతురు,
బారికుల్ ఎతిక్చి రిసొ కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, ఆమ్ కచి కోడు ముకిక్మ్ క సూన కెరుక మెలె,మానుస్చి
కోడు నాయ్, గని దేముడుచి కోడు. 30తూమ్యేసుక సిలువతె 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
పాపుమ్పుంచి జవుస్’మెన,యేసుక, రచిచ్ంచుప కెరొసొ, ఏలుప కెరుస్ మెన,జోక గవురుమ్ కెర అసెస్.
32ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ ఆమ్సాచుల్ జా అసుస్మ్. జోచి కోడు రితి కెరసక దేముడు దిలి జోచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ కి సాచి జతయ్.”,మెన పేతురు సంగిలన్. 33జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ సూన ఒగగ్ర్ కోపుమ్జా, జేఁవ్
బారికుల్ కమారుక కోర్ ప జల.

గమలీయేల్ సంగిలి కొడొ
34గమలీయేల్మెలొపరిసయుయ్డుఎకిక్లొఒతత్ జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ తెతిలొ. జోమోసేతెన్దేముడు

దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ జయెదె. జోక ఎతిక్జిని, ‘చెంగిల్మానుస్’మెన గవురుమ్ కెరుల. జోమానుస్ టీఁవ,
దేముడుచి గుడిచ జమానుల్ క, ‘ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ క గడియబార్ కెరతా’మెనఆడ దిలస్. 35బారికుల్ క
బార్ కెరవ, బెర తిల వెలెల్ల మానుస్ల్ క గమలీయేల్ ఇసి మెన సంగిలన్: “అమ్ చ ఇసాయేలులుచ ఓ
తుమ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, జేఁవ్ మానుస్ల్ క తుమ్ కిచొచ్ కెరుక ఉచరె గే, జాగర తా. 36జా సుటుట్ జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ ఏద కెర. జేఁవ్ పొదులె దూదా మెలొ ఎకిక్లొ ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెన సొంత గవురుమ్ సంగుక
బులెత్ తిలొ, చి రమారమి చెతత్ర్ పుంజొజిన్మానుస్ల్ జోవయింతెన్ బెదిల. గనిమానుస్ జోకమారికయ్,
జోచ సిసుస్ల్ చెదురప్ జల, చి జా ఎతిక్ ఆరి పాడ్ జా గెలి. 37జాచి పడొత్ , పెజల్ లెకక్ కెరె తిల పొదులె,
గలిలయపాంతుమ్ చొయూదామెలొ ఎకిక్లొ కి వెలొల్ మెనన, సగుమ్ జిన్ క సికడ సిసుస్ల్ కెరనొల్ . గని జో
కిమొర గెలొ, చిజోచ సిసుస్ల్ కి చెదురప్ జా గెల.
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38“జాకయ్,తుమ్అపెప్ దెరల్మానుస్ల్ చ రిసొఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ కముల.
తుకెల్తా. కిచొచ్కమెలె,ఈంజేఁవ్ కెరిసి,మానుస్ల్ఉచరిల్సి రితజలె,జాచిఇసుట్ మ్ కపాడ్జయెదె,చిఆమ్
పిటట్వుక మెన కిచొచ్ కెరుక నాయ్. 39 గని ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ కెరిసి, దేముడు తియారిల్సి జలె, తుమ్ కెదిద్
సిచచ్ కెరెల్ కి, పిటట్వుక నెతురుస్. జాగరతా. ఈంజేఁవ్ కెరిసి దేముడు తియారిల్సి జలె, తూమ్అలల్ర్ 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, “తుమ్యేసుచి నావ్ తెన్ కకక్ కిచొచ్ సికడుక జయెనాయ్”మెన ఆడదా, విడద్ల్ కెరల్.
41బారికుల్,జలె, కిచొచ్ బుదిద్ తెన్జాసబ కెరిల్స్ తెంతొబార్జలమెలె, ‘యేసుపబుచినావ్ క గవురుమ్

కెరి రిసొజోచి గవురుమ్ దెకయ్ లి రిసొ,అమ్నిసాక్రుమ్ జంక జలెకి,జొయియ్ అమ్ క నిసాన విలువ రితి
దెక అసెస్ మెన అమ్ క పూరి సరద్’ మెన, సరద్ సేంతుమ్ తెన్ తిల. 42అనెన్, దేముడుచి గుడితె కి, గెరి కి,
యేసుక, ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన, పెజల్ క రోజుక సికడుక ములితి నాయ్.

6
నిసానల్ సతుత్ జిన్ సతిత్మ్ తిలమానుస్ల్

1జాపొదులె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుక నంపజా,జోచ సిసుస్ల్ జా గెతె తిల. జోవయింతె తిల బీద
సుదల్ ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్, కిచొచ్ కిచొచ్ తోడు దెంక ఇసుట్ మ్ జలెకి, ఎతివాట్ జిన్జాతిల, చి దొరుక్ జలిసి
ఎతిక్జిన్ క వంటుక నెతిరల్,చి “ఎబీబాసలటట్బెత్ రండెల్మానుస్ల్ క సరిపుచుపజతిసిదెతతిగనిఅమ్ చక
నాయ్” మెన, గీకు బాస లటట్బత్స గోస కెరల్. 2జాకయ్, తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్యేసుచ బారికుల్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె,యేసుక నిదానుమ్నంపజలస ఎతిక్జిన్ క బుకారా కెర, “ఆము కెదొద్డి తెదొడిబీద సుదల్ క అనిన్మ్
వంటితె తంక జలె, *పబుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె. పిటెల్ చెంగిల్ నాయ్. 3జాక కిచొచ్
కెరుక మెలె, ‘బీద సుదల్ క దెకుత్’మెన, తుమ్ చి తెంతొ సతుత్ జిన్ క నిసాన, కీసమానుస్ల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్
తంక మెలె, ‘సరిగామానుస్ల్ జేఁవ్’మెన, ఎతిక్జిన్ క జానల్స జా తంక, చి పబుచి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్
జేఁవ్ చి కామ్పూరి కెరి బుదిద్ తిలస జేఁవ్ తంక; బుదిద్ సుదల్ జేఁవ్ తంక. దసస్మానుస్ల్ క తుమ్ నిసాన,
చిజా సేవచి రిసొ అమ్జోవయింక అదికారుమ్ దెమ్ దె.

4 “ఆమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, ఆము పారద్న కెరె తంక, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరె తంక”
మెనబారజిన్ సంగితికయ్, 5మొతుత్ మ్ నంపజలమానుస్ల్ జా కోడుక సరద్ జల, చి బీద సుదల్ క దెకుక
మెన కకక్ నిసానల్ మెలె, సెత్పను మెలొ ఎకిక్లొక; జో బలే నముకుమ్ చొ, జోచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ పూరి కామ్ కెరి బుదిద్ జోక తయెదె. అనెన్ దస మానుస్ల్ తె కకక్ నిసానల్ మెలె, పిలిప్, పొకొరుక,
నీకానోరుక, తీమోనుక, పరెమ్నాస్ క, నీకానొరు, జలె, జెరుమ్న్ క యూదుడు నెంజె, గని దేముడుక నంపజా,
యూదుల్ చి అలవాట్ తె బెద మారుస్ప కెరన తిలొ. జో దూరి తిలి అంతియొకయ పటున్మ్ చొమానుస్.
6 పెజల్ జేఁవ్ సతుత్ జిన్ క నిసాన బారికుల్ తె కడ ఆన్ తికయ్, జేఁవ్ పారద్న కెర జోవయించ బోడివొ చడ
అదికారుమ్ దిల.

సెత్పనుక విరోదుమ్ సుదల్ గోస కెరిల్సి
7 జేఁవ్ పొదులె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ దేముడు దిలి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన

నంపజల. జాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల, చి దేముడుచ పూజరుల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజా నిదానుమ్ జల.
* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచికోడు. జోపాపల్చెమించుప కెరిస్ చిరిసొచి కబుర్. యేసుదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్
జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్.
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8పడొత్ సెత్పను,పబుచిఆతమ్జోచిపెటిట్ తిలిఒగగ్ర్ పేమసెకిచిరిసొ,పెజల్తిలిస్ తెయేసుచిఅదికారుమ్
దెకయ్ తిగురుచఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొకెరల్న్. 9గనియూదుల్ తెచసగుమ్ జిన్ ‘విడద్ల్ జలస’మెననావ్
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,
కోపుమ్జా, “తుచిబోదన తపుప్చి కిచొచ్గె”మెన, సెత్పనుక ఆరి నింద కెరల్. 10గని పబుచి ఆతమ్ సెత్పనుచి
పెటిట్ సికడిత్కయ్, జోబోదన కెరిస్ తె బుదిద్ గాయ్నుమ్ ఒగగ్రి. చి జేఁవ్ కోపుమ్ జలస జీనుక నెత లాజ్ జల.
11జాకయ్జేఁవ్జోవయించిలాజ్ చి రిసొచిగోసక గుటుట్ తెన్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, వేరమానుస్ల్ క తోడు దెరన,
“ ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి రిసొ, చి దేముడుచి రిసొ పెజల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ,
ఈంజొ సెత్పను మోసేక, దేముడుక, దూసుప కెర అసెస్. ఆమ్ సొంత సూనల్మ్’ మెన తుమ్ సంగ” మెన
జేఁవ్ తోడు దెరనల్ మానుస్ల్ క అబదుద్ మ్ సాచి సికడల్.

12జేఁవ్కోపుమ్ చమానుస్ల్ దసిస్ పెజల్ క,వెలెల్లమానుస్ల్ క,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడొత్సొ
సికడత్స, సికడిత్కయ్, జేఁవ్ సెత్పనుతె జా కెర, జోక దెర, సబ వెసితసతె కడ ఆన, 13 అబదుద్ మ్ సాచి
సంగితసక టీఁవొ కెల. “ఈంజొమానుస్ కెదొద్డ్ తెదొడి ఈంజ దేముడుచి గుడిచి రిసొ, మోసేపూరుగ్ మ్ చొ
రెగిడిల్ ఆగన్ల్ చి రిసొ, అబదుద్ మ్ సికడెత్ తతత్య్. 14ఈంజొ సంగిలిన్ కిచొచ్ ఆఁవ్ సూన అసుస్మ్ మెలె,
‘నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు, ఈంజ దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెర, మోసేచి అతిత్ దిల అమ్ చ అలవాటుల్
మారుస్ప కెరు’మెనఈంజొ సంగితె తతత్య్”మెన జేఁవ్మానుస్ల్ అబదుద్ మ్ సాచి సంగిల.

15 గని ఒతత్ సబతె వెసిలస ఎతిక్జిన్ సెత్పనుక చెంగిల్ దెకిలె, జోచి మొకొమ్ కీసి జా అసెస్ మెలె,
పరలోకుమ్ చొ దూతచిమొకొమ్ చి రితి డీసిలి.

7
సెత్పను సంగిలి బోదన

1తెదొడి, “జేఁవ్ సంగిలి సాచి సతిత్మ్ గె?” మెన ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి సెత్పనుక పుసిలన్.
2 సెత్పను కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఓ వెలెల్ల మానుస్ల్, అంచి సాచి తుమ్ సూన.

పూరుగ్ మ్, అమ్ చొ అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొహారానుతె నే ఉటట్ గెతె అగెగ్, జోమెసొపొతమియతె జితె తిలి
పొది, గవురుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు జోక డీస కెర, 3 ‘తుయి ఈంజ తుచి దేసిమ్ ముల, తుమ్ చ
సొంతమానుస్ల్ కముల, వేర దేసిమిఉటట్ గో. *జాదేసిమిపాఁవితె ఎదకవాటు దెకయ్ తెతయిందె’మెన
సంగితికయ్, 4 అమ్ చొ అబాహామ్ మెసొపొతమియ తిలి జా కలీద్యుచి దేసిమ్ ముల దా ఉటట్ గెచచ్,
హారాను దేసిమి గెచచ్ జితె తిలొ. జో అబాహామ్ చొ అబొబ్సి మొర గెతికయ్, దేముడు జోక ఒతత్ తెంతొ
తెదయ్ తికయ్, తూమ్ అపెప్ జితి దేసిమి ఉటట్ అయ్ లొ.† 5 గని జో ఇనెన్ జితె తిలి పొది, ఏక్ అడుగుచి
ఎదిలిటాన్ క సొంతమెనంతి రితి,జోక పబు సెలవ్ దెయెనాయ్. గని, అబాహామ్ క ‡సంతానుమ్ తెదొడి
నెంజిలె కి, దేముడు జోక, పడొత్ క ఈంజ దేసిమ్ చి బుఁయి తుచిసొంత ఆసిత్ తుకయ్దా గెలిందె. తుకయ్,
చితుచి పెటిట్ జెరిమ్తసక;తుచి సెకుమ్ చక; కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితిదాగెలిందెమెనజోపబు సంగిలన్.

6 “దేముడు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ క జెరిమ్తస ఏక్ కాలుమ్ క,
చెతత్ర్ పుంజొ వెరుస్లు వేరె దేసిమి సెమ తెన్ జితె తవుల, ఒతత్ గొతిమానుస్ల్ జా జివుల. 7 గని జా
కాలుమ్ క జేఁవ్ క ఏలుప కెరి దేసిమ్ చక ఆఁవ్ సిచచ్ కెరిందె. చి సిచచ్ కెరెల్, తుమ్ చి సెకుమ్ చక ఒతత్ తెంతొ
విడద్ల్ జా,బార్జా ఇతత్ల్ ఉటట్ జా, జిఁయ అంక బకి కెరె తవులమెన పబు వరుమ్దా,§ 8అబాహామ్ 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.

* 7:3 7:3 ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. † 7:4 7:4 ఆదికాండుమ్ 12:4-8. ‡ 7:5 7:5 ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18,
17:8, 16-19. § 7:7 7:7 ఆదికాండుమ్ 15:13-14. * 7:8 7:8 ఆడ † 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 17:10-14.
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పడొత్ ఇసాస్కుయాకోబుక ‡పాయిలన్, చియాకోబు §పుతత్రుస్ల్ క పాయిలన్. జేఁవ్బారజిన్ జలె, అమ్ చి
సెకుమ్ క తొలితొచ వెలెల్లమానుస్ల్ జల.

సెత్పను సంగిలియోసేపుచి కత
9 “జలె, జేఁవ్బారజిన్ తె దెసుస్జిన్ అనన్సీంసియోసేపుమెలొజోవయించొబావొస్ క గోసజా,జావాట్

అయ్ లచి ఐగుపు దేసిమ్ చొమానుస్ ఎకిక్లొతె *విక గెల. గని దేముడు జోక తోడు తా, 10జోసేడల్ సెమల్
ఎతిక్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరల్న్. చి ఐగుపు దేసిమ్ చొ పరో రానొ, యోసేపుక దెక, చెంగిలొమానుస్, బుదిద్
తిలొసొఈంజొ”మెన,జోకమెనిస్లన్, చిజోచి గెర్ తె ఎతిక్చిఉపిప్రి, ఒండిరాజిమ్ చిఉపిప్రి కి, ‘ఏలుప
కెరుస్’మెనజోక వెలొల్ కెరొల్ . ఒతత్ రానొక పిటట్వయోసేపుక కో వెలొల్ జతి నాయ్.

11 “జలె, †యోసేపు ఒతత్ ఏలుప కెరె తతికయ్, ఒండి ఐగుపు దేసిమి, జోచ అనన్సీంసి తిలి కనాను
దేసిమి కి కరు అయ్ లి. చి ఎతిక్జిన్ గొపప్ సెమల్ జల, చి అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క కతిసి కేన్ కి దొరుక్ జయె
నాయ్. 12 గని, ‘ఒతత్ ఐగుపు దేసిమి దాన్ తిఁయ అసిత్’ మెన అమ్ చొయాకోబు పూరుగ్ మ్ చొ సూన తా,
దాన్ గెనన్ ఆన్ తు మెన, పుతత్రుల్ జల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క ఒతత్ తెదయ్ లన్. 13 దొయెయ్రి తెదయ్ తికయ్,
ఆఁవ్ తుమ్ చొబావొదిమెనయోసేపుజోవయింక సంగిలన్. చిజా దీసి తెంతొయోసేపుచి కుటుంబుమ్ చ
మానుస్ల్ రానొ జలొ పరో రానొ తెన్ అలవాట్ జల, 14చి అబొబ్సి జలొయాకోబుక, జోచి కుటుంబుమ్ చ
ఎతిక్క, గెర్ చ ఎతిక్క, ‘ఇతత్ల్ జా కతు. జితు!’ మెన, యోసేపు సంగ తెదయ్ లన్. యాకోబుచి
కుటుంబుమ్ చ, గెర్ చ, కెతిత్జిన్ జవుల మెలె, డబబ్య్ పాఁచ్ జిన్. 15 జలె, ‡యాకోబు జోచ మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ తెన్ ఐగుపు దేసిమిఉటట్ గెల. యాకోబు ఒతత్ జిఁయ, ఒతత్ మొరల్న్. జోచపుతత్రుల్ కి ఒతత్ జిఁయ
మొరల్,చి 16జోవయింతెకోమొరెల్, కనాను దేసిమ్ చి ‘సెకెము’మెలిజేఁవ్ అగెగ్ జితె తిలి బయిలు దేసిమ్ తె
పీనుమ్ వయన, రోవిల. కేన్ మెసెన్ రోవిల మెలె, జా సుటుట్ వెండి కాసుల్ క ‘హమోరు’ మెలొ ఒతత్చొ
మానుస్తె అబాహామ్మెసుస్న్ గెన తిలొ. జయియ్మెసెన్ రోవిల.

మోసేచిమతెత్లి సెత్పను సంగిలిసి
17“జలె,జేఁవ్ఐగుపుదేసిమిబసజారమారమిచెతత్ర్పుంజొవెరుస్ల్ జలిపొది, ‘ఐగుపుతె§జేఁవ్ నే

ఉటట్ గెతెఅగెగ్ అబాహామ్ క సంగతిలిదేసిమిఅనెన్ఉటట్ గెతిసమయుమ్జాఅసెస్’మెనదేముడు దెకిలన్.
జా సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, అమ్ చి సెకుమ్ చ జేఁవ్ బారజిన్ పుతత్రుస్ల్ చ మానుస్ల్ కెతిత్జిన్ జా
తిల మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జా జెరమ్ అసిత్. 18జేఁవ్ దసిస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా గెతికయ్, అగెగ్చ పరో మెల రానల్
మొరికయ్, నొవొ పరో ఏలుప కెరయ్. జోయోసేపుక నేనొల్సొ, జోచమానుస్ల్ క విరోదుమ్ జలొసొ. 19జో
అమ్ చపూరుగ్ ల్ కమోసిమ్కెరల్న్. కీసిమెలె, ‘జేఁవ్జిలెఒగగ్ర్ జిన్జాఅమ్ క జీనుల’మెన,ఎతిక్కమారుక
మెన,జోవయించ నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ క ‘దెరున్ సేడుత్ ’మెన, అబబ్దింసిచి అతిత్ పరో సెమ కెర దిలన్.

20 “జేఁవ్పొదులె *మోసేజెరిమ్లన్. దేముడు జోక ఒగగ్ర్ పేమ దెకిలన్, చి తినిన్ జొనొన్ ఎదజోవయించ
అబబ్దింసి కీసి గే గెరి లుంకడ పోసిల. 21 గని పడొత్ , జోక అనెన్ లుంకడుక నెత కెర, అబబ్దింసి బార్
కెరికయ్, పరోచి దువిసి జోక ఉకుక్ల గెరి నా, ‘సొంతపూతుత్ ’ మెలి రితి దెక, జోక పోసిలి. 22జాపోస,
ఐగుపు దేసిమ్ చ గాయ్నుమ్ ఎతిక్ పండితుల్ చి అతిత్ సికడిల్, చి వడిడ్లె, జో ఒగగ్ర్ తెలివి తెన్ లటట్బెదె, కేన్
కామ్ కెరెల్ కి, తెలివి నిదానుమ్ కెరెదె.

†మోసేతపుప్ కెర బయిలు దేసిమిఉటట్ నిగిలిసి
23 “జలె, మోసేక దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ జలి పొది, ‘అంచ బావుడుల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె గెచచ్

దెకిన్ దె’ మెన ఉచరల్న్. 24 జో గెలన్, అనెన్, జోవయింతె ఎకిక్లొక ఐగుపు దేసిమ్ చొ ఎకిక్లొ పెటిల్సి
దెకిలన్. దెక, జో దెబబ్ల్ కయ్ లొసొక తోడు గెచచ్, దెబబ్ల్ పెటొల్ సొక పెట మారల్న్. 25 దసిస్ కెర కిచొచ్
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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. 26అనెన్క్ దీసి, మోసేజా వాటు
అయ్ లె, ఇసాయేలులు దొగుల పెటట్పుటిట్ జా అసిత్ మెన దెక కెర, “సేంతుమ్ కెరయిందె”మెనఉచరపాసి
జా, కిచొచ్మెలొమెలె, “బావుడుల్ ,తుమ్ఎకిక్ సెకుమ్ చమానుస్ల్,తుమ్ కిచొచ్క ఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొజటిట్
జా అసుస్స్?” మెన పుసిలన్. 27పుసితికయ్, తపుప్ కెరొల్సొమోసేక సొడి పెలవ దా కిచొచ్ మెలన్ మెలె,
తుయి కొనొస్? అమ్ చి ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్ నాయ్, అమ్ క తీరుప్ కెరుక తుక సెకి నాయ్. 28 కాలి
జో ఐగుపుచొ మానుస్క తుయి పెట మారల్ దెబబ్ల్ అంకయ్ ఆజి పెటెత్ గె? మెన గగొగ్ ల్ జలొ. 29 దసిస్
సంగితికయ్, ‘అంక మారుల’ మెన, జా ఐగుపు దేసిమి తంక బియఁ కెర, మోసే ఉటట్ నిగ, దూరి తిలి
బయిలు తిలిమిదాయ్ను మెలి దేసిమిఉటట్ గెచచ్, ఒతత్ జితె తిలన్. ఒతత్ తా, పెండిల్ జా దొగుల పుతత్రుస్ల్ క
పాయిలన్.

‡దేముడుమోసేక డీసిలిసి
30 “అనెన్క్ దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ గెతికయ్, ఏక్ దీసి,మోసేజాబయిలుటాన్ చి సీనాయిడొంగె తతికయ్,

ఒతత్ మాములుమ్ కంటొ రూకు అసెస్, రుకిక్ ఆగి లగుక దెరిల్. ఆగి లగితొజా రూకు తెడి, దేముడుచ దూత
రితొజామోసేక డీసిలన్. 31మోసేదెక,ఆచారిమ్జలొ. సరిగా దెకుకమెన ఇదిల్పాసి 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
దయిరిమ్ జలొ నాయ్. 33 తెదొడి, పబు జోక, ‘తుచ జోడుల్ కడను. తుయి టీఁవొ జలి టాన్ ఒగగ్ర్ సుదిద్
అసెస్. 34జేఁవ్ ఐగుపుదేసిమ్ చఅంచపెజల్ క కెరఅలల్ర్ సెమల్ఆఁవ్ దెకఅసిస్. జేఁవ్ ఏడిత్సి సూనఅసిస్,
చి జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్ కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత జా అసిస్. అపెప్, జే! జా కామ్ చి రిసొ ఐగుపు
దేసిమి తుక అనెన్ తెదయిందె.’ మెన పబు జలొ దేముడుమోసేక సంగిలన్.

35 “జో §మోసేకజోవయించమానుస్ల్, ‘అమ్ చి ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్నాయ్. అమ్ క తీరుప్ కెరుక
తుక సెకి నాయ్’ మెన అగెగ్ సంగ తిల, గెద. గని జోవయింక ఏలుప కెరుక కి, జోవయింక విడద్ల్ కెర బార్
కెరుక కిమెన, రూక్ తెడీసిలొదూతపోలికజలొసొచిఅతిత్ దేముడుజోకయిఆడదాతెదయ్ లొ. 36పబుచి
అదికారుమ్తెడిజోవయింక విడద్ల్ కెర,బార్ కెర,వాట్దెకయ్ తెతిలిపొది, పబుచి సెకి తెన్పబు సంగిల
కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొమోసే 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,దేముడుఅంకయ్కీసితెదయ్ లన్గే,జోచకబురుల్ సూనయ్ తిరిసొ,జోచికామ్జరుగ్ కెరి రిసొ,
తుమ్ చ ఇసాయేలుల్ తెచొ అనెన్కొల్ క పడొత్ క తెదవ టీఁవొ కెరెదె” మెన అమ్ చపూరుగ్ ల్ క సంగ తిలొసొ జో
మోసేయి. 38అమ్ చపూరుగ్ ల్ జలపెజల్ఎతిక్జటుట్ తెన్జాబయిలుదేసిమిబులెత్ తిలిపొది,దేముడుచొ
దూత *సీనాయిడొంగె అనెన్ డీస, మోసే తెన్ లటట్బల్న్. చి దూతక చి అమ్ చపూరుగ్ ల్ క జోమోసేమదెనె
జా, అమ్ క దెంక మెన దేముడు సొంత రెగిడల్ ఆగన్ల్, జీవ్ దెత ఆగన్ల్,జోతె నఙనల్న్.

39“గనిఅమ్ చపూరుగ్ మ్ చ,జోసంగిలికోడు సూనుక నెస కెర,జోకదూరి కెరిల్ రితిజా,జేఁవ్ముల దిలి
†ఐగుపు దేసిమితిలిస్ క అనెన్ కోర్ ప జల, 40అనెన్,మోసేడొంగె తెంతొ నేఉత జెతెఅగెగ్,అహరోనుమెలొ
మోసేచొఅనొన్స్ తెగెచచ్ కెర,అమ్ క దేముడుల్ జాఅమ్ చిపురెతొగెచచ్అమ్ కవాటు దెకయ్ తిరిసొ,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. 42జాచి రిసొ, జేఁవ్ పొదుద్ క, జోనుక, సుకక్ల్ క
జొకరి ఇసుట్ మ్ తిలె, దసస్చక జొకరు! మెన దేముడు జోవయింకముల, సిచచ్ దిలన్. దసిస్ జలిస్ చి రిసొ,
జోవయించ కబురుల్ రెగిడిల్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్.

‡ 7:29 7:30 30చి ఉపిప్ర్ చి తతిత్ టాన్: నిరగ్మకాండుమ్ 2:23, 3 అదయ్యిమ్ ఎద. § 7:35 7:35 నిరగ్మకాండుమ్ 5-14

అదయ్యల్. * 7:38 7:38నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20అదయ్యల్, 24:12, 31:18. † 7:39 7:39నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్.
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ఓ ఇసాయేలుచి సెకుమ్ చ, తుమ్ బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది, అంకయి గొరెల్ గట కండ బలి దెతె
తిలదు గె? 43నాయ్. ‘దేముడుల్ ’మెనవేరచకజొకరుక కోర్ పజా, ‘మొలొల్ క’దేముడుమెన, గుడి
బంద జొకరల్దు. సుకొక్ గురు తిలొ రొంపాయను మెలొసొక దేముడు మెన జొకరల్దు. దసస్చచ
బొమమ్ల్ కెర జొకరల్దు. తుమ్ దసిస్ కెరిల్ రిసొ, బబులోను దేసిమి ఒతత్ల్ తొ తుమ్ సరద్ నెంతె తతి
రితి, తుమ్ క ఒతత్చమానుస్ల్ ఏలుప కెరు మెన, జేఁవ్ కడ నెతుత్ ,మెన సిచచ్ దెయిందె”

మెన దేముడు రెగడ్ సిచచ్ దిలన్.
44 “జలె, జా బయిలు దేసిమి అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ బులెత్ తిలి పొది ఇదిలిసి దేముడుచి గుడి తిలి రితి,

టంబుగుడడ్క తెయార్ కెరిల్ దేముడుచి ‡గుడి ముకిక్మ్ క జోవయింతెన్ తిలి. ఇసి తెయార్ కెర” మెన
దేముడుమోసేక కిచొచ్ సంగిలన్ గే,జోసంగిలిపోలిక,జోసంగిలసామనుల్ క తెయార్ కెరల్. 45ఒతత్ తెంతొ,
మోసే §మొర యెహోసువ మెలొసొ వెలొల్ జలి పొది, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బయిలు దేసిమ్ క జీన ఈంజ
దేసిమిఉటట్ అయ్ ల. *దేముడు తోడు తతికయ్, ఒతత్ జితె తిల వేర వేర సెకుమ్ లుచమానుస్ల్ క అమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చయుదుద్ మ్ కెర ఉదడ గెల. తెదొడి కి, అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జా గుడి వయ ఆనల్. †ఒతత్ తెంతొ,
అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ దావీదు రానొ తిలి ఎదక కి జయియ్ గుడితె దేముడుక బకి కెరె తిల. 46జో దావీదుక
దేముడు పబుపేమతిలొ,చియాకోబుబకి కెరెతిలొదేముడు పబు కెఁయఁకతెఁయఁకతతిరితిదేముడుచి
గుడి ఆఁవ్ జవుస్ బందిందె మెన దావీదు ఆస జా ఉచర తిలొ. 47దసొచొ బందుక మెన జో పబు సెలవ్
దెయెనాయ్, చిదావీదుచొపుతుత్ సి ‡సొలొమోను రానొ జలిపొది,జొయియ్ బందిలొ.

48“గని,ఎతిక్చి కంటవెలొల్ తిలొఅమ్ చొదేముడుపబు కేనెజితయ్మెలె,మానుస్తెయార్కెరల్ గుడితె
తయెనాయ్. జోచి కబురుల్ సంగిలొపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి;
49 పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్. బూలోకుమ్ అంచ చటొట్ సుఁదితి పొదొ. జాకయ్, అంచి విలువచి

దేముడుచి గుడి తూమ్ కీసి బందితె? అంచి రిసొ గేర్ బందిలె, ఎకిక్ ఒతత్ తయిందె గె?
50పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ ఎతిక్ అఁవివ్ జెరమ్య్ లయ్,

మెన, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ అమ్ చొ పబు రెగడ్ అసెస్.” మెన జోవయింక పరిచచ్ కెరల్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సెత్పను బుదిద్ సంగిలన్.

51“పడొత్ జోక పరిచచ్ కెర జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సెత్పను,తుమ్రాడ్జీవ్ చమానుస్ల్,దేముడు సంగిలి
సుదిద్ గురుచి సునన్తి అమ్ కెరన అసుస్మ్ మెన తుమ్ సంగితసు, గని జా ఎతిక్ తుమ్ క కామ్ క నెంజె.
కిచొచ్కమెలె,తుమ్ చిపెటిట్ సుదిద్ జసు నాయ్,తుమ్ చకానొసూనుక నెసితి,చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సికడిత్సి తుమ్ ఒపుప్స్ నాయ్. తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ కీసిపాపుమ్ కెరల్ గే, తూమ్ కి దసిస్. 52జేఁవ్పొదులె,
దేముడు కచి కచి అతిత్ కబురుల్ తెదయ్ లె, తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చజోవయింక అలల్ర్ కెరుక,జోతెదయ్ లసతె
కకక్ నే పిటెత్. పడొత్ , ‘పరలోకుమ్ చిపునిన్మ్తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజెంక అసెస్’మెనజోవయింతెకో
సంగిల గే, జేఁవ్ తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జోకమారుక. దసిస్ కి,జో కీసుత్ జెతికయ్, తుమిజోక నెస, గోస కెర,
జోకమార గెలదు. 53 ‘పెజల్ క సికడుత్ ’మెన దేముడు దూతల్ చి అతిత్ తుమ్ కయ్జోచఆగన్ల్ దిలన్, గని
జోచ 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 తిలి ఆతమ్ బెర తతికయ్, ఆగాసుమ్ పకక్
చెంగిల్ దెక, కిచొచ్ దెకిలన్మెలె, దేముడుచి ఉజిడి దెకిలన్, చిజోదేముడుచి ఉజెతొపకక్యేసు టీఁవొజ
దెకిలన్. 56జా దెక సెత్పను, “ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి రితి దెకితసి మెలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొదేముడుచిఉజెతొపకక్ టీఁవొజఅసెస్.” మెనసంగిలన్. 57జోదసిస్ సంగితికయ్,
జోవయించి కోపుమ్ చి ఒరస్ దా, జేఁవ్ చి కంగొడ్ డంకన, జటుట్ తెన్ జోచి ఉపిప్రి నిగ జా జోక దెరల్. 58జోక

‡ 7:44 7:44 నిరగ్మకాండుమ్ 24:10-31 అదయ్యిమ్ఎద. § 7:45 7:45 దివ్తీయోపదేశ 34 అదయ్యిమ్. * 7:45 7:45
యెహోసువ 1-6అదయ్యల్. † 7:45 7:45 సమూయేలు దొనిన్చిపుసత్కుమ్ 7:1-17. ‡ 7:47 7:47రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్
6 అదయ్యిమ్.
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పటున్మ్ తెంతొ పెలవదాబార్ కెర,జోక పతల్ గలమారుక దెరల్. సాచిసంగ తిలసజోక పతల్ గలిలిస్ తె
బెదిల. పతల్ గలుక మెన, జేఁవ్ చ ఉపిప్ర్ చ పాలల్ కడన కెర, సావులు మెలొ ఉబెడొ ఎకిక్లొచి చటెట్
తిల. 59 జేఁవ్ మానుస్ల్ పతల్ గల మారె తతికయ్, సెత్పను ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “పబు జలొ ఓ
యేసు, అంచి జీవు తూయితుచితె కడ నే”మెన కెర, 60మొగల్ టెక, గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ ఒరస్ దా అనెన్,
“పబువ,ఈంజేఁవ్ అపెప్ కెరి పాపుమ్ ఇనెన్యింక చెమించుప కెరు!” మెనపారద్న కెరమొర గెలన్.

8
1సెత్పనుమొరిల్స్ తెసావులు తిలన్. ‘మొరుస్’మెనజో కి ఒపప్న తిలొ.
నంపజలస చెదురప్ జా వేరతె ఉటట్ గెలిసి
జలె,జాదీసితెంతొ,యెరూసలేమ్పటున్మ్ తెయేసుక నంపజలసమొతుత్ మ్ క నంపనెంజిలయూదుల్

ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుక దెరల్. అలల్ర్ కెర జోవయింక ఉదడిత్కయ్, నంపజలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ చెదురప్ జల.
చెదురప్ జా ఒండి యూదయ పదేసిమి చి సమరయ పదేసిమి గెల. యేసుచ బారికుల్, మాతుమ్,
యెరూసలేమ్ తెతాఁ గెల.

2జామదెనె, పబుక సతిత్మ్ తిలయూదుల్ సగుమ్ జిన్ సెత్పనుక రోవిల, ఏడుకులు జా ఒగగ్ర్ దుకుమ్
తెన్ రోవిల.

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 తెతా బులెత్ తిల.

5 తెదొడి బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పిలిప్ మెలొసొ, సమరయ పదేసిమ్ చి పటున్మ్ ఏక్ తె గెచచ్,
యేసుకీసుత్ , ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్’ మెన పెజల్ క బోదన కెరె తిలన్. 6 ఒతత్చ పెజల్
జోచి బోదన సూనల్, అనెన్, జోచి అతిత్ జరుగ్ జల యేసుపబుచి నావ్ తెన్ వెలొల్ కమొ దెక, ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్
ఎకిక్ పేమజా,జో సంగిలి బోదనక నంప కెర,యేసుక నంపజా గెల.

7 కీస కమొ పిలిప్ చి అతిత్ జరుగ్ జల మెలె, బూతల్ క పబుచి నావ్ తెన్ ఉదడెల్, జేఁవ్ బూతల్ ఓరుస్ప
జంక నెత కెర, గటిట్ఙ ఒరస్ దా, పూరి ఉటట్ గెల. పడొత్ ఉటుట్ క నెతిరల్ మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్, చెంగిల్
జల. 8జాకయ్జాఒండి పటున్మ్ తె ఎతిక్జిన్ సరద్ జల.

9ఏక్ పటున్మ్ తె సీమోనునావ్ తిలొమానుస్ జా. జోఅగెగ్,జాపటున్మ్ తె,మంతుమ్ కెరస కిచొచ్ కిచొచ్
మాయచ గారెడుల్ కెరె తిలన్. కిచొచ్ కిచొచ్ వెలొల్ కమొ కెర, ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ’ మెనన, సమరయ పదేసిమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క ఆచారిమ్ కెరెదె. 10జోచ కమొ దెక, “దేముడుచి వెలిల్ సెకి తిలొసొఈంజొ” మెన, బాల వెలొల్
జా పాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్ జోక నంపజా తిల. 11 కిచొచ్క జోక దసిస్ నంపజామోసిమ్ 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,జోచకొడొక నంపజాగెచచ్ కెర,తేర్ బోదల్ కిమునుస్బోదల్ కి,బాపిత్సుమ్నఙనల్. 13సయ్ తాన్ చ
కమొ కెరొ జో సీమోను కి నంపజా, బాపిత్సుమ్ నఙన, పిలిప్ చి పటిట్ బులుక దెరల్న్, అనెన్, యేసుపబుచి
అదికారుమ్తెన్ కెరల్ వెలొల్ కమొ,జొరొజ్ల్బాదల్జలమానుస్ల్ చెంగిల్ జలిసిదెక దెక,జోకిబలేఆచారిమ్
జలొ.

పేతురుయోహానులుక సమరయతె తెదయ్ లిసి

* 8:12 8:12 ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, 1జోవయింకనంపజలమానుస్ల్ చిపెటిట్ జోఏలుప కెరిసి, 2జోవయించి
ఆతమ్సెకి ఈంజలోకుమ్ తె కామ్ కెరిసి, 3ఈంజ ఉగుమ్మారుస్ప జలెజో ఎదారుద్ మ్ ఈంజలోకుమ్ తె ఏలుప కెరిసి, చి 4 పరలోకుమ్ తెజో
ఏలుప కెరిసి. † 8:12 8:12 నెంజిలె ‘నావ్’.
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14 జలె, సమరయచ మానుస్ల్ దేముడు దిలి యేసుపబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా
అసిత్ మెనయెరూసలేమ్ తెచ బారజిన్ బారికుల్ సూన కెర, ‘జోవయింతె గెచచ్ దెకుత్’ మెన, పేతురుక చి
యోహానుక తెదయ్ ల.

15జేఁవ్ దొగుల ఒతత్ పాఁవ కెర, నంపజలసక ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జేఁవ్ చి పెటిట్ దొరుక్ జవుస్’
మెన పారద్న కెరల్. 16 కిచొచ్క మెలె, తెదొడి ఎద ఎకిక్ యేసుపబుచి నావ్ తెన్ పానితె బాపిత్సుమ్ నఙన
తిల. జోచి ఆతమ్చి నావ్ తెన్ నేతయ్, చి ఆతమ్సెకి జేఁవ్ క దొరుక్ జంక నేతయ్. 17 జలె, తెదొడి పేతురు
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 చి యోహానుక సీమోను సంగిలన్. 20 సంగితికయ్, పేతురు, జోక “ ‘డబుబ్ల్ దిలె దేముడు
దెతి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి వరుమ్ గెనుక జయెదె’ మెన తుయి ఉచరిల్ రిసొ, తుచి డబుబ్ల్ తుచి తెన్
నాసెనుమ్ తె గెసుస్! 21తుచి పెటిట్ దేముడు తెన్ సతిత్మ్జంకనాయ్,చిజోచిఈంజకామ్ తెతుయిబెదుక
జయెనాయ్. 22తుయిఉచరిల్ వెలిల్ ఈంజపాపుమ్చెమించుపజంక తుయికోర్ పజతసిజలె,జోచిదయ
తిలె తుక రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన, తుయి కెరిల్ గార్ కామ్ముల దా, పెటిట్ పూరి దుకుమ్జాజోకపారద్న కెర
సంగు. జో కిచొచ్ కెరెదె గే జోచి దయ. 23 సయ్ తాన్ చ పాపుమ్ బుదిద్ అపెప్క తుచి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్,
అపెప్క తుచి పెటిట్ ఆసల్ గోసల్ అసిత్ మెన ఆఁవ్ దెకితసి” మెన పేతురు సీమోనుక సంగిలన్. 24 జలె,
సీమోను బియఁ గెచచ్ కిచొచ్ మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్ మెలె, “తుయి సంగిలి సిచచ్ అంచి ఉపీప్ర్ నే
జెతు మెన తుమి పబుక పారద్న కెరు.” మెన సంగిలన్.

25 పేతురు, యోహాను, జలె, యేసుపబుచి రిసొ సాచి సంగ, జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ కెర, ఒతత్
తెంతొ అనెన్ బార్ జా, సమరయచ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గఁవివ్లె గెచచ్, బుల బుల, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ
బోదన కెరె తా,యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవ అయ్ ల.

పిలిప్ ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొమానుస్క బోదన కెరిల్సి
26మదెనె, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ పిలిప్ తె జా కెర, “తుయి ఉటట్ ఇనెన్ తెంతొ బార్ జా, దచెచ్న పకక్చి

వటెట్ ,మెలెయెరూసలేమ్ తెంతొ గాజా పటున్మ్ ఎదపాఁవితి వటెట్ గో”మెన సంగిలన్.
27 పిలిప్ సూన, బార్ జా, జా వటెట్ గెలన్. జా వటెట్ గెతె తతికయ్, ఐతియొపీయు దేసిమ్ చొ ఆండెరొ

జావాట్జెతెఅసెస్. జోఐతియొపీయు దేసిమ్ చి ‘కందాకె’మెలిరానిచొఆదికారి, డబుబ్ల్ దెకితొ ఆదికారి
జా అసెస్. దేముడుక బకి కెరుక మెన, జోయెరూసలేమ్ తె జా తిలొ. 28అపెప్ అనెన్ జోచి సొంత దేసిమి
ఉటట్ గెతె అసెస్. జోచి రదుమ్ తె వెసతా, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
పుసత్కుమ్ సదు కెరె అసెస్.

29 జలె, పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ చి ఆతమ్తె, “తుయి దెకితి రదుమ్ క పాసి గెచచ్ దెకు” మెన సంగితికయ్,
30పిలిప్జా రదుమ్ తెచొ నిగ గెచచ్,యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్సి పుసత్కుమ్జో సదు కెరిసి సూన
కెర, జోక, “తుయి సదు కెరిసి తుక అరుద్ మ్ జెతయ్ గె?” మెన పుసిలన్. 31 “కో జవుస్ అంక అరుద్ మ్
సంగిలెకయ్ అంక కీస్ అరుద్ మ్ జయెదె?” మెన జో సంగిలన్, చి ‘అరుద్ మ్ సంగుస్’ మెన, రదుమ్ తె
పిలిప్ క వెగడ వెసడల్న్.

32 దేముడుచి కేన్ కోడు జో సదు కెరె తిలొ మెలె, “మెండక కండ బలి కెరి రిసొ ఉదడ నెతిత్ రితి జోక
ఆనల్, నెంజిలె రోమల్ కతయ్ తిమొకెమ్ 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!”
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34జోఆండెరొ, పిలిప్ క కిచొచ్ మెనపుసిలన్మెలె, “దేముడు పబుచ కబురుల్ సంగితొజోపూరుగ్ మ్ చొ కచి
రిసొ ఇసి సంగితయ్? జోచి సొంతచి రిసొ గే, కేన్ జవుస్ వేర మానుస్చి రిసొ గె?” మెన పుసితికయ్,
35పిలిప్చోండిపుటట్వ,జోఆండెరొసదు కెరె తిలి కోడుచిఅరుద్ మ్తొలితొసంగ,యేసుచి రిసొచిసుబుమ్
కబుర్ ఎతిక్ జోక బోదన కెరల్న్.

ఆండెరొబాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
36తెదొడి,జేఁవ్దొగుల వటెట్ గెతెతాపానిగాడు ఏక్ దెకిల. దెక, “ఆదె,పాని! ఆఁవ్బాపిత్సుమ్నఙనుక

కిచొచ్అడుడ్ కిచొచ్గె,నాయ్గద?” మెనజోఆండెరొసరద్ జాసంగిలన్. 37 ‡పిలిప్జోక “తుయియేసుపబుక
పెటిట్ పూరి నంపజలది మెలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక జయెదె.” మెన సంగితికయ్, “యేసుకీసుత్ దేముడు
పబుచొ పుతుత్ సి, §జలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి.” మెన ఆండెరొ
సంగిలన్.

38 తెదొడి రదుమ్ క జో టీఁవొ కెర, పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల ఉత పానితె ఉతిరల్, చి జో ఆండెరొక పిలిప్
బాపిత్సుమ్ దిలన్.

39తెదొడి, జేఁవ్పానితె తెంతొఅనెన్ బార్ జతికయ్, *పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్, చి ఆండెరొజోక
అనెన్ నే దెకిలన్. జో ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్సొంత దేసిమిఉటట్ గెలన్.

40పిలిప్ ఒతత్ తెంతొ అజోతు మెలి పటున్మ్ తె డీసిలన్. ఒతత్ డీస కెర బార్ జా, ఉతత్ర పకక్ గెతి వటెట్
గెచచ్ గెచచ్, ఎతిక్ పటన్లె గఁవివ్లె పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవసూనవ, సరియపటున్మ్ తెపాఁవిలన్.

9
యేసుక నంపజలసక సావులు అలల్ర్ కెరె తిలిసి

1 సెత్పనుక మారిల్స్ తె తెదొడి బెద తిలొ సావులు, ఈంజ మదెనె కిచొచ్ కెరె తిలొ మెలె, యేసుపబుక
నంపజా జోవయించ *సిసుస్ల్ జలసక ‘మారిందె’ మెన బియడెత్ తిలొ. జలె, కిచొచ్ కెరొల్ మెలె,
యెరూసలేమ్ తె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె గెచచ్ కెర, 2 “దమసుక్ పటున్మ్ తెచ అమ్ చ యూదుల్ చ సబ
గెరల్ చ అదికారుల్ క ఆఁవ్ దెకయ్ తి రిసొ అంక ఉతల్ దె, చి ఆఁవ్ ఒతత్ గెచచ్, ‘రచచ్న వాటు యేసుయి’
మెనజోవయింక నంపజలసక చజిలె, జేఁవ్ తేర్ బోదల్జలెకి,మునుస్బోదల్ జలెకి,జోవయింక దెర బంద,
ఇతత్ల్ అమ్ చియెరూసలేమ్ తె సిచచ్ కెరుక మెన కడ ఆనిందె”మెన సెలవ్ సంగిలన్.

3జలె, సావులు పయానుమ్ గెతె తా దమసుక్ పటున్మ్ క పాసి అయ్ లి పొది, ఓదె, ఆగాసుమ్ తెంతొ
అంకి అందర్ కెర ఉజిడి జోచి సుటుట్ నంత జా అడుడ్ కెరిల్. 4 చి జో బుఁయెయ్ సేడ నిజ తిలి పొది ఏక్
అవాడ్, “ఓ సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క సిచచ్ల్ అలల్ర్ కెరసి?” మెన సంగిలిసి సూనల్న్. 5 బియఁ
గెచచ్, “తుయి కో, పబు?” మెన జో పుసిలన్, చి “తుయి గోస కెరొ యేసు, ఆఁవ్. 6అలెల్, తుయ్ ఉటట్
ఈంజ పటున్మ్ తె గెచచ్ పెసు, చి ఒతత్ తెంతొ తుయి కిచొచ్ కెరుక అసెస్ గే, తుక సూనయిందె”మెనయేసు
సంగిలన్.

7సావుల్ తెన్ బెద పయానుమ్ కెరె 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 . జాకయ్ జేఁవ్ జోక ఆతు దెర, దమసుక్ పటున్మ్ తెడి ఇండవ నిల. 9 ఒతత్ తిరతి,
కిచొచ్ నే కతె, కిచొచ్ నే పితె చువెవ్ తా గుడిడ్ జా తిలొ.

అననీయక పబు సావుల్ తె తెదయ్ లిసి

‡ 8:37 8:37 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 37 నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. § 8:37 8:37

జలొ…రచిచ్ంచుప కెరొసొచి కోడు దసేస్ తయెనాయ్, గని జా అరుద్ మ్ ఒతత్ తయెదె. * 8:39 8:39 ‘పబుచి ఆతమ్ పిలిప్ క దెర నిలన్’
నెంజిలె జో మంతిచి పెటిట్ పబుచి ఆతమ్ బెరికయ్, జో దెతి సెకివరుమ్ జోవయింక దొరుక్ జలి, చి పబుచి దూత పిలిప్ 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, కో జోవయింక నంపజాజోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క ‘జోవయించ సిసుస్ల్’మెనుక జయెదె.
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10జలె,జాదమసుక్ పటున్మ్ తెయేసుక నంపజలొనిదానుమ్తిలొసిసుస్డు ఎకిక్లొతిలొ. జోచినావ్
అననీయ. జలె,యేసు సివన్తె జోక డీస కెర,జోచినావ్ దెరికయ్,జో “అసిస్, పబు”మెన జబాబ్ దిలన్,
11పబు జోక, “తుయిఉటట్ ,సోగమెలి వీది గో, చియూదామెలొఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్, ‘తారుస్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లొ సావులు మెలొసొ తెన్ దసుస్ల్ జయిందె’ మెన సంగు. జో జా గెరి తా పారద్న కెరె అసెస్. 12జో
పారద్న కెరె తతికయ్,జోక కిచొచ్ సివన్ దెకవ అసిస్ మెలె, అననీయమెలొఎకిక్లొజోసావులు తిలి గెరి జా
కెర, పెస, జోక ‘అనెన్ దెకుస్’ మెన జోచి బోడి చడెదె మెన, ఆఁవ్ సావుల్ క సివన్ దెకవ అసిస్” మెన పబు
జో అననీయక సంగిలన్.

13 గని అననీయబియఁ కెర, “జోమానుస్చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్ సంగ అసిత్,యెరూసలేమ్ తె తిల తుచయ్
సుదిద్ తిలమానుస్ల్ క జో ఎదివాట్ అలల్ర్ కెర అసెస్. 14జో ఇతత్ల్ అయ్ లె, తుచి నావ్ దెరస ఎతిక్క దెర,
బందుక మెన ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ జోక సెలవ్ దా అసిత్”మెన సంగిలన్.

15 గని పబు జోక, “ఒతత్ గో, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చమానుస్ల్ క,రానల్ క, ఇసాయేలుల్ క కి,
అంచినావ్తెన్అంచి రిసొసాచిజవుస్’మెనఆఁవ్జోక నిసానఅసిస్. 16జోకిఅంచినావ్అంచికామ్ చి
రిసొ ఎతిత్వాట్ అలల్ర్ బాదల్ సేడెదె. జోకజా ఎతిక్ దెకయిందె”మెన పబు జబాబ్ దిలన్.

17పబు దసిస్ సంగితికయ్, అననీయబార్ జా గెచచ్, పబు సంగిలొ గెరి పెస, సావుల్ క బోడి చడ, “ఓ
సావులు బావొ, తుయి వటెట్ జెతె తతికయ్ తుక డీసిలొయేసు తుక ‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తుచి పెటిట్ తతి వరుమ్ తుక దొరుక్ జవుస్మెన అంక ఇనెన్ తెదవ అసెస్”మెనఅననీయసంగిలన్.
18 సంగిల్ బేగి, సావుల్ చ అంకివొ తెంతొ పొరల్ రితస కుసిడల్, చి జోచ అంకివొ అనెన్ డీసిల. తెదొడి జో
ఉటట్ ,బాపిత్సుమ్ నఙన, 19అనిన్మ్ కెర, అనెన్ సతుత్ జలొ.
ఒతత్ తెంతొ,సావులుజా దమసుక్ పటున్మ్ తెయేసుక నంపజల సిసుస్ల్ తెన్ సగుమ్ దీసల్తాఁ గెలొ,

20 చి బేగి జోవయించ సబ గెరలె యేసుచి రిసొ కిచొచ్ సాచి సంగితె తిలన్ మెలె, “నిజుమి, అమ్ చొ
దేముడుచొ ఎకిక్లొపుతుత్ స్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,జో”మెనసాచిసంగిత్తిలన్. 21సావులుక,
‘జో ఇసి సాచి సంగితయ్’ మెన సూన, ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా, “యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుచి నావ్
దెరస ఎతిక్జిన్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొఈంజొ, నెంజె గే? ఇనెన్చ నంపజలసక ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ చి
తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరవుకమెనదెరబందుకఉచర,ఇతత్ల్అయ్ లొ”మెనకిచొచ్ఉచరుక గేనేనగెల. 22జలె,
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
నంపనెంజిలయూదుల్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే నేన గెల.

సావుల్ కమారుక మెనయూదుల్ కుట ఉచరల్
23 ఒగగ్ర్ దీసల్ గెతికయ్, సావుల్ క మారుక మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ కుట ఉచరల్, 24 గని

జేఁవ్ కుట ఉచరిల్స్ చి రిసొసావులు సూనొల్ . జోకమారుక మెన రోజుక అందరె మెదెద్నె పటున్మ్ చ గుమమ్లె
మానుస్ల్ రకితె తవుల, చి రిసొ, 25 జోచ సిసుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె, ఏక్ దీసి అందరె జోక బొడొవ దా,
పటున్మ్ చిడోంక్తిలికోటతెచిగదితెవెగడదా,ఏక్గంపతెవెసడదా, కిటిక్వాట్వాలివొతెన్కోటఒతత్ల్ తొ
ఉతవ దిల, చి ఉటట్ నిగిలొ.

26జలె,సావులు,యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెపాఁవ జా, పబుచ ఒతత్చ సిసుస్ల్ తెన్ బెదుక ఉచరొల్ , గని
జోవయింక “నిజుమి, మారుస్ప జా పబుచొ సిసుస్డు జా అసెస్” మెన నంప కెరి నాయ్, చి బియఁ గెల.
27గని బరన్బామెలొసొసావుల్ క తోడు జా,బారికుల్ తె కడ ఆన కెర,సావులు వటెట్ గెతె తిలిపొది పబుక
దెకిలిసి, పబు జో తెన్ లటట్బిల్సి, పడొత్ దమసుక్తెసావులు దయిరిమ్తెన్యేసుచినావ్ తెన్బోదన కెరిల్సి
ఎతిక్చి రిసొబరన్బాబారికుల్ కసాచిసంగిలన్. 28జాకయ్జాదీసితెంతొయెరూసలేమ్ తెచపబుచజేఁవ్
బారికుల్ జోక సరద్ తెన్ బెదవనల్, చి జోవయింతెన్తా, రోజుక 29పబుచి నావ్ తెన్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన
కెరె తిలన్. పడొత్ ,యేసుక నే నంపజల గీకు బాస లటట్బెత్ యూదుల్ క పబుచిసాచిసావులు సంగితె తిలన్.
రుజుజ్ ల్ బెదయ్ తెతిలన్, గని జేఁవ్జోకమారుక కోర్ పజాతిల. 30జోకజేఁవ్మారుక కోర్ పజలిస్ చి రిసొ
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సిసుస్ల్మెన కెర,జోక సరియపటున్మ్ఎదకబొడొవదాఁ కెర,ఓడతెవెగడ,జోజెరిమ్లితారుస్ పటున్మ్ తె
తెదవ దిల.

31జలె,సావులు నంపజామారుస్ప జలిస్ చిరిసొ,జేఁవ్పొదులె,ఒండియూదయపదేసిమి, గలిలయ
పాంతుమ్ తె చి సమరయ పదేసిమ్ తెయేసుక నంపజలసక కో అలల్ర్ కెరి నాయ్, చి అనెన్ డిటుట్ మ్ జల.
పబుక బియఁ సతిత్మ్ ఇండితెతిల,చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయింక దయిరిమ్ కెరె తిలి,చిఅనెన్
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా,జోవయింతెన్ బెదిల.

32 జేఁవ్ పొదులె, పేతురు ఒండి బులెత్ తా, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క దెకితె తిలొ, చి లుదద్ మెలి ఏక్
పటున్మ్ తె పబుచయ్ జల మానుస్ల్ జితె తిలిస్ తె జో తెన్ అయ్ లొ. 33 ఐనెయ మెలొ ఎకిక్లొ అసెస్.
జోఉటుట్ 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,జోచెంగిల్ జా ఉటొల్ .

35జో చెంగిల్ జలిసి, లుదద్ పటున్మ్ చ జాసారోను పాంతుమ్ చ ఎతిక్జిన్ దెక, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

36 జలె, యొపేప్ మెలి పటున్మ్ తె తబితా, నెంజిలె దొరాక్ మెలి నావ్ చి తేర్ బోదయేసుక సిసుస్డిన్ జా
అసెస్. జా కీసిమానుస్ మెలె,మానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ పేమ దెకితె తయెదె, బీద సుదల్ క ఒగగ్ర్ తోడు కెరె తయెదె.
37ఏక్ దీసి, జొరొజ్ సేడమొర గెలి. జాక దోవ కెర సుబుమ్ కెర, గెర్ చి అంతసుత్ మ్ చి గదితె పీనుమ్ నిజడ
దిల.

38యొపేప్ మెలి జామానుస్ 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 జోపాఁవిలె,జోకజాఉపిప్రిచి గదితె బొడొవ దిల. ఒతత్ జా పటున్మ్ చ
రండెల్మానుస్ల్ బెర అసిత్. జేఁవ్ పేతురుచి సుటుట్ నంత టీఁవ ఏడ ఏడ,జామొర గెలిదొరాక్ చెంగిల్ తిలి
పొది ‘బీద సుదల్’మెన,జోవయింక తున తిలపాలల్ ఎతిక్ పేతురుక దెకయ్ ల.

40పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బార్ కెరవ దా, మొగల్ టెక పబుక పారద్న కెరల్న్. తెదొడి, పీనుమ్ క
దెకిత్ రితి పసుల, “ఓ తబితా, ఉటుట్ !” మెన జాక సంగిలన్. సంగితికయ్, అంకివొ ఉగిడిల్, చి పేతురుక
దెక, వెసిలి. 41పేతురు జాక ఆతు దెర టీఁవడొల్ , చి రండెల్మానుస్ల్ క చి పబుచయ్ జల ఒతత్ తిల అనెన్
మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘జీవ్జా అసెస్’మెన దెకయ్ లన్.

42జా ఒండి యొపేప్ పాంతుమ్ తెచ మానుస్ల్ జేఁవ్ చి రిసొ సూనల్, చి జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక
నంపజల. 43పడొత్ పేతురు ఒతత్ చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొచి గెరి ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెలన్.

10
కొరేన్లీక పబు సివన్తె కబుర్ తెదయ్ లిసి

1 సరియ పటున్మ్ తె కొరేన్లీ మెలొమానుస్ ఎకిక్లొ తిలొ. రోమ్ దేసిమ్ చి జమానుల్ తెచి ఇటలీ మెలి
జటుచొ *పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ , జో. 2 కీసొ మానుస్ మెలె, జో యూదుడు నెంజిలె కి, దేముడుక
బియఁ, నిదానుమ్తెన్ ఎకిక్ జోకయిబకి కెరె తిలొ. జోకయిపారద్న కెరె తిలొచియూదుల్ చబీద సుదల్ క
చెంగిల్ దెక దరుమ్మ్ దెతె తయెదె. జోచి గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి దసిస్ తిల.

3 ఏక్ దీసి, రమారమి తినిన్ గంటల్ మెదెద్నె, పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ దెకిలన్. కిచొచ్ మెన జా సివన్తె
సొసుట్ మ్ దెకిలన్ మెలె, దేముడుచొ దూత ఎకిక్లొ జా గెరి పెస, జోక, “ఓ కొరేన్లీ” మెన బుకారికయ్,
4కొరేన్లీ అదుద్ ర్ జా దెక, “పబువ, ఈంజ కిచొచ్?” మెన పుసిలన్, చి దూత జోక “తుచ పారద్నల్ సూన,
బీద సుదల్ క తుయి దరుమ్మ్ దిలిస్ దేముడు దెక, సరద్ జా అసెస్. 5తుయి అపెప్ కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
యొపేప్పటున్మ్ తెమానుస్ల్ క కబుర్ తెదవు,చిపేతురుమెలొసీమోనుక ఇతత్ల్ కడఆను. 6జోకఒతత్ కేనె

* 10:1 10:1పుంజెక్ సయ్ నుయ్మ్మానుస్ల్ క అదికారి
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చజుక మెలె, చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొతె తయెదె. జోచొ గేరు సముదుమ్ సొడి తయెదె”
మెన దూత సంగ ఉటట్ గెలన్.

7 కబుర్ సంగిలొ జో దూత ఉటట్ గెతికయ్, కొరేన్లీ దొగుల జోచ గోతు మానుస్ల్ క, చి దేముడుక
నిదానుమ్ చొ జోచి తెడి తిలొ జమాను సుదొ ఎకిక్లొక బుకారా కెర, 8 దూత డీసిలిసి సంగిలిసి ఎతిక్
జోవయింక సంగ కెర,యొపేప్తెజోవయింక కబుర్ తెదయ్ లన్.

పేతురుక పబు దెకయ్ లి సివన్
9అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్మానుస్ల్ కొరేన్లీ తెంతొ పయానుమ్ జెతెతాయొపేప్క పాసిజా 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 చమానుస్ల్ తెయార్ కెరె తతికయ్, పబుతె
పేతురుచి మెనుస్ పూరి తా, పబు దెకయ్ లి సివన్ ఏక్ పేతురు దెకిలన్. 11 కిచొచ్ దెకిలొమెలె, పరలోకుమ్
ఉగిడ్ జలి, చి ఏక్ వెలిల్ తెరజాచచెతత్ర్ కోనల్ తె దెరయ్జా, బుఁయెయ్ ఉత జెతెఅసెస్. 12జాతెరచిఉపిప్రి
కిచొచ్ బెర అసెస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ ఎతిక్ రకల్ జంతువుల్, సొముమ్ల్, అయివొ, ఆగాసుమ్ చ పిటట్లు.
13అనెన్, “ఓ పేతురు, ఉటట్ , కండ, పోడు కా” మెన ఏక్ అవాడ్ అయ్ లిసి పేతురు సూనొల్ . 14 గని జో,
“నాయ్, పబు. నెంజె. ఆఁవ్ జెరిమ్ల్ తెంతొ కిచొచ్ గార్ చి ఆఁవ్ కెఁయయ్ కయినాయ్”మెనపబుక సంగిలన్,
15జలె, అనెన్క్ సుటుట్ పబుచి జా అవాడ్ చి జోచి తెన్ ఉంకయిలన్. కిచొచ్ మెన సంగిలన్ మెలె, “ ‘సుదిద్
అసెస్. కంక జయెదె’మెన కిచొచ్చి రిసొ దేముడు సంగ అసెస్ గే,జాక తూయి ‘గారు’మెన సంగు నాయ్”
మెన సంగిలన్. 16తివెవ్రి ఇసి జలి, చి పరలోకుమ్ తెజా ఎతిక్ అనెన్ ఉకిక్ల్ జలి.

17 జలె, “ఆఁవ్ దెకిలి సివన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్?” మెన, పేతురు కిచొచ్. ఉచరుక గే నేన తతికయ్, ఏదె,
కొరేన్లీ తెదయ్ లమానుస్ల్, “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 కడ నెవుల గే, అనామ్నుమ్ నెంతె
జోవయింతెన్ బెద గో. ఆఁవివ్ జోవయింక తెదవ అసిస్”మెన సంగిలన్.

21జాకయ్ పేతురు జేఁవ్మానుస్ల్ తె ఉత జా, “తుమ్ చజితొసొ అఁవివ్. కిచొచ్క జా అసుస్స్?” మెన
పుసిలన్. 22జేఁవ్, “కొరేన్లీమెలొపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్ అమ్ క తెదవఅసెస్. జోదేముడుక
బితొసొ, సతిత్మ్ తిలొసొ. తుమ్ చయూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోక, చెంగిలొమానుస్ 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, చియొపేప్తెచ పబుక నంపజల అనెన్ సొవువ్జీన్

తెన్, కొరేన్లీతె గెచుచ్క బార్ జల. 24అనెన్క్ దీసి సరియ పటున్మ్ తె పాఁవ, పటున్మ్ తె పెసిలె, కొరేన్లీ
జోవయింక రకితె తా. ‘పేతురు కిచొచ్ మెనెదె గే సూన్ తు’ మెన, జోవయించ మానుస్ల్ క, జోచ గోతుల్
ఎతిక్క బుకారా కెర తెయార్జాఅసిత్.

25 జలె, పేతురు జోచి గెరి పాఁవితికయ్, కొరేన్లీ దసుస్ల్ జా జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ జొకరల్న్. 26 గని
పేతురుజోకఉటట్వ కెర, “తుయిటీఁవొజ,ఆఁవ్ కితుచిరితొమానుస్”మెన,జోతెన్అనెన్లటట్బెత్ తా, 27గేర్
తెడి పెసిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఒతత్ బెర అసిత్. 28జలె, పేతురు జోవయింక తెదొడి, “ఆమ్యూదుల్, జలె,
యూదుల్ నెంజిలసచ గెరలె పెసుక జలె,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ బెదుక జలె, అమ్ క గారు మెన తుమ్
జానుస్. గని, ఆఁవ్ కిచొచ్ గారు మెనుక జయెనాయ్, కకక్ నిసాక్రుమ్ దెకుక జయెనాయ్,మెన దేముడు
అంక అపెప్ దెకవ అసెస్. 29జాక, తుమ్ సంగ తెదయ్ తికయ్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్ నెంతె అయ్ లయ్. జలె,
కిచొచ్చి రిసొ అంక బుకారా అసుస్స్?” మెనపుసిలన్.
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30కొరేన్లీ కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “ఎదిలివేలయ్,అపెప్క చెతత్ర్పొదుల్జయెదె,ఆఁవ్తినిన్ గంటల్
మెదెద్నె గెరిపారద్న కెరెతతికయ్,చొకిక్లఉజిడ్తిలపాలల్గలనతిలొఎకిక్లొఅంచిపురెటీఁవొజ,అంక,
31 ‘ఓ కొరేన్లీ, తుయిపారద్న కెరె తతిసి దేముడు సూన అసెస్. తుయి బీద సుదల్ క దరుమ్మ్ దెతె తతిసి
దెక అసెస్. 32జాకయ్, యొపేప్ పటున్మ్ తె, చమొ పికయ్ తొ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ సముదుమ్ సొడి
జితయ్. జోచి గెరి గెచచ్, ఒతత్ తిలొ పేతురు మెలొ సీమోనుచి రిసొ పుసుతు మెన మానుస్ల్ క కబుర్
తెదవు.’ మెన అంక జో దేముడుచొ దూత సంగిలన్. 33 సంగిల్ బేగి, తుచితె కబుర్ తెదయ్ లయ్, చి
తుయి తుచి దయక అయ్ లది. అలెల్, సంగు మెన పబు తుక కిచొచ్ ఆడ దాఁ అసెస్ గే, జా సూనుక మెన
అమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచి నావ్ తెన్ బెర అసుస్మ్”.

34పేతురు చోండిపుటట్వ కిచొచ్ మెన తెదొడిబోదన కెరల్న్ మెలె, “దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్మెనఆఁవ్
అపెప్ సిక అసిస్. 35 కేన్ దేసిమి కో జోక బితతి, జోచి కోడ్ రితి కెరతి గే, జోవయింక తేడల్ నే దెకితె, జో
‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన చెంగిల్ దెకితయ్మెన అపెప్ దెక అసిస్.

36“జలె, ఇసాయేలులుమెలఆమ్యూదుల్ తెదేముడుతెదయ్ లి కబుర్తుమ్జానుస్. యేసుకీసుత్ చి
తెడిపాపుమ్గెతివాటుదొరుక్జలి,చిదేముడుకమానుస్ల్ కఅడుడ్ నాయ్గే,చిసేంతుమ్దొరుక్జలిమెలి
కబుర్జా,జోయేసుయిఎతిక్క †పబుయి. 37జలె,తుమ్కెరల్ పాపల్ క పెటిట్ దుకుమ్జాబాపిత్సుమ్నఙన,
మెనయోహాను బోదన కెర కెర పాపుమ్ గెతి గురుక బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి తెంతొ, గలిలయ పాంతుమ్ తె
మొదొల్జాఅమ్యూదుల్ చిఒండియూదయపదేసిమిజాసుబుమ్కబుర్ సూనయ్జాఅసెస్. 38మెలె,
నజరేతు గఁవివ్వడడ్ తిలొయేసుక ‘ఈంజొయిఅమ్ చొపేమతిలొపుతుత్ ,ఈంజొయిదొరుక్జలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొ’మెన దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురు దెకవ సెకి అదికారుమ్ దిలిసిజానుస్. పడొత్ , దేముడు
జోవయించి పెటిట్ తిలి రిసొ, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తా, సయ్ తాన్ అలల్ర్ కెరల్స ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ కెరె
తాయేసు బులెత్ తిలిసి తుమ్జానుస్.

39 “అమ్యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ కి, అమ్ చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కి, జోయేసు కెరిల్సి ఎతిక్క
అమ్ సాచి జా అసుస్మ్. గని జోక సిలువతె ‡టీఁవొ కెర మారల్. 40 దేముడు అబొబ్సి తిరత్ క జోక అనెన్
జియడ,జోఅనెన్ జిలిస్ కమానుస్ల్ రుజుజ్ దెకిత్ రితి డీసయ్ లన్. 41 కకక్ డీసిలొమెలె, ఎతిక్జిన్ పెజల్ క
నాయ్, గనిజోదేముడునిసానల్ ఆమ్ §సాచుల్ కయిడీసిలన్. జోజీవ్జాఉటిల్ పడొత్ ,జోతెన్సగుమ్సుటుల్
అనిన్మ్ కయ్ లమ్. 42జలె,అమ్ క డీస కెర, పెజల్ఎతిక్క అంచి రిసొబోదన కెర,జితసకమొరల్సక ఆకర్
దీసిక అఁవివ్ తీరుప్ కెరుక మెన దేముడు అబొబ్ అదికారుమ్ దా అసెస్. సంగ మెన, జోచి రిసొ ఆమ్సాచి
జంక మెన, జోయేసుయి అమ్ క ఆడ దాఁ అసెస్. 43జోచి రిసొ కో జోక నంపజవుల గే, జోచి నావ్ తెన్
జోవయించ పాపల్ కచితుమ్ చెమించుప జవుల మెన కబుర్ తెదయ్ లస ఎతిక్జిన్ సాచి జతతి” మెన
పేతురు బోదన కెరల్న్.

44 పేతురు దసిస్ బోదన కెరె తతికయ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జా కోడు సూనల్స ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్
బెరిల్.

45పడొత్ యూదుల్ చి గురు తిలి సునన్తి కెరంతి ఆగన్ నంప కెర, పేతురు తెన్జాతిల, పబుక నంపజల
మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జల. యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
పబు సువ దిలిస్ చిరిసొ. 46జాసువదిలిస్ క కిచొచ్ గురు దెకిలమెలె,జేఁవ్మానుస్ల్ జేఁవ్ నేసికిలబాసల్
తెన్ లటట్బ, దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల. దసిస్ జతికయ్, పేతురు, 47 “అమ్ క జా సుటుట్ జరుగ్ జలి
రితి, ఇనెన్చి పెటిట్ కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దొరుక్ జా అసెస్. జాకయ్ ఇనెన్క అమ్ బాపిత్సుమ్ దెంక
కిచొచ్ అడుడ్ నాయ్. కో ‘పోని’మెనుక బెదెనాయ్”మెనసంగ, 48“జేఁవ్ ఎతిక్జిన్యేసుకీసుత్ చినావ్తెన్
బాపిత్సుమ్ నఙన్ తు”మెన ఆడ దిలన్.
ఒతత్ తెంతొ “సగుమ్ దీసల్ ఇనెన్ తా”మెన పేతురుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

† 10:36 10:36 ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ తిలొసొ, ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ. ‡ 10:39 10:39మతత్యి 27:32. § 10:41 10:41
మతత్యి 28,మారుక్ 16, లూకా 24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్.
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11
యూదుల్ నెంజిల సుదల్ రచిచ్ంచుప జలిస్

1యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ కి *యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజామారుస్ప జా అసిత్
మెన, సిసుస్ల్ తెన్యూదయ పదేసిమ్ చి నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూనల్. 2జలె, సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్,
పేతురు యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లన్. యేసుక నంపజల ఒతత్చ మానుస్ల్, యూదుల్ పేతురుక జేఁవ్
గోల కెరల్. 3 “ఆమ్యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి నే కెరనల్సచ గెరలె కిచొచ్క గెలది? జోవయింతెన్ కిచొచ్క
అనిన్మ్ కయ్ లది?” మెన గోల కెరల్. 4 గోల కెరికయ్, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ వరస్ తెన్ పేతురు సంగిలన్.
5 “ఆఁవ్యొపేప్ పటున్మ్ తెతాపారద్న కెరె తిలయ్. పారద్న కెరెతా, పబుతె అంచిమెనుస్పూరి 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.
9సంగితికయ్, పరలోకుమ్ తెంతొజాఅవాడ్అనెన్క్ సుటుట్ లటట్బ, కిచొచ్ మెన జబాబ్ దిలన్మెలె, ‘సుదిద్
అసెస్. కంక జయెదె’మెన, కిచొచ్చి రిసొదేముడు సంగెదె గే,జాకతూయిగారుమెనుక జయెనాయ్మెన
సంగిలన్. 10తివెవ్ర్ ఇసిజలి,చిపరలోకుమ్ తెజాఎతిక్అనెన్ఉకిక్ల్జలి. 11ఉకిక్ల్జలిబేగి, సరియ
పటున్మ్ తెంతొ అయ్ లమునుస్బోదల్ తీగల్ ఆమ్ తిలి గెరి పాఁవ అయ్ ల.

12 “జోవయింతెన్ బెద గో మెన పబుచి ఆతమ్ అంక ఆడ దెతికయ్, జోవయింక తేడ నే దెకితె, బెద
గెలయ్. అమ్ చితెన్బెదఅయ్ లసొవువ్జీన్పబుకనంపజలసకి,అంచితెన్గెల,చియూదుడునెంజిలొ
జోకొరేన్లీచొ గెరి పెసిలమ్. 13పబుచొ దూతజాదీసిజోచి గెరి టీఁవ సంగ తిలిసిఅమ్ క కొరేన్లీ సంగిలన్.
దూత సంగ తిలిసి కిచొచ్ మెలె, ‘జెవుసు’ మెన సీమోను పేతురుక కబుర్ తెదవు. జోయొపేప్తె అసెస్.
14జో అయ్ లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్ క సూనఎదె. జా కోడు సూన నంపజలె, తూయి, తుమ్ చి గేర్ చ
మానుస్ల్, సేవ కెరస, ఎతిక్జిన్,పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జసెత్,మెనజోక దూత సంగ తిలన్.

15 “పబుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సంగుక దెరికయ్, ఆమ్ సిసుస్ల్ క చి అమ్ చి తెన్ నంపజల
యూదుల్ క జా సుటుట్ జరుగ్ జలి రితి, జా గేర్ చక కి జరుగ్ జలి. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి
పెటిట్ అయ్ లి. 16 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, పబు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు ఏదసట్ కెరల్య్. ‘యోహాను, పాని
తెన్బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ, గని పడొత్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెమ్ దె’ †మెన
యేసు సంగిలిసి ఏద కెర, ‘ఒహొ, ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి’మెన చినిలయ్.

17 “జలె, ఆమ్యేసు ‡కీసుత్ పబుక నంపజతికయ్ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ తతి వరుమ్ కీసి
దిలన్ గే, జో అపెప్ జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక కి దసిస్ వరుమ్ దిలన్ మెలె, ఆఁవ్మానుస్, పబుక, తుచి
ఇసుట్ మ్ పోనిమెనుక బెదెదె గె? బెదె నాయ్!” మెన పేతురు సాచి సంగిలన్.

18ఈంజ సాచి సూన తా జేఁవ్ గోల కెర తిల బారికుల్, చి పబుక అనెన్ నంపజలస, అనామ్నుమ్ తంక
నెతిరల్, చి “దసిస్ జలె, యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ కి పాపుమ్ బుదిద్ ముల దా పబుక నంపజలె, జేఁవ్ కి
జోచినావ్ తెన్ రచిచ్ంచుప జవుల”మెన సరద్ తెన్ దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప జలిసి
19 సెత్పను బోదన కెరె తిలి తెంతొ గోస జల మానుస్ల్ అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ చెదురప్ జా తిల యేసుక

నంపజలస, ఈంజ మదెనె, ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, సముదుమ్ చి పాసి తిలి పేనీకే పాంతుమ్ ఎద పడొత్

* 11:1 11:1మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7, 8:14 దెక. † 11:16 11:16యోహాను 1:5.
‡ 11:17 11:17 ‘కీసుత్ ’మెలె,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్తెంతొ ‘తెదయిందె’మెనటీఁవడొల్ దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొచి కుప, డిబబ్ దేసిమ్ ఎద, పడొత్ సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయ పటున్మ్ పకక్
బుల బుల, తెదొడి ఎద ఎకిక్యూదుల్ కయ్ పబుచి §సుబుమ్ కబుర్ సికడెత్ తిల.

20 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్, కుప డిబబ్ దేసిమ్ చ, అనెన్ జాక దచెచ్న పకక్ తిలి సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొ తిలి
కురేనియు పటున్మ్ చ, జాఅంతియొకయ పటున్మ్ తెజాఁ కెర, గీకు బాస లటట్బెత్ యూదుల్ నెంజిలసక కి
యేసుపబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్. 21జేఁవ్ 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 నంపజామారుస్ప జా అసిత్’ మెనయెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి

సంగుమ్ చ నంపజల యూదుల్ సూన కెర, బరన్బాక ఒతత్ జా సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె
తెదయ్ ల. 23జో ఒతత్ పాఁవ కెర, ‘జోచి దయచి రిసొ దేముడు జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక వరుమ్ దా
ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసెస్’ మెన రుజుజ్ ల్ దెక, సరద్ జలొ, అనెన్, “తుమ్ పబుక ఏక్ మెనుస్ నిదానుమ్
తా”మెనజోవయింక దయిరిమ్సంగబోదన కెరల్న్. 24జోబరన్బాచెంగిలొమానుస్. జోచిపెటిట్ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్పూరి కామ్ కెరి బుదిద్ , పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్, బెర తిలి. బరన్బా సగుమ్ దీసల్ ఒతత్
తా బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.

బరన్బాసావుల్ క ఒతత్ కడ నిలిసి
25 ‘తోడు జెవుస్’ మెన సావుల్ క సంగుక మెన, బరన్బా తారుస్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలన్. 26 జోక

అంతియొకయ పటున్మ్ తె కడ ఆనల్న్, చి వెరెస్క్ పూరి ఒతత్ తా, పబుక నంపజలసచి ఒతత్చి సంగుమ్ తె
బెదితెతా, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ క సరిగా బోదన కెరల్. ఒతత్, యేసుక నంపజా సిసుస్ల్ జలసక తొలితొ
అంతియొకయతెయి ‘నంపజలస’మెన సంగయ్ జల.

27 జేఁవ్ పొదులె, అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, *పబుచ †కబురుల్ సంగిత నంపజలస సగుమ్ జిన్
అంతియొకయతె అయ్ ల. 28జోవయింతె ఎకిక్లొ, అగబు. జో జలె, సబతె టీఁవ, పబుచి సెకిచి రిసొ
పబుచి కిచొచ్ కబుర్ సంగిలన్ మెలె, ‘పలాన్ సమయుమ్ క ఒండి లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ కరువు జెయదె’ మెన
కబుర్ సంగిలన్. కేన్ కాలుమ్ జో సంగిలి కరువు జరుగ్ జలి మెలె, కౌల్దియ రానొ ఏలుప కెరె తిల పొదులె
జరుగ్ జలి.

29అంతియొకయతెతిల పబుచ ‡సిసుస్ల్, జలె,జా కరుచి రిసొసూన కెర, సబ కెర కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె,
“కచి సెకి తిలి ఎది, జేఁవ్ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ మ, చియూదయపదేసిమితిలఅమ్ చ నంపజలసబావుడుల్ క
తోడు తెదవుమ్ దె”మెన, 30డబుబ్ల్ ఉకుక్ల,యెరూసలేమ్ చి సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ క అంట దెతు
మెన, బరన్బా చిసావుల్ చి అతిత్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె తెదయ్ ల.

12
హేరోదు రానొ నంపజలసక అలల్ర్ కెరుక

1జాకరువునేజతెఅగెగ్, *హేరోదురానొయెరూసలేమ్పటున్మ్ చిసంగుమ్ చనంపజలససగుమ్ జిన్ క
అలల్ర్ కెరుక దెరల్న్. 2జోవయింతెఏక్ దీసిజేఁవ్యేసుచబారికుల్ తెఎకిక్లొక కండమారల్న్. యోహానుచొ
యాకోబుమెలొఅనొన్స్ క. 3 ‘యాకోబుకమారిల్ రిసొమాములుమ్యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ సరద్ జల’
మెన రానొ దెక, “పేతురుక కి మారిందె” మెన ఉచర, జోక కి జేలి కెరొల్ . గని, నే పులయ్ ల పోడియొ కతి
యూదుల్ చిపసాక్పండుగుజాతిలిరిసొ ‘అపెప్మారుక నెంజె’మెన, 4పేతురుక దెరజేలి కెర, ‘పండుగు
§ 11:19 11:19 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెరిస్ చి
రిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతిస్ చి కబుర్. జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్ గెచచ్య్ లి రిసొమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెబెదితిఅవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. * 11:27 11:27యేసుపబు దేముడు అబొబ్స్ చిఉజెతొపకక్ వెసజోవయింతెన్
ఏలుప కెరయ్; ఎబీయుల్ 1:13. జాచి రిసొ ‘పబుచ కబురుల్ ’మెలె, అబొబ్స్ చయేసుచ కి జవుల. † 11:27 11:27 ‘పబుచ కబురుల్
సంగితస’మెలె,జోచి ఆతమ్ జోవయించిచోండి పుటట్య్ లె,జోచ కబురుల్ జేఁవ్ సంగుల. ‡ 11:29 11:29బారికుల్ 9:1చి ఎటొట్ చి కోడు

దెక. * 12:1 12:1హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి తెడి ఏలుప కెరె తిలన్.
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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 జిని సొవువ్ 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 కెరమారిందె,మెనపండుగు కేడిత్కయ్హేరోదు ఉచరల్న్. మదెనె పేతురుక కీసి అసెస్మెలె,జారాతి,
జోక ఏక్ పకక్య్ ఎకిక్లొక, అనెన్క్ పకక్య్ ఎకిక్లొక తా, దసిస్ దొగుల జమానుల్ చి నెడిమి జో నిజయి
అసెస్. పేతురుచ అతిత్లె గొలుస్ల్ బందయ్తిల. పడొత్ జేల్ చి కెవిడ్తె దొగుల జమానుల్ రకితె అసిత్.

7జలె, పేతురు దసిస్ జేలితె తతికయ్, పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జాఁ కెర, జోచి పాసి టీఁవొ జలన్, చి జా
ఒండి గదితె వెలిల్ ఉజిడి లగిలి. తెదొడిపేతురుక పకక్య్పెట,ఉటట్వ, “బేగిఉటుట్ ”మెనసంగిలన్. బేగి,
జోచ అతిత్చ గొలుస్ల్ కుసడ్ గెల. 8పడొత్ , “తెయార్జాజోడుల్ గలన”మెన దూత సంగిలన్. జో సంగిలి రితి
పేతురు కెరల్న్, చి “తుచి డుపప్టి పంగుర్ చిఅంచి పటిట్ జె”మెనదూత సంగితికయ్, సంగిల్ రితి పేతురు
కెరల్న్. 9దూతచి 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 దూతతెన్బార్జా 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. 12ఉచర, వటెట్ గెచచ్, మారుక్ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ
యోహానుమెలొసొచిఅయయ్స్మరియచి గెరిపాఁవిలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ బెర,జోచి రిసొపారద్న
కెరె అసిత్. 13 గుముమ్మ్ చి కెవిడ్తె జో పెట అవాడ్ కెరెల్, రొదేమెలి తేర్ బోదదాక్నాడి కెవిడ్ ఉగుడుక అయ్ లి.
14పేతురుచి అవాడ్ సూన,జాచిఒగగ్ర్ సరద్ సంతోసుమ్ క ఉగుడుక పఁవస్ కెర, గెరి నిగ గెచచ్, పేతురు కెవిడ్
పాసి టీఁవిలిసి మెన సంగిలి. 15 “తుయి వెరి జా అసిస్స్” మెన, ఎతిక్జిన్ జాక సంగిల. గని, “నాయ్,
నిజుమి,జోజాఁ అసెస్”మెన,జా దయిరిమ్ తెన్ సంగితికయ్, “జోచొ †దూత కిచొచ్గె జా తయెదె”మెల.

16 గని పేతురు కెవ్ డిక పెట అవాడ్ కెరుక ములె నాయ్, చి సూన, ఉగుడ, జోక దెక ఆచారిమ్ జల.
17జో, జలె, ‘తుకెల్ తా’ మెల సయ్ గ కెర, జో జేలితె తిలె, జేల్ తె తెంతొ పబు విడద్ల్ కెరిల్సి ఎతిక్ కీసి జరుగ్
జలి గే పూరి సంగ కెర, “యేసుచొ బావొసి జలొయాకోబుక చి బావుడుల్ జల నంపజలస ఎతిక్క ఈంజ
ఎతిక్ తుమ్ సూనవ”మెన సంగ, పేతురు వేరతె ఉటట్ గెలన్.

అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ జరుగ్ జలిసి
18 పెందలె, పేతురుక ‘విడద్ల్ జాఁ అసెస్’ మెన జాన్ తికయ్, జమానుల్ బమమ్ జా ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జల.

19 “పేతురుక జేల్ తె తెంతొ బార్ కెర ఆన్ తు” మెన హేరోదు ఆడ దిలన్, గని ‘డీసె నాయ్’ మెన సూన,
రకితసక పరిచచ్ కెర,జోవయింకమొరి సిచచ్ దా,జాయూదయపదేసిమ్ చియెరూసలేమ్పటున్మ్ముల
దా సముదుమ్ పకక్చి జా పదేసిమ్ చి సరియ పటున్మ్ తె గెచచ్, ఒతత్ తెంతొ ఏలుప కెరె తిలొ.

20ఉతత్ర పకక్చ తూరు పటున్మ్ చ, సీదోను పటున్మ్ చచి రిసొహేరోదు ఒగగ్ర్ పెటట్పెటిట్ జలొ. జాకయ్
జేఁవ్ పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్ బెద జా, హేరోదుచి మేడతె జాఁ కెర, రానొచొ గేర్ క దెకితొ మంతి జలొ బాల్ సుత్
మెలొసొ తెన్ సినేతుమ్ కెరన, ‘రానొ అమ్ క సేంతుమ్ దెకుస్’ మెన జోవయించి అతిత్ సంగ తెదయ్ ల.
జోవయించి పేనీకేపాంతుమ్ తె కరువు తతికయ్,జోరానొ ఏలుప కెరి గలిలయపాంతుమ్ తెచదాన్ జేఁవ్
కా కా జితతి. జేఁవ్ జా కంక జో రానొ నే ఒపిప్లెగిన, చూఁకమొరుల.
† 12:15 12:15యూదుల్ తెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ ఉచరల్ మెలె, ఎతిక్మానుస్క పరలోకుమ్ తె ఏక్ దూత తయెదె.
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21జాకయ్, జో సంగిలి ఏక్ దీసి, హేరోదు, రానొ జలి గురు దెకయ్ త జోవయించ చెంగిల పాలల్ ఎతిక్
గలన, సింగాసనుమ్ తెవెస,జోవయింకజొయియ్ గవురుమ్ఆనన్ తి రితి, బెరతిలజేఁవ్మానుస్ల్ క తెలివి
తెన్బోదన కెరల్న్. 22దసిస్ జతికయ్, పెజల్, “ఇనెన్కమానుస్ మెలమ్, గనిమానుస్ నెంజె. ఈంజొ లటట్బెల్,
దేముడు లటట్బిల్ రితి జతయ్!” మెన కేకుల్ గల పులయ్ ల. 23 ‘దేముడు’ మెన పులయ్ లె, జో ‘నెంజి’
మెనెనాయ్, ‘జొయియ్ దేముడు’ మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరె నాయ్, చి బేగి, దేముడుదూత ఎకిక్లొచి
అతిత్ జోకమొరి సిచచ్ దిలన్, చి జో జితె తసెత్, కిఁవొవ్ జోచి ఆఁగ్ కాఁ గెల, చిమొర గెలన్. 24 గని పబుచ
సిసుస్ల్ జోచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరె తిల, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పబుక నంపజామారుస్ప జల.

25 హేరోదు రానొ మొర గెచచ్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , కొల్వుదియ రానొ ఏలుప కెరె తిల పొదులె,
బరన్బాసావులుయెరూసలేమ్ తె గెచచ్, ‘కరువుక అలల్ర్ జలమానుస్ల్ క దెంక’మెన, అంతియొకయతెచ
నంపజలొస ఉకిక్లి డబుబ్ల్ న దా జోవయించి కామ్ కేడవ కెర, బరన్బాచొ సలొల్ సి జలొ మారుక్ మెలొ
యోహానుక దెరన,యెరూసలేమ్ తెంతొ ఉటట్ అయ్ ల.

13
పబు బరన్బాక చిసావుల్ క తెదయ్ లిసి

1 అంతియొకయతెచ సంగుమ్ తె పబుచ కబురుల్ సంగితస సగుమ్ జిన్ చి, పబుచి రిసొ బోదన కెరస
సగుమ్ జిన్ తిల. జోవయింతె, బరన్బా, పడొత్ ‘నీడొనొల్ ’ మెలొ సుమెయోను, పడొత్ కురేనియు పటున్మ్ చొ
లూకియ,చెతత్ర్పాంతుమ్ లు ఏలుప కెరొహేరోదుమెలొరానొచిజతతెవడిడ్లొమనయేను, 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” మెన సంగిలన్, చి 3 అనెన్
చువెవ్ తాపారద్న కెర జేఁవ్ దొగులక బోడి చడ తెదవ 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.
5తొలితొజాదేసిమ్ చి సలమీపటున్మ్ తె గెచచ్,యూదుల్ చ సబ గెరలె *యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
సూనవ,సాచి సంగిల. మారుక్ మెలొయోహాను జోవయింతెన్ తోడు అయ్ లొ.

6ఒతత్ తెంతొజాసయ్ పస్దేసిమ్ చిఒతత్ల్ తొపకక్చిపాపుమెలివెలిల్ పటున్మ్ తెగెలె,దీసరిజాగార్ డేల్
మాయల్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. ‘యేసుచొ పుతుత్ సి’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్, ‘బర్ యేసు’ మెలి నావ్ జో తియన
అసెస్. జోయూదుడు 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’. జో
తెలివిమానుస్ జయెదె. జో కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, దేముడు దిలి †సుబుమ్ కబుర్ సూనుక ఇసుట్ మ్జా, బరన్బాక
చిసావుల్ 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. 9రోమ దేసిమ్ చి
బాస తెన్ ‘పవులు’ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ జో సావులు, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి జోవయించి
పెటిట్ బెరికయ్,జోఎలుమక చెంగిల్ దెక, 10 “సయ్ తాన్ చొపుతుత్ సి జసెత్, తుయి. తుచి పెటిట్ మాయబుదిద్ ,
ఒగగ్ర్ గార్ చి,పాపుమ్తెన్అసిస్స్. సతిత్మ్ ఎతిక్క విరోదుమ్జసెత్,తుయి,సోగతిలపబుచ వటొట్ వంకడ
కెరొమాయల్కెఁయఁకములితె? 11ఈందె,పబు తుకఅపెప్ సిచచ్ దెతయ్. తుయిగుడిడ్ జాఅపెప్చిమటుట్ క
పొదుద్ క కి దెకిస్ నాయ్” పవులు సంగిలన్. సంగిల్ బేగి, జోమానుస్క అంకివొతె గాందు డంకిలి రితి జా,
పూరి గుడిడ్ జలొ, చిజోక ఎతిక్ అందర్ జలి. ఒతత్ తెంతొ,అంక ఆతు దెర కో జలెకు అంక వాటు దెకయ్ తు

* 13:5 13:5మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. † 13:7 13:7యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్.
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ఎకిక్లొ ఇండుక నెత కెర బతిమాలప్ జా ఏడెత్ తిలన్. 12అదికారి,మాతుమ్, జరుగ్ జలిసి దెక కెర, పబుచి
చి సెకిచి రిసొ జలె ఆచారిమ్జా పబుక నంపజలన్.

పవులు పిసిదియపాంతుమ్ చి అంతియొకయతెబోదన కెరిల్సి
13తెదొడి పవులు,జోవయింతెన్ తిలస,పాపుపటున్మ్ముల దా, ఓడతె వెగ సముదుమ్ జీన, అనెన్

ఇండ గెచచ్, పంపూలియా పదేసిమ్ చి పెరేగ్ పటున్మ్ తె అయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది, మారుక్ మెలొ
యోహానుజోవయింకములదా,యెరూసలేమ్ తెఅనెన్ 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 ‡మోసేపూరుగ్ 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 చయూదుల్, పడొత్ అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్యూదుల్ నెంజిలస, సూన.
17 ఇసాయేలులు మెల అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క ‘అంచయి మానుస్ల్ జతు’ మెన పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ
దేముడు §నిసానల్న్. సగుమ్దీసల్ గెతికయ్, జేఁవ్ *ఐగుపుదేసిమిఉటట్ గెచచ్ ఒతత్ అలల్ర్ తెన్తతికయ్,
జోవయింక చెంగిల్ దెక, జో పబు, జోవయించి సెకిక, జోవయింక ఒతత్ తెంతొ †విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్.
18జేఁవ్ ‡దొనిన్ విసొ వెరుస్లు బయిలు దేసిమిబులెత్ తిలిపొది,జోవయించ సిదుడ్ ఓరుస్ప జా,జోవయింక
నిదానుమ్దెకితెతిలన్. 19ఒతత్ తెంతొ, §కనానుదేసిమ్ తెసతుత్ జాతివొచమానుస్ల్ కయుదుద్ మ్ తెఅమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చ జీన్ తి రితి జో జరుగ్ కెర, ‘ఈంజ దేసిమి ఈంజేఁవ్ జితు, ఇనెన్చి సొంత టాన్ జవుస్’ మెన
జోవయింక దొరుక్ కెరల్న్.

20 “పడొత్ , రమారమి చెతత్ర్ పుంజొ యాబయ్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, జోవయించ కబురుల్ సంగితొ
సమూయేలు మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ ఎద, ‘ఇనెన్క ఏలుప కెరు’ మెన, నాయిమ్ వాట్ దెకయ్ త
ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ *తీరుప్ కెరస రితసక జో దేముడు అదికారుమ్ దిలన్.

21 “పడొత్ , †‘అమ్ క రానొ కావలె’ మెన అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, రానొక జో
పబు టీఁవడల్న్. కొనొస్ తొలితొ జోవయింక రానొ జలొ గే తుమ్ జానుస్. బెనాయ్మీను చి వంసుమ్ చొ కీషు
మెలొసొచొసావులు మెలొపుతుత్ సి అమ్ చొతొలితొచొరానొ జలొ. జోదొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ ఏలుప కెరల్న్.

22 “పడొత్ సావుల్ క దూర్ కెర కెర, ‘రానొ జవుస్’ మెన ‡దావీదుక నిసాన జో పబు అదికారుమ్ దిలన్.
జోదావీదుచి రిసొఇసి సంగిలన్ ‘యెసస్యిచొపుతుత్ స్దావీదుక ఆఁవ్ నిసానఅసిస్. జోచిరిసొఅంక సరద్,
అంచి పెటిట్చి ఇసుట్ మ్ రితి జో నిదానుమ్ కెరెదె.’

23 “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలులుతె జెరమ్ పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జవుస్’ మెన పూరుగ్ మ్
తెంతొ పమానుమ్ సంగిల్ రితి జరుగ్ కెర, జో అమ్ చొ దేముడు ఈంజొ దావీదుచి సెకుమ్ తె యేసుకయ్
జెరమ్వ టీఁవడ అసెస్. 24జో నే బార్ జతె అగెగ్, అమ్ చి ఒండి ఇసాయేలు పెజల్ క, ‘తుమ్ కెరల్ పాపల్ క
పెటిట్ పూరి దుకుమ్ జా బుదిద్ జా, జా గురుక బాపిత్సుమ్ నఙన’ మెన బోదన కెరయోహాను బులెత్ తిలన్.
25యోహాను జోచి కామ్ కెర కేడయ్ తె తిలపొదులె,జోక ‘ఈంజొయిఏక్ వేల అమ్ చొ దేముడుపూరుగ్ మ్
సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె’ మెన సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ ఉచరికయ్, అంక కో మెన ఉచరసు?
‡ 13:15 13:15 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్
బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజదెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. § 13:17 13:17 ఆదికాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తెంతొ. * 13:17 13:17 ఆదికాండుమ్
46అదయ్యిమ్. † 13:17 13:17 నిరగ్మకాండుమ్ 1అదయ్యిమ్తెంతొ. ‡ 13:18 13:18 నిరగ్మకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్,
సంకాయ్కాండుము,దివ్తీయోపదేశకాండుము. § 13:19 13:19యెహోసువ. * 13:20 13:20నాయ్యాదిపతులు. † 13:21
13:21 సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 8, 9 అదయ్యల్ తెంతొ. ‡ 13:22 13:22 సమూయేలుమొదొల్పుసత్కుమ్ 16 అదయ్యిమ్
తెంతొ.
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దొరుక్ జలొ జో రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఆఁవ్ నెంజి. గని అంచి పడొత్ ఎకిక్లొ జెయెదె. జో గలనల్ జోడుల్ చ
వాలివొయిప కడుక కి అంక విలువనాయ్,మెనయేసుచి రిసొ §యోహానుసాచిసంగిలన్”మెనపవులు
సంగిలన్.

26పడొత్ పవులు అనెన్ ఇసి సంగిలన్, “ఓఅమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్ చిసెకుమ్ చఅమ్ చబావుడుల్ ,
అమ్ చొ దేముడుక బిత తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్, ఈంజ రచచ్నచి రిసొ ‘దొరుక్ జలి’ మెన జో అమ్ క
కబుర్ తెదవ అసెస్. 27యేసుక ‘దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజొయియ్’మెనయెరూసలేమ్ తెచ
యూదుల్,జోవయించఅదికారుల్తెన్చినితినాయ్. జోవయించిరిసొపూరుగ్ మ్దేముడుసంగరెగడ్య్ ల
కొడొ అమ్ చయూదుల్ ఎతిక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి సదు కెరతి, గని అరుద్ మ్ నే కెరన, ‘జోకమొరి సిచచ్ దెమ’
మెన తీరుప్ కెర, జా దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్సి నెరవెరుస్ప కెరల్. 28మొరి సిచచ్ జతి కేన్ తపుప్ జో నే కెర
తిలె కి, జోవయింక జేఁవ్ పాపుమ్ వయడుక నెతిరెల్ కి, ‘మొరుస్’ మెన *పిలాతు అదికారిక బలవంతుమ్
కెర, మొరవ. 29జోచి రిసొ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ నెరవెరుస్ప కెర, సిలువ తెంతొ జోచి పీనుమ్
ఉతవ కెర, మెసెన్ ఎంగడ్వ దిల. 30 జేఁవ్ దసిస్ మారెల్ కి, అమ్ చొ దేముడు జోక అనెన్ జియడొల్ . 31 జలె,
యేసు నేమొరె అగెగ్, గలిలయపాంతుమ్ తెంతొయెరూసలేమ్ ఎద జోచ సిసుస్ల్ జో తెన్ బెద జా తిల.
జో †జీవ్జాఉటట్ , ఒగగ్ర్ దీసల్జోక డీసెత్ తిలొ. జాకయ్జేఁవ్ సిసుస్ల్జోచి రిసొపెజల్ ఎతిక్క సూనయ్ త
సాచుల్ జా అసిత్. 32 ఆము కి, ‘దేముడు అమ్ చ పూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలిసి జెయిమ్ జా అసెస్’,
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొఇతత్ల్జాఁ అసుస్మ్. 33జోపబుపూరుగ్ మ్ పమానుమ్సంగిలిసిఅమ్ చ
పూరుగ్ ల్ చ బోదల్ జల ఆమ్ యూదుల్ క వరుమ్ దెతి రితి జో కీసి జరుగ్ కెర అసెస్ మెలె, యేసుక అనెన్
జియడ అసెస్. దొనిన్ కీరనుమ్ తె అమ్ చొ జో పబు కిచొచ్ మెన యేసుచి రిసొ రెగడ్య్ లొ, ‘తూయి అంచొ
పుతుత్ , తుకయ్ ఆజి పాయిలయ్.’, మెన రెగడ్య్ లన్. 34 ‘కీసుత్ క మారుల, గని మొరున్తె తయె నాయ్.
జియడిందె. మొరున్తెఅనెన్ గెచెచ్నాయ్’మెలిఅరుద్ మ్తెన్జోఅనెన్ కిచొచ్సంగ రెగడ్య్ లన్మెలె,దావీద్ క
అఁవ్ సఙిలి రితి, తుక కచితుమ్ జేఁవ్ సుదిద్ తిలి వరల్ దెయిందె” మెన సంగిలన్. 35జాకయ్, అనెన్క్
కీరనుమ్ తె రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ ఆఁవ్ పుతుత్ చి మొరున్తె తతి రితి అంచి ఆఁగు కువుక
తుయి ఒపిప్సి నాయ్,మెనదావీదు రెగిడల్న్.

36 “దావీదు, జలె,జోచి కాలుమ్ దేముడు జోక దిలి కామ్ కెర కేడవమొరికయ్,జోచపూరుగ్ ల్ క రోవిలి
రితి జోక కి రోవిల, చిమొరున్తె తాఁ గెలన్. 37 గని, దేముడు అనెన్ జియడొల్సొ, జలె, ఎదగ్రె నే కువితె,
మొరున్తె తతిత్ రితి గెచెచ్ నాయ్.

38 “జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ సూనయ్ తసి మెలె, పాపుమ్ చెమించుప
కెరి రచచ్న కతెత్య్ దొరుక్ జతయ్ మెలె, మానుస్ జలొ యేసుతెయి. 39అగెగ్ తెంతొ అపెప్ ఎద, ‘అమ్ చి
పాపుమ్గెసుస్’మెన,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి కెర,జోసికడల్ ఆగన్ల్ బియఁ
అమ్ చ యూదుల్ కెరి రితి తుమ్ కెరసు. గని కెదిద్ కెరెల్ కి, పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్, గని యేసుక కో పూరి
నంపజాతతత్తి గే,పాపుమ్తెంతొ విడద్ల్ జతి వరుమ్జోవయింకయిదొరుక్ జా అసెస్. 40జాకయ్, తుమ్
జాగరతా, నెంజిలె,పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ అమ్ చొ దేముడు 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 ఇసిబోదన సంగ
మెనపెజల్బతిమాలప్జాసంగిల. 43జాసబ కుటిట్తికయ్,ఒగగ్ర్ జిన్యూదుల్,పడొత్ దేముడుక నంపజా
మారుస్ప కెరన నిదానుమ్ తిల జోవయించ అనెన్ బకుల్ కి, పవులుచి బరన్బాచి పటిట్ గెల. జేఁవ్ దొగుల
జలె, దేముడు కెరిల్ దయచి తెడితా,మెన బతిమాలప్ జాబోదన కెరల్.

§ 13:25 13:25మతత్యి 3అదయ్యిమ్. * 13:28 13:28మతత్యి 27అదయ్యిమ్. † 13:31 13:31మతత్యి 28, లూకా
24,యోహాను 20, 21 అదయ్యల్.
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44అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసిఅయ్ లి, జలె, ‡యేసుచి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్పావులీంసిచిఅతిత్ సూనుక
మెన, ఒండి పటున్మ్ చ సబతె బెర అయ్ ల. 45జలె ఒతత్ బెర అయ్ ల జనాబ్ క దెక, యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ కోపుమ్తెన్గోసజా, పవులు సంగిలిన్ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్’మెనవేరసంగ,జోకదూసుప
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 రిసొయూదుల్ నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరసుమ్.
47పబు అమ్ క కిచొచ్ మెన ఆడదా అసెస్ మెలె,
ఒండి లోకుమ్ చక ‘రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అమ్ చి ఉజిడి దెకయ్ తి రితి జతి రితి, యూదుల్ నెంజిల

మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ తుమ్ క తెదవ అసిస్,మెన పబు సంగ అసెస్”.
48యూదుల్నెంజిలస,జలె,ఈంజకోడు సూన,సరద్ జా,దేముడు దిలిజాసుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్

కెరల్, చి ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుత్’ మెన జోవయింతె కకక్ పబు నిసాన తిలొ గే, జెఁవివ్ నంపజల.
49జాఒండిపాంతుమ్ తె కి పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి.

50 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, పటున్మ్ చ వెలెల్ల తెర్ బోదల్ తె మునుస్బోదల్ తె గెచచ్ సికడ,
జోవయించి అతిత్ పవులుక చి బరన్బాక అలల్ర్ కెర, జా పిసిదియ పాంతుమ్ తెంతొ ఉదడ గెల. 51 జేఁవ్
దొగుల, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనుక, జేఁవ్ యూదుల్ అవ్ కాసుమ్ పిటట్వన అసిత్’ మెలి గురుక,
జేఁవ్ చచటొట్ తెచిదూడిపంపడ్ గెల కెర,ఒతత్ తెంతొతూరుప్ పకక్తిలిఈకొనియపటున్మ్ తెఉటట్ గెల. 52జా
అంతియొకయపటున్మ్ తెచ పబుక నంపజాజోవయించ సిసుస్ల్ జలసమాలఙ్ జతినాయ్. దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ బెర తతికయ్, సరద్సంతోసుమ్జా, నిదానుమ్ తె తిల.

14
పవులు బరన్బాఈకొనియతెబోదన కెరిల్సి

1ఈకొనియతెపవులు బరన్బాతాకెర,జాఅనెన్క్ పటున్మ్ తె కెరిల్ రితి,యూదుల్ చిసబగేరిపెస,బోదన
కెరల్. పబుచి ఆతమ్సెకి తెన్ బోదన కెరికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్, యూదుల్ కి, గీసు దేసిమ్ చ కి, నంపజల.
2 గని నంప నే కెరల్ యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, నంపజల బావుడుల్ చి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక గోస
సికడ అలల్ర్ కెరయ్ ల. 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 రచచ్నచి రిసొ
సుబుమ్ కబుర్ క ‘సతిత్మ్’మెలి గురుక రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్.

4 గని జాఈకొనియపటున్మ్ చమానుస్ల్ దొనిన్ జటుల్ జల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్యూదుల్ చ వెలొల్
మానుస్ల్ చిపచెచ్నజల,సగుమ్ జిన్పవులుచిబరన్బాచిపచెచ్నజల. 5యూదుల్నెంజిలససగుమ్ జిన్,
యూదుల్జలససగుమ్ జిన్,జోవయించవెలెల్లమానుస్ల్ కి, ‘జోవయింకదెర,పతల్గలమారుమ’మెన
కుట ఉచరల్. 6గని దసిస్ కుట ఉచర అసిత్ మెన జేఁవ్ దొగులజానిల్ 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
8జలె, పవులు లుసతె ఏక్ సుటుట్ బోదన కెరె తతికయ్, చటొట్ కదుల్ కెరుక నెతిరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ వెస

తిలొ. జెరిమ్ల్ తెంతొ సొటొట్ జా అసెస్. చటొట్ లంబ అసిత్. 9 పవులు బోదన కెరిల్సి జో సూన్ తె తతికయ్,
పవులు జోక చెంగిల్ దెక, ‘చెంగిల్ జతి నముకుమ్ జోక అసెస్’ మెన చిన కెర, 10అవాడ్ కెరన, “తుయి
ఉటట్ సోగ జా టీఁవొజ”మెన సంగితికయ్, చటుక్న ఉటట్ ఇండుక దెరొల్ .

11 పవులుచి అతిత్ కెరిల్సి జనాబ్ దెక కెర, జా లుకయొనియ పాంతుమ్ చి బాస తెన్, “దేముడుల్
మానుస్ల్ చిరితిజాఅమ్ తెఉతజాఅసిత్”మెనకేకుల్ గల. 12బరన్బాక “దుయ్పతిజయెదె”మెనసంగిల,
‡ 13:44 13:44మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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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 గుముమ్మెజా కెర, పెజల్ తెన్ జేఁవ్ దొగులక బలి దెంక ఉచరల్.

14దసిస్ ఉచర అసిత్ మెన పబుచబారికుల్ జల బరన్బాచిపవులు సూన కెర, దుకుమ్ కసొకక్ల్ చిరన,
జనాబ్ తిలిస్ తె నిగ జా, 15 “తుమ్మానుస్ల్ కిచొచ్క ఇసి జతసు? ఆమ్ కి తుమ్ చ రితయ్మానుస్లి.
తుమ్ క ‘ఇస వెరి కమొ ముల పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ సముదుమ్, జాతె తిలిసి ఎతిక్ జెరమ్యిలొ,
జీవ్ తిలొ దేముడుకయ్ నంపజా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అయ్ లమ్” మెన
పవులుచి బరన్బా కేక్ గల. 16 “అగెగ్చ ఉగుమ్ తె తిల మానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ అయ్ ల రితి కెర జింక జో
పరలోకుమ్ చొ పబు సెలవ్ దా తిలె కి, 17జోచి అదికారుమ్ చ, జోచి పేమచ గురులు దెకవుక జో ములె
నాయ్. మెలె,చెంగిల కమొకెరెతిలన్, కెరె తతత్య్. కీసచమెలె,తుమ్ క ‘సరిపుచుప జతిఅనిన్మ్దొరుక్
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, జేఁవ్మానుస్ల్ బలి దెంక ఉచరిసి కసట్నె పిటట్య్ ల.

పెజల్ పవులుక పతల్ గలమార్ క దెకిల
19 తెదొడి పిసిదియ పాంతుమ్ చ అంతియొకయ చి ఈకొనియ పటన్ల్ తెంతొ యూదుల్ సగుమ్ జిన్

జా కెర, పెజల్ క సికడిత్కయ్, పవులుక పతల్ గల మారల్ మొర గెలన్ మెన కెర, జోక ‘మొరయి అసెస్’
మెన ఉచర, పటున్మ్ తెంతొ ఒరొగ్ డ నా ములిల. 20 గని పబుచ సిసుస్ల్ జలస *అయ్ ల అనెన్, జోచి
సుటుట్ నంత బెరికయ్,జోచెంగిల్జాఉటట్ పటున్మ్ తెడి అనెన్ పెసిలన్. అనెన్క్ దీసి బరన్బా తెన్బార్జా,
దెరేబ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెల. 21జా పటున్మ్ తె గెచచ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
నంపజా పబుచ సిసుస్ల్ జల, చి ఈంజేఁవ్ దొగుల బుల జా లుసతె, ఈకొనియతె, చి అంతియొకయతె
22 అనెన్ బోదన కెర, “తుమ్ నిదానుమ్ తా. దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి వరుమ్ పబు తుమ్ క అమ్ క
దిలెకి, కసట్ల్ నెంతె పాఁవుమ్నాయ్. కసట్ల్ సేడెత్ తమ్ దె, గని దయిరిమ్ తెన్తా”మెన, పబుక నంపజల
సిసుస్ల్ జలసచి ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరల్. 23 పడొత్ చువెవ్ తా పారద్న కెర, సికడెత్ తతుత్ మెన, ఎతిక్ సంగుమ్ క
దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ జతు మెనమానుస్ల్ క నిసాన, జేఁవ్ నంపజలొయేసుపబుచి కామ్ జేఁవ్ కెరి రితి
జేఁవ్ చి అతిత్ సొరప్ కెరల్.

24 అనెన్ ఒతత్ తెంతొ పావులీంసి పిసిదియ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్, పంపూలియా పదేసిమ్ తె జాఁ కెర,
25పెరేగ్ పటున్మ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, అతాత్ లియ పటున్మ్ తెపాఁవ కెర, 26ఒతత్ తెంతొ ఓడతె వెగ,
సముదుమ్ జీన, సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతెఅయ్ ల. ఒతత్ అగెగ్, చువెవ్ తాపారద్న 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, 27అపెప్ 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. 28ఒతత్ తెంతొ, పబుచ ఒతత్చ సిసుస్ల్
తెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్తా గెల.

15
1 పవులు బరన్బా దసిస్ సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె తిలి పొది, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తిలి

యూదయ పదేసిమ్ తెంతొ సగుమ్ జిన్ నంపజల యూదుల్ జా కెర, యూదుల్ నెంజిలసొ, “అమ్ చొ
మోసేపూరుగ్ 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 దీసల్బాద సేడ లటట్బెత్ తిలె కి,జాతగు కుటెట్ నాయ్. పబుక నంపజలస

* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయతెంతొజా తిల.
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“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.

3జా కామ్ చి రిసొ జా అంతియొకయ పటున్మ్ చి సంగుమ్ తెచ మానుస్ల్ పావులీంసిక పబుచి అతిత్
సొరప్ కెర దా తెదయ్ తికయ్, పేనేకే పదేసిమ్ వాట్ చి సమరయ పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్ గెచచ్, యూదుల్
నెంజిలసయేసుక నంపజామారుస్ప జలిస్ చి రిసొసూనయ్ తెతిలచి,ఒతత్చ నంపజలసఎతిక్జిన్ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్ జల.

యెరూసలేమ్ తె అగెగ్ సబ కెరిల్సి
4జేఁవ్యెరూసలేమ్ తెఉటట్ జాపాఁవిలిపొది,ఎతిక్జిన్జోవయించవెలెల్లమానుస్ల్తెన్చి,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 చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితి జేఁవ్ కెరుక అసెస్”
మెన, బలవంతుమ్ కెరల్.

6ఈంజ తగుచి రిసొ సరిగా లటట్బ తీరుప్ కెరుక మెన, బారికుల్, వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ వెసిల. 7జా
తగు సరిగా సూన ఉచర కేడయ్ లిపొది, పేతురు టీఁవొజ, ఇసిమెనజోవయింక సంగిలన్. “ఓబావుడుల్ ,
అమ్ కపబుజోచిఆతమ్సెకిదిలితొలితొచిదొరతి, ‘యూదుల్నెంజిలసకిసుబుమ్కబుర్సూననంపజతు’
మెన,అంచిఅతిత్ సూనయ్ తి రిసొతుమ్అమ్ చొదేముడు అంకయినిసానల్న్,మెనతుమ్జానుస్. 8జలె,
మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి జానొల్ దేముడు మెన. నిజుమి, జేఁవ్ కి నంపజా రచిచ్ంచుప జా అసిత్ మెన సాచిజా
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 పబు యేసుచి దయచి రిసొ జేఁవ్ కి ఆమ్
కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’ మెన అమ్ నంపజా దయిరిమ్జా అసుస్మ్” మెన, పేతురు
సంగిలన్.

12 పేతురు దసిస్ సంగితికయ్, బెర తిల పెజల్ తుకెల్ తా, యూదుల్ నెంజిలసతె పావులీంసి గెతికయ్
జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొ పబు జోవయించి అతిత్ కెరల్ వెలెల్ల అదుబ్తుమ్ కమొ గురులు ఎతిక్చి
రిసొ బరన్బా చి పవులు సాచి సంగిలిసి సూనల్. 13జేఁవ్ 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
నిసానుకదెరిల్స్ చిరిసొ,సీమోనుపేతురుసాచిసంగఅసెస్. 15దేముడుపబుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్రెగిడల్సచ
కొడొ కి జాసాచి తెన్ బెదితయ్.
16 ‘పడొత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె, చి దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సేడ తిలి టంబుగేరు అనెన్ బందిందె. జాపాడ్

జలిసి అనెన్ నొవర్ కెర బందిందె. 17లోకుమ్ చ అనెన్ మానుస్ల్, అనెన్, యూదుల్ నెంజిలసతె
కో అంచి నావ్ తెడి తవుల గే, పబుక చజ నంపజతు’ మెన, 18పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఈంజ కబుర్
సూనయ్ లొ దేముడు సంగ అసెస్”

19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితసి మెలె, దేముడుక నంపజా మారుస్ప జల, అమ్ చ యూదుల్
నెంజిలసక అమ్ బాద సేడవుక బెదె నాయ్. 20 గని అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె,
‘దేముడుల్ ’ మెన బొమమ్ల్ గటక దిలిసి కతు నాయ్, లంజెకమొ కెరు నాయ్, టొటొమోడమారిల్ సిద కతు
నాయ్, లొఁయిఁ కతు నాయ్మెన ఉతుమ్ రెగడ్వ తెదవుమ. 21 కేన్ పటున్మ్ తె కి, అగెగ్యి తెంతొమోసే
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచఆగన్ల్ సూనయ్ తతి, ఎతిక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసిఅమ్ చసబ గెరలె సదు
కెరతి, చిఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ చి రిసొ సూన తవుల.
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ఉతుమ్ రెగడ్ అంతియొకయతె తెదయ్ లిసి
22తెదొడి,బారికుల్ క చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చ అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ క,జా సంగుమ్ చ

మొతుత్ మ్ క కిచొచ్ అజజ్ అయ్ లి మెలె, ‘పవులు చి బరన్బా తెన్ అమ్ తె సగుమ్ జిన్ అంతియొకయతె
గెలె చెంగిలి’ మెన, బరస్బా మెలొయూదాక చి సీలయుక నిసాన. ఒతత్చ నంపజల సుదల్ తె ఈంజెఁవు
ముకిక్మ్మానుస్ల్ జవుల. 23ఇనెన్చి అతిత్ తెదయ్ తి ఉతుమ్ తె ఇసి రెగిడల్.
“అంతియొకయతె, జా ఒండి సిరియ పదేసిమి, చి కిలికియ పదేసిమ్ తె తిల యూదుల్ నెంజిల

నంపజలస్ క,బారికుల్,యెరూసలేమ్ చిసంగుమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్జలతుమ్ చబావుడుల్ రెగిడిల్
ఉతుమ్. తుమ్ క ‘చెంగిల్ తంక’ మెన పబుక రోజుక ఉచరసుమ్. 24 కిచొచ్చి రిసొ ఈంజ
ఉతుమ్రెగిడత్సుమ్మెలె,అమ్ చితెతెంతొసగుమ్ జిన్బార్జాతుమ్ తెగెచచ్ కొడొసంగతుమ్ క
మెనుస్తె బాద సేడవ, సికుక్ కెర అసిత్ మెన సూన అసుస్మ్, అమ్ చి సెలవ్ నెంతె దసిస్ కెర అసిత్.
25జాకయ్ ఆమ్ సబ కెరల్మ్, అనెన్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఉచరెల్, ‘చెంగిల్’ మెన అమ్ క కిచొచ్ అజజ్
అయ్ లిమెలె, ‘అమ్ చ పేమతిల బరన్బాచి పవులు తెన్ కబుర్ గెతు’మెనసగుమ్ జిన్ క నిసాన
తుమ్ తెతెదయ్ లెచెంగిలిమెనఅజజ్ అయ్ లి. 26యేసుకీసుత్ పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొఈంజేఁవ్ 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 కిచొచ్అమ్ చఆగన్ల్అలవాట్కెరు’మెనఅమ్జాడువయడిల్ రితి కెరుక బెదెనాయ్.
‘ఎకిక్ ముకిక్మ్ క కెరు’ మెన తుమ్ క ఉచరసుమ్. 29బొమమ్ల్ క గట దిలిసి కా నాయ్, లొఁయి కా నాయ్,
టొటొమోడ లొఁయి నే గెచచ్య్ లి సిద కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్. ఈంజేఁవ్ అలవాట్ కెరల్దు
మెలె, తుమ్ క చెంగిలి. చెంగిల్ తెన్తా”,మెన రెగడ్ తెదయ్ ల.

30జేఁవ్తెదయ్ తికయ్,జేఁవ్అంతియొకయతెఉటట్ గెల,ఒతత్ పాఁవ కెర, నంపజలస్ క ఎకిక్తెబుకారా
కెర, జా ఉతుమ్ దిల. 31 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస సదు కెర, బుదిద్ సంగితి దయిరిమ్ కెరి జా కబుర్ చి
రిసొ సరద్సంతోసుమ్ జల.

32యూదా 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 తెన్యెరూసలేమ్ తె అనెన్ తెదయ్ ల.
34 *సీలయుమాతుమ్, ఒతత్ తంక చెంగిల్మెనఉచరొల్ . 35మదెనె, పవులు చి బరన్బా అంతియొకయతె
తా, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తెన్ కి, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తిల.

బరన్బా, పవులు వేర వేరతె ఉటట్ గెలిసి
36సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , “జొమమ్, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ ఆమ్ అగెగ్ బోదన కెరల్ ఎతిక్ పటన్లె

అనెన్ గెచచ్, నంపజలస్ తె గెచచ్, జోవయింక ‘కీసి అసిత్ గే’ దెకుమ” మెన, పవులు బరన్బాక సంగిలన్.
37బరన్బా, 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, జాకామ్ 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. బరన్బామారుక్క
కడన, ఓడతె వెగ, సముదుమ్ జీన, కుప, డిబబ్ దేసిమి ఉటట్ గెల. 40 గని ‘అంచి తెన్ ఈంజొ జెవుస్’
మెన, పవులు సీలక నిసానల్న్. అనెన్, ఒతత్చ నంపజలస పారద్న కెర, చి కామ్ చి రిసొ జోవయింక పబుచి

* 15:34 15:34 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 34 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. † 15:38 15:38
బారికుల్ 13:13.
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అతిత్ సొరప్ కెర దెతికయ్, జేఁవ్ ఉటట్ గెల. 41ఒండి సిరియ పదేసిమి, చి ఒండి కిలికియ పదేసిమ్ త గెచచ్
కేనె నంపజలసచ సంగుమ్ లుతె గెచచ్ బోదన కెర డిటుట్ మ్ కెరె తిల.

16
తిమోతి పవులు బోదన కెరిల్సి

1ఒతత్ తెంతొ, గలతీయపదేసిమ్ చలుస చి దెరేబ్మెలపటున్మ్ లుతె పవులు చి సీలయు గెల. తిమోతి
మెలొ 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. 2జో
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. జో నాడుచొ అబొబ్స్
‘యూదుడు నెంజె! గీకు దేసిమ్ చొమానుస్ జయెదె’మెన,జో ‘పుతుత్ స్ కయూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెర
తయెనాయ్’మెన, ఎతిక్జిన్జాన్ తి రిసొ ‘జాసునన్తి తిమోతినే కెరన తిలె,ఆమ్గెతిస్ తెచయూదుల్
నిసాక్రుమ్ దెకుల’ మెన, జోక పవులు జా సునన్తి కెర దిలన్. 4జలె, ఒతత్చ పటన్ల్ ఎతిక్తె గెచచ్ గెచచ్,
యెరూసలేమ్ తెచ బారికుల్ చి ఒతత్చి సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్ సంగిలి తీరుప్ నెరవెరుస్ప కెర,
మెన జేఁవ్ తీగల్ సూనయ్ ల. 5జా ఒండి పాంతుమ్ తెచ సంగుమ్ లుచ సుదల్ జలె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ జల, చి రోజుక అనెన్ మానుస్ల్ పబుక నంపజా మారుస్ప జా జోవయింతెన్
బెదిల.

పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె తెదయ్ లిసి
6ఒతత్ తెంతొ పవులు సీలయు చి తిమోతి, గలతీయ పదేసిమ్వాట్ చి పుగియపాంతుమ్ వాట్ గెల.

“ఆసియా పదేసిమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పోన” మెన దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగ తిలన్,
7చి ఉతత్ర పకక్చి వాటు గెచచ్, ముసియపాంతుమ్ తె పాఁవిలె, బితునియ పదేసిమి గెచుచ్క ఉచరల్, గని
జేఁవ్ ఒతత్ గెచుచ్క కియేసుచి ఆతమ్ ఒపెప్ నాయ్. 8జాకయ్,ముసియపాంతుమ్ జీన, సముదుమ్సొడిచి
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, ఒతత్చ మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ పబు అమ్ క మాసిదోనియతె
తెదయ్ తయ్మెన అమ్చిన కెర, బేగి పెందలెమాసిదోనియతె గెచుచ్క బార్ జలమ్.

11జా 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 దీసల్తా 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,గాడుసొడి తిలిస్ తె గెలమ్. గెలె,పారద్న కెరుక మెన, తేర్ బోదల్
సగుమ్ జిన్జా అసిత్. జేఁవ్ తిలిస్ తె వెస,బోదన కెరుక దెరల్మ్.

లూదియమెలి తేర్ బోద పబుక నంపజామారుస్ప జలిసి
14పారద్న కెరుక గెల జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె లూదియమెలి ఎకిల్ తిలి. జా సుది బటట్ల్ గటచి రిసొచి ఊద

రంగుచి బియాయ్రి కెరెదె. ఆసియా పదేసిమ్ చి తుయతెత్ర పటున్మ్ చి తేర్ బోద, జా. జా అగెగ్ తెంతొ
దేముడుక నిదానుమ్ జా జోక బకి కెరిసి. సూన్ తి బుదిద్ తిలిస్ చి పెటిట్ పబు దెతికయ్, పవులు సంగిలి
బోదన సూన, జా నంపజలి. 15నంపజా, జేఁవ్ చి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. “అంక ‘పబుక

* 16:10 16:10 ఇనెన్ తెంతొ లూకా మెలొ ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్సొ పావులీంసి తెన్ సగుమ్ సుటుల్ బులితె తిలొ.
† 16:13 16:13ఈంజపుసత్కుమ్ రెగిడొల్ లూకాయూదుడు నెంజె.
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నిజుమినిదానుమ్జాఅసెస్’తుమ్ క రుజుజ్ అయ్ లిజలె, ఇనెన్బోదన కెరె తిలె ఎదిలి సేంపుకఅమ్ తెతా”
మెన అమ్ క బలవంతుమ్ కెరిల్.

గురమ్య్ ని జలి రితి తేర్ బోద ఎకిల్చి రిసొ జరుగ్ జలిసి
16 జలె, ఏక్ దీసి, పారద్న కెరిసితె అమ్ గెతె తతికయ్, గొతిమానుస్ జతి ఉబెడి ఎకిల్ దసుస్ల్ జలి. జా

గురమ్య్ ని జా సివవ్ల్ జంక అలవాట్ జలిస్. జాచి జా బుదిద్చి రిసొ, జాచ ఎజొమానుల్ క ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్
లాబుమ్దొరుక్ జతె తయెదె. 17జాపవులీంసిచి పటిట్ జెంక దెర, కిచొచ్మెన కేకుల్ గల,జాతేర్ బోద కిచొచ్
మెనసంగిలిమెలె, “ఈంజేఁవ్,ఎతిక్చి కంటవెలొల్ దేముడుచ సేవ కెరస. పరలోకుమ్ తెగెతి రచచ్నదొరుక్
జతి వాట్ చి రిసొ తుమ్ క సూనవుక జా అసిత్” మెన కేకుల్ గలెత్ తిలి. 18ఒగగ్ర్ దీసల్ దసిస్ పటిట్ జా కేకుల్
గలెత్ తతికయ్,పవులు,జోచిపెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్జా,జాచిపకక్ పసుల,జాకదెరిల్ బూతుమ్తెన్, “ఇనెన్చి
పెటిట్ తెంతొబార్జా, ఇనెన్క ములు,యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుక సంగితసి”మెన పవులు జా బూతుమ్ క
ఉదడ గెలన్. చి జయియ్ తెదొడి బూతుమ్బార్జాముల దా గెలన్.

పవులుక చి సీలయుక జేల్ తె గలిలిసి
19 ‘జా తేర్ బోద గురమ్య్ ని జతి తిలి పొది అమ్ దొరుక్ కెరంతి డబుబ్ల్ లాబుమ్ అపెప్ తెంతొ నాయ్’

మెనజాచి ఎజొమానుల్ దెక కెర, పవులుక చి సీలక దెర, సంతవీది వెసిత పటున్మ్ చ అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ
నిల. 20 “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్, యూదుల్, అమ్ చి పటున్మ్ తె జా కెర ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరతి. 21 అమ్
రోమియుల్ జా అలవాట్ కెరుక కమొ నాయిమ్ నాయ్ మెలె కి, జోవయించ రితిచ అలవాట్ సికడత్తి”
మెనఆరిచి నింద గలిల. 22జనాబ్ఎతిక్ పవులీంసిచిఉపిప్రి కోపుమ్జల,చిఅదికారుల్ జేఁవ్ దొగులచ
పాలల్ దెర కడ, జమానుల్ సుదల్ జోవయింక డండల్ తెన్ పెటుక మెన ఆడ దిల. 23జోవయింక దసిస్
ఒగగ్ర్ దెబబ్ల్ పెటిత్కయ్,అదికారుల్ జేల్ తె గల, “జేఁవ్ క జాగర దెక”మెన, రకితసక ఆడ దిల. 24రకితస
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. 26 తెదొడి బుఁయి కదుల్ జలి, చి పునాది తెంతొ ఒండి జేల్
కదుల్ జలి. బేగి కెవిడ్వొ ఎతిక్ ఉగిడ్ జల, చి జేలి తిలస ఎతిక్జిన్ క బందిల గొలుస్ల్యిపి జల.

27రకితొసొ, జలె, చెదొద్య్జా, కెవిడ్వొ ఉగిడ్ జలిసి దెక కెర, ‘జేలి జలస ఎతిక్జిన్ఉటట్ 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, 29జో 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
రచిచ్ంచుపజాజతి రిసొఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెనబతిమాలప్జాపుసిలన్. 31తెదొడిపావులీంసి, “పబు
జలొ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి తూయి నముకుమ్ తియ, తుయి తుచి గెర్ చ ఎతిక్జిని, రచిచ్ంచుప జసెత్”
మెన, 32 పబుచి సుబుమ్ కబుర్ జోవయింక బోదన కెరల్. జోవయింక, పడొత్ ఒండి జోవయించి గేర్ చక
సంగిలన్. 33జేఁవ్ దొగులక జయి తెదొడి కడన, దెబబ్ల్ పెటిల్స్ చ గావోవ్ ఎతిక్ దోవ సుబుమ్ కెరిల్ బేగి,జో,
జోచి గేర్ చ ఎతిక్జిన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్. 34జోచి గెరి కడన, జోవయింక అనిన్మ్ దా కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిని,
దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల చి ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జల.

పవులు చి సీలయు విడద్ల్ జాఁ పటున్మ్ములిలిసి
35అనెన్క్ దీసి పెందలె, “జేఁవ్మానుస్ల్ క విడద్ల్ కెర”మెన, దెబబ్ల్ పెటల్ జమానుల్ క సంగ, అదికారుల్

జేల్ తెతెదయ్ ల. 36అదికారుల్ సంగిలిసి సూన, “తుమ్ క ‘విడద్ల్జా గెతు’మెనఅదికారుల్ సంగ తెదవ
అసిత్. జాకయ్,బార్జా, అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ గెచచ్”, రకితొసొ పవులుక సంగిలన్. 37 గని పవులు
జమానుల్ క, “ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్, రుజుజ్ ల్ నే సూన్ తె, తీరుప్ నే సంగితె,అమ్ క పెట, జేల్ తె గల అసిత్. ఆమ్
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కి రోమియుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొ అమ్ క దసిస్, తీరుప్ నే కెరె, సిచచ్ కెరుక నాయిమ్నాయ్. అపెప్, కోయి
సాచి నే జతె అమ్ క విడద్ల్ కెరుక ఉచరసు, నెంజె. జేఁవ్ అదికారుల్పూచి తెన్ సొంత జా కెర విడద్ల్ కెర
బార్ కెరు”మెన, పవులు జబాబ్దిలన్. 38జమానుల్ , జలె,అదికారుల్ తెఅనెన్ గెచచ్,ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్
సంగ దిల, చి జేఁవ్ దొగులక, ‘జేఁవ్ కి రోమియుల్ జవుల’ మెన సూన కెర, “తపుప్ కెరల్మ్” మెన బియఁ
గెచచ్, 39అదికారుల్ జేల్ తె జాఁ కెర, తపుప్ ఒపప్న, జోవయింక బార్ కెర, “అమ్ చి పటున్మ్ ముల ఉటట్
గెచచ్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిల. 40జేఁవ్ పవులుచి సీలయు, జలె, జేల్ తెంతొ బార్ జా, లూదియచి
గెరి గెచచ్, బెర తిలబావుడుల్ 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,
ఒండిమాసిదోనియపదేసిమ్ క వెలిల్ జలి దెసస్లొనీక పటున్మ్ తెఉటట్ అయ్ ల. ఒతత్,యూదుల్ చి సబగేరు
ఏక్ అసెస్. 2పవులు, కేన్ పటున్మ్ తె అయ్ లె,యూదుల్ చి సబగేరి గెచుచ్క అలవాట్ కెరన అసెస్. చి ఒతత్
కి, తినిన్ సెలవ్ కడనిల్ దీసల్ వరస్ తెన్ సబతె గెచచ్, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి రుజువు దెకవ దెకవ బోదన
కెరల్న్. 3 కిచొచ్ ముకిక్మ్ క బెదయ్ లన్మెలె,
“దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ క దేముడు తెదయెదె. తెదయ్ లె,జోమొర అనెన్ జిఁక అసెస్”
దేముడుచి కొడొ తెన్ పూరుగ్ మ్ రెగిడ్లిసి సంగ, “ ‘యేసుయి, దేముడు సంగిలొ కీసుత్ మెన’ తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి” మెన పవులు సంగిలన్. 4 సగుమ్ జిన్ నంపజా, పవులు చి సీలయు తెన్ బెదిల. దేముడుక
నంపజా నిదానుమ్ తిల గీసు దేసుమ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్, పడొత్ ఒతత్చ వెలొల్ సుదల్ తేర్ బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్
నంపజల.

5యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్,మాతుమ్, గోసజా, పటున్మ్ చమూరుక్డుల్ 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, చియాసోనుక చి అనెన్ బావుడుల్
సగుమ్ జిన్ క దెర, పటున్మ్ చ అదికారుల్ తె ఒరొగ్ డ నిల. “ఒండి బూలోకుమ్ కమారుస్ప కెరల్ జేఁవ్ దొగుల
ఇనెన్ కి జా కెర, అమ్ కయ్ కిమారుస్ప కెరుక ఉచరతి. 7ఈంజొయాసోను జోవయింతె బెద, జోవయింక
టాన్ దా అసెస్. ‘అనెన్కొల్ రానొ జా అసెస్’, ‘యేసు జో’ మెన పెజల్ క సికడ, అమ్ చొ * సర్ రానొచి విలువ
కడ, సర్ సంగిల ఆగన్ల్ క నే బెదిత రకుమ్ లు సికడత్తి” మెన, కేకుల్ గల. 8 పెజల్ ఎతిక్, పటున్మ్ చ
అదికారుల్ కి,జాకొడొసూన, బమమ్జా, 9 “జేఁవ్ దొగుల అనెన్ అలల్ర్ నే కెరి రితి తుయిపూచిజా,”మెన,
యాసోనుక బలవంతుమ్ కెర, విడద్ల్ కెరల్.

బెరయ పటున్మ్ తె పవులు సీలయు బోదన కెరిల్సి
10 తెదొడి, అందర్ జెతికయ్ బావుడుల్ బేగి పవులుక చి సీలయుక ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దచెచ్న పకక్చి

బెరయ పటున్మ్ తె వటెట్ తెదయ్ ల. జేఁవ్ ఒతత్ పాఁవ, యూదుల్ చి సబగేరి గెల. 11 ఒతత్చ యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె, దెసస్లొనీకతెచ యూదుల్ చి కంట అమమ్యికుమ్మానుస్ల్ జవుల. చి సరద్ తెన్
సుబుమ్కబుర్సూన,రోజుక,సతిత్మ్ బుదిద్ తెన్, ‘పావులీంసిసంగితిసిదేముడుచికొడొతెతిలిస్తెన్దసెస్
అసెస్ గే నాయ్ గె?’ మెన, రుజుజ్ కెరంతి రిసొ, దేముడుచి కోడు నిదానుమ్ పరిచచ్ కెరె తిల. 12దసిస్ కెర,
‘నిజుమ్’ మెన, జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ యూదులు యేసుక నంపజల. నంపజలస గీకుదేసిమ్ చ వెలెల్ల
సుదల్ చి తేర్ బోదల్ సగుమ్ జిన్, చిమునుస్బోదల్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజల.

* 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.
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13గని, దెసస్లొనీకమెలిపవులీంసిఅగెగ్ గెచచ్ తిలి పటున్మ్ చకోపుమ్జలయూదుల్, పవులుక, ‘ఒతత్
బెరయ పటున్మ్ తె కి †సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తయ్’ మెన సూన తా, బెరయతె ఉటట్ జా, జోవయించి
సొంత పటున్మ్ తె కెరిల్ రితి, పెజల్ చి జనాబ్ క సికడ అలల్ర్ కెరవుక ములితి నాయ్. 14 ‘అలల్ర్ సేడుస్
నాయ్’మెన, “సముదుమ్ పకక్ ఉటట్ గో”మెన పవులుక బావుడుల్ తెదయ్ ల. సీలయు, తిమోతితెన్జా
పటున్మ్ తెతాఁ గెలొ.

15మదెనె, 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,
“నదెమ్ దె”మెనజోవయింకబొడొవదాతిలసజాఉతుమ్నఙ,జోవయించిదెసస్లొనీకపటున్మ్ తెబుల
గెల.

ఏదెనుస్ పటున్మ్ తె పవులు కెరిల్ బోదన
16పవులు ఏదెనుస్ తా, సీలయుక చి తిమోతిక రకితె తా, ‘దేముడుల్ చ బొమమ్ల్ ఇనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్’మెన

దెకతా, ‘తపుప్ కెరతి’మెన,పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్జా, 17యూదుల్ చిఎతిక్ సబగేరి గెచచ్యూదుల్తెన్చి
దేముడుక నిదానుమ్ తిల వేరమానుస్ల్ తెన్ లటట్బ లటట్బ బోదన కెరె తా. అయ్ తర్ తెంతొ సుకర్ ఎద,
రోజుక పటున్మ్ చి సంతవీదె గెచచ్, ఒతత్ దసుస్ల్ జల సుదల్ తెన్ లటట్బ లటట్బ బోదన కెరె తిలన్.

18ఒతత్ సంతవీదె ఏక్ దీసి, ఎపికూరీయు చి సొత్ యిక్ మెల అలవాట్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్ జో తెన్
దసుస్ల్ జల. జోవయింతెసగుమ్ జిన్ కిచొచ్మెలమెలె “ఈంజొబులొత్ సొ కిచొచ్ తెలివ్చిసంగెదె గేనాయ్గే
దెకుమ”మెన ఉచరల్. అనెన్ సగుమ్ జిన్, “వేర దేసిమ్ చ దేముడుల్ చి రిసొ సికడత్య్”మెల. జేఁవ్ కిచొచ్క
ఇసిమెలమెలె, పవులుయేసుచి రిసొ,జోమొరఅనెన్ జీవ్ జలిస్ చి రిసొసికడెత్ తిలొ. 19తెదొడి పవులుక
దెర, ‘అరేయొపాగు’మెలిజోవయించి 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 కిచొచ్ మెలె, నొవ
కొడొ, నొవ కబురుల్ సంగుక జవుస్, సూన్ తె తంక జవుస్, జోవయింక ఆస. ఎతిక్ ములుల, గని జయియ్
అలవాట్జోవయింక ముకిక్మి.

‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెరిల్ బోదన
22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెరి టాన్ తె నెడిమి టీఁవొజ, “ఓ ఏదెనుస్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్,

దేముడుల్ మెలసచి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్ ఉచరసు మెన, ఆఁవ్ దెకితసి. 23ఆఁవ్ జెతికయ్ వటెట్ తుమ్ జొకర
గుడివొ గట దెకిలయ్. ఎతిత్వాట్ అసిత్. జేఁవ్ గుడివొమొతుత్ మ్ తె కేన్ దేముడుకపూజ కెరిటాన్ తిలిసి ఏక్
దెకిలయ్ మెలె, ‘అమ్ నేనొల్ దేముడుచి పూజ కెరి టాన్ ఈంజ’ మెన ఏక్ తె రెగడ్ అసుస్స్. తుమ్ అరుద్ మ్
నేన్ తెజొకరొ జో దేముడుచి రిసొ తుమ్ క సూనయిందె.

24“జోదేముడు కేన్దేముడుమెలె,ఈంజలోకుమ్జెరమ్వ కెర,లోకుమ్ తెతిలిసిఎతిక్ కిజెరమ్యిలొసొ.
జోపరలోకుమ్ క బూలోకుమ్ క వెలొల్ , పబు, చిమానుస్ల్ తెయార్ కెరల్ గుడివొతెజోతయెనాయ్. 25అమ్
మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ తెయార్ కెరెల్ జోక లాబుమ్ నాయ్. జోక కిచొచ్ కొతుక్ నాయ్. ఎతిక్క జీఁవ్ దెతొసొ,
ఎతిక్క జియడొత్సొ జో, దొరుక్ జతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరొసొ జొయియ్. 26 ఎతిక్ దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ క ఎకిక్
రితి, ఎకిక్మొదొల్ తెంతొ జో జెరమ్వ అసెస్. జోఉచర, వేర వేర కాలుమ్ లు దా, ‘ఈంజేఁవ్మానుస్ల్ 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’ మెన జో పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్వ కెరొల్
దేముడు అవ్ కాసుమ్ దా అసెస్. గని ఎతిక్మానుస్క జో పాసి అసెస్, జేఁవ్ నేనెల్ కి, జానెల్ కి. 28ఆమ్ జితి
సెకి, ఆమ్ ఇండితి సెకి, ఆమ్ జెరిమ్తి సెకి, కచితెమెలె,జోతెయి.
‘ఆమ్ నిజుమిజోవయించబోదల్’మెన తుమ్ చసొంత పండితుల్ సగుమ్ జిన్ కి రెగడ్ అసిత్.
† 17:13 17:13 నెంజిలె ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.
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29 “పరలోకుమ్ చొ ఎతిక్ జెరమ్యిలొ దేముడుచ బోదల్ జమ్ దె జలె, జో కీసి బఙార్ పోలిక గే, వెండి
పోలిక గే, పతుత్ రు పోలిక గే,మానుస్ కెరిల్ కేన్ పోలిక గే,మానుస్ తెయార్ కెరిల్ కేన్ పోలిక గే, జయెదె? జయె
నాయ్.

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’మెనజోఆడదాఅసెస్. 31 కిచొచ్కమెలె దేముడు టీఁవొ కెరొల్ మానుస్చి అతిత్ ఒండిలోకుమ్ చ ఎతిక్క
‘సతిత్మ్జాఅసిత్ గేపాపుమ్తెనిన్ అసిత్ గే’మెనజోసతిత్మ్తెన్తీరుప్ కెరుక ఏక్ దీస్ క నిసానఅసెస్. మొరల్
మానుస్ తెంతొ జోక ఉటట్య్ లి రిసొజా నంపజంక మెన అమ్ క రుజువుదా అసెస్.” 32ఎకిక్లొక ‘మొరెల్ కి
అనెన్ జిఁయ అసెస్’ మెన సూన, సగుమ్ జిన్ ఆఁసిల. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్, “అనెన్క్ సుటుట్ ఇనెన్చి రిసొ
అమ్ క బోదన కెరొ జలె, సూనుమ్ దె”మెల.

33 తెదొడి పవులు జేఁవ్ చి నెడ్ మె తెంతొ ఉటట్ గెలన్. 34 గని సగుమ్ జిన్ జోచి పటిట్ గెచచ్ పబుక
నంపజల. జోవయింతె అరేయొపాగీగు మెలి ఒతత్చి సబతె వెసితొ దియొనూసియు, పడొత్ , నంపజలి ఎకిల్
కొనిస్ మెలె,దామరిమెలిసి. జోవయింతెన్ అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి నంపజల.

18
కొరింద్ పటున్మ్ తె పవులు కెరి బోదన

1 ఒతత్ తెంతొ ఏదెనుస్ పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా, పవులు కొరింద్ పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ గెలన్. 2 ఒతత్
పాఁవ, అకుల మెలొయూదుడు ఎకిక్లొ తెన్ దసుస్ల్ జలొ. జోపొంతు పదేసిమి జెరిమ్లొసొ. జో, పిసిక్లల్
మెలి తేరిస్ తెన్, దొగుతెర జా దొరతి ఇటలీ దేసిమ్ చి రోమ పటున్మ్ తెంతొ ఉటట్ జా అసిత్. యూదుల్
ఎతిక్జిన్ అమ్ చి రోమ పటున్మ్ముల 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, పవులుయూదుల్ చిసబగేరి గెచచ్, దేముడుచి కొడొతెతిలిసి
రుజు దెకవయేసుకీసుత్ చి రిసొయూదుల్ క కి గీసు దేసుమ్ చ సుదల్ క కి బోదన కెరె తిలొ.

5సీలయుచితిమోతిమాసిదోనియతెంతొఉటట్ అయ్ లిపొది, పవులు కిచొచ్ కెరె తిలొమెలె, “దేముడు
‘తెదయిందె’మెన సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ ,యేసుయి.” మెనసాచిజా రుజుజ్ ల్ బెదవ దసిస్
యూదుల్ క బోదన కెరె తిలొ. 6యూదుల్, 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
జోకయ్బకి కెరయ్. 8జాపొదులె,యూదుల్ చి సబగేర్ చొఎజొమానిజలొ కిసుప్యేసుపబుక నంపజలొ.
జో, జోవయించి గెర్ చ ఎతిక్జిని, పబుక నంపజల జా కొరింద్ పటున్మ్ చ యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్ కి, నంపజా,బాపిత్సుమ్ నఙనల్.

9ఏక్రాతి,పబు సివన్ తెన్పవులుక, “తుయిబినాయ్. అంచిసుబుమ్ కబుర్ తుయిసూనయ్ తెతా.
తుకెల్ తంక నాయ్. 10ఆఁవ్ 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 తెతా, దేముడు దిలియేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తిలిసి ఎతిక్
పెజల్ క సికయ్ తె తిలన్.
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12జా ఒండి అకయ పదేసిమ్ క గలిల్యోను మెలొసొ అదికారి జా తతికయ్. యూదుల్ ఎకిక్ గోసతెన్
పవులుక దెర, అదికారిచి గెరి ఆన, 13 “అమ్ చొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె తిలి రితి దేముడుక
బకి కెరిస్ తెనాయిమినెంజిలి అలవాట్ బెదయ్ తి పెజల్ క ఈంజొ సికయ్ తయ్”మెన, నింద కెరల్.

14పవులు జబాబ్దెంక ఉచరొల్ , గని బేగి గలిల్యోనుయూదుల్ క, “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్
కెరొ జలె, తుమ్ యూదుల్ సంగితి తీరుప్ సూనుక బెదితి, 15 గని, ఈంజ కిచొచ్ నేరిమ్ చి నెంజె. తుమ్
యూదుల్ చొదేముడుకజొకరిఅలవాట్ చిరిసొచితగుఈంజ, రితకొడొచఅరద్ల్ చితగు. ఇసతగుల్అఁవ్
సూనుక నెసి”మెన, 16తీరుప్ కెరి టాన్ తెంతొజోవయింక ఉదడల్న్. 17ఒతత్ బెర తిల జనాబ్యూదుల్ చి
సబక అదికారి జలొసొసెత్నేసుక దెర, తీరుప్ కెరి టాన్ చిపురెతొజోక దెబబ్ల్ పెటల్. గని గలిల్యోను అదికారి
తుకెల్ తిలొ.

పిసిక్లల్ చి అకుల తెన్ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ ఎద గెలిసి
18 పవులు అనెన్ ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తా, బావుడుల్ తె సెలవ్ నఙన, సిరియ పదేసిమి గెచుచ్క మెన బార్

జలొ. జో తెన్ పిసిక్లల్ చి అకుల, దొగుతెర, గెల. వటెట్ గెచచ్, కెంకేయ పటున్మ్ తె పవులు సెండి ఉతవనొల్ ,
దేముడుక ఆతు ఉకుక్ల గడియ సెండి ముల తిలన్ చి రిసొ. 19జలె, కెంకేయతె ఓడతె వెగ, సముదుమ్
జీన, ఎపెసుచి రేవుతెపాఁవ, పిసిక్లల్క చి అకులకముల దిలన్. జోయూదుల్ చిసబ గెరి గెచచ్,యూదుల్
తెన్లటట్బయేసుచి రిసొ ‘జొయియ్దేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనరుజుజ్ ల్ దెకవ సికడొల్ .
20 “అనెన్ సగుమ్ దీసల్ అమ్ చి తెన్ తా”,మెన, జోక బలవంతుమ్ కెరల్ గని “దసెస్ నే జయె.” మెలన్.
21 గని,బార్ జలిపొది, “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 బులజా, ఓడ తెంతొఉతజాయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఇండ గెచచ్, ఒతత్చ బావుడుల్ తెన్
దసుస్ల్ జా, బుల జా, ఓడతె అనెన్ వెగ, సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయపటున్మ్ తె ఉటట్ గెలొ.

23ఒతత్ సగుమ్ దీసల్తా, అనెన్ బార్జా, దూరి దూరి బుల వేర వేర పటున్మ్ లుతె గెచచ్,జోఅగెగ్ గెచచ్
తిలి గలతీయ పదేసిమి చి పుగియ పాంతుమ్ లుతె గెచచ్, సిసుస్ల్ క అనెన్ సికడ సికడ బోదన కెరికయ్,
జేఁవ్ అనెన్ నిదానుమ్ దయిరిమ్ జల.

అపొలోల్ ఎపెసుతె బోదన కెరిల్సి
24మదెనె, ఐగుపు దేసిమ్ చి అలెకస్ందియ పటున్మ్ చొ అపొలోల్ మెలొ యూదుడు ఎకిక్లొ, ఆసియా

పదేసిమ్ చి ఎపెసు పటున్మ్ తె ఉటట్ జా అసెస్. బోదన కెరుక, జలె, కొడొ చెంగిల్ బెదఎదె, చి దేముడుచి
కొడొతె తిలిసి చెంగిల్ జానె. 25అగెగ్ తెంతొ, యేసు పబుతె రచచ్న జతిస్ చి బోదన సూన నంపజా అసెస్,
చి ‘వేరమానుస్ల్ క సూనయిందె’ మెన, ఒగగ్ర్ ఆస జా అసెస్. యేసుచి రిసొ దేముడుచి కొడొతె సంగిలిసి
చెంగిలి సరిగా బోదన కెరెదె. గని బాపిత్సుమ్ చి కోడు, జలె, ఎకిక్ యోహాను పానితె బాపిత్సుమ్ దెతె తిలి
అలవాట్ జో జానె, గని యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి జోచి ఆతమ్ తెన్ చి బాపిత్సుమ్ చి రిసొ, కో జోవయింక
సంగుక నేతయ్.

26జో, యూదుల్ చి సబగేరి దయిరిమ్ తెన్, యేసుచి రిసొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్
జయెదె’ మెన బోదన కెరుక దెరల్న్. గని పిసిక్లల్ చి అకుల సూన కెర, జోవయింక గెరి కడన కెర దేముడు
దొరుక్ కెరిల్ రచచ్న వాటుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తె జో నేనిల్సి ఎతిక్ సొసుట్ మ్ గ సికడల్. 27జో అకయ
పదేసిమ్ తెగెచుచ్క ఇసుట్ మ్జలన్,చి ‘చెంగిలి’మెన,ఎపెసుచబావుడుల్ ఒపప్న, “గో”మెనసంగ, “ఇనెన్క
బెదవన” మెన అకయతెచ సిసుస్ల్ క ఉతుమ్ రెగడ్, జోచి అతిత్ తెదయ్ ల. పడొత్ , జో సముదుమ్ జీన ఒతత్
పాఁవ, దేముడుచి దయచి రిసొయేసుక నంపజలసక జో ఒగగ్ర్ తోడు కెరల్న్. 28యూదుల్ వేర సంగిలే కి,
ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి, దేముడుచి కొడొతెచతిలిసికొడొవెంట కెర, “యేసుయిదేముడు తెదయ్ లొదొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ”మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లొ.
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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, 2అనెన్,జోవయింక,
“తుమ్ నంపజలిపొది, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జెతికయ్నఙనల్దు గె?” మెనపుసిలన్.
జేఁవ్, “నాయ్. జో ఆతమ్ ‘అసెస్, మానుస్క దొరుక్ జయెదె’ మెన ఆమ్ కెఁయయ్ సూనుమ్ నాయ్” మెన
సంగిల. 3జలె పవులు, “దసిస్ జలె, కేన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు?” మెనపుసిలన్. 4 “యోహాను బోదన కెరిల్
బాపిత్సుమ్” మెన, జబాబ్ దిల. జాకయ్, పవులు జోవయింక, “యోహాను బాపిత్సుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్చి రిసొ
మెలె, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా, అంచి పడొత్ జెతొసొక నంపజా బోదన కెరె తిలన్. జా
బుదిద్ మారుస్ప జతి గురుకయ్బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. కచి రిసొ ‘అంచి పడొత్ జెతొసొ’ సంగితె తిలొమెలె,
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 వేర బాసల్ తెన్ లటట్బల్, చి చోండి పుటట్వ, పబుచి
ఆతమ్ సికడల్ కబురుల్ సంగుక దెరల్. 7జేఁవ్ రమారమిబారజిన్ తిల.

8పడొత్ పవులుయూదుల్ చిసబగేరిగెచుచ్క దెర,తిన్జొనొన్ఎదదేముడుచిరాజిమ్ తెబెదితిస్ చిరిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ సబతెబోదన కెర కెర,దేముడుచికొడొతెచకొడొరుజుజ్ ల్ క బెదవ,దయిరిమ్తెన్బోదన కెరె
తిలన్. 9యూదుల్ తెసగుమ్ జిన్రాడ్జీవ్ చతిల,చిసతిత్మ్సూనుక నెస కెర,పటున్మ్ చపెజల్ చిమొకెమ్
‘యేసుకీసుత్ దొరుక్ జలి రచచ్నవాట్ జలొ’మెన ఒపప్న్ తి చి రిసొ ‘అబదుద్ మ్’మెన, సికడెత్ తిల. జాకయ్
యూదుల్ క సికడుకములదా,యేసుక నంపజత సిసుస్ల్ క అఙయికడన,తూరనున్మెలొఎకిక్లొచివెలిల్
గేరుతె రోజుక గెచచ్, దేముడుచి కోడు బెదవ బెదవ, పవులు బోదన కెరె తిలన్. 10 దొనిన్ వెరుస్ల్ ఎద,
పవులు ఒతత్ ఎపెసుతె సికడెత్ తిలొ,చిజాఒండిఆసియాపదేసిమ్ చమానుస్ల్, ఇసుట్ మ్ తిలయూదుల్ కి,
గీసు దేసిమ్ చక కి, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనల్. 11పడొత్ , పవులుచి అతిత్ దేముడు అదుబ్తుమ్ చ వెలెల్ల
కమొజరుగ్ కెరె తిలన్. 12మానుస్క జొరొజ్ల్ తిలె, కో గే పవులు దెర తిల రుమాలు జలెకు, కచెచ్లివొ జలెకు,
జేఁవ్ జొరొజ్ తిలమానుస్ల్ క నా దిలె,జొరొజ్ తిలె గెచెచ్దె, బూతుమ్ దెర తిలె,ములెదె.

13జాపొదొలె బుల బుల, బూతల్ ఉదడత్ యూదుల్ సగుమ్ జిన్ అఁవివ్ కెరయేసుపబుచి నావ్ దెరుక
దెర, “పవులు బోదన కెరొయేసుచినావ్ తెన్బార్జా గో!” మెన బూతల్ క ఉదడుక దెరల్. 14జోవయింతె
సగుమ్ జిన్, సెక్వమెలొయూదుడు ఎకిక్లొచొసతుత్ జిన్పుతత్రుస్లు. సెక్వ, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె.

15 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ జోవయించ పుతత్రుస్లు, దసిస్ యేసుచి నావ్ దెర ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెరెల్,
బూతుమ్ జబాబ్ దా జోవయింక, “యేసుక జాని, పవులుక జాని గని తూమ్ కొనస్?” మెలన్. 16 చి
బూతుమ్ దెరొల్ జో మానుస్ జేఁవ్ ఉదడుక ఉచరల్సచి ఉపిప్రి నిగ జా, సేడవ, జీనల్న్, చి జేఁవ్ సతుత్ జిన్
దెబబ్ల్ క,జో గేర్ తెంతొ డుమ్ డయ్నిగ గెల.

17జాఎపెసు పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్యూదుల్ క, గీసు దేసిమ్ చక,జాజరుగ్ జలిసిజానిల్సి, చి ‘యేసుచి
నావ్ వెలిల్,ఆరి దెరుక నెంజె’మెనచిన, బియఁ గెల. 18పడొత్ ,జోవయింతెనొవర్ నంపజలస ఒగగ్ర్ జిన్జా
కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నల్. 19జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చమాయకమొ
కెరసజాతిల. జేఁవ్ అపెప్జోవయించపుసత్కమ్ లు గటఆన కుడవన, ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ డయగెల. జేఁవ్
డయ గెల పుసత్కల్ మొతుత్ మ్ చి విలువ లెకక్ కెరల్, కెదిద్చ జల మెలె, యాబయ్ వెయిలు వెండి బిలల్ల్ చి
విలువ జల. 20దసిస్, ఒండిజాపాంతుమ్ తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్జలి, చి ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్
పబుక నంపజామారుస్ప జల.

21ఈంజఎతిక్జరుగ్ జలిపడొత్ ,పబుచిఆతమ్జోవయించిపెటిట్ సికడిత్కయ్, “మాసిదోనియచివాటు,పడొత్
అకయ వాటు గెచచ్ యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ందె, చి ఒతత్ గెలె, రోమ్ తె కి ఆఁవ్ గెచుచ్క అసెస్” మెన పవులు
ఒపప్నొల్ .
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22 జా పొదులె, పవులుచి కామ్ తె బెదితె తిల తిమోతి చి ఎరసుత్ జత మానుస్ల్ క జోక అగెగ్
మాసిదోనియతె తెదవ, పవులు ఆసియాపదేసిమ్ చిజా ఎపెసు పటున్మ్ తె అనెన్ గడియతా గెలొ.

కీసుత్ క నంపజతి రిసొ అరెమి దేవిక జొకరస అలల్ర్ జలిసి
23జాపొదులె, యేసుకీసుత్ క నంపజా రచచ్న జతి *వాటుచి రిసొ తగు జలి. 24 కిచొచ్క మెలె, సరాబు

జలొ దేమేతి మెలొసొ అరెమి దేవిక జొకర బొమమ్ల్ వెండి సామన్ క తెయార్ కెరయ్, చి జోవయింక,
జోవయించి కామ్ తె బెదితి సరాబుల్ క లాబుమ్ ఒగగ్ర్ దొరుక్ జతె తయెదె. 25జో ఏక్ దీసి జోతె కామ్
కెరసక ఎకిక్తె బుకారా కెర, అనెన్ సరాబుల్ క బుకారా, జోవయింక, “ఈంజ అమ్ చి కామ్ చి రిసొ అమ్ క
లాబుమ్చెంగిల్ దొరుక్ జతయ్, చిచెంగిల్ జితసుమ్. 26గని 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 జిన్ములిత్ రితి జోమారుస్ప 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 చి ఎపెసుచి
వెలిల్ అరెమి దేవిక జెయియ్, జెయియ్!” మెన, కేకుల్ గలిల. 29 దసిస్, ఒండి పటున్మ్ గగొగ్ ల్ జా గెలి. జా
పటున్మ్ క నచచ్గాఁవితె టాన్మెన, వెలిల్ సబ తిలి. గాయియు చి అరిసాత్ రుక్కమాసిదోనియచమానుస్ల్,
జలె, పవులు తెన్ ఉటట్ జా తిల. జలె, సరాబుల్ చి పచెచ్న గెల జా పటున్మ్ చి జనాబ్ జేఁవ్ క దెర, జా
నచచ్గాఁవితె టాన్ తెడిక ఒరొగ్ డ నిల. 30 “జేఁవ్ క తోడ్ గెచిచ్ందె” మెన, పవులు నచచ్గాఁవితె టాన్ జనాబ్
తిలిసితె పెసుక ఉచరల్న్, గని ఒతత్చ సిసుస్ల్ ఒపిప్తి నాయ్. 31పడొత్ , పవులుచ గోతుల్ జలజా ఆసియా
పదేసిమ్ చ అదికారుల్ సగుమ్ జిన్, “పోని, జా నచచ్గాఁవితె టాన్ తె పెసు నాయ్, పమాదుమ్” మెన,
బతిమాలప్ జా కబుర్ తెదయ్ ల.

32జా ఒండి బెర తిల జనాబ్ తెచ, జలె, సగుమ్ జిన్ ఏక్ కోడు, సగుమ్ జిన్ వేర కోడు, కేకుల్ గలెత్
తిల. జోవయింక ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ నాయ్, సికుక్ జా అసిత్. జేఁవ్ బెర అయ్ లిసి కిచొచ్క గే, జోవయింతె
ఒగగ్ర్ జిన్ నేన్ తి. 33యూదుల్ జలె, అలెకస్ందు మెలొజోవయించొమానుస్ ఎకిక్లొక పురె తెదయ్ ల, చి
జనాబ్ తె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కి జోవయింక సికడిత్కయ్, జో పురె జా, ‘సూన’ మెన సయ్ న కెర, దెరున్ సేడల్
జేఁవ్ దొగులచి పచెచ్నచి తీరుప్ సంగితొ. 34గని ‘యూదుడుయిజో’మెనఅరెమికజొకరస చిన కెర, ఎకిక్
అవాడ్ కెరన,దొనిన్ గంటల్పూరి, “అమ్ చివెలొల్ దేవిక జెయియ్,జెయియ్!” మెన, కేక్ గలుకములితినాయ్.

35 పటున్మ్ క అదికారి, కసట్నె జనాబ్ క ముదొద్ కెర, “అమ్ చి ఎపెసు పటున్మ్ చ పెజల్, తూమ్ సూన.
వెలిల్ అరెమి దేవిచి గుడి అమ్ చి ఎపెసుతె అసెస్ మెన ఒండి లోకుమ్ చ జాన్ తి. పడొత్ , ఆగాసుమ్ తెంతొ
సేడిల్ బొమమ్పతుత్ ర్ ఇనెన్యి అసెస్ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. జేఁవ్ దొనిన్ అమిమ్ రకితసుమ్. 36 జలె, ఈంజ
సతిత్మ్ క కో ‘అబదుద్ మ్’ మెనుక నెతిరిచి రిసొ తుమ్ కిచొచ్క గగొగ్ ల్ జతసు? బుదిద్ నెంజిలితె కిచొచ్ బమమ్
కామ్ తుమ్ కెర నాయ్. సేంతుమ్ కెరన. 37ఈందె తుమ్ కడ ఆనల్ ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ అమ్ చి గుడిచి
కిచొచ్ చడితినాయ్,పాడ్ కెరి నాయ్, చి అమ్ చి దేవిక దూసుప కెరి నాయ్.

38 “జలె, కచి రిసొ గే ఈంజొ దేమేతి, జోవయింతెన్ తిల సరాబుల్ ‘దావ దెమ్ దె’ మెన ఉచరతి,
అదికారిచి సబతె సూనవుక జయెదె, అమ్ క తీరుప్ కెరస అసిత్. ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ నాయిమ్ 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 ల్జా పబుతుమ్ చిమరియాద
కడల్, మెన, తుమ్ చి రిసొ నేరిమ్ వయడుక జయెదె. అమ్ క ఏలుప కెరస అమ్ క పుసిలె, ఆజిచి తగు
కిచొచ్ బెదితిసి సంగుక నెతుమ్”మెన, పటున్మ్ చొఅదికారి జనాబ్ క సంగిలన్. 41సంగ, బెర తిల జనాబ్
ఎతిక్క గెరి తెదయ్ లన్.

* 19:23 19:23మెలెయేసుక నంపజలెకయ్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదెమెలిబోదన.
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20
పవులు గీకు దేసిమ్ తె కెరిల్ పబుచి కమొ

1జాపటున్మ్ చి గగొగ్ ల్ కేడిత్కయ్, ఒతత్చ సిసుస్ల్ క బుకారా,జోవయింక “దయిరిమ్తానిదానుమ్ 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
జొనొన్తాకెర, “ఓడతెవెగసిరియపదేసిమిఅనెన్ఉటట్ గెచిచ్ందె”మెనసంగిలె,యూదుల్జోకఅలల్ర్ కెరుక
కుట కెర అసిత్ మెన జో సూన తా, జావాటు గెచుచ్క ముల, అనెన్మాసిదోనియవాట్ బుల గెలన్. 4జోచి
తెన్ అనెన్, బెరయ పటున్మ్ చొ పురుచొ పుతుత్ సి సోపతు, పడొత్ దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ, అరిసాత్ రుక్క, చి
సెకుందు. పడొత్ గలతీయపదేసిమ్ చి దెరేబ్ పటున్మ్ చ,గాయియు చి తిమోతి, పడొత్ ఆసియాపాంతుమ్ చ
తుకికు, చి తోపిము ఈంజేఁవ్ కి గెల. 5 జేఁవ్, అమ్ క అగెగ్ గెచచ్ సముదుమ్ జీన, ఆసియా పదేసిమ్ చి
తోయ రేవుతె గెచచ్, *అమ్ చి రిసొ రకితె తిల. 6 గనిమాసిదోనియచి పిలిపిప్ పటున్మ్ తె అమ్పాఁవ, నే
పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగు కేడిత్కయ్, ఓడతె వెగ, పాఁచ్ పొదుల్ పయానుమ్ కెర, తోయ రేవుతె
ఉత, సతుత్ పొదుల్ ఒతత్ జా పటున్మ్ తెతా గెలమ్.

7జా †అయ్ తర్ దీసి, సంజె సంగుమ్ సుదల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తతి గురుచి అనిన్మ్ బెద కా
యేసుచి ఆఁగ్ బలి జలి గురుచిపోడియొకా,జారసుస్మ్ పింకమెన, తినిన్మెటుల్ చి ఏక్ గేరుచి ఉపిప్ర్ చి
మెటుల్ చి గదితె బెద తిలమ్, చి ‘కలిక ఉటట్ గెచిచ్ందె’ మెనతా, ఒతత్ బెర తిలసక పవులు బోదన కెర కెర,
సొకుక్ ఎద సికడెత్ తిలన్. 8అమ్ బెర 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, జా ఉపిప్ర్ తిలి మెటుల్ చి కిటిక్వాట్ ఎటొట్ సేడల్న్, చి జోక
ఉకుక్ల్ క గెలె,మొర గెచచ్ అసెస్.

10పవులు,ఉత గెచచ్, వంపొజాఅతొత్ తెన్ అమ్ డ కెర ఉబెడొక గుండెతె పెలన, తిలమానుస్ల్ క దెక,
“తుమ్ బియఁ నాయ్. జోచి జీవు జోచి పెటిట్ అసెస్” మెన దయిరిమ్ సంగిలన్. 11 తెదొడి పవులు, తిల
మానుస్ల్ తెన్జా గదితె అనెన్ వెగ,జాపోడియొకాజారసుస్మ్ పియ,జాపేమఅనిన్మ్ కెరతా, కుకుడొ
వాఁసెనె ఎదబోదన కెరల్న్, చి పెందలెఉటట్ గెలన్. 12జోఉబెడొ,మాతుమ్, చెంగిల్ జలన్, ‘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,ఆమ్ఓడతెవెగిలమ్. 14పవులు ఇండజాఅమ్ చితెన్అసుస్తె
దసుస్ల్జతికయ్,జోవయింకఓడతెవెగడ,మితులేనేమెలివెలిల్ డిబబ్తెఅయ్ లమ్. 15ఒతత్ తెంతొఓడతె
అనెన్బార్జా,అనెన్క్ దీసి, కీయొసుమెలిడిబబ్ ఒతత్ల్ తొపాఁవ,అనెన్క్ దీసి ఆసియాపదేసిమ్ చిమిలేతు
రేవుతె ఉతిత్రల్మ్.

16 ఎపెసుతె గెచుచ్మ్ నాయ్, పవులు నెసిలన్. ఒతత్ గెలె, జా ఆసియా పదేసిమి సగుమ్ దీసల్ తంక
జలె, యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక వాయిద జయెదె. తెరెల్, పెంతెకొసుత్ పండుగు దీసి యెరూసలేమ్ తె పాఁవ
తయిందెమెన, పవులు ఆస జా అసెస్.

17జాకయ్,మిలేతుతెతా, ‘ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ 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’మెలిఆసక ఏడ ఏడ,యూదుల్ చ కుటల్ చి రిసొ సెమల్ సేడ సేడ పబుచి
సేవ కెరె తిలిసితుమ్జానుస్. 20గని దసబాదల్సేడెల్ కి,కామ్ క జెతికయ్కిచొచ్ జలెకి, నేములెత్ నిదానుమ్
* 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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తెన్ తుమ్ క సికడెత్ తిలయ్, చి సబగేరి ఎదారుద్ మ్ కి, గెరల్ గెరల్ బుల కి, బోదన కెరె తిలయ్. 21 దసిస్,
యూదుల్ క కి గీసు దేసిమ్ చసుదల్ క కి, ‘తుమ్ కెరల్ పాపల్ చిరిసొపెటిట్ దుకుమ్జా, దేముడుక నిదానుమ్
జంక, చి పబు జలొయేసుకీసుత్ క నంపజంక ముకిక్మ్’సాచి సంగితె తిలయ్.

22 “అపెప్, ఒతత్ కీసి జయిందె గే నేని, గని పబుచి ఆతమ్ అంక పెటిట్ కచితుమ్ సంగిల్ రిసొ, ఆఁవ్
యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ గెతసి. 23 గని కిచొచ్ జాని మెలె, ఒతత్ గెలె, జేలి జతిసి, సెమల్, అంక పిటెట్ నాయ్
మెన, ఆఁవ్ కేన్ పటున్మ్ తె గెలె కి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక సికయ్ తయ్. 24 గని, ఆఁవ్ జిలె కి
మొరెల్ కి బాద నాయ్. అంచి జీవుక విలువ దెకి నాయ్. ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్ ఆస మెలె, దేముడు కెరిల్
దయచి రిసొచి చి సాచి సంగితె తా మెన” యేసుపబు అంక కామ్ దా అసెస్. జలె, కెల్ క కెలిత్స్ తె జీనుక
మానుస్క కీసిపూరి ఆస తయెదె గే, దసిస్ జో పబు దిలి కామ్పూరి నిదానుమ్ కెర కేడవుక అంచి ఆస.

25 “పడొత్ ,ఈందె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లస
అపెప్ తెంతొ అంక అనెన్ దెకుస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ జాని. 26జాకయ్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్, తుమ్
ఎతిక్జిన్ సాచి జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన సాచి సంగితసి మెలె, తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ అంక
అనెన్ కిచొచ్పూచినాయ్. అంచిజాపూచి కుటట్వన అసిస్. 27దేముడు అంక సికడిత్సి ఎతిక్ తుమ్ క బోదన
కెర అసిస్, కేన్ కి ఆఁవ్ లుకడన్ క నాయ్.

28 “తుమ్ చి పూచి కిచొచ్ మెలె, పబుచి ఇసుట్ మ్ తెన్ జాగర ఇండ, తుమ్ చెంగిల గొవుడుల్ జా, జోచి
మంద జల,యేసుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెకితెతా, సికడెత్ తంక. జోచొసొంతపుతుత్ స్ చిలొఁయి
సువడ, జోవయింక కి పబు గెనన అసెస్. తూమ్ జోక దెకితి రిసొ, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
జో దా అసెస్. 29ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, కూరుమ్ చ డురొక్ జత రిత మాయమానుస్ల్ తుమ్ చి నెడ్ మె జా కెర,
పబుచిమంద జల,జోక నిదానుమ్తిలసక అలల్ర్ కెరుక పిటిట్తినాయ్. 30 ‘యేసుచ సిసుస్ల్ అమ్ చి పటిట్
జా జోవయింక పఁవుస్త్’ మెన, తుమ్ చితె తెంతొచ సగుమ్ జిన్ కి సతిత్మ్మారుస్ప కెర కొడొ సంగ సంగ
సికడుల. 31జాకయ్, జేఁవ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. అఁవివ్ కీసి జలయ్? కసుట్ మ్ సేడ సేడ తినిన్
వెరుస్ల్ పూరి, రాతి మెదెద్నె, రోజుక నే పిటెత్, తుమ్ క జోవయింక సికడెత్ తిలయ్. జా తుమ్ పఁవస్ నాయ్.
32 అపెప్ దేముడుచి అతిత్ తుమ్ క ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి. జో దయ కెరిల్సి ఎతిక్చ కొడొ ఉచరుక ముల
నాయ్. జయియ్ నిదానుమ్ పెటిట్ తియనల్దు మెలె, తుమ్ క అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరెదె, చి జోచ సొంతమానుస్ల్
జంక జో నిసానల్సక దిలి వాటచ తుమ్ క పిటెట్ నాయ్.

33 “ఆఁవ్ ఇనెన్ బులెత్ తిలి పొది, కచి వెండి కచి బఙరి, కచి పాలల్ క ఆస జయినాయ్. 34ఆఁవ్ అంచ
సొంత అతొత్ 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 కెరెతా, ‘దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’తుమ్ క వాట్
దెకయ్ లయ్”, పవులు బోదన కెరల్న్.

36ఇసిసంగ కేడవ,పవులుమొగల్టెకసెరున్ సేడ,జేఁవ్ఎతిక్జిన్తెన్పారద్న కెరల్న్. 37జేఁవ్ఎతిక్జిన్
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 సంగిలి
కోడుచి రిసొ, తెదొడిబార్జా ఓడతెపాఁవితి ఎద,జోక వటెట్ బొడొవ దిల.

21
1జేఁవ్మానుస్ల్ తెసెలవ్నఙన,ఓడతెవెగ,ఓడసోగజీనవ,కోసుమెలిడిబబ్తెపాఁవనిదతా,అనెన్క్

దీసి రోడెస్ డిబబ్తె పాఁవ, ఒతత్ తెంతొ సముదుమ్ జీన, పతర రేవుతె పాఁవిలమ్. 2 ఒతత్ పతరతె ఉత,
పేనీకే పదేసిమ్ తె గెతి ఓడ దొరుక్ జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.

3జాఓడతెపాఁచ్పొదుల్ గెచచ్ గెచచ్, కుప డిబబ్ అమ్ చి డెబి పకక్య్తతి రితి జీన, సిరియపదేసిమ్
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
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చిన కెర, పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె గెలె తుక పమాదుమ్, పోని” మెన సంగిల. 5 జలె, సతుత్ పొదుల్
గెతికయ్, అనెన్ బార్ జంక దెరల్మ్. జా తూరు పటున్మ్ చ నంపజలస్ ఎతిక్జిని, తేరిస్వొతెన్ బోదల్ తెన్,
పటున్మ్ చ గుమమ్ల్ ఇతత్ల్ తొ అమ్ క బొడొవ దా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె పాఁవడల్, చి అమ్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్
మొగల్ టెక సెరున్ సేడ పారద్న కెర, ఉటట్ , అమ్ తె జోవయింతెన్ సెలవ్ నఙన, 6 ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్,
జేఁవ్ గెరి ఉటట్ గెల.

సరియ పటున్మ్ తెపాఁవిలిసి
7తూరు పటున్మ్ కములఅనెన్ పయానుమ్కెర,తొలెమాయిరేవుతెఉత,ఒతత్చబావుడుల్ తెన్ దసుస్ల్

జా జోవయింతె ఎకిక్ దీసి తా, 8 అనెన్క్ దీసి ఓడతె గెచచ్, యూదయ పదేసిమ్ చి సరియ పటున్మ్ చి
రేవుతె ఉత, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ పిలిప్ చి గెరి గెలమ్. ‘బీద సుదల్ క దెకుత్’ మెన అగెగ్యి
యెరూసలేమ్ తెచ యేసుచ బారికుల్ సతుత్ జిన్ క నిసాన తిల. పిలిప్, జేఁవ్ సతుత్ జిన్ తె ఎకిక్లొ. జోచి
గెరి, సగుమ్ దీసల్తా గెలమ్.

9పిలిపుప్క చెతత్ర్ జిన్ పెండిల్ నే జల దువిసివొ తిల. పబుచి ఆతమ్ జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్ సికడెదె గే,జా
కోడు ఈంజేఁవ్ ఉబెడివొ సంగుల. 10 పడొత్ , ఆమ్ ఒతత్ తిల పొదుల్, పబుచి ఆతమ్ సికడత్ కబురుల్ సంగితొ
అగబు మెలొయూదయచి అనెన్క్ పకక్ తెంతొ సరియ పటున్మ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ.

11జో అమ్ తె జా కెర, పవులుచి కెరాంటె బందంతి వాలి నఙ, గురుక జోచ సొంత అతొత్ చటొట్ బందన,
“దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ కోడు సంగితయ్మెలె, ఆఁవ్ కీసి అపెప్ బందన అసిస్ గే, దసిస్, ఈంజ
వాలిచొమానుస్క యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చయూదుల్ బంద, యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ తె సొరప్ కెర
దెవుల”మెన పబుచి కబుర్ సంగిలన్.

12జా కోడు సూన, జా పటున్మ్ చ నంపజలస, ఆమ్ కి, “యెరూసలేమ్ తెచయి, తుయి గో నాయ్!”
మెన బతిమాలప్ జా సంగిలమ్. 13 జలె పవులు జోవయింక, “కిచొచ్క దసిస్ ఏడ అంక పెటిట్తె దుకుమ్
కెరయ్ తసు? అంక బందిలె బందుత్, జేలి కెరు, అనెన్, ఆఁవ్మొరెల్ యేసుపబుక గవురుమ్ జెయెదెమెలె,
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. అగెగ్యి తెంతొ
సిసుస్డు జలొ కుప డిబబ్ దేసిమ్ చొమాన్సొనుచి గెరి నిద తతి రిసొ ఒతత్ అమ్ క కడ నిల.

17 ఆమ్ యెరూసలేమ్ తె పాఁవితికయ్, బావుడుల్ సరద్ తెన్ అమ్ క బెదవనల్. 18 అనెన్క్ దీసి,
పవులు అమ్ చి తెన్ యాకోబుతె గెలమ్. ఒతత్ సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల.
19జోవయింతెన్ దసుస్ల్ జా, యూదుల్ నెంజిలసతె జో బులెత్ తిలి పొది జోవయింతెన్ దేముడు జోచి
అతిత్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్, వరస్ తెన్, పవులు సాచి సంగిలన్.

20జేఁవ్,సూనకెరసరద్ జా, “దేముడుజాఎతిక్జరుగ్ కెరఅసెస్”మెన,జోదేముడుచిగవురుమ్సంగిల,
గనిపవులుక కిచొచ్మెలమెలె, “ఓ,బావొ, ఇనెన్,అమ్ చయూదుల్ తెయి,లచచ్ల్ జీన్పబుక నంపజాఅసిత్
మెన తుయి దెకితసి. మోసేచిఅతిత్ పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ కెరతి. 21తుచి రిసొ కిచొచ్ మెన
సూన అసిత్ మెలె, తుయి యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్ లుతె గెచచ్, ‘మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
దిలిసి ఆగన్ల్ తుమ్ పఁవస్, తుమ్ చ పుతత్దుల్ క అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరుక ముల, జా అలవాట్ విడద్ల్
ముల’, తుయి అమ్ చయూదుల్ క సికడత్సి. 22జాకయ్, అమ్ క కిచొచ్ బాద మెలె, తుక ‘ఉటట్ జా అసెస్’
మెన కచితుమ్ సూనుల. 23జాకయ్, తుయి కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్మెన తుక అమ్ కిచొచ్ సంగితసుమ్మెలె,
అమ్ తె చెతత్ర్ జిన్ ‘సెండి ఉతవుమ్ దె’ మెన, దేముడుక ఆతు ఉకుక్ల అసిత్. 24 జలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ జిన్
తెన్ తుయి సుదిద్ కెరన, దేముడుచి గుడితె గెచచ్, జేఁవ్ సెండి ఉతయ్ తి కరుచ్ ఎతిక్ తూయి దేసు. తుయి
దసిస్ కెరల్దిమెలె, తుచి రిసొజేఁవ్ సూనిల్స్ క తపుప్మెన చిన,జో కిఅమ్ చఆగన్ల్ రితి సతిత్మ్ ఇండితయ్
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మెన నంపజలస అమ్ చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్ దెకుల. 25 గని, యేసుక నంపజల యూదుల్ నెంజిలసక
బాద నాయ్. జోవయించి రిసొజోవయింక కిచొచ్ తీరుప్ రెగడ్ తెదయ్ లమ్మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి తుమ్ కా
నాయ్,లొఁయికానాయ్,టొటొమోడలొఁయినేగెచచ్య్ లిసిదకానాయ్,చిలంజెకమొకెరనాయ్,మెన,
జాఎకిక్ ఆడ దిలమ్”మెన పవులుకయెరూసలేమ్ చ సంగుమ్ వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.

26జాకయ్, అనెన్క్ దీసి, పవులు జేఁవ్ సంగిల చెతత్ర్ జిన్ తెన్ సుదిద్ మెనయూదుల్ సంగితి జా కామ్
కెరన,జోవయింక దేముడుచి గుడితె కడన, “సతుత్ పొదుల్ గెలె, అమ్ చి సుదిద్ జతి కామ్ కేడెల్, దొరుక్ జలి
అరిప్తుమ్ దెమ్ దె”మెన, ఒపప్నల్.

27జా కామ్ చి జేఁవ్ ఒపప్నల్ సతుత్ పొదుల్ కుటిత్సి పాసి జా, పూరి నే జతె అగెగ్, ఆసియా పదేసిమ్ చ
యూదుల్ చ వెలెల్ల సుదల్ జా కెర, పవులుక దేవులుమ్ తె తిలిసి దెక కెర, పెజల్ ఎతిక్క సికడల్, చి జోక
దెరల్. 28 “ఓ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిని, తోడు జా, ఈంజొ మానుస్ కేనె గెలె కి, ఆమ్ యూదుల్ చి
రిసొ, అమ్ చ ఆగన్ల్ చి రితి,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’మెనఉచర తిల.

30 ఆసియా పదేసిమ్ చ యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల సుదల్, పెజల్ క దసిస్ సికడిత్కయ్, పటున్మ్ చ
యూదుల్ ఎతిక్జిన్ కోపుమ్ జా, నిగ జా, పవులుక దెర, దేముడుచి గుడి తెంతొ ఒరొగ్ డ నిల. చి బేగి
అదికారుల్ దేముడుచి గుడిచ కెవిడ్వొ డంకిల. 31 పవులుక బార్ కెర, మార గెలత్, గని ఏలుప కెరి రోమ్
దేసిమ్ చి జమాన్ సుదల్ చి గెరి దేముడుచి గుడిక పాసి తిలి, చి ‘ఒండియెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ జనాబ్
గగొగ్ ల్ జతతి’ మెన జమాన్ చొ అదికారి దెక కెర, 32 సగుమ్ జిన్ జమానుల్ క చి జోవయించ పుంజెక్ జిన్ క
వెలొల్ క కడ ఆన, జేఁవ్ జనాబ్ బెర తిలిస్ తె నిగ గెల. జేఁవ్ జనాబ్, జలె, జమానుల్ క చి జోవయించొ
అదికారిక దెక కెర, పవులుక పెటుక ముల దిల.

33తెదొడి జమానుల్ చొ అదికారిపాసిజా, పవులుక దెర,దొనిన్ గొలుస్ల్ తెన్జోక బందయ్ లన్. “ఈంజొ
కొనొస్? 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
కోపుమ్జా,జోచిఉపిప్రి పెలపెలి జతె తిల చి రిసొ, జమానుల్ పవులుక ఉకుక్ల వయిల. 36జనాబ్ఒగగ్ర్
కోపుమ్ తెన్ పటిట్ జా, “జోకమొరవ,మొరవ”మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

పవులు పెజల్ తెన్ కొడొ జలిసి
37పవులుక జమానుల్ జోవయించిమేడతె కడ నెతెతా, పీనెల్వెగ గుముమ్మ్పాసిపాఁవిలిపొది, “తుక

ఆఁవ్ ఏక్ కోడు సంగుక సెలవ్ దెసెత్ గే?” మెన గీకు బాస తెన్ జోవయించొ అదికారిక పవులు పుసిలన్.
“గీకు బాస జానిస్ గే? 38జాపొదులె, ఐగుపు దేసిమ్ చొ ఎకిక్లొ ఈంజ దేసిమిజా 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. జేఁవ్పూరి తుకెల్ జతికయ్,జోవయించి ఎబీబాస తెన్ సంగుక దెరల్న్.

* 21:39 21:39 ‘వెలిల్ పటున్మ్’మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క సంగ తయెదె.
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22
గగొగ్ ల్ జలయూదుల్ క పవులు సంగిలిసి

1 కిచొచ్ మెనయూదుల్ చి ఎబీబాస తెన్ పవులుయూదుల్ క సంగిలన్మెలె, “బావుడుల్ , వెలొల్ సుదల్,
తుమ్ కెరిల్ నిందక జబాబ్ సంగిందె. సూన” మెన, 2 ఎబీ బాస తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్యూదుల్ చి బాస’
మెన సూన, అనెన్ తుకెల్ జల. జాకయ్ జోచి జబాబ్ జో సంగుక దెరల్న్. 3 ఆఁవ్ యూదుడుయి, కిలికియ
పదేసిమ్ చి తారుస్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లయ్, గని, ఈంజయి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె వడడ్ , వెలొల్ జలొ
అమ్ చొ గమలీయేల్ తె సదు కెరల్య్. జోసికయ్ తికయ్,అమ్ చపూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ సిక కెరె
తిలయ్,చితూమ్అపెప్క కీసి అసుస్స్ గే,ఆఁవ్ కి దేముడుచి సేవ నిదానుమ్తెన్ కెరె తిలయ్. 4జాకయ్,
యేసుతె రచచ్న జతి ఈంజ వాట్ క నంపజలసక పూరి విరోదుమ్ జా, దెర బంద, మునుస్బోదల్ క,
తేర్ బోదల్ క జేల్ తె గలయ్ లయ్. సగుమ్ జిన్ క *మారిల్స్ తె బెదిలయ్. 5జా కోడుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
కి, సబతె వెసిత వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ కి సాచి జా అసిత్. ‘యేసుక నంపజల ఒతత్చ మానుస్ల్ క దెర,
బంద, సిచచ్ కెరవుక’మెన సెలవ్ నఙన, దమసుక్ పటున్మ్ తెచ వెలెల్లమానుస్ల్ క దెకయ్ తి రిసొ, ఇనెన్చ
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె ఉతల్ నఙిలయ్.

6 “పయానుమ్ గెతెతా, దమసుక్క పాసి అయ్ లిపొది, రమారమిమెదెద్నె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి వెలిల్
ఉజిడి అంచి సుటుట్ నంత డీసిలి. 7ఆఁవ్ బుఁయెయ్ సెరున్ సేడ. ఏక్ అవాడ్అంక సంగిలిసి ఆఁవ్ సూనల్య్,
‘సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి?’ మెన సంగిలన్. 8 ‘తుయి కొనొస్, పబు?’ మెన జబాబ్
దిలయ్, చిజో అంక, ‘తుయిఅలల్ర్ కెరొ నజరేతు గఁవివ్చొయేసు ఆఁవ్’,మెన అంక సంగిలన్.

9 “అంచి తెన్ తిలస, జలె, జా ఉజిడి దెకిల, గని అంచి తెన్ లటట్బొల్ సొచి అవాడ్ సూన్ తి నాయ్.
10 తెదొడి, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక, పబు?’ మెన, పబుక పుసిలయ్, జో అంక, ‘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,అననీయమెలొఎకిక్లొతిలొ. కీసొమానుస్మెలె,అమ్ చొదేముడుచఆగన్ల్ రితినిదానుమ్
కెరెదె, ఒతత్చ యూదుల్ ఎతిక్జిన్ జోక ‘చెంగిల్ మానుస్’ మెనుల. 13జో, అంచితె జా కెర, అంచి పాసి
టీఁవొజ, ‘సావులు,బావొ,తుచ అంకివొ డీసుల’మెనసంగిలన్,తెదొడిఅంకివొ చెంగిల్జాజోక దెకిలయ్.
14 తెదొడి, 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, ఎతిక్జిన్ మానుస్ల్ క సాచి సంగెదె. 16 అలెల్, కిచొచ్క రకితసి? ఉటట్ జోచి
నావ్ దెర బాపిత్సుమ్ నఙన, తుయి కెరల్ పాపల్ దోయిజా గెతి రిసొ,జోచి రచచ్న నఙను.,మెన అననీయ
అంక 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. 19 ఆఁవ్ జోక, పబువ, అఁవ్ అగెగ్ అమ్ చ
యూదుల్ చి కేన్ సబగేరి గెలె కి, తుక నంపజలసక చజ, జేల్ తె గలిలయ్, పెటయ్ లయ్. 20 పడొత్ , తుచి
సాచి జలొ సెత్పనుక మారిల్స్ తె అఁవ్ కి పాసి టీఁవొజ, ‘చెంగిల్’ మెంతె తిలయ్, జోక మారల్సచ సొకక్ల్
గట దెర తిలయ్. ఈంజ ఎతిక్ జేఁవ్ అదికారుల్ కి జాన్ తి. ఆఁవ్ ఇనెన్ తాఁ గెలె చెంగిల్ కిచొచ్గె మెన,
పబుక ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21జలె, అంక జో కిచొచ్ మెలన్,మెలె,ఉటట్ , గో. కిచొచ్క మెలె, తుయి దూరి గెచచ్
యూదుల్ నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన, ఆఁవ్ తెదయ్ తసి మెన, పబు అంక సంగిలన్.”,
మెన పవులు జేఁవ్యూదుల్ క సంగిలన్.

పవులు సంగితికయ్ జనాబ్ కోపుమ్ జలిసి

* 22:4 22:4బారికుల్ 8:1, 9 అదయ్యిమ్తెంతొ.



బారికుల్ కమొ 22:22 255 బారికుల్ కమొ 23:8

22జాకోడుసంగితెఎదతుకెల్తా,జోవయింకజేఁవ్యూదుల్సూన్ తెతిల. గని,యూదుల్నెంజిలసచి
రిసొచి కోడు సూన, కోపుమ్ క గటిట్ఙ ఒరస్, కిచొచ్ మెన కేకుల్ గల మెలె, “కీసొ మానుస్, ఈంజొ! ఈంజ
లోకుమ్ తెఈంజొకిచొచ్క జింక! ఇనెన్కమారగెల!” మెనజేఁవ్ కేకుల్ గల. 23జోవయించిఒగగ్ర్ కోపుమ్ క,
జోవయించసొకక్ల్ గట కడన దెర పెటిత్ రితి సయ్ న కెర,మతిత్ కి వెంట కెర గలెత్ తతికయ్, 24జమానుల్ చొ
అదికారి కిచొచ్ కెరుక నేన కెర, “జోక కమొ కెరి గేర్ తె కడన కొరడ్ల్ తెన్ పెట పరిచచ్ కెర, కిచొచ్ నేరిమ్ జోక
వయడత్తి గే చి జోచి రిసొ కిచొచ్క దసిస్ మెన ఒరస్ దిల గే జానుక”మెన, జమానుల్ క ఆడ దిలన్.

పవులు రోమియుడు మెనజానుస్ప జలిసి
25గనిజేఁవ్జోవయింకకొరడ్ల్ తెన్పెటుకమెనబందితికయ్,పాసిటీఁవొజతిలొపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క

వెలొల్ క పవులు ఏక్ కోడు సంగిలన్. “సాచి నే సూన్ తె, నే తీరుప్ జలొ రోమియుడుక పెటిత్ సిచచ్ దెంక
నాయిమ్ గే?” మెన పుసిలన్. 26జా కోడు పుసితికయ్, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సూన, వెయి
జమానుల్ క వెలొల్ తె గెచచ్, “అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే? ఈంజొమానుస్ రోమియుడు” మెన సంగితికయ్, 27జో
అదికారి పవులుతె జా కెర, “తుయి రోమియుడు గే?” మెంతికయ్, “ఆఁవ్ రోమియుడుయి” మెన
పవులు సంగిలన్. 28 జాకయ్, జో అదికారి, “రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ దిలయ్”
మెన పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సంగిలన్. “గని ఆఁవ్ రోమియుడు జా †జెరిమ్లయ్” మెన, పవులు
జబాబ్ సంగిలన్. 29బేగి, జోవయింక పెట పరిచచ్ కెరుక ఉచరల్స బియఁ కెర బార్ జల, చి పవులుక, జో
రోమియుడు మెన, చి రుజుజ్ నే సూన్ తె రోమియుల్ క సిచచ్ కెరుక, బందుక,నాయిమ్నాయ్మెన, ‘తపుప్
కెరల్య్’మెనపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ బియఁ గెలన్.

యూదుల్ చ అదికారుల్ క సబ వెసయ్ లిసి
30అనెన్క్ దీసి, పెందలె, “యూదుల్ కిచొచ్కజోక నింద కెరఅసిత్ గే సతిత్మ్ సూనిందె”మెన,జోకబందిల

గొలుస్ల్ యిప కెర, “వెలెల్ల పూజరుల్ , యూదుల్ చి సబతె వెసితస ఎతిక్జిన్ జెతు, చి సబ వెసయిందె”
మెన పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఆడ దిలన్. జేఁవ్ యూదుల్ జెతికయ్, పవులుక ఎటొట్ తొ జోవయింతె
కడ ఆన,జోవయించిమొకెమ్ టీఁవొ కెలన్.

23
1 పవులు, జలె, నే బితె సబ వెసిలసక దెక, “ఓ బావుడుల్ , ఆజి ఎద అమ్ చొ దేముడుక సతిత్మ్ ఆఁవ్

ఇండితసి.”,మెన, మొదొల్ సంగిలన్. 2అననీయమెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, “జోక చోండి పెట” మెన
పవులుకపాసితిలసకఆడదిలన్. 3తెదొడి,పవులుజోవయింక, “చునున్మ్దెరవమురిక్ లుంకడిల్ కూడు
జలొ రితొ తుయిమాయమానుస్క దేముడు తుకయ్ పెటెదె! దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చినాయిమ్
తెన్ అంచి రిసొచ రుజుజ్ ల్ సూన్ తి రిసొ సబతె వెస అసుస్స్, గని నాయిమ్ నెంతె అంక పెటయ్ తసి.
తుక కిచొచ్ సతిత్మ్?!” మెన, సంగిలన్. 4పాసి తిలస, “దేముడుచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక దసిస్ దూసుప
కెరుక జయెనాయ్.” మెన సంగిల, 5చి, “బావుడుల్ ,జోక ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జయెదె’మెన ఆఁవ్ నేని.
జాన్ తయ్, జలె, దసిస్ లటట్బ్ తయ్ నాయ్. ‘తుమ్ చ అదికారుల్ క దూసుప కెరుక జయె నాయ్’ మెన,
దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్”మెన పవులు జబాబ్ దిలన్.

6 పడొత్ , ‘సబ వెసితసతె సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్ మెల పండితుల్ ఇనెన్ అసిత్’ మెన పవులు
దెక కెర, సబతె కిచొచ్ మెన కేక్ గలొ మెలె, “ఓ బావుడుల్ , ఆఁవ్ పరిసయుయ్డుయి. అంచ పూరుగ్ ల్
కి పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెన ఆఁవ్ పరిసయుయ్డు దయిరిమ్ తెన్ అసిస్చి
రిసొ, అంక నింద కెర పరిచచ్ కెరయ్ తతి.”, మెన సంగిలన్. 7జో దసిస్ సంగిల్ రిసొ, పరిసయుయ్ల్ చి
*సదూద్ కయుయ్లు గగొగ్ ల్ జల. 8మానుస్ల్మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్ బూతల్
డుంబల్ గట తతి నాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి. పరిసయుయ్ల్, ‘మొరెల్ జిమ్ దె, దూతల్, ఆతమ్ల్
† 22:28 22:28 పవులుయూదుల్ చి సెకుమ్ చొజలెకి,అబబ్దింసిచి కాలుమ్తెంతొ ‘రోమియులు ఈంజేఁవ్’మెననాయిమ్తెన్ రుజుజ్ ల్

దెకయ్ త కాగల్ జోవయించి కుటుంబుమ్ చక తిల. * 23:7 23:7మానుస్ల్ మొరెల్ అనెన్ జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆతమ్ల్
బూతల్ డుంబల్ గట తతినాయ్మెన సదూద్ కయుయ్లు సికడత్తి
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బూతల్, డుంబల్ గట అసిత్’ మెన ఒపప్న్ తతి, చి రిసొ, దొనిన్ జటుల్ జా ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్ జల. 9 తెదొడి,
పరిసయుయ్ల్ చి జటుట్ తెచ సగుమ్ జిన్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స టీఁవ కెర, “ఈంజొ
మానుస్తె కిచొచ్ తపుప్ డీసె నాయ్. ఏక్ వేల కేన్ జవుస్ ఆతమ్ జవుస్, దూత జవుస్ ఇనెన్తెన్ లటట్బొల్ ”
మెన సంగిల. 10జా కోడు సూన కెర సదూద్ కయుయ్లు ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల, చి జేఁవొజ జటుల్ జలస అనెన్
ఒగగ్ర్ గగొగ్ ల్జతికయ్,జమానుల్ చొఅదికారి, ‘యూదుల్పవులుకఎకెక్దడిదొనిన్పకక్లెదెరచిరమారుల’
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
11జారాతి,యేసుపబు పవులుచిపాసిటీఁవొజ కెర, “తుయిబినాయ్. ఈంజయెరూసలేమ్ తెతుయి

కీసి అంచి రిసొ సాచి సంగ అసిస్స్ గే, దసిస్, తుమ్ క ఏలుప కెరి రోమ పటున్మ్ తె కి అంచి రిసొ సాచి
సంగితె”మెన పబు జోక సంగిలన్.

పవులుకమారుక మెనయూదుల్ కుట కెరిల్సి
12అనెన్క్ దీసి పెందలె, యూదుల్ కుట కెర, “పవులుక మారె ఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె” మెన ఆతు

ఉకిక్ల. 13 కెతిత్జిన్జా కుట కెరల్ మెలె, దొనిన్ విసొజిన్ చి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. 14జేఁవ్ వెలెల్లపూజరుల్ చి
సబచ వెలెల్లమానుస్ల్ తె గెచచ్, ఇసిమెల, “ ‘పవులుక అమ్మారెఎదక చువెవ్ తనెన్ తమ్ దె’మెనఆతు
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’ మెనజో అదికారిక సంగ. జో
కడ ఆనెల్,జో పవులు తీరుప్ కెరి గెరి పాసి నే జెతె అగెగ్,మారుమ్ దె”మెన, కుట కెరల్.

16జలె, పవులుక వటెట్ దెరమారి కుటచి రిసొ పవులుచి బేనిస్చొ పుతుత్ సి సూన తా, జమానుల్ తతిస్ తె
గెచచ్, తెడి పెస, పవులుక సంగిలన్. 17 పవులు పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొక బుకారా కెర,
“జమానుల్ చొ అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. ఏక్ కబుర్ ఈంజొ ఆన అసెస్” మెన సంగితికయ్,
18అదికారితె కడన కెర, “జేలి జలొ పవులు అంక బుకారా కెర, అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. జోక
కబుర్ ఆన అసెస్, మెన తెదయ్ లన్”, మెన, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ సంగితికయ్, 19 అదికారి జో
నాడుచి ఆతు దెర, జో తెన్ గెర్ చి తెడి పెస గెచచ్, కో నే సూన్ తె, “అంక తుయి సంగితి కబుర్ కిచొచ్?”
మెనపుసిలన్. 20 “యూదుల్ కుట కెర అసిత్. ఆరిక, పవులుక అనెన్ సరిగా పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి రితి జా,
తుక, ‘కలిక సబతె కడ ఆనుస్’ మెన తుక కబుర్ తెదవుక ఉచర అసిత్. 21 గని పోని. పవులుక వటెట్ దెర
మారుమమెన,దొనిన్ విసొజిన్ చి కంటఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ రకితతి. జోకమారెఎదకచువెవ్ తనెన్ తమ్ దెమెన
జేఁవ్ ఆతు ఉకుక్ల అసిత్. తుక ‘ఆమ్ ఉచరిల్ ఆడ దెవుస్’ మెన, రకితె అసిత్”, పవులుచొ బేనిస్చొ పుతుత్ సి
జమానుల్ చొ అదికారిక సంగిలన్.

22జాక జో అదికారి, “అంక తుయి ఈంజ కబుర్ సంగిలిసి కకక్ సంగు నాయ్” మెన నాడుక ఆడ
దిలన్. 23తెదొడిజమానుల్ చొఅదికారి,దొగులపుంజెక్ జీన్జమానుల్ క వెలొల్ క బుకారాకెర, “దొన్పుంజొజిన్
మాములుమ్ జమానుల్ క, గోడల్ తె వెగిత డబబ్య్ జిన్ జమానుల్ క,దొన్పుంజొజిన్ఈంటెల్ దెర జమానుల్ క
ఆడ దేసు. నొవువ్ గంటల్ రాతిక తెయార్జాతతుత్ . సరియపటున్మ్ ఎదక జేఁవ్ క తెదయిందె. 24పడొత్ ,
పవులు వెగ గెతి రిసొ,గోడలు దొరుక్ కెరు. జోకిచొచ్ పమాదుమ్నేజతెపేలిక్స్ తెతుమ్జోకబొడొవదాస”
మెన, జేఁవ్ దొగుల పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క ఆడ దిలన్. 25పేలిక్స్ క దెతి ఉతుమ్ రెగిడొల్ .

26“వెలొల్ అదికారిజలొపేలిక్స్ కఆఁవ్కౌల్దియలూసియతెదయ్ తిఉతుమ్. 27తుచితెఆఁవ్తెదయ్ తొ
ఈంజొమానుస్కయూదుల్ దెర,మారిత, గని ఆఁవ్,అంచ జమానుల్ తెన్జా కెర, దెక,జోక ‘రోమియుడు’
మెన సూన, రచిచ్ంచుప కెరల్య్. 28జోక ‘కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి గే సూనిందె’ మెన, జోవయించి సబతె
టీఁవొ కెలయ్, 29 ‘మొరిసిచచ్ జవుస్, జేల్ తె గలిత్ సిచచ్ జవుస్ ఆనన్ తి కిచొచ్ నేరిమ్ కెరెనాయ్, గని ఎకిక్
జోవయించి దేముడుచి నముకుమ్ క బెదెతిసి,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ చి అలవాట్ పిటట్య్ తయ్
జోక నింద కెరతి’మెన,అంక రుజుజ్ అయ్ లి. 30తెదొడి, ‘జోకమారుక కుట కెర అసిత్’మెన, సూనల్య్, బేగి
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తుచితెతెదయ్ తసి,జోక నింద కెరల్సక, ‘జేఁవ్ కి తుచి తీరుప్ కెరిటాన్ 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 బొడొవదా కెర, 32అనెన్క్ దీసి పెందలె ‘జోక సరియ పటున్మ్ ఎద బొడొవ దెతు’ ఎకిక్ గోడల్ తె
వెగిల జమానుక ముల, తిల జమానుల్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ బుల గెల.

33పవులుక బొడొవ దిలస, జోవయింతెన్ సరియతెపాఁవ కెర, అదికారిక ఉతుమ్ దా కెర, పవులుక
జోచిపురెటీఁవొ కెలన్. 34తెదొడిఅదికారి,జాఉతుమ్సదు కెర, “తుయికేన్పదేసిమ్ చొమానుస్?” మెన
పవులుక పుసిలన్. “కిలికియ పదేసిమ్ చొ ఆఁవ్” మెన పవులు జబాబ్ దిలొ. 35 “దసిస్ జలె, తుక నింద
కెరస ఇనెన్ పాఁవ అయ్ లె, తుచి తగు సూనిందె” మెన సంగ కెర, “హేరోదు రానొచి మేడతె ఇనెన్క కడన
రకుత్”మెన పేలిక్స్ అదికారి ఆడ దిలన్.

24
1పాఁచ్ పొదుల్ గెతికయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి అననీయ, సబతెచ వెలెల్ల సుదల్ తెన్, పవులు కెరి

నింద వయడిత్కయ్ తెరులుల్ మెలొ ఎకిక్లొ తెన్, ఉటట్ అయ్ ల. అదికారిచి గెరితె జా కెర, పవులుచి రిసొ
జేఁవ్ సంగిలి నింద వయడల్. 2తెదొడి,అదికారి పవులుక కడ ఆనయ్ తికయ్,జో కెరి నిందచి తగు సంగుక
మెన, తెరులుల్ సంగిలన్. “తూయి ఏలుప కెరికయ్, వెలొల్ పేలిక్స్ అమ్ చి ఒండి పదేసిమ్ క సేంతుమ్, చి
తుచి దయచి రిసొ, అమ్ చి దేసిమ్ చ కసట్ల్ నసట్ల్మారుస్ప జా అసిత్. 3జాకయ్, తుచి ఎదివాట్ తోడుచి
రిసొ, అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్ తుక సూనయ్ తసుమ్. 4 తుక ఒగగ్ర్ కామ్ తయెదె, చి తుక ఒగగ్ర్ కొడొ
సూనవ అలల్ర్ కెరుక నెసుమ్, గని దయ కెర దొనిన్ కొడొ జవుస్ సూను. 5ఈంజొ మానుస్ బలే అలల్ర్
కెరయ్. ఒండి లోకుమ్ చ అమ్ చ యూదుల్ తె గెచచ్, పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరి రితి సికడత్య్.
పడొత్ నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుచి అలవాట్ కెర మారుస్ప జలసచి జటుట్ తె జో ముకిక్మ్. 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.
8తూయిసొంతజోమానుస్క పరిచచ్ కెరెల్,అమ్వయడిత్ నేరిమ్ఎతిక్చిరిసొతూయిసూన, రుజుజ్ ల్ దెకితె”.
9యూదుల్ ఎతిక్జిన్ “సరిగా”మెన,జోచిసాచి బెదవ జేఁవ్ నేరిమ్ లు వయడల్.

పవులు జబాబ్ దిలిసి
10తెదొడి, ‘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. 11అపెప్క
బారపొదుల్ జంక నేతయ్, దేముడుచి గుడితె బకి కెరుకమెన,ఆఁవ్యెరూసలేమ్ 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 దెకఅసిత్ గె? ఆఁవ్పెజల్ కఅలల్ర్ కమొసికడిల్సి దెకఅసిత్ గే? నాయ్! 13పడొత్ ,అంచిరిసొజేఁవ్
అపెప్ నింద కెరిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకవుక నెతిరి. 14 గని తుచిమొకెమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ ఒపప్న్ తసి మెలె, ‘తపుప్’
మెనజేఁవ్ సంగితి ‘యేసుకీసుత్ దొరుక్ జలి రచచ్నవాట్’మెనఒపప్న్ తినాయ్. సుబుమ్ కబుర్ క నంపజా
ఆఁవ్ ఇండ, అమ్ చ †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు,పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల
దేముడుచ కబురుల్ తె తిలిసి ఎతిక్, జో దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి ఎతిక్, ఆఁవ్ నంప కెరసి. 15ఈంజేఁవ్
ఒపప్న్ తిసి ఆఁవ్ కి దయిరిమ్ తెన్ పూరి నంప కెరసి, సతిత్మ్ ఇండిలస అబదుద్ మ్ ఇండిలసకి మొరెల్ కి,

* 24:6 24:6 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 6 నంబర్ చి ఆకర్ కోడుచి 7 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్;
మెలె, ‘అమ్ చ’ తెంతొ ‘దిలన్’ ఎద. † 24:14 24:14 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి
పమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జీవ్ జా ఉటట్ గెచుచ్ల. 16జాకయ్, దేముడుక కి, మానుస్ల్ క కి కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, ఆఁవ్ జాగర
దెకన్ తసి.

17“ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ గెతికయ్,యూదుల్ చబీదసుదల్ క తోడు దెంకమెన, ఒతత్చమానుస్ల్ దిలిడబుబ్ల్
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 చయూదుల్ 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 తుచిమొకెమ్ సాచి జంక
జలె చెంగిల్ తతిత్. 20 గని జేఁవ్ నాయ్, చి ఈంజేఁవ్ యెరూసలేమ్ చమానుస్ల్ సబ కెరిల్స్ తె ఆఁవ్ నింద
జలిపొది,ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరిల్స్ చిరుజుజ్ దెకిల గే, సూనల్ గే, సంగుతు. 21ఎకిక్ కోడుచి రిసొజేఁవ్ సంగుక
జయెదె. జోవయించి నెడిమిఆఁవ్ టీఁవొజతా, ‘మొరెల్ కి జీవ్జాఉటుట్ 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, “ఈంజొమానుస్క 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.

24సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , పేలిక్స్ అదికారియూదుడుయి 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 చమానుస్ల్ క యేసుపబు పరిచచ్ కెర ‡తీరుప్
కెరుక తిలిస్ చిరిసొసంగిలన్,చిపేలిక్స్,సొంత కెరతపుప్ల్ కఉచరలాజ్జాబియఁ కెర, “అపెప్చిమటుట్ క
ఉటట్ గెచచ్తా. అంక అవ్ కాసుమ్తిలె,తుక కెఁయఁక గే అనెన్ బుకారిందె”మెనజోకతెదయ్ లన్. 26పడొత్ ,
పేలిక్స్ అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఉచరె తిలొమెలె, ‘విడద్ల్ జతి రిసొ ఏక్ వేల పవులు లంచుమ్ దెయెదె’ మెన
ఆస జా తిలొ. జాకయ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జోక బుకారా బుకారా, జో తెన్ లటట్బొల్ . 27 గని పవులుక ఒతత్ జేలి
కెర దొనిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, పేలిక్స్ అదికారి వేరతెమారుస్ప జలొ, చి పొరిక్యస్ పెసుత్ స్ అదికారి జలొ.
మారుస్ప జలిపొది,యూదుల్ క పులవుకమెన పవులు జేల్ తె దసేస్ తతి రితి పేలిక్స్ ముల దిలొ.

25
పవులుచి రిసొయూదుల్ అనెన్ అలల్ర్ ఉచరిల్సి

1 ఏలుప కెరుక మెన, పెసుత్ స్ యూదయ పదేసిమి ఉటట్ జా తిరతి గెలి పడొత్ , జోవయించి మేడ తిలి
సరియ తెంతొ బార్ జా, యెరూసలేమ్ తె గెలొ. 2 వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
జోతె జా కెర, పవులుచి రిసొ సంగిల. 3 అనెన్, “దయ కెర పవులుక యెరూసలేమ్ తె తెదవు” మెన,
బతిమాలప్ జా సంగిల. జో అయ్ లె, 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 పవులుచి తగు అనెన్ సూనిల్సి

‡ 24:25 24:25 కిచొచ్ తీరుప్మెలె,జోవయింకనంపజాసతిత్మ్జలసకపరలోకుమ్ తె కడనెతిసి, గనినంపనెంజఅబదుద్ మ్ తెతాఁ గెలసక
సిచచ్తె గలిత్సి.
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6పెసుత్ స్ ఎకిక్ అటుట్ గే దెసుస్ గేపొదుల్ ఒతత్ యెరూసలేమ్ తెతా కెర, సరియతెఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్,
చి అనెన్క్ దీసి పవులుచి తగుచ రుజుజ్ ల్ సూనుక వెస, పవులుక “జెవుస్” మెన ఆడ దిలొ. 7 పవులు
యెరూసలేమ్తెంతొఅయ్ ల. యూదుల్జోవయించిసుటుట్ నంతటీఁవొజ 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 పులవుక మెన, పవులుక, “యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ ఈంజేఁవ్ అంక
సూనయ్ ల నేరిమ్ లుచి రిసొ తీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్ జతసి గే?” మెనపుసిలన్. 10 గని పవులు జబాబ్
దిలన్, “† సరు వెలొల్ రానొ ఏలుప కెరి రితిచి గెరితె తీరుప్ జంక మెన ఇనెన్ ఆఁవ్ టీఁవొజ అసిస్. ఇనెన్యి
అంచి తగు తీరుప్ సరిగా జంక. యూదుల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ తపుప్ కెరి నాయ్. తుయి కి జా కోడు జానిస్.
11 ఆఁవ్ తపుప్ కెరయ్ జలె, మొరి సిచచ్చి ఎదిలి నేరిమ్ కెరయ్ జలె, ఆఁవ్ మొరెల్ కి బాద నాయ్. గని
ఈంజేఁవ్ వయడత్ నేరిమ్ లు ఆరిచ జలె, అంక యూదుల్ చి రితి తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక మెన ఇనెన్చి అతిత్
అంక కో సొరప్ కెర దెంక నాయిమ్నాయ్. సర్ వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు సూన తీరుప్ కెరుస్” మెన,
సంగిలన్. 12తెదొడి,పెసుత్ స్,జోవయించిసబచఅదికారుల్తెన్వెసలటట్బల్,చిపవులు, “ ‘ సరుసొంత
అంచితగు సూనతీరుప్ కెరుస్’మెనఇసుట్ మ్ జలది. ఈంజతగుజాసెలవ్దెతయ్. సరుచి గెరి గో”మెన
తీరుప్ సంగిలన్.

పెసుత్ స్ పవులుచి రిసొ పెసుత్ స్ అగిపప్ రానొక సంగిలిసి
13 సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, ‘పెసుత్ స్ నొవర్ ఏలుప కెరయ్’ మెన, ఇదిల్ ఉతత్ర పకక్చొ రానొ జలొ

అగిపప్, బేనిస్ జలి బెరీన్కే తెన్, సరియతెగోత్అయ్ ల. 14ఒగగ్ర్ దీసల్ ఒతత్ తతికయ్, పవులుచి తగుచి
రిసొ పెసుత్ స్ జో రానొక సంగిలన్. పేలిక్స్ ఏలుప కెరిల్ తెంతొ జేలి జలొ ఎకిక్లొ ఇనెన్ అసెస్. 15జలె, ఆఁవ్
యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ తిలి పొది, ఇస దస నేరిమ్ లు కెర అసెస్,మెన వెలెల్లపూజరుల్ చియూదుల్ చ అనెన్
వెలెల్లమానుస్ల్ సంగ, తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరు మెన, అంక సంగిల.

16 “జేఁవ్యూదుల్ దసిస్ సంగితికయ్. నేరిమ్ వయడల్స నేరిమ్ వయిలొసొ ఎకిక్తె తీరుప్ కెరి టాన్ తె
జా తగు సూనవుక నే టీఁవొజతె అగెగ్, నేరిమ్ వయితొసొ జేఁవ్ నింద కెరిస్ క జబాబ్ సంగుక అవ్ కాసుమ్
నే దెతె అగెగ్, అమ్ చ రోమియుల్ చి అలవాట్ తెన్ జోక కచి అతిత్ సొరప్ దెంక జయె నాయ్, మెన, జబాబ్
దిలయ్. 17జాకయ్,జేఁవ్ఇతత్ల్ఉటట్ అయ్ లిబేగి,వాయిదనేకెరె,అనెన్క్దీసితగు సూనవుకమెనతీరుప్
కెరిస్ తె వెస, జోక జెవుస్ మెన, కడ ఆనయ్ లయ్. 18 నేరిమ్ వయడత్స టీఁవొ జలి పొది, కిచొచ్ విలువచ
నేరిమ్ లు వయడిత్ నాయ్. 19 జేఁవ్ కిచొచ్చ నిందల్ జోక సంగితె తిల మెలె, జోవయించొ దేముడుచి
అలవాట్ చి కమొచి రిసొ, పడొత్ యేసు మెలొ ఎకిక్లొక ‘మొరఅనెన్ జిలొ’ మెన పవులు సంగిలిస్ క గగొగ్ ల్
జతెతిల. 20జాకయ్,దసస్తగులుతీరుప్ కెరుక నేన కెర,ఈంజేఁవ్సంగితనిందల్ చిరిసొయెరూసలేమ్ తె
గెచచ్ తగు సూనవ తీరుప్ కెరవనుక ఇసుట్ మ్ జతసి గె? మెన పుసిలయ్. 21 గని, వెలొల్ రానొ జలొ సరు
సొంత తీరుప్ కెరుస్, మెన మదెనె ఇనెన్ జేలి తయిందె మెన పవులు ఇసుట్ మ్ జతికయ్, సర్ తె ఆఁవ్
తెదయ్ తి ఎదక జోక రకితె తతుత్ మెన, జేలితె అనెన్ గలిలయ్,”మెన పెసుత్ స్ సంగిలన్.

22జాకయ్అగిపప్ రానొ,ఆఁవ్సొంతజోచితగు సూనుక అంక ఇసుట్ మ్,మెనసంగిలన్,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 తెన్జా కెర, వెసిల. పవులుక కడ ఆనమెన పెసుత్ స్
ఆడ దెతికయ్, కడ ఆనల్.
* 25:8 25:8 వెలొల్ రానొచి, రానొచి. † 25:10 25:10 సీజరు వెలొల్ రానొ, మెలె వెలొల్ రానొ, రోమ్ పటున్మ్ తె తాఈంజ ‘బారికుల్’
చిపుసత్కుమ్ తె సంగిల పదేసిమ్ లు ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్. రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క వెలొల్ ,జో.
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24తెదొడి,బెరతిలసకపెసుత్ స్ “ఓరానొజలొఅగిపప్, ఇనెన్అయ్ లసఎతిక్జిన,ఈంజొమానుస్క తుమ్
దెకితసు. ఇనెన్చి రిసొ జా సుటుట్ యూదుల్ ఎతిక్జిని, యెరూసలేమ్ తె కి ఇనెన్ కి, అంక బలవంతుమ్
కెర, జో అనెన్ జింక కిచొచ్క? మొరుస్! మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల. 25 గని, ‘మొరి సిచచ్ జతి కేన్ నేరిమ్ కెరె
నాయ్’ మెన అంక డీసిలి, చి ఈంజొ, సరు వెలొల్ రానొ సొంత అంచి తగు, సూన తీరుప్ కెరుస్, మెన
కోర్ ప జతికయ్, దసిస్ జలె, జో తెయి రోమ్ తె తుక తెదయిందె మెన, ఇనెన్క ఒపప్నల్య్. 26 గని, ఇనెన్చి
రిసొఅంచొ సరు పబుక దెతి రిసొకిచొచ్ నేరిమ్రెగుడుక నేనఅసిస్; కిచొచ్ నేరిమ్వయడిత్సినాయ్చిరిసొ
ఎతిక్చిమొకెమ్,ముకిక్మ్ క తుచిమొకెమ్,ఓఅగిపప్రానొ,జోకటీఁవొ కెరఅసిస్. కిచొచ్మెనమెలె, ‘జేఁవ్జోచి
కొడొ సూనెల్, ఆమ్ ఇనెన్క పరిచచ్ కెరెల్, ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ రుజుజ్ అమ్ చొ వెలొల్ రానొ సరుక రెగుడుక
జయెదె’. 27జలె, జేలి జలొ కేన్మానుస్క ఆరి, కిచొచ్ నేరిమ్ వయడుక నేన్ తె తెదవుక బెదితయ్నాయ్,
మెన ఆఁవ్ ఉచరసి”మెన ఇసి సంగిలన్.

26
అగిపప్ రానొచిమొకెమ్ పవులు సాచి సంగిలిసి

1తెదొడి, అగిపప్ రానొ పవులుక, “తుయిసొంత జబాబ్ దెంక తుక సెలవ్ దెతసి” మెలన్, చి పవులు
ఆతు తెన్ సయ్ న కెర, ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్.

2 “ఓ అగిపప్ రానొ, యూదుల్ కెరల్ నిందల్ ఎతిక్చి రిసొ తుచిమొకెమ్ ఆఁవ్ జబాబ్ దెంక సెలవ్ దొరుక్
జలిచి రిసొ అంక సరద్. 3యూదుల్ కెర రకల్ ఎతిక్, యూదుల్ చ తగుల్ ఎతిక్, తుయి జానిస్. జాకయ్,
తుయి ‘బమమ్ నెంతె అంచి సాచి సరిగా సూసుక’ మెన, ఆఁవ్ తుక జొకరసి. 4 ఆఁవ్ బాల తతె తెంతొ,
అమ్ చసొంతమానుస్ల్ తె కిఈంజయెరూసలేమ్పటున్మ్ తె కి,ఆఁవ్ కీసి జిలయ్గేయూదుల్ ఎతిక్జిన్
జాన్ తి. 5అమ్ చిమొతుత్ మ్ చ ఆగన్ల్ ఎతిక్జిన్ చి కంట నిదానుమ్ కెర ఆమ్ పరిసయుయ్ల్ బకి కెరి రితి
ఆఁవ్ ఇండిలిసి మెన జేఁవ్ అగెగ్య్ తెంతొ జాన్ తి. జేఁవ్ సతిత్మ్ సాచి సంగుక ఇసుట్ మ్ ఒతత్ జలె, ఇసి
సంగిత. 6అపెప్, జలె, కిచొచ్క అంక తగు కెర అసిత్ మెలె, అమ్ చపూరుగ్ మ్ చక అమ్ చొ దేముడు సంగిలి
కోడు ఆఁవ్ నంపజా దయిరిమ్తెన్ తిలి రిసొయి. 7జాకోడు సంగిలిస్ క ‘అమ్ క జెయిమ్జవుస్!’ మెన,
అమ్ చబారసెకుమ్ లుచయూదుల్రోజుకఅందరెమెదెద్నె నిదానుమ్తెన్బకి కెరతి. జేఁవ్కోర్ పజతిస్ చి
ఆసచి రిసొమెనఆఁవ్ నంపజతసిచి రిసొ, ఓరానొ,అంక నింద కెరతి. 8 ‘మొరల్సక దేముడు జియడత్య్’
మెన సంగిలె, కిచొచ్క తుమ్ ఎతిక్జిన్ నంప కెరుక నెతిరసు?

9 “అగెగ్యి, జలె, నజరేతు గఁవివ్చొయేసుక ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెనమానుస్ల్
సంగిలె, ‘అబదుద్ మ్’ మెన, మెనుస్ నిదానుమ్ ఉచర, ఆఁవ్ అగెగ్ నంపజలస్ క జలె అలల్ర్ కెరె తిలయ్.
10యెరూసలేమ్ తె జోవయింక *అలల్ర్ కెరల్య్. కీసి మెలె, వెలెల్ల పూజరుల్ చి సెలవ్ నఙన, పబుచయ్
జలమానుస్ల్ క జేల్ తె గలిలయ్, చి ‘మొరి సిచచ్ జతు’ మెన, ఆఁవ్ ఒపప్నల్య్. 11 ఎతిక్ సబగేరి గెచచ్
జోవయింక సిచచ్ల్ కెరె తిలయ్, చి ‘యేసుక రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ నెంజె మెన సంగ జోవయింక
దూసుప కెరు’ మెన, 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, 13ఓ రానొ, మెదెద్నె, పరలోకుమ్
తెంతొ చి ఏక్ వెలిల్ ఉజిడి దెకిలయ్. పొదుద్ చి ఉజిడ్ చి కంట వెలిల్ ఉజిడి. అంచి సుటుట్ నంత, అంచి తెన్
పయానుమ్ కెరె తిలసచి సుటుట్ నంత డీస లగిలి. 14జా దెక, ఆమ్ ఎతిక్జిన్ ఎటొట్ సేడిత్కయ్, అమ్ చి
ఎబీ బాస తెన్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్య్, ‘సావులు, సావులు, అంక కిచొచ్క అలల్ర్ కెరసి? ఆఁవ్
సికడిత్సి తుయి నెస కెర, తుకయి తూయి నొపిప్ కెరంతసి?’, మెన సంగిలన్. 15 ‘తుయి కొనొస్, పబు?’
మెనపుసిలయ్, ‘తుయిఅలల్ర్ కెరొయేసు అఁవివ్. 16తుయిఉటట్ , టీఁవొజ. కిచొచ్క తుక అపెప్ డీస అసిస్
మెలె, అంచ కమొ కిచొచ్ దెక అసిస్స్ గే అనెన్ కిచొచ్ అంచ కమొ తుయి దెకితె గే, జా ఎతిక్చి రిసొ తుయి

* 26:10 26:10బారికుల్ 9 అదయ్యిమ్.
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సాచిసంగుకమెన,తుక ఆఁవ్ నిసానతెదయ్ తసి. 17యూదుల్ చిఅతిత్ కి,యూదుల్ నెంజిలసచిఅతిత్ కి,
తుయిఅలల్ర్సేడెల్ కి,ఆఁవ్తుక రచిచ్ంచుప కెరిందె. యూదుల్నెంజిలసతెతుకతెదయ్ తసి. 18జేఁవ్గుడిడ్
జల రితజా తిలె కి, దెక, అందర్ బుదిద్ ముల,ఉజిడ్ బుదిద్ జా, సయ్ తాన్ చి సేవ కెరుక ముల, దేముడుచి
సేవ కెరు’మెన, ‘జేఁవ్ కెరల్ పాపల్పుంచిజతుచిఅంక నంపజాసుదిద్ జలఅనెన్మానుస్ల్తెన్,జోవయింక
కి టాన్ దొరుక్ జవుస్’మెనతుక ‘జొయియ్ అంచిసాచి సంగుస్’మెన, తుకయ్ఆఁవ్ తెదయ్ తసి.”,మెన
అంక పబు తెదొడి సంగిలన్.

19 “జాక, ఓ అగిపప్ రానొ, పరలోకుమ్ చొ పబు జా దీసి దెకయ్ లిస్ క సూనయ్ లిస్ క నే పిటట్య్ తె
నిదానుమ్ కెర, 20 తొలితొ దమసుక్తె, పడొత్ యెరూసలేమ్ తె, పడొత్ ఒండి యూదయ పదేసిమి, పడొత్
యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్ లుతె గెచచ్, ఒతత్ కి, తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్ జా ముల,
దేముడుక తుమ్ నంపజా మారుస్ప జలిస్ క రుజుజ్ జతి రితి సతిత్మ్ ఇండ మెన, బోదన కెరె తిలయ్.
21జాకయ్,యూదుల్ దేముడుచి గుడితె అంక దెర, అంకమారుక కుట కెరల్.

22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక తోడు తతత్య్ చి రిసొ, బాల వెలొల్ ఎతిక్జిన్ 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 సంగితసిమెలె, సెమల్ సేడ కీసుత్ మొరుక అసెస్, చి అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తసక జోమొదొల్ సుదొ
జయెదె, చి అమ్ చ యూదుల్ క కి, యూదుల్ నెంజిలసక కి జోచి ఉజిడి జో దెకయెదె, మెన, పూరుగ్ ల్
సంగిలి కోడు”మెన పవులు సాచి సంగిలన్.

పెసుత్ స్, పవులు, అగిపప్ లటట్బిల్సి
24పవులు దసిస్సాచిసంగితెతతికయ్, 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. 26రానొక పుసు. ఈంజ ఎతిక్ జోక ఎరెక్, చి దయిరిమ్ తెన్
జోవయించిమొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్ గుటుట్ చి నెంజె. జో కి ఈంజ ఎతిక్ కచితుమ్ సూన
తయెదె”మెన, పవులు సంగ, 27రానొచి పకక్ పసల్, “రానొ జలొ ఓ అగిపప్, ‘జరుగ్ జయెదె’మెన అమ్ చొ
దేముడుచి కబురుల్ సంగితసపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ ల కొడొ తుయి నంపజతసి గే? తుయి ‘నంపజతయ్’మెన
జాని” మెన, పవులు సంగిలన్. 28 అగిపప్ పవులుక, “అంక బే బేగి మారుస్ప జా నంప జవుస్, మెన
తుయి ఉచరసి గే?” మెన పుసిలన్, 29 పవులు, “బే బేగి జవుస్, ఆలిస్మ్ జవుస్, గని ఎకిక్ తుకయి
మెనినాయ్. ఆజి అంచి కోడు సూన్ తస ఎతిక్జిన్ కి ‘ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ క పిటట్వ, అంచి రితిజామారుస్ప
జతు!’ మెన ఆస తెన్ దేముడుక ఆఁవ్ పారద్న కెరసి”మెన, పవులు రానొక సంగిలన్.

30తెదొడిరానొ, పేలిక్స్, బెరీన్కే, చిజోవయింతెన్ వెస తిలస ఎతిక్జిన్ ఉటట్ , కెర, 31బార్జా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్మొరి సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ జవుస్, జేలి జతిస్ చి ఎదిలి
తపుప్ జవుస్, కిచొచ్య్ కెరె నాయ్”మెన సంగిల. 32చి పెసుత్ స్ క అగిపప్ రానొ, “ సరు వెలొల్ రానొసొంత
అంచి తగు సూన్ సుమెనఈంజొమానుస్ సంగితొనాయ్జలె, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరుక జతి!” మెనసంగిలన్.

27
రోమ పటున్మ్ తెపావులీంసి పయానుమ్ గెచుచ్క దెరిల్సి

1 అమ్ ఇటలీ దేసిమి పయానుమ్ గెచుచ్క మెన అదికారుల్ సంగితికయ్, పవులుక చి అనెన్ జేలి
తిలసక, ఔగుసుత్ వెలొల్ రానొచిమెలి జమానుల్ తె,పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యూలిమెలొఎకిక్లొచి అతిత్
సొరప్ కెరల్. 2తెదొడి, వేర దేసిమ్ చిఅదముతిత్య పటున్మ్ చి ఓడ ఆసియాపదేసిమ్ చ రేవుల్వాట్ 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, చియూలి, పవులుక చెంగిల్ దెక,జోచ
ఒతత్చ గోతుసుదల్ తె జో గోత్ గెచచ్ ఇదిల్ పుండ సుకుక్మ్ జంక మెన, సెలవ్ దిలన్. 4పుండ, ఓడతె
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అనెన్ వెగ, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఉతత్ర పకక్ గెచచ్, తెదొడి పడమర పకక్ గెచచ్, కుప డిబబ్క జీనల్మ్. కుపక వేర
పకక్ గెతమ్, జలె, వాదు అలల్ర్ కెరి. 5ఒతత్ తెంతొ, కిలికియచి పంపూలియాపదేసిమ్ లు సొడి ఓడ తెన్
గెచచ్ గెచచ్, లుకియ పదేసిమ్ చి మూర రేవుతె ఉతిత్రల్మ్. 6 ఇటలీతె గెతి అలెకస్ందియ పటున్మ్ తెంతొ
చి ఓడ ఒతత్ తతికయ్,జాఓడతె వెగ గెచుచ్క జయెదెమెనపుంజెక్ 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 వాదు పూరి అడుడ్ కెరికయ్, దచెచ్న పకక్ గెచచ్,
కేతు డిబబ్చి సలోమ్నేమెలి కొసస్క కసట్నె జీన, 8 కేతుచిలాసేయపటున్మ్ చిపాసి తిలి ‘సూటి రేవుల్’మెలి
టాన్ తెపాఁవిలమ్.

వెలిల్ వాదు అలల్ర్ కెరిల్సి
9 ఒతత్ సగుమ్ దీసల్ తిలమ్, చి చువెవ్ తతి అమ్ చి పండుగు కేడిత్కయ్, చలిల్ పొది పాసి జెతయ్, చి

జాపొదిచివాదుక ఒతత్ ఓడతె గెచుచ్క పమాదుమ్ చి రిసొ, 10 “గోతుసుదల్,అమ్అపెప్బార్ జలె, ఓడక,
సామన్ క, చి అమ్ క పమాదుమ్, ఒగగ్ర్ నసుట్ మ్ జమ్ దె మెన దెకితసి” మెన, పవులు జాగర సంగిలన్.
11 గని పవులు సంగిలిస్ క పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ విలువ నే దెకితె, ఓడ ఇండయ్ తసచొ ఎజొమాని,
అనెన్ ఓడచొ ఎజొమాని దొగులచి కోడు సూనల్న్, చి 12 “ఈంజ రేవుతెవాదు సరిగా అడుడ్ జయెనాయ్చి
రిసొపమాదుమ్”మెనఓడతె తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సంగ, “ఏక్ వేల కేతు డిబబ్చి పీనిక్స్ మెలి అనెన్క్
రేవుతె పాఁవిలె, ఇదిల్ వేర దికుక్క మొకెమ్ జతయ్ మెలె, రుతి దికుక్కచి వాయవ దికుక్కచి చలిల్ పొది
ఒతత్ రకిలె చెంగిల్ కిచొచ్గె”మెన సంగిల.

13 తెదొడి, దచెచ్న పకక్ తెంతొ ఉలుల్ వులుల్ లన్ వాదు కెరికయ్, ‘అపెప్ బార్ జలె చెంగిల్ కిచొచ్గె’ మెన,
ఓడక టీఁవొ కెరి లంగరు మెలి ఇనుము సామన్ సముదుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఇండవుక దెర, కేతు డిబబ్చి
గటుట్ క పాసి గెచచ్ తా, ఇండయ్ తె తిల. 14 గని ఈసానయ్మూల పకక్ తెంతొ జెతికయ్ వెలిల్ వాదు బుఁయి
పకక్ తెంతొ వీరుక దెరిల్, 15చి జావాదుక నెత కెర, ఓడ పసుల, వాదు గెతి దికుక్తె పెలిల్ జలి. 16తెదొడి,
కీసి గే, కౌదమెలి ఇదిలిసి డిబబ్చి గటుట్ తె జా కెర, ఓడ పడొత్ కడ దోనిక కసట్నె ఓడతె వెగడల్మ్. 17డిటుట్ మ్
జవుస్ మెన, డిటుట్ మ్ వాలివొ తెన్ ఒండి ఓడక బందిల. తెదొడి, సూరి మెలి ఇసక్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జలె
టకుక్న దెరన గెలెదె మెన బియఁ కెర, ఓడ తిరీమ్ ఉటట్ గెసుస్ మెన, జేఁవ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ 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,బాలవెలొల్ ,సొంతయ్బెద,ఓడఇండయ్ తిసామన్ కిఉకుక్ల సముదుమ్ తెగలిలమ్. 20ఒతత్
తెంతొ,వాదుపానిగటిట్ఙజతికయ్,ఒగగ్ర్ దీసల్జలిపొదుద్ డీసెనాయ్,సుకక్ల్డీసిత్ నాయ్,చిరచిచ్ంచుప
జతి దయిరిమ్ ఎతిక్జిన్ కపూరి గెలి.

21 జేఁవ్మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ చువెవ్ తతికయ్, పవులు జోవయించి నెడిమి పురె జా, “ఆఁవ్ తెదొడి
సంగిలిసి సూన్ తద్ జలె, కేతు తెంతొబార్ జతద్ నాయ్,ఈంజ నసుట్ మ్ కసుట్ మ్ సేడత్ద్ నాయ్. 22ఈంజ
ఓడపాడ్జా గెచెచ్దె, గని కేన్మానుస్మొరుస్ నాయ్, అపెప్ తుమ్ దయిరిమ్తెన్తామెన ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగితసి. 23 కీసి జాని మెలె, ఆజి రాతి, ఆఁవ్ నంపజలొ దేముడుచి దూత ఎకిక్లొ జా కెర, అంచి పాసి
టీఁవ, 24 అంక, ‘పవులు, తుయి బి నాయ్. తుయి కచితుమ్ * సర్ చి పాసి టీఁవ జా జోక తుచి తగు
సూనయ్ తె. పడొత్ ,ఈందె తుచి తెన్ ఓడతె గెతస కి తుచి తెన్ రచిచ్ంచుప జతు దేముడు తుక వరుమ్దా
అసెస్ మెన,’ దూత అంక సంగిలన్. 25జాకయ్, గోతుసుదల్, తుమ్ దయిరిమ్తా. అంక కబుర్ సంగిల్
రితి కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని మదెనె, కేన్ జవుస్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జంక
అసెస్” ఇసి పవులు సంగిలన్.

ఓడ డిబబ్చి గటుట్ తె పెలిల్ జలిసి

* 27:24 27:24 వెలొల్ రానొచి.
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27 చొవద్ పొదుల్ గెతికయ్, అందరె, అదియ సముదుమ్ తె అమ్ చి ఓడ ఇండ నే ఇండిలి రితి జా
తిరీమి గెతె తతికయ్, ‘అమ్ బుఁయికపాసి జెతసుమ్ కిచొచ్గె’మెన, ఇండయ్ తసక అజజ్ అయ్ లి. 28చి
‘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. 29తెదొడి, “పతల్ తె పెలిల్ జలె అలల్ర్ జమ్ దె”
మెన బియఁ కెర, ‘ఓడ టీఁవొ కెర’ మెన, ఓడచి పడొత్ పకక్ తెంతొ చెతత్ర్ లంగరుల్ సముదుమ్ తె బుడడ్వ
తా, “కెదొడ్ క రాతి పాయదె.” మెన పారద్న కెరె తిల. 30మదెనె, ‘ఓడక ముల దోనితె వెగ బయిలె బార్
జమ’మెనఓడ ఇండయ్ తస, ఆరిక “ఓడచిపురెతొచ లంగరుల్ బుడడ్య్ తసుమ్”మెనసంగ, లుంకచోరు
ఓడచి దోని ఉతవ దిల. 31జా పవులు దెక కెర, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క చి జమానుల్ క, “ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్ ఓడతె తిలెకయ్ రచిచ్ంచుప జసెత్”మెన సంగిలన్. 32చి దోనిచవాలివొ జమానుల్ సుదల్ సింద,
దోనిములయ్ ల.

33 కుకుడొ వాఁసెనె, “అపెప్ చొవద్ పొదుల్ జయెదె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ తా చువెవ్ అసుస్స్.
34జాకయ్,అనిన్మ్కాసతుత్ జా. తుమ్ కిచొచ్య్నసుట్ మ్నేజసెత్ రచిచ్ంచుపజసెత్,చితుమ్ క సెకితయెదె.
జేఁవ్ క కి పవులు బలవంతుమ్ కెర, 35పోడియొదెర, ఈంజ అనిన్మ్ దా దయ కెరల్చి” మెన, దేముడుక
జొకర కెర, ఏక్ గండ మోడ కంక దెరల్న్. 36 జేఁవ్ దెక, 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 చిబుఁయి గె?’ మెనచినితినాయ్, గని ఏక్ రేవుతిలిసిచి
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 చవాలివొబొడుగ కెర,ఓడకపురెతతిఇదిలిసితెరవెగడ,ఒడుడ్ పకక్ గెచుచ్క దెరల్మ్. 41సముదుమ్
తెడిచి ఏక్ డిబబ్తె ఓడ పెలిల్ జా, దెరన గెలి. పురెతొ పకక్ టకుక్న డిబబ్తె వెస గెలి, పడొత్ పకక్ కెరట్ల్
పెటిత్కయ్, ఓడ బదద్ల్ జా గెలి.

42 “ఏక్ వేల ఒడుడ్ తె పుంగ ఉటట్ నిగుల” మెన, జేలి తిలసచి రిసొ జమానుల్ సుదల్ ఉచర, మారుక
ఉచరల్, గని, 43 ‘పవులుక మొరుక జయె నాయ్’ మెన, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ అడుడ్ కెరొల్ .
“పుంగితస, సముదుమ్ తె డేఁవ ఒడుడ్ తె పుంగ, చి 44పుంగుక నేనల్స ఓడచ డండల్ బలల్లు దెర, ఒడుడ్ తె
పాఁవ”మెన ఆడ దిలన్, చి కో నే పిటెత్, ఎతిక్జిన్ పమాదుమ్ తెంతొ ఒడుడ్ తె జీనల్మ్.

28
పవులుక అయిచడెల్కి చెంగిల్ తిలిసి

1ఆమ్ఎతిక్జిన్పమాదుమ్నెంతెబుఁయెయ్పాఁవిలె,జాడిబబ్కమెలితేడిబబ్మెనచినిలమ్. 2మెలితే
డిబబ్చమానుస్ల్, జలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ మరియాద కెర, ‘పాని జా చలిల్ కెరికయ్’, అమ్ క ఆగి
లావ దిల.

3జాఆగిచి రిసొపవులు దొనిన్దారు కుడవఆగితె గలెత్ తతికయ్,ఒగగ్ర్ విసుస్మ్దెతిఅయివేడికబార్
జా, పవులుచి అతిత్ చడ టకుక్న జలి.

4జోచి ఆతు తెంతొ అయి ఒడొయ్ జా అసెస్ మెన జేఁవ్ మెలితే డిబబ్చ మానుస్ల్ దెక కెర, “ఒహొ,
ఈంజొ మానుస్ అతయ్ కెరొసొ జా తయెదె. సముదుమ్ తె నే మొరెల్ కి, ఇనెన్చి పాపుమ్ క మొరుక అసెస్,
కిచొచ్గె” మెన సంగిల. 5 పవులు, మాతుమ్, ఆతు వీర దెతికయ్, అయి ఆగితె సేడిల్, చి పవులు కిచొచ్
పమాదుమ్ జయెనాయ్. 6 “ఈంజొ పుల గెచచ్ టకుక్న జా సేడమొర గెచెచ్దె” మెన ఉచరల్, గని ఒగగ్ర్
సేంపు రకిలెకి, కిచొచ్ జయెనాయ్మెన దెక కెర, “ఒహొ,ఈంజొ దేముడు జా తయెదె”మెనఉచరల్.

7 ఒతత్ అమ్ తిలిస్ క పాసి, జా డిబబ్ దేసిమ్ క వెలొల్ జలొ పొపిల్ మెలొసొక బుఁయి తిలి. జో పొపిల్ తెన్
దసుస్ల్ జతికయ్, అమ్ క తిరతి ఒగగ్ర్ మరియాద కెరల్న్. 8జోచొ అబొబ్స్ క జొరొజ్ , చి పెటిట్ దెర తిలిచి
† 27:39 27:39రాతిపాయితికయ్



బారికుల్ కమొ 28:9 264 బారికుల్ కమొ 28:27

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. 10జాకయ్ 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 తెపావులీంసిపాఁవిలిసి
11జా తినిన్ జొనొన్ గెతికయ్, ఒండి చలిల్ పొది జా డిబబ్తె తిలి ఏక్ ఓడతె వెగ, బార్ జలమ్. జా

ఓడ అలెకస్ందియ పటున్మ్ చి. జా ఓడచి బోడితె ‘కలవ్ల్ దేవతల్’ మెన బొమమ్ల్ తిల. 12 జలె, జా
ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద ఉత, తిరతి తిలమ్. 13ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ వంకిడి వాటు బుల, రేగియు మెలి
రేవుతెపాఁవిలమ్. ఏక్ దీస్ గెతికయ్, దచెచ్న పకక్ తెంతొ చివాదు కెరిల్, చిఅనెన్క్ దీసిపొతియొలీ రేవుతె
పాఁవిలమ్. 14 ఒతత్ ఉతిత్రెల్, నంపజల బావుడుల్ తిల, చి “సతుత్ పొదుల్ అమ్ చి తెన్ తా” మెన బుకారల్.
జా సతుత్ పొదుల్ గెతికయ్,బార్జా, రోమ పటున్మ్ తె గెలమ్.

15ఒతత్ రోమకపాసిఅయ్ లె, నంపజలబావుడుల్ అమ్ క “జాఅసిత్”మెనసూనతా, దసుస్ల్ జంకమెన,
రోమక రమారమిదొనిన్ 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 దయిరిమ్ జలన్.
16 తెదొడి, ఆమ్ రోమతె పాఁవిలి పొది, పవులుక జేల్ తె గలిత్ నాయ్, గని ఇసుట్ మ్ అయ్ లిస్ తె జో జింక
సెలవ్ దా, జమాన్ ఎకిక్లొక రకయ్ ల.

17తిరతి గెతికయ్, పవులు ఒతత్చ యూదుల్ చ వెలొల్ సుదల్ క, అదికారుల్ క జోతె బుకారొల్ . జేఁవ్ ఒతత్
ఎకిక్తెబెదితికయ్,పవులుజోవయింక, “ఓబావుడుల్ ,అమ్ చయూదుల్ క కిచొచ్అలల్ర్ కెరినాయ్,అమ్ చ
పూరుగ్ ల్ చ విదల్ పిటట్వుక మెన ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరి నాయ్, గనియెరూసలేమ్ తె అంక జేలి కెర, రోమియుల్ చి
అతిత్ అంకసొరప్ కెర దిల. 18రోమియులు అంక పరిచచ్ కెర,అంచితగు సూన, ‘కిచొచ్మొరిసిచచ్ ఆనన్ తి
తపుప్ కెరెనాయ్’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 చయూదుల్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ కిచొచ్ విసుస్మ్నాయ్.

20 “తుమ్ క ఆజి కిచొచ్క ఇనెన్ బుకారల్య్మెలె, తుమ్ చి తెన్ దసుస్ల్ జంక, చి ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ తెన్
కిచొచ్కఅంకబందఅసిత్ మెలె,తెదయిందెమెనదేముడుఆమ్ఇసాయేలుల్ కసంగిలొరచిచ్ంచుప కెరొసొక,
ఆఁవ్ నంపజా జోవయించి రిసొ సాచి సంగిల్, రిసొయి.” మెన సంగిలన్. 21 జలె, జేఁవ్, “యూదయ
తెంతొతుచి రిసొకేన్ఉతల్జెతినాయ్,చిఇతత్ల్అయ్ లఅమ్ చయూదుల్కోయికి,తుచి రిసొకిచొచ్య్
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,జేఁవ్ సంగిలి దీసి,జోతిలిగెరిఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్యూదుల్అయ్ ల,చిపెందలెతెంతొసాంజ్
ఎద, దేముడుచిరాజిమ్ తెమానుస్ల్ బెదుక అవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలి చిసాచి సంగ, *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ చ కొడొ, పడొత్ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్
పూరుగ్ ల్ చిఅతిత్ సంగిలదేముడుచ కబురుల్ చ కొడొబెదవ,యేసుక ‘జొయియ్దేముడు సంగతిలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొ’మెన,బోదన కెరె తిలన్. 24జోవయింతెసగుమ్ జిన్జోసంగిలిసి నంప కెరల్, సగుమ్ జిన్ నంప కెరి
నాయ్. 25జేఁవ్దొనిన్ జటుల్ జా, ఎకిక్మెనుస్ నే జతెఉటట్ గెల. గని నే గెతెఅగెగ్యి, పవులు ఇసి సంగిలన్.
“యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చపూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు సరిగా అసెస్.
26 ‘అమ్ చ యూదుల్ తె గెచచ్ ఇసి మెన సంగ. తుమ్ సూన్ తె, గని కచితుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్.

తూమ్ దెకితె, గని కచితుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్! మెన సంగు. 27ఈంజేఁవ్ అమ్ చమానుస్ల్ 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 తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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పెటిట్ బేడు బందఅసెస్,జోవయించ కంగొడ్ బొయ్ రజాఅసిత్,జోవయించఅంకివొజేఁవ్డంకనఅసిత్.
నెంజిలె,అంకివొ దెకిత, కంగొడ్ సూన్ త, పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్ జోవయింక చెంగిల్ కెరి రితి
అంచితె జెత.’ మెన సంగిలి కోడు.

28 “జాకయ్, తుమ్ క, అమ్ చొ దేముడు దిలి రచచ్న యూదుల్ నెంజిలసక జో దా అసెస్. జెఁవివ్
సూనుల”మెన, పవులు సంగిలన్. 29 †పవులు ఇసి సంగితికయ్,యూదుల్, ఎకిక్ మెనుస్ నే జతె, దొనిన్
జటుల్ జా, ఉటట్ గెల.

30 పవులు, సొంత గేరు నఙన అదెద్ దా దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ జితె తా, కో అయ్ లె కి మరియాద కెర,
31దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొ, పబు జలొయేసుకీసుత్ చి రిసొ, కో అడుడ్ నే కెరె, ఎదారుద్ మ్ సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరె తిలన్.

† 28:29 28:29 గీకు బాస తెన్ ‘బారికుల్’ చిమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 29 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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రోమియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్.
బారిక్ జలొ పవులు రోమ్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 రోమ్ పటున్మ్ తెచ దేముడు పేమ కెరల్ జోచి సుదిద్ జా జోచయ్ జంక మెన, జో నిసాన బుకారల్

మానుస్ల్ క, యేసుకీసుత్ క *గొతిత్ సుదొ జలొ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్. దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ జోచొ బారికి జంక మెన, యేసుకీసుత్ అంక నిసాన బుకారా అసెస్. ఈంజయి కామ్
అంక సొరప్ దా అసెస్. 2ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ తెదవుక మెన అగెగ్యి తెంతొ జోచ కబురుల్ సంగిలసచి
అతిత్, జో రెగడ్య్ లి జో దిలి దేముడుచి కొడొతె పమానుమ్ సంగ తిలన్. 3 సుబుమ్ కబుర్ మెలె, జో
దేముడుచొ ఎకిక్పుతుత్ స్ చి రిసొచి కబుర్. జోపుతుత్ స్ క ‘మానుస్’మెనదెకిలె,అమ్యూదుల్ చొదావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. 4అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ , జోమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్
రిసొ దేముడుచి పూతుత్ మెన దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ రుజు కెరనల్న్. 5 జలె, ఎతిక్
దేసిమిజోక నంపజాజోచికోడు నిదానుమ్ కెరజోచినావ్ గవురుమ్ కెరుమెనమానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ త జోచబారికుల్ అమ్ జంక మెన,జో పబు జోచి దయఅమ్ క దా అసెస్. 6యేసుకీసుత్ చ సొంత
మానుస్ల్ తూమ్ కి జంక మెన, జేఁవ్ తెన్ బెదుక మెన వేర వేర దేసిమ్ లుతె తుమ్ క కి దేముడు బుకారా
అసెస్.

7అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
రోమియుల్ క దెకుక మెన పవులుచి ఆస

8తొలితొ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ †యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర అంచొ దేముడుక అంచి సరద్
ఆఁవ్ సంగితసి. పబుచి ఉపిప్రి తుమ్ రోమియుల్ తుమ్ చి నముకుమ్ తిలిస్ చి రిసొ ఒండి లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ సూన అసిత్. 9జోచొపుతుత్ స్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెరొ దేముడు
అంచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ పారద్న కెరి పొది, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ తుమ్ చి రిసొ జోక ఆఁవ్
సంగితసి. 10తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ పారద్న కెరిస్ తె ఏక్ కిచొచ్ మెలె, జోచి దయ తిలె, కీసి గే తుమ్ తె ఆఁవ్
అపెప్ జెంక వాట్ దెవుస్ మెనయ్ ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. 11 తుమ్ చి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరి రితి తుమ్ క కిచొచ్
జవుస్ ఆతమ్సెకి దొరుక్ కెరి రితి కిచొచ్ జవుస్ కామ్ క జెతిసి కెరుక మెన, తుమ్ క దెకుక తుమ్ తె గెచుచ్క
అంక ఒగగ్ర్ ఆస. 12 తుమ్ చి ఆతమ్క డిటుట్ మ్ కెరుక మెన సంగిలె, తూమ్ కి ఆఁవ్ కి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
నముకుమ్ దెకిలె అనెన్ సరద్ దయిరిమ్ జమ్ దె.

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
మెనఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచర అసిస్, గని అపెప్క అంకవాటు 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.

నముకుమ్వాట్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జతయ్

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతి జలొ రితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:8 1:8మెలె, యేసుకీసుత్ జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ వయ
గెచచ్య్ లి రిసొ ‘జొయియ్ మదెనె జతికయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్సి అమ్ చ పారద్నల్ సూనెదె’ మెనయ్, జయి దయిరిమ్ క
యేసుకీసుత్ చి నావ్ దెర పవులు దేముడుక పారద్న కెరయ్, ఆమ్ కి జోవయింక పారద్న కెరుక జతయ్. ‡ 1:14 1:14 గీసు దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ క మెనుక జతయ్, గని పవులు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ పొదులె, యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్జిన్ క కి ‘గీసు దేసిమ్ చక’ మెనుక ఏక్
అలవాట్ తిలి.
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16 సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంక కిచొచ్ లాజ్ నాయ్. సుబుమ్ కబుర్ చి ఉపిప్రి అంక పూరి దయిరిమ్.
§నంపజతొఎతిక్మానుస్పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరిరిసొదేముడుచిసెకిసుబుమ్కబుర్తెయిఅసెస్.
జారచచ్న కీసుత్ క నంపజతసఎతిక్జిన్ క, *తొలితొయూదుల్ క,పడొత్ యూదుల్నెంజిలసక. 17దేముడుచి
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 ఎతిక్మానుస్చి ఉపిప్ర్ జోచి కోపుమ్జో 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 జయెదెమెలె, జో దేముడుచి రిసొ జేఁవ్ జానుక జతిసి
ఎతిక్ జోవయించి పెటిట్ జాన్ తి. కీసి మెలె, జొయియ్ సొంత జోవయింక దెకవ అసెస్. 20 కీసి మెలె, జో
నే డీసొత్ సొ కీసొ అసెస్ గే, మెలె జోవయింక ‘కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి సెకి అదికారుమ్ జోకయ్ అసెస్.
జొయియ్ దేముడు’ మెలి రుజుజ్ లోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ, జో తెయార్ కెరిల్స్ ఎతిక్తె సొసుట్ మ్ డీసత్య్,
చి తెదొడి తెంతొమానుస్ల్ పూరి చిన అసిత్. జాకయ్, పబుచిమొకెమ్ “నేనుమ్” మెనుక నెతిరి. 21 దసిస్,
జోవయింక ‘జొయియ్దేముడు’మెనజేఁవ్జానెల్ కి ఒపప్న్ తినాయ్,జోకగవురుమ్దెకితినాయ్,జోదిలిస్ క
‘తుయి దిలది’ మెన ఒపప్న్ తి నాయ్, జోక సరద్ సంగితి నాయ్, గని వెరి బుదిద్ జల, చి బుదిద్ నెంజిల
జోవయించ పెటిట్ అందర్ జా గెల. 22 ‘జాన్ లమానుస్ల్ ఆమ్’ మెననయి జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస జా గెల.
23 అనెన్, నే మొరొ కెఁయఁక తెఁయఁక జీవ్ తతొ దేముడుక ముల దా, మాములుమ్ మొర మానుస్ల్ చి
రూపుమ్ చ, పిటట్ల్ రూపుమ్ చ, జంతువుల్ రూపుమ్ చ, అయివొ రూపుమ్ చ బొమమ్ల్ క ఇసుట్ మ్ జా,
దసచకయ్జొకరుక దెరల్.

24జాకయ్ దేముడు జోవయింక కిచొచ్ సిచచ్ దిలన్ మెలె, “జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ రితి ఇండ లంజె
కమొతెపూరి గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొజోవయించ 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.

26జలె, ‘జెరమ్య్ లొసొకముల 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 జతిస్ములదా,జోవయించ తేర్ బోదల్ తెన్ లంజె జంక దెరల్. 27జోవయించమునుస్బోదల్
కి దసిస్, తెరిన్ తెన్ చెంగిల్ జితిసి ముల దా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పూరి వెరి ఆస జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
లంజె వెటాక్రుమ్జా,జోవయించ ఆఁగ్ తె ఆతమ్ల్ తెజోవయించిజాపాపుమ్ కెలచి,పాడ్ జల.

28 అనెన్, దేముడుక ‘అసెస్. జొయియ్ దేముడు’ మెన జేఁవ్ ఒపప్నుక నెస కెర జోక పఁవిస్ల్ రిసొ,
కామ్ క నెంజిలి బుదిద్తె,పొరపాట్ ఇండితిస్ తె జోవయింక జోసొరప్ కెర దిలన్. 29జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్
బెరిల్ మెలె, ఎతిక్ రగల్ పాపుమ్ బుదిద్ , పాపుమ్ కమొ, అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జతిసి. కుసిస్దుమ్
§ 1:16 1:16 మెలె, కీసుత్ కయ్ నంపజతొ ఎతిక్ మానుస్. యోహాను 1:12, 3:16, 18, 36. * 1:16 1:16 తొలితొ యూదుల్ క
అవ్ కాసుమ్ తంక చి పడొత్ కయ్యూదుల్ నెంజిలసక అవ్ కాసుమ్ తంక మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్. లూకా 24:47,
బారికుల్ 1:8, 13:46. † 1:17 1:17జోచి సతిత్మ్పునిన్మ్జోవయింక నంపజలసక దొరుక్ కెరన్ తికయ్అమ్ క అనెన్ బెదవంతయ్.
‡ 1:17 1:17 నెంజిలె ‘చిజా సతిత్మ్ పునిన్మ్ అమ్ క దొరుక్ జలె, అనెన్ నముకుమ్ పలొయ్ తయ్’. § 1:17 1:17 నెంజిలె “పబు
దెతి పునిన్మ్ జలస జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఇండుక”హబకూక్కు 2:4 దెక. * 1:18 1:18 సిలువతెయేసుమానుస్చి
పాపుమ్వయగెచచ్య్ లిస్ తె సయ్ తానుకమొరున్క జీనపాడ్ కెర అసెస్; ఎబీయుల్ 2:14. సయ్ తానుక జీనపాడ్ కెరిల్స్ తెన్ సయ్ తాను చి
సేవ కెరిసి ఎతిక్చి ఉపిప్రి కియేసు జీన పాడ్ కెర అసెస్.
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కి బెరిల్. జోవయించి పెటిట్ బెరు గోసల్, అతయ్ల్ కెరి బుదిద్ , కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి, మోసిమ్ కెరిసి,
కుసిస్దుమ్ఉచరిసి,దసబుదుద్ ల్ జల. జేఁవ్అనెన్ కీసచకజలమెలె,సొండెల్జలస, 30మానుస్ల్ కఆరిచ
నిందల్ సంగ, జోవయించి నావ్ పాడ్ కెరస, పరలోకుమ్ చొ దేముడుక విరోదుమ్ కెరస, అనెన్మానుస్ల్ క
నిసాక్రుమ్ కెరస, గవురుమ్ఉచరంతస, ‘అనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ గరచ్ కమొ కెరుమ’మెనఉచర కుటల్ కెరస,
అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు నే సూన్ తస జల. 31 జేఁవ్ బుదిద్ నెంజిలస, జేఁవ్ ఒపప్నిల్ కామ్ నే కెరస, పేమ
నేనల్స, కనాక్రుమ్ నేనల్స. 32 “దస కమొ కెరస, మొరి సిచచ్క విలువ జతతి” మెన దేముడు తీరుప్ కెర
అసెస్మెనజేఁవ్జానెల్ కి, దస కమొఇండితతి. చిదస కమొఅనెన్మానుస్ల్ ఇండిలె,మెనిస్తతి, ‘చెంగిల్’
మెంతతి.

2
దేముడుచి పునిన్మ్ చి తీరుప్

1జాకయ్, ఓమానుస్ కొనొస్ జలెకి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‘గరచ్’ మెన తీరుప్ సంగిలె, తుమ్ చసొంత
పాపల్ చి రిసొతుమ్ క కి జా తీరుప్ లయితయ్. మెలె,అనెన్కొల్ క ‘గరొచ్’మెనతీరుప్ సంగిలె, తుమ్ క తుమి
పాపుమ్ వయడత్సు. తూమ్ తీరుప్ సంగిలొమానుస్ కొనొస్ జలెకి, జో కెర తపుప్ల్ తె తూమ్ కి ఇండితసు.
2 ఆఁవ్ అగెగ్ రెగిడిల్ జాబిత తపుప్ కమొ కో కెరుల గే, దేముడు జోవయింక తీరుప్ కెర, సిచచ్ కెరుక ఒపప్న
అసెస్మెనజానుమ్. అనెన్,జోసతిత్మ్ చొజతయ్ చిరిసొజోకెరితీరుప్ సరిగచిమెనజానుమ్. 3ఓమానుస్
కో జలెకి, దస కమొకెరసకజోవయించిపాపుమ్ చితీరుప్ తుమ్ సంగిలె,తూమ్ కి దస కమొకెరెల్, దేముడు
దెతి సిచచ్ తుమ్ కయ్ పిటెట్దె మెన ఏక్ వేల ఉచరంతసు గే? 4నెంజిలె, ‘ఆమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి జోచి ఎదివాట్
దయఅమ్ చిఉపిప్రి అసెస్,చిఓరుస్పజాఅమ్ క చెమించుప కెరెదె’మెనతుమ్ క తూమ్ఉచరంతసు గే?
తుమ్ క ‘జోవయించపాపల్ఒపప్నములుత్ ’మెనయ్జోదేముడుజోచిదయదెకయ్ తయ్మెననేనుస్ గే?

5 తుమ్ చి రాడ్ జీవుక తుమ్ చ పాపల్ ములుక నెస కెర, జో దేముడు దెతి సిచచ్ తుమ్ క తుమి
ఆనన్ తసు. జా సిచచ్ కెఁయఁక లయెదె మెలె, ఎతిక్జిన్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ గే, బవుమానుమ్ గే దెతి జోచి
సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్ దీసికయ్. 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 కతొలితొయూదుల్ తె,పడొత్ *గీసు దేసిమ్ చతె కి,పాపుమ్ఇండితొ
ఎతిక్మానుస్క బాదల్ దుకుమ్ పిటెట్ నాయ్, 10తొలితొయూదుల్ తె, పడొత్ గీసు దేసిమ్ చమానుస్ల్ తె కి,
సతిత్మ్ ఇండితొ ఎతిక్మానుస్క ‘బవుమానుమ్’ మెన దేముడు జోవయింక జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె
బెదవ గవురుమ్దా, సేంతుమ్ దెయెదె.”

11 దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. 12అమ్యూదుల్ క జో దిల ఆగన్ల్ నేన్ తెయూదుల్ నెంజిలసతె కో
పాపుమ్ కెర తవుల గే, జేఁవ్ ఆగన్ల్ నెంతె తీరుప్ జా నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల, అనెన్, అమ్యూదుల్ జేఁవ్
ఆగన్ల్ జానుమ్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ జాన్ ల అమ్యూదుల్ తె కో పాపుమ్ కెర తవుల గే, ఆగన్ల్ చి తెడి అసిత్చి
జేఁవ్ ఆగన్లీజోవయించిఉపిప్రిసాచి జవుల, చిజోవయించిపాపుమ్ చి సిచచ్ జేఁవ్ వయుల. 13మోసేచి
అతిత్ దేముడు దిలఆగన్ల్ ఎకిక్ సూన్ తసయ్నాయ్, గనిజేఁవ్ఆగన్ల్ తెబెదితిబుదిద్ ఇండితసయికోజలె,
జోవయింకయ్ దేముడు జోవయించి పాపుమ్ నే వయడెత్ జోవయించి దయకయ్ ‘జోవయింక దొరుక్ జలి
పునిన్మ్ అసెస్’మెన దెకెదె. దెక జోవయించి సిచచ్ పిటట్యెదె.

14పడొత్ , యూదుల్ నెంజిలస, మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ నెంతె తిలె కి, ఒతత్చ ఆగన్ల్ జేఁవ్ నేన
తిలె కి, నేనజాన్ ల రితజాజేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ జేఁవ్ ఇండిలె, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జేఁవ్ కెఁయ నే సూనెల్
కి సదు నే కెరెల్ కి, జేఁవ్ ఆగన్ల్ జోవయించి పెటిట్ కామ్ కెరి రితి జతయ్. 15దొరుక్ జలి ఇండడి దెకయ్ త
* 2:9 2:9 ‘గీసు దేసిమ్ చ’మెన ఇనెన్ సంగిలె,యూదుల్ నెంజిలసక సంగితయ్.
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ఆగన్ల్ దేముడు కీసి మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగడ్వ అసెస్ గే, ‘దసిస్ ఇండుతు’ మెన జేఁవ్ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ జో రెగడ్ అసెస్ మెన రుజుజ్ జతయ్, అనెన్, ‘సతిత్మ్’ మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చినితిస్ తె, ‘పాపుమ్’ మెన
జేఁవ్ పాపుమ్ చినితిస్ తె కి రుజుజ్ జతయ్. అనెన్, జోవయింక జెఁవివ్ పరిచచ్ కెరన నిందల్ వయడనిల్ రితి,
నెంజిలె చెమించుప కెరనిల్ రితి, జోవయించ సొంత కమొ ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే జెఁవివ్ చినన ఒపప్నుల.
16అమ్సూనయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ ఏక్ బెదితయ్మెలె, జేఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెరంతిసి కెఁయఁకపూరి
జరుగ్ జయెదెమెలె, కీసుత్ జలొయేసుచి అతిత్ దేముడుమానుస్ల్ చి పెటిట్చ గుటుట్ ల్ తిలిసి ఎతిక్ తీరుప్ కెరి
జా వెలిల్ దీసికయ్, తెదొడ్ కయ్పూరి రుజుజ్ జయెదె.

యూదుల్ కమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
17 గని ఒతత్చ తుమ్ యూదుల్, ‘యూదుల్ ఆము’ మెనన, ‘ఆగన్ల్ రితి దేముడు అమ్ కయ్ దా

అసెస్చి రచచ్న జమ్ దె’మెనఆగన్ల్ కయ్నంప కెరసు జలె, ‘అమ్యూదులి దేముడు తెన్బెదఅసుస్మ్’
మెన గవురుమ్ ఉచరంతసు జలె, 18మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె తిలిసి ఎతిక్ వెలెల్ల మానుస్ల్
తుమ్ క సికడ అసిత్చి రిసొ, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే తుమ్ జానుస్. జలె, చెంగిల్
తిలిస్ తె గార్ తిలిసి నిస చెంగిల్ చి మెనిస్తసు జలె, 19 పడొత్ ‘గుడిడ్ జలసక వాట్ దెకయ్ తస ఆము’
మెన, ‘అందర్ బుదిద్తె తిలసకఉజిడిదెకయ్ తసఆము’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 నిజుమిఉచరెల్, 21వేరమానుస్ల్ క తుమ్ సికడత్స తుమ్ కయ్ తూమ్ కిచొచ్క సికడనుస్ నాయ్!
‘చోరుక నాయ్’ మెన తుమ్ బోదన కెరెల్ కి, చోరుస్ నాయ్ గే? 22 ‘లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెన సంగిలే కి
లంజెకమొ కెరసు గే? ‘బొమమ్ల్ క జొకరుక నాయ్, వెటాక్రుమ్!’ మెన ఒపప్నెల్ కి, గుడివొతెచ బొమమ్ల్
తుమ్చోర దెర గెతసు గే? తుమ్ఉచర. 23 ‘దేముడుమోసేచిఅతిత్ అమ్యూదుల్ కయ్జోచఆగన్ల్దా
అసెస్’మెన తుమ్ గవురుమ్ ఉచరనెల్కి, ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ నే కెరె దేముడుచి మరియాద కడ ఇండితసు
గే? 24 తుమ్ అమ్ చ యూదుల్ కి దస పాపల్ కెరసు. దేముడుచి కొడొతె పూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగిడిల్ రితి,
†“తుమ్యూదుల్ చ కమొచి రిసొ,యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ దేముడుచి నావ్ దూసుప కెరతి”.

25దేముడు దిల ఆగన్ల్ రితిపూరి తపుప్ నెంతె ఇండిలెకయ్ తుమ్యూదుల్ జోచయ్మానుస్ల్ జతి
గురుచి సునన్తిక విలువ తయెదె. గని జో దిల ఆగన్ల్ ఇండితిసి తుమ్ పిటట్వనెల్, జోచయ్మానుస్ల్ జతి
గురు దెకయ్ తి జా సునన్తి తుమ్ కెరన తిలె కి, నే కెరనిల్ రితి జయెదె. 26జలె, జోచి అఁగి జా సునన్తి నే
కెరనొల్ మానుస్ కో జలెకు దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండ ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి సతిత్మ్
నెరవెరుస్ప కెరిల్ రితి జలె, జో జా సునన్తి నే కెరనెల్కి, ఆతమ్కయ్ జో జా సునన్తి కెరనిల్ రితి జా అసెస్ మెన
జో దేముడు దెకె నాయ్ గే? దెకెదె. 27 దసిస్ జలె, యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ జోవయించి అఁగి జా
సునన్తి నే కెరనెల్కి, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి బుదిద్ ఇండితతి. అనెన్, తుమ్
యూదుల్ కమోసే తెన్జోచ ఆగన్ల్ దా తిలె కి, తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ ఆగన్ల్ చి కోడు నే కెరె పిటట్య్ తసు.
జలె, లోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క పబు పరిచచ్ కెరి వెలిల్ దీసి అయ్ లె, ఈంజ మదెనె పబుచి బుదిద్ ఇండిల జేఁవ్
యూదుల్ నెంజిలస తుమ్ క నేరిమ్ వయడత్ సాచుల్ జవుల. మెలె, జోవయింక తుమ్ క పబు తీరుప్ కెరెల్,
తుమితీరుప్ సేడపాపుమ్వయితె. 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
“కోనిజుమ్ చయూదుల్ జవుల?” మెనపుసిలె,ఆతమ్కయ్సుదిద్ జలొఎతిక్మానుస్. సతిత్మ్దెతిసునన్తి
కిచొచ్ మెలె, రెగడ్య్ లి ఆగన్ల్ చి రిసొ ఆఁగి కెరంతిసి నెంజె, గనిమానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జరుగ్ కెరిసి. జోవయించి ఆతమ్తె కో సుదిద్ జా జోచయ్మానుస్ల్ జా తవుల గే, జెఁవివ్ నిజుమ్ చయూదుల్
జవుల. జోచయ్ జలమానుస్ల్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్ మెలె, మానుస్ల్ దెతి గవురుమ్ నాయ్, గని దేముడు
దెతి గవురుమ్.
† 2:24 2:24యెసయాపుసత్కుమ్ 52:5,యెహెజేక్లు 36:22.



రోమా 3:1 270 రోమా 3:14

3
దేముడుచి సతిత్మ్ గెచెచ్ నాయ్

1జలె, వేరమానుస్ల్ క చి కంట అమ్యూదుల్ క కిచొచ్ జీనిల్ వరుమ్అసెస్ గే? నెంజిలె,అమ్యూదుల్
జలి చినన్ తి సునన్తి కెరంతిస్ తె కిచొచ్ లాబుమ్, కిచొచ్ విలువ అసెస్ గే? 2అమ్యూదుల్ క లాబుమి,
దేముడుతొలిసంగిలపమానల్దేముడుచ కొడొఅమ్యూదుల్ చిఅతిత్ జోసొరప్ కెరదాఅసెస్,జాకఅమ్
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 సతిత్మ్తయెదె. దేముడుచి కొడొతెపూరుగ్ మ్జోవయించి రిసొజొయియ్
రెగడ్య్ లి రితి;
*“తుచ కొడొ నెరవెరుస్ప జతిస్ తె తుచి సతిత్మ్ రుజుజ్ జయెదె,
చిమానుస్ల్ తుక పరిచచ్ కెరెల్ తుయి జీన్ తె”.

5 గని అమ్యూదుల్ చి పాపుమ్ చి రిసొ అమ్ వెటాక్రుమ్ నిసాక్రుమ్ జా అసుస్మ్. జో దేముడుచి
సతిత్మ్,మాతుమ్,జోకగవురుమ్ఆన్ తయ్. జలె,అమ్ చిపాపుమ్ క దెకిలె,జోచిసతిత్మ్ క దెకిలె,జాతేడ
డీసిత్స్ తెజోకయ్గవురుమ్జెతయ్జలె,అమ్కిచొచ్ఉచరుక? ‘అమ్పాపుమ్కెరిస్చిజోసతిత్మ్ కెరిస్ చి
తేడ దెకిలె జోచి గవురుమ్ డీసత్య్ చి రిసొ అమ్ చి పాపుమ్ తె జోకయ్ లాబుమ్’ మెన, జవుస్, ‘అమ్ చి
పాపుమ్ చిరిసొజోఅమ్ క సిచచ్ కెరుక బెదెనాయ్’మెనఅమ్ఉచరుక గే? మానుస్ల్ చిపాపుమ్బుదిద్కయ్
మానుస్ ఇసి ఉచరుక జయెదె. 6 దసిస్ ఉచరుక నాయ్. ‘ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క ఆకర్ క పరిచచ్
కెర తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ దెయిందె, బవుమానల్ దెయిందె’ మెన జో ఒపప్న అసెస్. జలె, అమ్యూదుల్ చి
పాపుమ్ క ‘కిచొచ్ నెంజె’మెలిరితిజోదెకితొజలె,ఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్ క కో కీసి సతిత్మ్ చితీరుప్ 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 జవుస్మెనయ్పాపుమ్ కెరుమ’మెంతె సగుమ్ జిన్. అమ్ క “జేఁవ్ కి దసిస్ సంగితతి”
మెన,అమ్ చిమరియాద కడన్ తి రితి సగుమ్జినిఅమ్ క నింద సంగితతిమెనతుమ్జానుస్. జలె, జేఁవ్
దసిస్ సంగితస జోవయించిజాపాపుమ్ చి సిచచ్ కి కతి రితి దేముడు లయడెదె. జోచి తీరుప్ సరిగా అసెస్.

లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ పాపుమ్ కెరల్స
9జలె, కిచొచ్ ఉచరుక జయెదె? వేరమానుస్ల్ చి కంట అమ్యూదుల్ క దేముడుచి సిచచ్ పిటట్య్ తిసి

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

14 §“జోవయించి చోండి బెరు సాపెనల్మూరుక్మ్ విసుస్మ్ అసెస్.
* 3:4 3:4 కీరనలు 51:4 † 3:10 3:10 10-12 కీరనలు 14:2, 3 చి 53:3. ‡ 3:13 3:13 కీరనలు 5:10, చి 139:4.
§ 3:14 3:14 కీరనలు 10:7.
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15 *జోవయించ చటొట్ లొఁయి దెకుక మెన బే బేగి నిగుల.
16నాసెనుమ్ కసుట్ మ్ జోవయించి ఇండితి వటెట్ అసెస్.
17సేంతుమ్వాట్ ఇండుక ఎదగ్రె నేన్ తి.
18 †దేముడుక ఎదిలి కి బితినాయ్.”

19మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ కోడు తిలె కి, కకక్ సంగితయ్ మెలె, జా ఆగన్ల్ చి రితి
తెడిచ మానుస్ల్ కయ్. కిచొచ్క మెలె, జోవయింతె కోయి దేముడుక జబాబ్ దెంక నెతిరి రితి ఎతిక్ చోండి
ముదొద్ జంక, చియూదుల్ 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 దేముడుచిమొకెమ్ఈంజలోకుమ్ చొకేన్మానుస్చిపాపుమ్పుంచెనాయ్,చిఆగన్ల్ రితిమానుస్ల్ క
తీరుప్ కెరెల్,జో కకక్య్ ‘పునిన్మ్ చొ’మెనుక బెదెనాయ్. ఆగన్ల్ అమ్ చిపాపుమ్పుంచితినాయ్. అమ్ చి
పాపుమ్ దెకయ్ తతి. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిస్ చి రిసొ అమ్ చిపాపుమ్చినితసుమ్.

యేసుకీసుత్ క నంపజలె పునిన్మ్
21ఆగన్ల్ తెనాయ్. గని వేరతెయ్దేముడు జోవయించిపునిన్మ్మానుస్ల్ క దొరుక్ కెర అసెస్. జాకయ్

‡మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ కి
అగెగ్ తెంతొ జా రుజుజ్ డీసత్య్. జలె,జాపునిన్మ్ ఆగన్ల్ రితి నాయ్, గని వేరతెయ్దొరుక్ జలిసి అపెప్యి
మానుస్ల్ క జానయ్జా అసెస్. 22జాపునిన్మ్యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి కో జోచి నముకుమ్ తివుల గే, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ కయ్ ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, జేఁవ్ కొనస్ జలెకి జోచి పునిన్మ్ తె జోవయింక వాట
దెయెదె.
మానుస్ల్ తె జో తేడల్ దెకె నాయ్. 23మెలె, కో కి పాపుమ్ కెర దేముడు దెకయ్ లి సతిత్మ్ ఇండుక నెత

కెర,జోచిమొకెమ్ ఓడుపజాఅసిత్. 24జాకయ్,జోకిచొచ్వాటుమానుస్ల్ చిపాపుమ్పుంచఅసెస్మెలె,జోచి
దయకయ్ఆరి అమ్ క నీతిసుదల్ కెర అసెస్. కీసి మెలె, కీసుత్ జలొయేసు అమ్ చిపాపుమ్వయిలిస్ క జో
దేముడు అమ్ క సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ నెతొవ గెల అసెస్. 25అమ్ కెరల్ పాపల్ క ఆమ్ జెతికయ్సిచచ్
పిటట్య్ తి బలి జో జంక జోచి లొఁయి సూఁవుక మెన దేముడు అబొబ్సి జోవయింక టీఁవడల్న్. జా రచచ్న
వరుమ్అమ్మానుస్ల్ క కి, కీసుత్ చి ఉపిప్రి అమ్అమ్ చినముకుమ్తింక. జోఅబొబ్సిజాబలిదిలిసి ఏక్
రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. పాపుమ్ క ‘పాపుమీ. జాపాపుమ్ గెలెకయ్మానుస్ల్ క అంచి తెన్ అనెన్ బెదవనుక
జయెదె’మెనజోసతిత్మ్ చితీరుప్ కెరిల్స్ చిరుజుజ్ దెకయ్ తయ్. కిచొచ్కమెలె,జోచిపరలోకుమ్ చి కనాక్రుమ్
బుదిద్క అమ్ చ అగెగ్చ పాపల్ సిచచ్ కెరుక వాయిద కెర తిలన్. 26జో సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ కెరొసొ జలిస్ చిజా
రుజుజ్ ఈంజయికాలుమ్ క దెకవుకమెనయ్వాయిదకెరల్న్. అనెన్ కిచొచ్కమెలె, ‘కోయేసుకయ్నంపజవుల
గే,జోవయించిపాపుమ్పుంచిజయెదె,జోవయింకయిపునిన్మ్దెకిన్ దె’మెనయ్రుజుజ్ దెకయ్ తిరిసొయి
వాయిద 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 అమ్మానుస్ల్
కెరల్ కమొకామ్ కనెంజిలిస్ చిరిసొనాయ్,కామ్ కఅయ్ లిరిసొనాయ్, గనినముకుమ్వాటుఅమ్ క రచచ్న
దొరుక్ జతయ్. 28నిజుమి, కిచొచ్ ఒపప్న్ తసుమ్మెలె, కేన్ ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె పునిన్మ్ నాయ్, జా
నేనిల్స్ చిరిసొయికోనాసెనుమ్ తెగెతినాయ్, గని,పబుచిఉపిప్రి నముకుమ్తిలెకయ్మానుస్చిపాపుమ్
పుంచి జయెదె, చి దేముడు జోమానుస్క పునిన్మ్ మెలి రితి దెకెదె మెన ఒపప్న్ తసుమ్. జా రచచ్న రితి
నముకుమ్వాటు దొరుక్ జతిసి.

29 నెంజిలె, దేముడు ఎకిక్ యూదుల్ కయ్ దేముడు జయెదె మెంతె గే? యూదుల్ నెంజిలసక కి జో
దేముడు జయె నాయ్ గే? నిజుమి, యూదుల్ నెంజిలసక కి జొయియ్ దేముడు. 30 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క

* 3:15 3:15 15-17:యెసయా 59:7-8. † 3:18 3:18 కీరనలు 36:2. ‡ 3:21 3:21 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,
మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా అసెస్. ఈంజ
దెకవుక మెన కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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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
రిసొయిజోవయించి పాపుమ్జోపుంచెదె చి జోవయింక ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకెదె. అనెన్, జా సునన్తి
నే కెరనల్స జోవయింక నంపజా గెలె,జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయిజోవయించిపాపుమ్ కి,జోపుంచ
జోక కి ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకెదె.

31దసిస్ జలె, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయిఅమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’ మెలి రితి జో
దెకెదె మెలె, జో దిల ఆగన్ల్ అమ్ వెంట గెలుక గే? నెంజె. అమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయిజో దిల ఆగన్ల్
తెన్ బెదితి సతిత్మ్ అమ్ ఇండుకయ్. దసిస్, జేఁవ్ ఆగన్ల్ తె తిలిసి నెరవెరుస్ప కెరుమ్ దే.

4
నముకుమ్వాట్, దేముడుచి దయవాటు రచచ్న

1 జలె, అమ్ యూదుల్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి రిసొ కిచొచ్ మెనుమ? ఆఁగ్ రగుమ్ చి అమ్ చి
జెరుమ్న్ చిరిసొఉచరెల్,అమ్యూదుల్ చిసెకుమ్ కజోఅబొబ్జయెదె. 2జలె,ఏక్వేలజోచకమొచిరిసొయి
అబాహామ్ కపునిన్మ్ కలుగు జతిజలె,జోఅబాహామ్గవురుమ్ఉచరనుక జతి, గనిజోవయించ కమొచి
రిసొయిజోవయింక పునిన్మ్మెనమానుస్ల్ ఉచరెల్ కి, దేముడు దసిస్ దెకె నాయ్.
3 *“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’మెలి రితిజో పబు దెకిలొ”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 4 జలె, కో జలెకు కామ్ కెరెల్ ‘కామ్ కెరొల్ ’ మెన దెతి కూలి దానుమ్
నెంజె, జా, చి అబాహామ్ “నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’ మెలి రితి పబు దెకిలొ” మెన దేముడుచి
కోడు తెన్ రెగడ్వ అసెస్. 5 దసిస్, అబాహామ్ తెన్ కీసి జరుగ్ జలి గే, అనెన్ మానుస్ల్ తెన్ కి దసిస్ జయెదె.
మెలె, కిచొచ్ కామ్ క జెతికయ్ కామ్ జేఁవ్ నే కెరెల్ కి, కిచొచ్ కామ్ కి కామ్ క నెంజిలె కి, పాపుమ్ కెరల్సక జోచి
దయకయ్,జోవయించిపాపుమ్పుంచితొ దేముడుకయ్కో నంప కెరెల్,జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి
‘అంచి పునిన్మ్జోవయింక దా అసిస్’మెలి రితిజోపాపుమ్పుంచితొ దేముడు దెకెదె.

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

9జలె, ఈంజ చెంగిల్ వరుమ్ కకక్ దొరుక్ జతయ్? ఎకిక్ యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సకయ్
దొరుక్ జతయ్గేజాసునన్తి నే కెరనల్సక కి దొరుక్ జతయ్గే? అబాహామ్నంపజలిస్ కయ్ ‘జోకపునిన్మ్’
మెలి రితి పబు జోచి దయక దెకిలన్ మెంతసుమ్. 10 జలె, పబు జోక ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి
దెకిలిసి కెఁయతెంతొ? జాసునన్తిజో నే కెరంతె అగెగ్ తెంతొ గేర్ కెరనిల్ పడొత్ గే? పడొత్ తెంతొనాయ్. అగెగ్య్
తెంతొ. 11జాసునన్తినేకెరంతెఅగెగ్ తెంతొజోనంపజలిస్ చిరుజుజ్ దెకయ్ తిగురుకయ్పడొత్ జోజాసునన్తి
కెరనొల్ . దసిస్, జా సునన్తి నే కెరంతె కో నంపజా పబు ఆరి దెతి పునిన్మ్ జా తవుల గే, జోవయింకయ్
అబాహామ్ అబొబ్సి జయెదె. దసిస్కయ్, జా సునన్తి నే కెరంతె అగెగ్ కి పబు ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి
రితి అబాహామ్ క దెకిలొ. 12అనెన్, దసిస్ కి, 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.

* 4:3 4:3 ఆదికాండుమ్ 15:6. † 4:7 4:7 కీరనలు 32:1-2.
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13దసిస్, “ఈంజలోకుమ్ఏలుప కెరివాటతుమ్ క దొరుక్ కెరిందె”మెనఅబాహామ్ క చి ‘జోచిసెకుమ్ తె
పడొత్ జెరుమ్క తిలసక’మెలి కోడు, దేముడు సంగిలి పమానుమ్ కేన్ వాట్ అయ్ లిమెలె, ఆగన్ల్ రితి వాట్
నాయ్, గని జో దేముడుచి కోడు జో నంపయ్ కెరల్న్ చి రిసొ ‘జోవయింక పునిన్మ్’ మెలి రితి జో దెకిలన్.
14 ఏక్ వేల దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రితి కెరస, జేఁవ్ జా ఆగన్ల్ రితి కెరిల్ రిసొయి అబాహామ్ చ
పుతత్రుల్ జా ఏలుప కెరుక తతిత్ జలె, దేముడు సంగిలి పమానుమ్ కామ్ క నెంజిలి, జా పమానుమ్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కామ్ క నెంజిలి.

15అమ్ ఆగన్ల్ తిలసచి ఉపిప్ర్ చి తీరుప్ కిచొచ్ మెలె, ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెన కచి రిసొ ఆగన్ల్ సాచి
జతినాయ్. ఆగన్ల్ తిలె, అమ్ చ కమొక ‘పాపుమ్ చయ్’మెన రుజుజ్ దెకవయ్అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచి
సిచచ్ఆన్ తతి. అనెన్క్ కిచొచ్మెలె,ఆగన్ల్ నెంజిలిస్ తె,ఆగన్ల్ నేనల్సతెకోపాపుమ్కెరఅసిత్ గే,నెంజిలెఏక్
వేలపునిన్మ్ కెరుక జతి జలె ‘పునిన్మ్ కెర అసిత్’ గే ఆగన్ల్వాట్ రుజుజ్ కెరుక నెంజె. 16జేఁవ్ దొనిన్ అలల్ర్ చి
రిసొ మానుస్చి రచచ్నక దేముడు కిచొచ్ దిలొ మెలె, జొయియ్ ఆదారుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్ మెలె, కమొ నెంజె,
గని రితి నముకుమ్ తెన్. కిచొచ్క మెలె, కమొ నాయ్, గని నముకుమ్ ఆదారుమ్ జలె, జా పమానుమ్
జెయిమ్ జతిస్ క దేముడుచి దయయ్సాలు, అనెన్, జా పమానుమ్ జోచి దయచి రిసొ జెయిమ్ జయెదె
జలె, అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ జలస ఎతిక్జిన్ కయ్జా పమానుమ్ జెయిమ్ జయెదె. అబాహామ్ చ పుతత్రుల్
యూదులి,అమ్ చిదేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్అమ్ చతిలసయ్గనిఅనెన్ కోయినాయ్మెననాయ్,
పడొత్ ‘అమ్ యూదుల్ ఎతిక్జిని’ మెన నాయ్. గని అబాహామ్ చి రితి దేముడుచి ‡కోడు నంప కెరస
ఎతిక్జిని, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి నెంజిలె కి జోచ పుతత్రుల్ జవుల. జోచి రితి నముకుమ్ తిల ఎతిక్జిన్ క
జో అబాహామ్అబొబ్ జయెదె. 17దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
§“ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచమానుస్ల్ క తూయిఅబొబ్సి జతి రితి ఆఁవ్ సంగ అసిస్.”
మెన అబాహామ్ క జో సంగిలన్. దసిస్, మొరల్సక జియడొత్ , అగెగ్ నెంజిలిసిక తిలిసి రిత బుకారొ దేముడుక
అబాహామ్ నంప కెరొల్ , దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ జో దేముడుచి కోడు నంప కెరస ఎతిక్జిన్ క అబాహామ్
అబొబ్ జా అసెస్. 18 ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లుచ సెకుమ్ లుచక జో అబొబ్ జతిసి జెయిమ్ జతిసి జో అబాహామ్ క
రుజుజ్ నే డీసిలెకి,జోజాఆస తెన్ తిలన్, అనెన్,
*“ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ కీసి ఎతిత్వాట్ అసిత్ గే,
దసిస్ తుమ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్తస ఎతివాట్ జిన్ జవుల”
మెనజో దేముడు పమానుమ్ సంగిలిసి జో నంప కెరల్న్. 19ఆఁగుక జోమంతొజాపుంజెక్ వెరుస్ల్ జాతా
మొరివయసుజాతిలె కి,తేరిస్ జలిసారాగొడుడ్ జా తిలె కి,జోఅనామ్నుమ్ జయెనాయ్. 20 కేన్ సుటుట్ జా
పమానుమ్ చి ఉపిప్రి అనామ్నుమ్ జయెనాయ్, గని దేముడుక ‘జా జెయిమ్ కెరెదె’ మెన నముకుమ్ తా
జోకగవురుమ్దెతెతిలన్,చిజోచినముకుమ్అనెన్డిటుట్ మ్జలి. 21 ‘జోసంగిలిరితిదేముడు కెరుకతెరె’
మెనపూరి నముకుమ్ తెన్ తిలొ. 22జాకయ్, ‘జోచి నముకుమ్, జోక పునిన్మ్ జలి రితి జతయ్’ మెన
దేముడు తీరుప్ కెరొల్ . 23గని ‘జోచినముకుమ్,జోకపునిన్మ్జలి రితిజతయ్’మెలికోడు ఎకిక్జోచి రిసొ
నాయ్, 24గని అమ్ చి రిసొ కి. అమ్ చొపబు జలొయేసుక అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి పమానుమ్
అమ్ నంప కెరెల్, అనెన్ మానుస్ల్ క కి ‘జోచి నముకుమ్ జోక పునిన్మ్ మెలి రితి జతయ్’ మెంతి తీరుప్
జోచి దయక కెరెదె. 25అమ్ చయ్ పాపల్ వయితి రిసొ పబు జలొయేసు అమ్ క జెతి సిచచ్ సేడల్న్. జా
సిచచ్ అమ్ క లయితిసి పిటట్వుక మెన. అనెన్, అమ్ చిపాపుమ్ దసిస్ †పుంచి జలిసి రుజుజ్ జవుస్మెనయ్
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ జియడల్న్.

‡ 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 కయేసుకీసుత్ ముకిక్మ్ చొ జయెదె, చిజోవయింతెన్ ఏలుప కెరుల. పడొత్ జో ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచ కొడొ ఎతిక్ నంప కెరుక ముకిక్మ్, గనిముకిక్మ్ క ‘జోవయించి కోడు’మెలె,యేసుయి;యోహాను 1:1-2, 14; చియేసుచి

రిసొచి సుబుమ్ కబుర్, జోవయించి రిసొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్. § 4:17 4:17 ఆదికాండుమ్ 17:5.
* 4:18 4:18 ఆదికాండుమ్ 15:5. † 4:25 4:25 చి ఒతత్ తెంతొ అమ్ క జో ‘పునిన్మ్’మెలి రితి దెకిలిసి.
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5
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క సేంతుమ్ జలిసి

1జలె, నముకుమ్వాట్అమ్ చిపాపుమ్పుంచిజాఅసెస్. అమ్ చొపబు జలొయేసు అమ్ చిపాపుమ్
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.

3అనెన్ కిచొచ్ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి పబు అమ్ క దిలి కామ్ చి రిసొ, అమ్బాదల్ సేడిత్స్ చి
రిసొ కి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్. బాదల్ సేడెల్ ఓరుస్ప జా, నిదానుమ్ సికుక జయెదె. 4జేఁవ్ బాదల్ సేడిత్సి
అమ్ క ఏక్ పరిచచ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి అమ్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ సికిలె అమ్ క “పరిచచ్తె జీనల్” మెన
దేముడుజోచిసరద్ దెకవఅమ్ చిపెటిట్ అమ్ కఅనెన్ ఆసదెయెదె,అమ్ కఅనెన్ దిటుట్ మ్ కెరెదె,చి 5జాఆసచి
రిసొఅమ్నంపజలిసి జెయిమ్జయెదె,లాజుజమునాయ్. దేముడు అమ్ క దిలి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తెన్ జోచి పేమఅమ్ చి పెటిట్ సువ బెరవయ్దాఅసెస్. 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 చెంగిలొమానుస్క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన కో జలెకు
మానుస్ దయిరిమ్ జామొరెదె. 8 గని, దేముడుచి పేమ అమ్ క కీసి రుజుజ్ జతయ్ మెలె, అమ్ పాపుమ్
కెరల్స జా తతికయ్, అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ కీసుత్ జోచి జీవు దిలన్.

9జలె,దొరుక్ జలిఅరిప్తుమ్జోదిలిస్ చిలొఁయిచిరిసొఅమ్ చిపాపుమ్అపెప్పుంచిజాఅసెస్చి రిసొ,
అనెన్, దేముడు అమ్ క దెంక తిలి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి,జోయేసుయిపిటట్వ అసెస్. జాసిచచ్ అమ్
సేడుక నాయ్. 10మెలె, దేముడుక అమ్ విరోదుమ్ సుదల్ జా తిలి పొది, అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
రిసొ జోచొ పుతుత్ సి మొరిల్సి, అమ్ క జోతె అనెన్ బెదవ దిలన్. కెఁయ మెలె, జోక అమ్ విరోదుమ్ జా తిలి
పొది. జలె, అనెన్, అమ్ అపెప్ జో తెన్ అనెన్ బెదయ్ అసుస్మ్ జలె, జో అనెన్ జీవ్ జా, జీవ్ తతిస్ చి రిసొ
నాసెనుమ్ తె నే గెతె, పరలోకుమ్ తె జోతె గెతి రచచ్న కచితుమ్ జమ్ దె. 11జో, పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొదేముడు అమ్ క అనెన్ బెదవనిల్ రిసొ,జోదేముడుచి తెడి
అమ్అపెప్ అసుస్మ్ చి రిసొ,జోచిఉపిప్రి అమ్ క సరద్సంతోసుమ్ జతసుమ్.

ఆదామ్తెంతొమొరున్యేసు తెంతొ జీవుమ్
12ఎకిక్లొమానుస్,తొలితొచొమానుస్ జలొ ఆదాము,పాపుమ్ తె సేడిల్స్ తెన్ ఒండిలోకుమ్ తెపాపుమ్

అయ్ లి, అనెన్ పాపుమ్ చి రిసొ మొరున్ అయ్ లి. జాకయ్ ఒతత్ తెంతొ ఎతిక్ మానుస్ పాపుమ్ కెర అసిత్,
కెరతి, చి ఎతిక్జిన్ క మొరున్ అయ్ లి. 13 దసిస్, కచితుమ్, దేముడు ఆగన్ల్ రితి నే దిలి అగెగ్యి తెంతొ
ఈంజలోకుమ్ తెపాపుమ్అసెస్. ‘గని ఆగన్ల్ రితి నెంజిలిస్ తెజాపాపుమ్ చి రుజుజ్ సరిగా డీసెనాయ్, 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 రగుమ్పాపుమ్నేకెరల్సచిఉపిప్రి కిమొరున్యిఏలుప కెరెతిలన్. జలెకి,పడొత్ జెంక
తిలొయేసుక ‡తొలితొచొఆదాము అమ్ క టాలి జతయ్. ఆదాము ఏక్ కాలుమ్ కమొదొల్ చొ, §పాపుమ్ చి
మొరున్ ఏలుప కెరి కాలుమ్. పడొత్ యేసు అనెన్క్ కాలుమ్ క మొదొల్ చొ, పాపుమ్ గెచచ్వ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ఏలుప కెరికాలుమ్. 15పాపుమ్ తెసేడల్స్ కచి రచచ్నదిలిస్ కతేడ. మెలె,ఎకిక్లొమానుస్పాపుమ్

* 5:14 5:14 నిరగ్మకాండుమ్ 19, 20 అదయ్యల్. † 5:14 5:14 ఆదాము తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత లటట్బ
ఏక్ కోడు తినన్గ సంగ తిలన్. తినన్గ సంగిలిజాఆడ ఆదాము పిటట్య్ లన్. ఆదికాండుమ్ 2:15-17 చి 3అదయ్యిమ్. ‡ 5:14 5:14

1 కొరిందిల్ 15:22, 45 § 5:14 5:14 ఆదికాండుమ్ 3 అదయ్యిమ్.
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కెరిల్స్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ జిన్మొరల్మ్. గని దేముడుచి దయచి రిసొ జో అనెన్కొల్ మానుస్ జలొయేసుకీసుత్ జోచి
పేమక ఆరి దిలి రచచ్నచి ఒగగ్ర్ జిన్ క జో దేముడు నెతొవ కెరయ్ అసెస్. 16అనెన్, జోచి దయక దేముడు
దిలి వరుమ్ క జరుగ్ జతిస్ క చి జో ఎకిక్లొ కెరిల్ పాపుమ్ క జరుగ్ జలిస్ క ఒగగ్ర్ తేడ. జా ఎకిక్ పాపుమ్ చి
రిసొచి తీరుప్ కిచొచ్ ఆన్ లిమెలె, దేముడు దెతి సిచచ్. గని, పడొత్ ,అమ్ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్
కెర కెరఅమ్కెరల్ పాపల్ఒగగ్ర్ నిలవ్జా గెలిపొది,జోదేముడుజోచిదయకదిలి రచచ్న కిచొచ్ ఆన్ లిమెలె,
అమ్ చిపాపుమ్పుంచ దిలిసి. 17దేముడు సంగిలి *కోడు జో ఎకిక్లొ పిటట్వ పాపుమ్ తె సేడిల్సి తెంతొజా
పాపుమ్ చి సిచచ్, మెలెమొరున్యి, ఏలుప కెరయ్. జలెకి, అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క జరుగ్ జయెదెమెలె, జో
అనెన్కొల్ జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడుచి దయచి రిసొచి,జోఆరి దిలిపునిన్మ్ కకక్ కకక్ దొరుక్ జయెదె
గే, జితిస్ తె, మెలె పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె, జేఁవ్ †ఏలుప కెరుల. 18 దసిస్ జలె, ఎకిక్లొ పాపుమ్ కెరిల్సి
కీసి ఎతిక్జిన్ క సిచచ్తె సేడయ్ లి గే, దసిస్,జోఅనెన్కొల్ పునిన్మ్ కెరిల్సి ‡జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చిపాపుమ్
పుంచజోవయింకజియడత్య్. 19మెలె,ఎకిక్లొమానుస్ దేముడు సంగిలికోడు నే కెరిల్స్ చిరిసొ §ఎతిక్జిన్
పాపుమ్ సుదల్ జా గెలమ్. దసిస్, జో అనెన్కొల్ , దేముడు అబొబ్స్ చి కోడు సూన కెరిల్స్ చి రిసొ *ఒగగ్ర్ జిన్ క
‘జేఁవ్ పునిన్మ్ జల రితజా అసిత్’మెనజో దేముడు కచితుమ్ దెకెదె.

20ఆగన్ల్ రితిమదెనెఅయ్ లి, గని కిచొచ్కమెలె,మానుస్ల్పాపుమ్ఇండితిస్ చి రుజుజ్ సొసుట్ మ్ డీసుస్
మెనయ్ దేముడు జా ఆగన్ల్ రితి మదెనె దిలన్. గని మానుస్చి పాపుమ్ దసిస్ సొసుట్ మ్ రుజుజ్ జలెకి,
అమ్ క కిచొచ్ రుజుజ్ అయ్ లిమెలె, దేముడుచి దయజాపాపుమ్ చిజాఆగన్ల్ రితి జీన అనెన్య్కామ్ కెరిల్.
21మెలె,పాపుమ్మొరున్ ఆన,జాపాపుమ్మొరున్వాట్ కీసిఏలుప కెరె తిలి గే, దసిస్,అమ్ చొపబు జలొ
యేసుకీసుత్ మొర అమ్ చిపాపుమ్పుంచ,జోచిపునిన్మ్ అమ్ క ఆరి దిలిస్ కయ్జోచి దయ ఏలుప కెరుస్
మెనయ్, దేముడుచి దయయ్ జీన అసెస్. అమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ చి జీవుక
కెఁయఁక తెఁయఁక జిఁయ ఆకర్ కయ్ ఒతత్య్ గెతు’మెనయ్జావరుమ్ దిలన్.

6
నంపజాపాపుమ్ముల సతిత్మ్ ఇండుక

1 జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘అమ్ చి పాపుమ్ దేముడు చెమించుప కెరిస్ తె జోచి దయ ఒగగ్ర్ డీసుక,
ఒగగ్ర్ అవ్ కాసుమ్ దెమ’ మెన అమ్పాపుమ్ ఇండితె తంక గే? 2 దసిస్ ఉచరుక నాయ్. పాపుమ్ముల
అమ్ చిసొంతఆతమ్కమొరల్ రిత జలమ్మెలె,పాపుమ్ తె కీసి అనెన్ ఇండుమ్ దె? 3యేసుకీసుత్ చినావ్తెన్
బాపిత్సుమ్ జల అమ్ ఎతిక్జిని, జలె, జోమొర పాపుమ్ గెచచ్య్ లిస్ చి గురు జతి బాపిత్సుమ్ కడనిల్స్ తె
జోమొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి, జామొరల్ రిత జలమ్ మెన నేనుస్ గే? 4జోయేసుచి ఆఁగ్ మొరిల్స్ తె అమ్
బెద, అమ్ చి ఆతమ్కమొర జో తెన్ రోయి జలి గురుకయ్ అమ్బాపిత్సుమ్ 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 ఇండుకయ్మెన,జో దేముడు అమ్ క జియడ అసెస్.

5జలె,జోమొరిల్స్ తె ఆతమ్క బెద జో తెన్ అంటుప జలి రితి జలమ్మెలె,జోఅనెన్ జీవ్జాఉటిల్ జీవుక
కచితుమ్ ఆమ్ కి జిమ్ దె, చి మదెనె ఆఁగ్ క అమ్మొరెల్, ఆకర్ క జోచి రితి ఆమ్ కి జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె.
6అమ్ చి ఆఁగుతె ఏలుప కెరె తిలి అగెగ్చి పాపుమ్ బుదిద్ పూరి గెసుస్ మెనయ్, పాపుమ్ చి సేవ అమ్ అపెప్
తెంతొ కెరుకనాయ్మెనయ్,పాపుమ్అమ్ చిఅగెగ్చి ఆతమ్ జోతెన్ సిలువతె గలిజామొరిల్ మెనజానుమ్.
7 అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్ మొర తిలె, పాపుమ్ అమ్ క ఏలుప కెరిస్ తెంతొ విడద్ల్ జా అసుస్మ్. 8 గని
అనెన్, కీసుత్ తెన్ మొరల్మ్ మెలె, ‘జో తెన్ జిమ్ దె’ మెన కి అమ్ క దయిరిమ్ అసెస్. 9 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్
మొర తా అబొబ్స్ అనెన్ జియడొల్సొ జా కెఁయఁక అనెన్ మొరె నాయ్ మెన జానుమ్. అపెప్ జోచి ఉపిప్రి
* 5:17 5:17 14నంబర్కోడుచిఎటొట్ చి. 17నంబర్? కోడుదెక. † 5:17 5:17తిమోతికరెగిడిల్ 2నంబర్ఉతుమ్2:12. డీసయ్ లిసి
5:10, 20:4, 6చి 22:5. ‡ 5:18 5:18నెంజిలె ‘పాపుమ్పుంచిజతిఅవ్ కాసుమ్,జోవయించిరాజిమ్ తెజితిఅవ్ కాసుమ్,ఎతిక్జిన్ క
దొరుక్ కెరయ్’. గని దొరుక్ కెరెల్ కి, జా నఙిలెకయ్. కీసి నఙుక మెలె, యేసుకీసుత్ కయ్ నంప కెరుకయ్. యోహాను 3:18, 1:12. § 5:19

5:19 3:10-12, 23 దెక. * 5:19 5:19 18 నంబర్ కోడు దెక.



రోమా 6:10 276 రోమా 7:2

మొరున్క కిచొచ్య్ అదికారుమ్ నాయ్. 10జోమొరిల్స్, జలె, మానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి బలి జలిసి.
జాకామ్,జలె,ఎకిక్ సుటుట్ కపూరిజెయిమ్జలిసి, కేడిల్సి. గనిజోఅపెప్జితిసి,జలె,దేముడుచి గవురుమ్
కెఁయఁక తెఁయఁక దెకయ్ తి రితి జో జితయ్. జోమొరిల్స్ ఎకిక్ సుటుట్ చి కామ్, జోచొ అబొబ్స్ చి గవురుమ్
దెకయ్ తిసి కెఁయఁక తెఁయఁక చి కామ్, కేడిత్సి నెంజె. 11జాకయ్ తూమ్ కి కీసి దెకనుక మెలె, ‘అమ్ చి
పాపుమ్ గెలి. అమ్ చి పాపుమ్ చి ఆతమ్ మొరిల్’ మెనయ్, కీసుత్ జలొ యేసుచి జీవుకయ్ నొవర్ జిఁయ
అసుస్మ్,చిదేముడుచి గవురుమ్దెకయ్ తిరితిఅమ్ఇండితెతంకయ్మెనఅరుద్ మ్ కెరనదసిస్ ఇండుక.

12జాకయ్, మొర తుమ్ చ ఆఁగ్ తె పాపుమ్ ఏలుప కెరుస్ నాయ్, నెంజిలె తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్
కెరె,పోన. 13పాపుమ్కమొకెరఅయ్ దల్జేఁవ్జతిరితి,పాపుమ్ తెతుమ్ చఆఁగ్ చవాటల్తుమ్బెదవ
నాయ్. గని, ‘మొరున్ తెంతొ జో అమ్ క నెతొవ కెర జో తెన్ బెదవన దేముడు అమ్ క జియడయ్ అసెస్,
అమ్ క జివివ్ కెర అసెస్’ మెనయ్, జోచి అతిత్ తుమ్ చి ఆతమ్ సొరప్ కెర దా, జోచి సతిత్మ్ దెకయ్ త కమొచి
రిసొచఅయ్ దల్జేఁవ్ జతి రితి,తుమ్ చఆఁగ్ చవాటల్జోచిఅతిత్ సొరప్ కెరదాస. 14జోచిఅతిత్ సొరప్ కెర
దిలదు మెలె తుమ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ ఏలుప కెరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఆగన్ల్ చి రితి తెడి నాయ్,
గని జో దేముడుచి దయచి తెడి అసుస్స్.

15జలె, ‘అపెప్ ఆగన్ల్ రితి తెడి ఆమ్ నాయ్. జోవయించి దయక దేముడు అమ్ క చెంగిల్ దెకితయ్,
చి అమ్పాపుమ్ కెరెల్ బాదనాయ్’మెంతసు గె? దసిస్ ఉచరుక నాయ్. 16జోచి సేవ కెరుక మెన కచి అతిత్
తుమ్ క తుమ్ ఒపప్న కెరన తసెత్ గే, జోచయ్ గొతిమానుస్ల్ జా అసుస్స్ మెన నేనుస్ గే? పాపుమ్ తె సొరప్
కెరనెల్, పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ జసెత్, చిమొరున్తె గెతె. దేముడుచి కోడు కెరిస్ తె ఒపప్న కెరంతె జలె, జో
దెతిపునిన్మ్ జసెత్.

17దేముడుక జెయియ్! పాపుమ్ చి సేవ కెరపాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్అగెగ్ జా తిలదు, గని తుమ్ క
అపెప్ సికడిల్ తుమ్ క అపెప్ దిలికోడ్ రితిఇండుక తుమ్ చిపెటిట్ కోర్ పజాఅసుస్స్. 18అనెన్,పాపుమ్ఏలుప
కెరిసి తెంతొ దేముడు తుమ్ క విడద్ల్ కెర, సతిత్మ్ ఇండితిస్ క తుమ్ గొతిమానుస్ల్ జతి రితి కెర అసెస్.
19మానుస్ల్ రోజుక అరద్ల్ సంగితి రితి, టాలికయ్ ‘గొతిమానుస్ల్’ మెంతసి. కిచొచ్క మెలె, ఆతమ్కమొచి
రిసొచ కొడొఅరుద్ మ్ కెరనుక తుమ్ క ఇదిల్బాద, చి ‘అరుద్ మ్ కెరంతు’మెనయ్ఇసిటాలి తెన్ సంగితసి.
జా అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, లంజె వెటాక్రుమ్ చ కమొతె, పాపుమ్ చి ఉపిప్రి పాపుమ్ చ కమొతె తుమ్ చ
ఆఁగ్ చ వాటల్ అగెగ్ బెదవంతె తిలదు, గని అపెప్ తెంతొ తుమ్ కిచొచ్ కెరుక మెలె, దేముడు తుమ్ క దిలి
సుదిద్ పూరి నెరవెరుస్పయ్ జతి రితి, సతిత్మ్ కమొక ఇండితిస్ తెయ్, తుమ్ చ ఆఁగ్ చవాటల్ తుమ్సొరప్
కెర దాస.

20పాపుమ్ చి సేవ కెర పాపుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ తుమ్ 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 కమొమానుస్క కేనె నెతతి మెలె, నాసెనుమ్ తె,
మొరున్తెయి. 22గని,పాపుమ్ఏలుప కెరిస్తెంతొవిడద్ల్జాదేముడుచగొతిమానుస్ల్తుమ్జలితెంతొ,
అపెప్ కిచొచ్ పలితుమ్దెరయ్మెలె,జోదెతిసుదిద్ జా,తుమ్సుదిద్ రితి ఇండితసు,చిజోదెతిసుదిద్ తుమ్ క
పరలోకుమ్ తె బెదయ్ తయ్, తుమ్ క కెఁయఁక తెఁయఁక జియడత్య్.

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

7
ఆగన్ల్ తెంతొ విడద్ల్ జా కీసుత్ చి తెడి తిలిస్

1 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ జాన్ ల బావుడుల్ , మానుస్ మొర తిలె నాయ్, గని జివివ్ తిలె
పొదికయ్ జోచి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్ తయెదె మెన నేనుస్ గే? 2 గని, కేన్ జవుస్ తేర్ బోదచొ
మునుస్సి జివివ్ తిలి ఎదిలి, ఆగన్ల్ చి రిసొజోచి తెడిజాతయెదె,జాఆగన్ పిటట్వుక నెంజె. గనిమునుస్స్
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మొరగెలె,తెరిన్మునుస్ చెంగిల్ తతిజాఆగన్ జేఁవ్ చిఉపిప్రి తయెనాయ్. 3జాకయ్,మునుస్సి జీవ్ తిలె
పొది జా తేర్ బోద అనెన్కొల్ క గెలె, జాక ‘లంజె’ మెనుల, గని మునుస్సి మొర గెలె, జా ఆగన్ ముదొద్ కెరిల్స్
తెంతొజా పిటట్వ జా అసెస్, చి అనెన్కొల్ క పెండిల్ జలె లంజె నెంజె.

4దసిస్,బావుడుల్ , కీసుత్ క నంప కెరజోతెన్తుమ్బెదిలి రిసొ,జోయేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్మొరిల్స్ తెన్తూమ్
కిమొర అసుస్స్, చి రిసొ తుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగన్ల్ క అదికారుమ్నాయ్. దసిస్, తుమ్ అపెప్ ఆగన్ల్ చి తెడి
నాయ్చి రిసొ తుమ్ అనెన్కొల్చి అదికారుమ్ చి తెడి తంక వాట్ తవుస్మెనయ్ దేముడు 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
కమొపోన’మెనసంగితికయ్, జేఁవ్పాపల్ కెరి ఆస ఒగగ్ర్జా గెలి. పాపుమ్కెరిజాఆసఒగగ్ర్జాఅమ్ చి
ఆఁగ్ చవాటల్ తెబార్జా జేఁవ్ చి కామ్ కెరెతామొరున్ 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 తెడినాయ్గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్నొవర్
జెరుమ్న్ జా, జయియ్ సెకికయ్జోచి సేవ కెరసుమ్.

ఆగన్ల్ తెపాపుమ్వాట్ చజ ఒగగ్ర్ జా గెతిస్
7జలె, కిచొచ్ మెనుమ? ‘ఆగన్లీ పాపుమ్’ మెనుక జయెదె గే? నెంజె. దసిస్ మెనుక జయెనాయ్. గని

ఆగన్ల్ తతత్ నాయ్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, ‘ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరొల్సొ’ మెన ఆఁవ్ సరిగా చినంతయ్నాయ్.
“అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జా నాయ్” మెన ఆగన్ల్ తె తతిత్ నాయ్ జలె, అనెన్కొల్చి ఆసిత్క ఆస జతిస్ క
‘పాపుమ్’మెననేన్ తయ్,ఆఁవ్ కిదసిస్పాపుమ్కెరిసిచినంతయ్నాయ్. 8గని,పాపుమ్ బుదిద్ అంచిపెటిట్
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
రితితాకామ్ కెరెనాయ్. 9 ‘ఆఁవ్’మెనుమ,అగెగ్యిఆగన్ల్ చితెడి నే తసెత్,అంచిపాపుమ్ క ‘అసెస్’మెన
నేన కెర,అంచి ఇసుట్ మ్అయ్ లి రితి సరద్ తెన్ జితెతిలయ్, గనిజాఆగన్ సూనిల్ తెంతొపాపుమ్అంచిపెటిట్
అనెన్ జీవ్ జలన్, చి ఆఁవ్మొరల్య్. 10దసిస్, ‘జీవ్ దెతివాట్ దెకయెదె’మెన ఆఁవ్ నంప కెరిల్ ఆగన్ అంక
మొరి సిచచ్ ఆనల్న్. 11 కీసి మెలె, పాపుమ్ బుదిద్ అంక మోసిమ్ కెర, ‘చెంగిల్’ మెన ఆఁవ్ నంప కెరిల్ ఆగన్
వాటీ బార్ జలన్. 12మెలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సుదిద్ అసిత్, ఒతత్చి ఎతిక్ ఆగన్ సుదిద్ అసెస్,
సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ దెకయ్ తయ్, చెంగిల్ అసెస్.

13 దసిస్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, చెంగిల్ చి అంక మారల్న్ గే? నాయ్. ఆగన్ల్ చెంగిల, గని జా చెంగిల్
తిలిస్ చి ఆగన్ పిటట్వ పిటట్వ,పాపుమీఅంచి పెటిట్ జేఁవ్ చి కామ్ కెర కెరయిమారిల్. దేముడుచి సెలవ్ కిచొచ్
మెలె, ఆగన్ల్ వాట్ పాపుమ్ జేఁవ్ చి కామ్ కెరె తతిస్ తెయి పాపుమ్ క, పాపుమీ మెన మానుస్ల్ చినుత్
మెనయ్,పాపుమ్ఆగన్ల్ వాట్పులపుల కెదిద్ మూరుక్మ్జా గెతయ్ గే చినుక నెంజిలిస్ చి జేఁవ్ చి కామ్
పూరి డీసుకయ్మెన, దేముడు సెలవ్ దిలన్.

14 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్కయ్ దిలస, జోచి ఆతమ్తెయ్
బెదితస,మెనఆమ్జానుమ్, గని ఆఁవ్మానుస్కమాములుమ్మానుస్చి ఆఁగి,మాములుమ్మానుస్చి
బుదిద్ అసెస్,చిఈంజఆఁగ్ తెఆఁవ్తతిఎదిలిసేంపుపాపుమ్అంకనేనిల్ రితిఅసెస్. పాపుమ్ చిగొతిమానుస్
ఆఁవ్. 15ఆఁవ్సొంతఇండితిసిఆఁవ్అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిర్ తసి. ‘సతిత్మ్ కెరిందె’మెలెకినెతతా, ‘గరిచ్’
మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ జరుగ్ కెర గెల సికుక్ జా గెతసి.

16జలె, ‘పాపుమ్’మెనఆఁవ్నెసితిసిఆఁవ్ కెరసిజలె,జాపాపుమ్నెసిలిసితెన్ ‘దేముడు దిలఆగన్ల్
చెంగిలి’ మెన ఒపప్నిల్ రితి జతయ్. 17తెడిక తెడి దేముడుక పేమ కెరొ అఁవివ్ జాపాపుమ్ కెరొసొ నెంజి,
గని ఆఁవ్మానుస్చి ఆఁగి తిలిపాపుమీజాకామ్ కెరయ్. 18మెలె, అంచిసొంత సెకిక, అంచి ఆఁగి, అంక
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కిచొచ్ సతిత్మ్నాయ్మెనజాని. ‘చెంగిల్ చి కెరిందె’మెనఉచరిందె, గనిమానుస్చి అంచి సెకిక జరుగ్ కెరుక
నెతిరి. 19 నెత, ‘చెంగిల్’ మెన ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి జరుగ్ నే కెరె, నెసిలి పాపుమ్ జరుగ్ కెరయ్ గెలత్సి.
20జలె, ‘పాపుమ్’మెనఆఁవ్ నెసితిసిఆఁవ్ కెరసి జలె, దేముడుక పేమ కెరొఅఁవివ్ జరుగ్ కెరిల్సి నెంజె, గని
అంచి అఁగి జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ కెర,పాపుమీజరుగ్ కెరయ్.

21దసిస్, కిచొచ్ ఆగన్ డీసత్య్మెలె, ‘సతిత్మ్ కెరిందె’మెనఆఁవ్ ఉచరెల్ పొది,పాపుమ్పాసి రకితె అసెస్.
22మెలె,అంచిపేట్తెడిదేముడుమోసేతెన్దిలిఆగన్ల్ రిసొఇసుట్ మ్ కెరుక పేమయ్అసిస్, 23గనిఅంచి
అఁగి కిచొచ్ ఆగన్ జరుగ్ జతిసి ఆఁవ్ చినితసి మెలె, అంచి మెనుస్తె తిలిస్ చి ఉపిప్రి జా వేరచి యుదుద్ మ్
కెర, అంచి ఆఁగిచ వాటల్ తెన్ నెరవెరుస్ప జతి పాపుమ్ తె అంక దెరున్ సేడయ్ తయ్. 24అయొయ్! కెదిద్
బాద సేడత్సి, జా ఎతిక్ రిసొ! మొరున్ ఆన్ తి ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ తెంతొ కో అంక రచిచ్ంచుప కెరుల?
25 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ 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 పాపుమ్తెంతొమొరున్ తెంతొ పిటట్వ కెరిల్సి

1జలె, కీసుత్ జలొయేసుచి తెడిచమానుస్ల్ క జో జోచిపాపుమ్పుంచ 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 పాపుమ్చిమొరున్చి 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 ఆఁగిపాపుమ్ఏలుప కెరయ్. అమ్ చిఆఁగి ఏలుప కెర,ఆగన్ల్ నెరవెరుస్ప కెరుక తిలిసి
పాపుమ్పిటట్య్ లి. జాకయ్ఆగన్ల్అమ్ చిపాపుమ్గెచచ్వుకఅమ్ క చెంగిల్ కెరుక నెతిరి. జలె, దేముడు
అమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్వ అమ్ క సుదిద్ కెరుక మెనమానుస్చి ఈంజ పాపుమ్ చి ఆఁగ్ రూపుమ్జోచొసొంత
పుతుత్ స్ క ఈంజలోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. దసిస్ పాపుమ్పుంచితి బలిజో జతి రిసొఅమ్ చి అఁగి కామ్ కెరి
పాపుమ్జాక జెతికయ్,జోయేసుచి ఆఁగ్వాట్పాపుమ్ క సిచచ్ కెర గెల తీరుప్ కెరల్న్*. 4 కిచొచ్కపాపుమ్ క
తీరుప్ కెరల్న్ మెలె, ఆగన్ల్ తె సంగిలి దొరుక్ జలి పునిన్మ్ అమ్ చితె నెరవెరుస్ప జవుస్ మెనయ్. కచితె
మెలె, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క నాయ్ గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకికయ్ కో ఇండుమ్ దె గే, అమిమ్.

5మాములుమ్ మానుస్చి బుదిద్క, ఈంజ ఆఁగ్ చ అమ్ చి పాపుమ్ చ ఆసల్ క కో జితతి గే, ఈంజయి
లోకుమ్ తె తిలిస్ ఎతిక్క, ఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ తిలిస్ ఎతిక్కయ్ కోర్ ప జతతి, ఉచరె తతత్తి. గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక కో జితతి గే, జా ఆతమ్యి సికడిత్స్ కయ్ కోర్ ప జతతి, ఉచరె తతత్తి.
6ఈంజయ్లోకుమ్ చి, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క కోర్ ప జతిసిమానుస్కమొరున్తె నెయెదె, గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కోర్ ప జతిసి అమ్ క జీవు దెతిసి, సేంతుమ్ దెతిసిజాఁ అసెస్. 7మెలె,ఈంజ
లోకుమ్ చ, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క కో కోర్ ప జతతి గే, జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
విరోదుమ్జా అసిత్, విరోదుమ్ కెరతి. దసిస్ పాపుమ్ చి ఆతమ్ తిలస దేముడుచి ఆగన్ల్ సూన్ తినాయ్, కెరి
నాయ్. నెతిరి. 8మాములుమ్మానుస్చి 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 తయెనాయ్గే,జోమానుస్ కీసుత్ చొ నెంజె. 10తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొ
తుమ్ చ ఆఁగ్మొరల్ రిత జా అసిత్, గని కీసుత్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ జలె, కీసుత్ చి పునిన్మ్ చి రిసొ జోచి ఆతమ్క
తుమ్ జివివ్ అసుస్స్. 11జోయేసుక అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్స్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జితయ్ జలె,

* 8:3 8:3యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొసిస్యుల్ 2:15 దెక.
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కీసుత్ జలొజోయేసుకమొరున్ తెంతొవిడద్ల్ కెర జియడొల్ జోఅబొబ్సి,మొరతుమ్ చయ్ఆఁగ్ క కి జియడెదె.
తుమ్ చి పెటిట్ జితి జోచి ఆతమ్వాటు, తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి జోచి ఆతమ్కయ్ జియడెదె.

యేసు తెన్ అమ్అబొబ్స్ చపుతత్రుల్
12జాకయ్,బావుడుల్ ,అమ్పూచిజాఅసుస్మ్. జాపూచిఅమ్కీసి కుటట్వుక? మాములుమ్మానుస్చి

బుదిద్క నాయ్, అమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరిస్ క నాయ్. జా ఎతిక్ పోన. 13 కిచొచ్క మెలె, మాములుమ్
మానుస్చి బుదిద్క, తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క, తుమ్ జితసు జలె, ఆతమ్క మొరె. గని దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఈంజ ఆఁగుచ కమొ గెచచ్వనయ్ గెలెత్ జలె, మారె జలె, ఆతమ్క జిసెత్. 14 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్సెకిక ఇండితొఎతిక్మానుస్,జోదేముడుచిపుతత్రుల్ జవుల. 15మెలె,జోచిఆతమ్
తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి తుమ్ క గొతిమానుస్ల్ కెర బియడిత్సి నెంజె. తుమ్ చి అగెగ్చి బుదిద్చి రిసొచి బిడిక్
తెన్ తుమ్ అపెప్ తంక నాయ్. జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అయ్ లిసి తుమ్ క జోవయించ పుతత్రుస్లి కెరిల్సి.
అపెప్ “అంచ పుతత్రుల్ తుమ్” మెన జో అమ్ క దెకితయ్, చి “ఓ బ, ఓ బ” మెన జోక అమ్ ఉంకయ్ లె,
కిచొచ్ సెకిక ఉంకయ్ తసుమ్మెలె, 16జోచబోదల్ అమ్ జలిస్ చి రిసొ, జోచిసొంత ఆతమ్ అమ్ చి ఆతమ్తె
జోచబోదల్మెనసాచిదెతయ్ చి, దసిస్ఉంకయ్ తసుమ్. 17అనెన్,జోవయించబోదల్జలమ్మెలె,జోచి
పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తెన్ జో దేముడుక తిలిస్ తె అమ్ క వాట జెయెదె. జావాటఅమ్ క కీసి సేడెదెమెలె,జో
యేసు సేడల్ బాదల్ తె అమ్ బెద ఓరుస్ప జా జీనెల్,జోచి పరలోకుమ్ తెచి ఉజిడ్ తెజో గవురుమ్ జతిస్ తె కి
బెదుమ్ దె.

18 జలె, బాదల్ సేడిత్స్ చి రిసొ, చి యేసు తెన్ అమ్ గవురుమ్ జతిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
దేముడు జా ఆకర్ దీసిక అమ్ క కెరి గవురుమ్ చి రిసొ ఉచరెల్, ఈంజ ఉగుమ్ చ బాదల్ కెతిత్ జలెకి కిచొచ్
నెంజె. 19జో దేముడుచ పుతత్రుల్ అమ్ జలిసి, జా దీసిక అమ్ గవురుమ్ జతిస్ తెపూరి 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 సమయుమ్జాఅయ్ లిమెలె చెంగిల్
కెరిందె”మెనదేముడుచిసెలవ్నెరవెరుస్ప జతిస్ కయ్ ‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’మెలిరితిదయిరిమ్తెన్
తిలి రితి రకితయ్. 21మెలె, దేముడుచ బోదల్పూరి విడద్ల్ జా గవురుమ్ జతిపొదిక జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్
కి జాపాడ్ జతిస్ తెనాసెనుమ్ జతిస్ తె సేడిల్స్ తెంతొ విడద్ల్ జయెదె.

22తేర్ బోద లడెస్ జంకమెన కంటుల్ పాఁవజాఅయ్ లిపొది కీసి కసట్ల్ నొపుప్ల్జాటింకితయ్గే, దసిస్,
జెరుమ్న్ జలిస్ ఎతిక్ మొతుత్ మ్ అపెప్ ఎద కసట్ల్ నొపుప్ల్ తెన్ టింకయ్ తయ్ మెన జానుమ్. 23 తెదిద్లి
నాయ్అమ్ క జెతికయ్దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చిమొదొల్ చి పంటొఅమ్ చి పెటిట్ అసెస్. జలె, “అమ్ చ
ఆఁగ్ క,ఈంజలోకుమ్ చబాదల్ ఎతిక్ తెంతొ, దేముడు అనెన్ గెననిల్సి,అమ్జోచపుతత్రుల్ జలిసి, కెఁయఁక
పూరి డీసెదె? అమ్ అనెన్ కెదిద్ రకుక?” మెన ఆమ్ అమ్ చి పెటిట్ టింక టింకయ్ రకితసుమ్. 24 ‘అమ్ చ
ఆఁగ్ కమారుస్ప కెరిస్జో జరుగ్ కెరిస్ కయ్జోఅమ్ క రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’మెనయ్ఆసతెన్ రకితసుమ్.
జలె, ఉచరుమ, దెకిలిసి జరుగ్ జలిస్ కయ్ ‘ఆస తెన్ రకితసుమ్’ మెనుక బెదె నాయ్. దెకిలిసి జరుగ్
జలిస్ కయ్ కో ఆస తెన్ రకితి నాయ్. 25 గని అపెప్క నే దెకిలిస్ క ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ క
ఆస తిలె, నిదానుమ్ తెన్ రకుమ్ దె.

అమ్ చపారద్నల్ తె కి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క తోడ్ తతిస్
26 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క సెకి నెంజిలిస్ ఎతిక్తె కి అమ్ క తోడు తతత్య్. పారద్న కెరుక

జలె, కీసి పారద్న కెరక్గే నేనుమ్, 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 చిపెటిట్ అమ్టింకితిస్ చిఅరుద్ మ్ బెదయ్ తయ్. 27జలె,జోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ అమ్
జోచయ్జలఅమ్ చపారద్నల్ తెతోడుతా, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ తిలిసి ఒతత్ బెదయ్ తయ్. జోచిఆతమ్ కిచొచ్
అరుద్ మ్ బెదయ్ తయ్ గే జొయియ్ జానె. దసిస్, అమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ ఎతిక్ పరిచచ్ కెరొసొచి ఆతమ్ సొంతయ్
అమ్ చపారద్నల్ తె అమ్ క తోడ్ తతత్య్, బెదితయ్.
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దేముడు అమ్ క జీనయ్ తిసి డిటుట్ మ్ కెరిసి
28అనెన్ కిచొచ్ దయిరిమ్ జతసుమ్మెలె, దేముడుక పేమ కెరల్సక, మెలెజోచయ్ జంక మెన దేముడు

జోచి ఇసుట్ మ్ క బుకారల్సక కిచొచ్ బాదల్ అయ్ లె కి, జేఁవ్ బాదల్ తె కి చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జా ఎతిక్
చెంగిల్ క బెదిత్ రితి జో నెరవెరుస్ప కెరయ్ మెన జానుమ్. 29 కో యేసుకీసుత్ క నంపజా జో దెతి రచచ్న
నఙనుక గే జో దేముడు అగెగ్ తెంతొ జానె. జలె, జోచొ సొంత పుతుత్ స్ యేసుచ రిత అమ్ జంక మెన
అమ్ కయ్జోనిసాన,జాజరుగ్ కెరుక ఒపప్నల్న్. దసిస్,అమ్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్బావుడిస్వొజలసకయేసుతొలుస్ర్
జలన్. 30జలె, ‘యేసుచరితజతు’మెనజోకకక్ కకక్నిసానల్ గే,జోవయింకబుకారల్న్. కకక్ కకక్బుకారల్న్
గే, జోవయించి పాపుమ్ పుంచ ‘అపెప్ తెంతొ పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి దెకిలన్, చి కచి కచి పాపుమ్
పుంచ ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలి రితి దెకిలన్ గే, “జోవయింక పరలోకుమ్ తె కడ నెయిందె,అంచి ఉజిడ్ తె
అంచి గవురుమ్ తె బెదయిందె”మెనయ్ఒపప్నల్న్, చి జరుగ్ కెరెదె.

31 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదవ కిచొచ్ మెనుమ? దేముడు అమ్ క తోడు అసెస్ జలె, కో అమ్ క పాడ్ కెరుక
తెరితి! నెతిరి! 32జోచొసొంతపుతుత్ స్ కబాదల్నేపిటట్య్ తె,అమ్ఎతిక్జిన్ కపాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప
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 పాపుమ్పుంచ అసెస్. అమ్ క ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి దెకితయ్. 34అమ్ జో నిసానల్సక
కో తీరుప్ కెర, నాసెనుమ్ తె తెదవుక తెరితి గె? కో నెతిరి! మొర అనెన్ ముకిక్మ్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్లొ
కీసుత్ జలొ యేసు అబొబ్స్ దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్. జొయియ్ అమ్ క సిచచ్ దెయెదె గే? నాయ్.
జో సొంత అమ్ చి పచెచ్నచి తీరుప్ సంగితయ్. 35 జలె, కీసుత్ చి పేమ తెంతొ కో జలెకి కిచొచ్ జలెకి అమ్ క
పిటట్వ కెరుక తెరితి గే? జోవయింక అమ్ క వీడుప కెరుక బాదల్ జవుస్ తెర్ తి గే? ఇరుక్ల్ జవుస్ తెర్ తి
గే? మానుస్ల్ కెర గోసల్ అలల్ర్ తెరితి గే? చువెవ్ తతిసి జవుస్ తెరె గే? పాలల్ నెంజిలిస్ జవుస్ తెరె
గే? పమాదల్ జవుస్ తెరితి గే? మొరి సిచచ్ జవుస్ తెరె గె? కిచొచ్య్ అమ్ క జోక వీడుప కెరుక నెతిరి!
36దేముడుచ కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి,
†“తుచి నావ్ చి రిసొ ఒండిమెదెద్నె అమ్ కమారతి,
‘కండ కతమెండల్ జేఁవ్’మెలి రితి అమ్ క దెకితతి”
మెనరెగడ్ అసెస్. 37జోఅమ్ క పేమకెరఅమ్ చిపాపుమ్వయిలొసొచిసెకిక ఇసబాదల్ఎతిక్తెఅమ్పూరి
జీన అసుస్మ్, జీనుమ్ దె. 38అమ్ క కిచొచ్పూరి దయిరిమ్మెలె,మొరున్ జవుస్, జీవ్ తతిస్ జవుస్, కేన్
లోకుమ్ చ దూతల్ జవుస్, బూతల్ జవుస్, అపెప్ జరుగ్ జతిసి జవుస్, పడొత్ క జరుగ్ జతిసి జవుస్, కేన్
లోకుమ్ చ సెకివొ జవుస్, 39ఈంజ లోకుమ్ క ఉపిప్రి తిలిసి జవుస్ ఎటొట్ తిలిసి జవుస్, జెరుమ్న్ జలిసి
అనెన్ కిచొచ్ జలెకి, అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ యేసు అమ్ క దొరుక్ కెరిల్ దేముడుచి పేమ తెంతొ వీడుప కెరుక
నెతెమెన అంకపూరి దయిరిమ్అసెస్.

9
దేముడుపూరుగ్ మ్ నిసానల్ యూదుల్

1-2అంచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ బాద కెదొద్డ్ తెదొడ్ తాఁ గెతయ్. నిజుమి, కీసుత్ చొ మానుస్ ఆఁవ్ సతిత్మ్
సంగితసి. జా దుకుమ్ చి రిసొ అంచి ఆతమ్తె దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంక సాచి జతయ్. 3 అంచి
దుకుమ్ కిచొచ్క మెలె, జయియ్ సెకుమ్ తె ఆఁవ్ జెరిమ్లి రిసొ జేఁవ్ అంచ సొంత మానుస్ల్ అంచ బావుడుల్
జవుల, చి జోవయింక ‘యేసుకీసుత్ క నంపజతు’ మెన అంక కెదిద్ ఆస మెలె, ఆఁవ్ కీసుత్ తెంతొ పిటట్వ
జా నాసెనుమ్ తె గెలె జోచి రచచ్న జోవయింక దొరుక్ జతి జలె, జోచి ఉపిప్ర్ చి అంచి పేమక జోవయింతె
తెంతొ విడద్ల్ జతయ్. 4జోవయించి రిసొ కిచొచ్క అంక తెదిద్ ఆస అసెస్ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జా

† 8:36 8:36 కీరనలు 44:22.
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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 ‡పమానుమ్కోడు దిలన్,జోచ §ఆగన్ల్ దిలన్,జోచి *బకి కెరి ఆగన్ దిలన్, †రచిచ్ంచుప కెరొసొజెంక
దిలిస్ చి రిసొచ పమానల్ దిలన్. 5అబాహామ్, ఇసాస్కు, యాకోబు జోవయించయ్పూరుగ్ మ్ చ. అనెన్,
జో మానుస్ జలిస్ చి జెరుమ్న్ క దెకిలె, జోవయించి సెకుమ్ తె రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ యి జెరిమ్లన్.
‡ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జొఒర! కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక గవురుమ్ తవుస్!
ఆమేన్.

6 గని యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్ జలిసి దెకిలె ‘దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలి పమానుమ్ కోడుక
పిటిల్’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. పిటెట్ నాయ్. కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, §ఇసాయేలుచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లసతె సగుమ్ జిన్ క ‘ఇసాయేలులు’మెనుక నెంజె, 7 *అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస సగుమ్ జిన్ క
‘జోవయించ బోదల్ జవుల’ మెనుక నెంజె. అబాహామ్ చి పెటిట్చ సగుమ్ జిన్ జోచ నిజుమ్ చ బోదల్
నెంజిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడు అబాహామ్ క,
†“తుచి సెకుమ్ చ ఎతిక్తె ఎకిక్ ఇసాస్కుచి తెడి జెరిమ్లసకయ్
‘తుచయ్’మెనిందె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్. 8ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, మాములుమ్ ‡ఆఁగ్ జెరుమ్న్ క జోచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లస నాయ్, గని దేముడుచి §పమానుమ్ కయ్ జెరిమ్లసక ‘అబాహామ్ చి సెకుమ్ చ’మెనుక
జయెదె. 9జాపమానుమ్ సంగిలి పొది దేముడు అబాహామ్ క,
*“సంగిలి సమయుమ్జాఅయ్ లిమెలె, ఆఁవ్ అనెన్ జెయిందె,
చిసారాక పుతుత్ ది జెరెమ్దె”
మెన పమానుమ్ సంగిలన్.

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

14జలె,అమ్కిచొచ్మెనుక? ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు కెరిల్స్ క ‘నాయిమ్నాయ్,సతిత్మ్నాయ్’
మెనుక జయెదె గే? జయెనాయ్. దసిస్ మెనుక నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె,మోసేకజో,
* 9:4 9:4 ‘ఇసాయేలులు’మెలె,తొలితొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు జానావ్తిలొ, ఆదికాండుమ్ 32:28.
పడొత్ జోవయించి సెకుమ్మొతుత్ మ్ క ‘ఇసాయేలులు’ మెన నావ్ తిలన్. † 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 33:18-23. ‡ 9:4 9:4
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§“కచి ఉపిప్రి దయతియిఁదె గే, తియిఁదె.
కకక్ కనాక్రుమ్ దెకిన్ దె గే, దెకిన్ దె”
మెనసంగిలన్. 16కేన్మానుస్చి ఇసుట్ మ్ తెనాయ్, కేన్మానుస్చ కమొతెనాయ్, గనిదేముడుచిదయతె.
17అనెన్, దేముడుచ కొడొతె రెగిడిల్ రితి, పడొత్ ఇసాయేలుల్ క అలల్ర్ కెరె తిలొ ఐగుపు దేసిమ్ చొ రాడ్ జీవ్
తిలొ పరో రానొక దేముడు,
*“ఒండి లోకుమ్ తె అంచి నావ్సాడుప జవుస్మెన,
తుచితె జరుగ్ జతి కామ్ తె అంచి సెకి దెకయ్ తి రిసొయి
తుక ఆఁవ్ టీఁవడ అసిస్”
మెన సంగ తెదయ్ లన్. 18 కచి ఉపిప్రి జోచి దయతియెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్. కచి జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే,జోచి
ఇసుట్ మ్!

19దసిస్ సంగిలె, “దసిస్ జలె, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క జో కెరిసిజోచిపూచి. జాకయ్,జో కీసి కకక్పాపుమ్
వయడుక జయెదె! అమ్ రచిచ్ంచుప జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి అమ్ చిపూచి జయెదె! జాపాపుమ్
వయుక కీసి అమ్ చి పూచి జయెదె!” మెంతె, 20 గని, ఓ మానుస్, తుయి కొనొస్, చి దేముడుచి కోడుక
జబాబ్ అనెన్ దెతె! మతిత్క తెయార్ కెరిల్ గేడి జాక తెయార్ కెరొల్ కుమమ్రొక †“కిచొచ్క ఈంజయి రూపుమ్
అంక దిలది?”
మెనపుసెదె గే? 21నాయ్. జామతిత్చి ఉపిప్రి కుమమ్రొకపూరి 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 దయజాన్ తి ఎదక జోవయించి సిచచ్ జత నాసెనుమ్ తె గెత, గేడివొ ఒండి పాపుమ్ జోమదెనె
ఒగగ్ర్ సేంపు ఓరుస్ప జా రకితె తిలె, జోచి దయ! 24జో ఎదివాట్ దయ కెరల్ నిసానల్ గేడివొ కొనస్ మెలె,
ఆము. ఆమ్కొనస్మెలె,యూదుల్ తెంతొఆమ్సగుమ్ జిన్ క జో బుకారాఅసెస్, గనియూదుల్ నెంజిలస
తెంతొ కిఅనెన్మానుస్ల్ క బుకారాఅసెస్. 25జోచకబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగితెతిలొహోసెయఅతిత్ దేముడుచ
కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
‡“ ‘అంచయ్మానుస్ల్’మెన ఆఁవ్ అగెగ్ నే సంగిలసక
తెదొడ్ క ‘అంచయ్’మెనిందె.
ఆఁవ్ అగెగ్ పేమ నెంజిలిస్ క ‘ఆఁవ్ పేమ కెరిల్సి’
మెనిందె.”
26 §“అనెన్, ‘తూమ్ అంచమానుస్ల్ నెంజుసు’మెన అగెగ్ జో సంగిలిటాన్ తె
తెదొడ్ క ‘జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచ పుతత్రుల్ జేఁవ్’మెనమానుస్ల్ సంగుల.”

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

29అనెన్ జా నే జతె అగెగ్ తెంతొ జోయెసయాచి అతిత్ జో దేముడు పబు రెగడ్య్ లి రితి జరుగ్ జా అసెస్.
కిచొచ్ మెనమెలె,
§ 9:15 9:15 నిరగ్మకాండుమ్ 33:19. * 9:17 9:17 నిరగ్మకాండుమ్ 9:13-16. † 9:20 9:20యెసయా 29:16, 45:9.
‡ 9:25 9:25హోసెయ 2:23. § 9:26 9:26హోసెయ 1:10. * 9:27 9:27యెసయా 10:22, 23.
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†“అమ్ క సిచచ్ నే జత బోదల్ సగుమ్ జిన్ సేఁసిత్ రితి
పరలోకుమ్ చ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు సెలవ్ దెతొనాయ్జలె,
‡సొదొమఅనెన్ గొమొరా పటన్ల్ చి రితి సిచచ్ జా కుడెత్ నాసెనుమ్ జతమ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

30జలె, కిచొచ్మెనుమ? ఈంజయి. సతిత్మ్వాట్నేచజిలయూదుల్ నెంజిలస దేముడు దెతిపునిన్మ్
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. 32నముకుమ్వాట్నాయ్గని కమొవాటీ రచచ్న దొరుక్ కెరనుక ఉచరల్.
వటెట్చొ పతె పిస సేడల్ రితజాఁ ఓడుపజాఅసిత్. 33వటెట్చొ పతుత్ రు మెలె,యేసుకీసుత్ . యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్రి
నంపజతిసి నే జతిస్ చి రిసొ అనెన్క్ కోడుతె తిలి రితి. కేన్ కోడు మెలె,
§“ఈందె, ‘సీయోను’మెల అమ్ చయూదుల్ చి వటెట్ ఏక్ పతుత్ రు ఆఁవ్ గలత్సి.
జేఁవ్ నంప నెంజ జో పతె,జోసాపయ్పిసిర సేడుల.
గని జోచి ఉపిప్రి కో జో నముకుమ్ తివుల గే,
జెఁవివ్ కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్, ఓడుప జతి నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్.

10
యేసుకీసుత్ కయ్ నంపజలెకయ్ రచిచ్ంచుప జంక జతిస్

1బావుడుల్ , 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. 3మెలె,
దేముడు దెతి పునిన్మ్ కేన్ వాటు దొరుక్ జతయ్ గే, అరుద్ మ్ నే కెరంతె జోవయించిసొంత సెకిక పునిన్మ్
జంక ఉచర. దేముడు పునిన్మ్ దెతి వరుమ్ నఙన్ తి రితి దాక్ కెరంతి నాయ్. 4మెలె, ఎకిక్ కీసుత్ చి, తెడి
ఆగన్ల్ సికడిత్ పునిన్మ్దొరుక్ జతయ్,ఆగన్ల్ తె కోర్ పజాజలిసి కుటట్య్ తొసొనెరవెరుస్ప కెరొసొజొయియ్,
చిజోచి ఉపిప్రి కో జోవయించి నముకుమ్ తివుల గే,జోవయించిపాపుమ్జోపుంచెదె.

5మోసేచిఅతిత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్ అసెస్ మెలె,
*“ఆగన్ల్ తెచిపునిన్మ్ కోపూరి నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జేఁవ్ చి తెన్ జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 6 †గని నముకుమ్ వాట్ పునిన్మ్ జతిస్ చి రిసొచి ఏక్ కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్ తె
కో వెగ గెచుచ్ల? ‘కీసుత్ క ఉతవ కడ ఆన్ తి రిసొ’ మెనుమ.” 7 నెంజిలె, “బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తె
కో ఉత గెచుచ్ల?”; ‘కీసుత్ క మొరున్ తెంతొ వెగవ కడ ఆనుక’ మెనుమ. నాయ్, దసిస్ మెన నాయ్.
8 నముకుమ్ వాట్ చి రచచ్నచి కోడు కేనె గెతిసి నెంజె, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి నెంజె. రచచ్న దూరి నాయ్.
రచచ్నచి కోడు పాసి అసెస్. తుమ్ చి చోండితె, తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్. మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి
రిసొఅమ్సుబుమ్ కబుర్బోదన కెరసుమ్. జయియ్ కోడు. 9మెలె,యేసుక ‘పరలోకుమ్ చొపబుజొయియ్’
మెనమానుస్చిమొకెమ్ కో సంగ ఒపప్న, ‘మొరున్ తెంతొ దేముడు అబొబ్సి జోక విడద్ల్ కెర అనెన్ జియడల్న్’
మెన పెటిట్ నిదానుమ్ నంపజవుల గే, జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల. 10 కిచొచ్క మెలె, ‡మానుస్ జోచి పెటిట్
నంపజలె,జోచిపాపుమ్పుంచి జయెదె. జోచిచోండి ఒపప్నెల్,జో రచిచ్ంచుప జయెదె.

11దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లిస్ ఉపిప్రి ఏక్ దెకిలమ్. కిచొచ్ మెలె,

† 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. * 10:5 10:5 లేవీయకాండుమ్ 18:5. † 10:6 10:6 6-7 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 30:12-14చి
కోడు పవులు ఇనెన్ బెదయ్ తయ్. ‡ 10:10 10:10 నెంజిలె,మానుస్ జోవయించి పెటిట్ నంపజాజోవయించిచోండి ఒపప్నెల్,జోవయించి
పాపుమ్పుంచి జయెదె,జో రచిచ్ంచుప జయెదె.
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§“జోచిఉపిప్రి జోచి నముకుమ్ తిలొ కేన్మానుస్కి
కచితుమ్లాజ్ జతినాయ్ఓడుప జతినాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 కొనస్ మెలె, యూదుల్ క గీసు దేసిమ్ చ సుదల్ క కకక్య్ దేముడు తేడ దెకె నాయ్.
జొయియ్ పబు ఎతిక్కయ్ పబు, చి జోక నంపజా, జో దెతి రచచ్న నఙితొ ఎతిక్ మానుస్క జోచి వరుమ్ జో
దెయెదె. 13దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి;
*“పబుచి రచచ్న నఙన్ తొ ఎతిక్మానుస్
తుచితెయి రచచ్న అసెస్ మెన ఒపప్న
రచిచ్ంచుప జయెదె”
మెన అసెస్.

సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిపూచిచి రిసొచి కోడు
14 జలె, మానుస్ల్ కీసుత్ క నంప నే జలె, జోవయించి రచచ్న కీసి నఙుల! జోచి రిసొ నే సూన తిలె,

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

17జలె,కొడొసూనయ్ లెకయ్మానుస్ల్నంపజవుల. జేఁవ్ కిచొచ్సూనుకమెలె, కీసుత్ చి రిసొచిసుబుమ్
కబుర్ సూనవ బోదన కెరిసి.

యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ సూనుక నెసిలిస్
18 జలె, అమ్ చయూదుల్ క ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన తతి నాయ్ గే?’ మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్

అసిత్. జాఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్జలిస్ 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,
*“అంచయూదుల్ నెంజిలసక తుమ్యూదుల్ గోస జతి రితి కెరిందె,
బుదిద్ నెంజిలి దేసిమ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ క కోపుమ్ జెతి రితి ఏక్ కామ్ జరుగ్ కెరిందె”
మెన యూదుల్ నెంజిలస నంపజలిస్ చి రిసొ యూదుల్ గోస జతిస్ చి రిసొ రెగిడిల్ కోడు. 20 పడొత్ ,
యూదుల్ నెంజిలస కీసుత్ క నంపజా దేముడు తెన్ బెదితిస్ చి రిసొ అనెన్ సొసుట్ మ్ చి కోడు దేముడు
యెసయాచిఅతిత్ రెగడ్ అసెస్.
†“అంక చజుక నే ఉచరల్స, అంక చజ అసిత్.
అంచి రిసొ నేపుసిలసక, ఆఁవ్ డీస అసిస్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 21 గని అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చి రిసొజోచి అతిత్ కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
‡“కోడు నే సూన్ త ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి బులత్ పెజల్ క
ఒండి మెదెద్నె అతొత్ చంపొ కెర బుకారె తిలయ్,
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గని ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నెసిల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

11
యూదుల్ క దేముడుపూరి నేములిలిస్

1అపెప్ కిచొచ్ పుసితసి? జోవయించయూదుల్ క దేముడు పూరి ముల అసెస్ గే? నాయ్! ఆఁవ్ సొంత
కి ఇసాయేలుడు, అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ, బెనాయ్మీను చి తెగతె జెరిమ్లొసొ. 2జో దెతి రచచ్న
తంక మెన జో అగెగ్ తెంతొ జాన్ ల నిసానమానుస్ల్ క దేముడు ములె నాయ్. జాపొదిచ ఇసాయేలుల్ చి
రిసొ కిచొచ్ మెన దేముడుచిమొకెమ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ ఏడ తీరుప్ సంగిలన్ గే దేముడుచి కొడొతె అసెస్.
3 *“పబు, తుచ కబురుల్ సంగితసకమార అసిత్.
తుచి నావ్ తెన్ బందిల గుడివొ బొసుడవ అసిత్.
అపెప్ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయితుచ కబురుల్ సంగితొసొ అసిస్,
చి అంక కిమారుక కోర్ ప జతతి”
మెన ఏలీయాఏడల్న్. 4 గని దేముడు జోక
†“ ‘బయలు దేముడు’ మెలొసొక నే జొకరె అంకయ్ నిదానుమ్ తతుత్ మెన సతుత్ వెయిల్ జిన్యూదుల్

జాపాపుమ్ తె నే సేడిత్ రితి పిటట్వ అసిస్”
మెనసంగిలన్. 5అపెప్ కి దేముడుచి దయకజోనిసానసేంసిలయూదుల్ అసిత్. 6గనిజోవయించి రచచ్న
కమొమ్వాట్ నాయ్, గని జోచి దయవాటు 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. 9పడొత్ ,దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ రితి కి;
§“జోవయించి విందు అనిన్మ్జోవయింక బోను జలి రితిజా,
జోవయింక దెరున్ సేడవ్ సు, సిచచ్ ఆనుస్.
10జేఁవ్ గుడిడ్ జా దెకుత్ నాయ్, చి
జోవయించిపాటి కుబిడ్ జలి రితి జా,
జోవయించిపాపుమ్ చిజాడు కెఁయఁక తెఁయఁక వయుతు”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

11 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ పిసిరిల్సి జలె, ‘పూరి సేడయ్ గెతు’ మెలి ఉదెద్సుమ్ కయ్ దేముడు జరుగ్
కెరల్న్ గే? మెన ఆఁవ్ పుసితసి. నాయ్! గని జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ నంప నెంజ పొరపాట్ జతికయ్, 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 జలిసియూదుల్ నెంజిలసకసొమాస్రుమ్ కెర అసెస్ జలె, జేఁవ్యూదుల్ జల
ఇసాయేలుల్ ఎతిక్జిన్ పడొత్ క రచిచ్ంచుప జలె,లోకుమ్ క అనెన్ కెదిద్ సొమాస్రుమ్ జయెదె!

13 అపెప్, జలె, ఒతత్ తిల తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ కయ్
సుబుమ్ కబుర్ సూనవుకమెన పబు అంక జోచొబారికి కెర తెదవ అసెస్. ఈంజ కామ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్

* 11:3 11:3 రానల్ మొదొల్ పుసత్కుమ్ 19:10, 14. † 11:4 11:4 రానల్ మొదొల్ పుసత్కుమ్ 19:18. ‡ 11:8 11:8
దివ్తీయోపదేశ కాండుము 29:4,యెసయా 29:10. § 11:9 11:9 కీరనలు 69:22, 23.
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సరద్ జతసి. 14 తూమ్ రచిచ్ంచుప జతిసి అమ్ చ యూదుల్ దెకిలె, ఇదిల్ జవుస్ గోస జా, జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ పబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఇసుట్ మ్ జవుల, చి జో దొరుక్ కెరి రచచ్న నఙనుల. దసిస్
జలె, జేఁవ్ కి రచిచ్ంచుప జతి కామ్ తె ఆఁవ్ ఇదిల్ బెద తయిందె. 15ఈంజ కిచొచ్క అంచి ఆస మెలె,
దేముడు అమ్ చయూదుల్ క గడియములయ్ లి రిసొ, ఒండి లోకుమ్ చ అనెన్మానుస్ల్ 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 జలె, కొమమ్ల్ కి సుదిద్ జవుల. 17 జలె, దేముడు
నిసానల్ ఇసాయేలుల్ క ‘ఒలీవ రూకు’మెనుమ. తుమ్యూదుల్ నెంజిలసక ‘వెరి ఒలీవ రూక్ చ కొమమ్ల్’
మెనుమ. జలె, జో చెంగిలొ ఒలీవ చెటెట్చ కొమమ్ల్ సగుమ్ కండి జా సేడ అసిత్ మెనుమ, అనెన్ జా రూక్ చ
కొమమ్ల్ గెలిస్ తె తూమ్యూదుల్ నెంజిల జా వెరి ఒలీవ రూక్ చ కొమమ్ల్ అంటుప జలదు, జో చెంగిలొ
రూక్ చిచేరు దెతిసెకితెబెదతుమ్చెంగిల్జతిరిసొయి,జేఁవ్ చిజీవుకతుమ్జితిరిసొయి. 18దసిస్కయ్,
‘జోచెంగిలొ 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 జిఁయ
అసుస్స్.

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

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

23 జేఁవ్ కి, జోవయించి అనామ్నుమ్ ములిలె, జా రూక్ తె అనెన్ అంటుప జవుల. కిచొచ్క మెలె,
జోవయింకఅనెన్ అంటుప కెరి సెకి దేముడుచి అతిత్ అసెస్. 24తూమ్జలె, వెరి ఒలీవ రూక్ చకొమమ్ల్ కండి
జా తుమ్మాములుమ్ నే బెదితొ తోట ఒలీవ రూక్ తె అంటుప జా అసుస్స్ జలె, అనెన్ సొంత జెరుమ్న్ క
తోట రూక్ తెతా కండి జా తిల కొమమ్ల్ క జో ఒతత్ అనెన్ అంటుప కెరుక జయెదె!

25తుమ్సొంత గవురుమ్ నేఉచరంతి రిసొ,జోదేముడుబార్ కెరిల్ ఈంజ గుటుట్ సరిగా అరుద్ మ్ కెరన,
బావుడుల్ . కిచొచ్ మెలె, ‘నంపజంక’ మెన జో కెతిత్జిన్ యూదుల్ నెంజిలసక నిసానల్ గే, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
పబుతె జెతెఎదక, ఏక్ వెలిల్ వాటఇసాయేలుల్రాడ్జీవ్జాఅసిత్. 26గనియూదుల్ నెంజిలసతె కకక్ కకక్
జోనిసానఅసెస్ గే,జేఁవ్ఎతిక్జిన్నంపజలమెలె,ఇసాయేలుల్ఎతిక్జిన్రచిచ్ంచుపజవుల. దేముడుచి
కొడొతె,
*“†సీయోనుతె రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరెమ్దె.
‘యాకోబు’మెననావ్ తిల అమ్ చయూదుల్ తెంతొ
పాపుమ్ బుదిద్ జో ఉదడెదె”
అనెన్,
27 ‡“జోవయించిపాపల్ ఆఁవ్ కెఁయఁక గెచచ్వ గెలిందె గే,
తెదొడ్ క అంచి ఈంజ నే పిటిత్ పమానుమ్ కోడు నెరవెరుస్ప జయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్.
* 11:26 11:26యెసయా 59:20, 21. † 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’ మెలె, యూదుల్ తె, ఇసాయేలుల్ తె. ‡ 11:27
11:27యిరీమ్యా 31:34,యెసయా 27:9.
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28 తుమ్ కయ్ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, అపెప్చి మటుట్ క సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ దేముడుక
జేఁవ్ యూదుల్ విరోదుమ్ సుదల్ జా అసిత్. గని జో జోవయింక నిసాన దెకిలె, జోవయించపూరుగ్ ల్ క జో
సంగిలి పమానుమ్ కోడుచి రిసొ, జోజోవయింక పేమయ్అసెస్. 29 కిచొచ్క మెలె, దేముడు దెతి వరుమ్,
జో కకక్ కకక్ నిసాన బుకారిల్సి,జోమారుస్ప కెరె నాయ్. జో దసొచొ నెంజె.

30తుమ్అగెగ్ దేముడుచకొడొనేసూన్ తెపాపుమ్తెన్తిలదు, గనిజేఁవ్యూదుల్జోచికోడుములిలి
రిసొ, జో తుమ్ చి ఉపిప్రి దయ తిఁయ తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అసెస్. 31 దసిస్ జేఁవ్ అపెప్ జోచి కోడు
నే సూన్ తె పాపుమ్ తెన్ అసిత్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క జో దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్ వాట్ కయ్ జేఁవ్ కి
రచిచ్ంచుప జతి రిసొయి. 32యూదుడు జలెకి,యూదుడు నెంజిలె కి, ఎతిక్మానుస్క జోచి దయదెకవుక
మెనయ్, ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ రితి జోచి కోడు నే సూనిల్ పాపుమ్ తె దెరున్ సేడుక మెనయ్జో సెలవ్దా అసెస్.

దేముడుచి గవురుమ్
33 దేముడుచి దయచి సొమాస్రుమ్, జోచి బుదిద్ , జోచి గాయ్నుమ్ కెదిద్ తమమ్సచి! జోచ తీరుప్ల్ కెదిద్

తెలివ్చ! కెదిద్ తెలివి మెలె, అమ్మానుస్ల్ కోయి అరుద్ మ్ కెరనుక నెతుమ్, మెనుక నెతుమ్! జోచ కమొ
అమ్కోయిపరిచచ్ కెరుక నెతుమ్! 34దేముడుచి కొడొతె,
§“పబుచి పెటిట్ తిలిసి కో కెఁయజాన అసిత్?
జోక కో బుదిద్ సంగుక జయెదె? కోయినాయ్”
మెన అనెన్,
35 *“జో రునుమ్ జతి రితి కో కెఁయజోక కిచొచ్ దా అసిత్?
కోయినాయ్, కెఁయనాయ్, కిచొచ్య్నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 36 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ జోతె తెంతొ జెతయ్, జో జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్ జోచి తెడి అసెస్, చి
జోచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొయిఅసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక జొఒర! ఆమేన్.

12
పబుచి ఆతమ్సెకిక జియ

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

3మెలె, దేముడు అంక దిలి 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 సెకివరుమ్దా అసెస్ గే, తుమ్ చితె ఎతిక్మానుస్ చినన, తుమ్ క దిలి సెకి వాడిక కెర.
4మెలె, ఎకిక్ ఆఁగ్ తె ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల, అనెన్ ఎతిక్ వాటల్ క ఎకిక్ రితి కామ్ తయె నాయ్, గని ఏక్
వాటక ఏక్ కామ్, అనెన్క్ వాటక అనెన్క్ కామ్ తయెదె. 5 దసిస్, అమ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జలెకి, కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్
ఆఁగ్ జా అసుస్మ్, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అమ్ తోడు తంక అమ్ చిపూచి, 6జాకయ్, అమ్ చితె కకక్ పబు
కిచొచ్ సెకివరుమ్దా అసెస్ గే, అమ్ ఎతిక్మానుస్ బుదిద్ తెన్ జా సెకి వాడిక కెరుక. పబుచ కబురుల్ సంగితి
సెకి తిలొసొ జలె, పబు దిలి నముకుమ్ తెన్ సంగుస్. 7పబు దిలి కిచొచ్ సేవ కెరొసొ జలె, జా సేవ కెరుస్.
పబుచి బోదన కెరి సెకి తతొసొ జలె,బోదన కెరుక. 8పబు దిలి సెకికమానుస్ల్ క జాగరల్ సంగితొ దిటుట్ మ్
దయిరిమ్ కెరొసొ జలె, జాగరల్ సంగుక, దయిరిమ్ సంగుక. మానుస్ల్ క తోడు దెంక సెకి తిలొసొ జలె,
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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 నెంతెమానుస్ల్ క తుమ్ పేమ దెకితె తా. గరిచ్ ఎతిక్ దూరి కెర, చెంగిల్ తిలిసి

దెరన. 10బాబేన్ క దెకితి సతిత్మ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపేమదెకితెతా. దాకు కెరన ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ వెలొల్
మెలి రితి దెక. 11 కెఁయఁక బదుద్ కుమ్ జా నాయ్, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, తుమ్ చి ఆతమ్తె దీవు
లగిల్ రిత తా, కెదొద్డ్ కి పబుచి సేవ కెరిస్ తె తుమ్ చి ఆతమ్ పూరి బెదవ. 12 పరలోకుమ్ తె తుమ్ బెదితి
రచచ్న కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జంక తిలిస్ చి దయిరిమ్ క సరద్సంతోసుమ్ తా, బాదల్ ఓరుస్ప జా, పారద్న
కెరె తా, 13అనెన్ నంపజలసక కొతుక్ల్ తిలె, తుమ్ క తిలిస్ క తోడు దాస, చి అనెన్మానుస్ల్ క గెరి బుకారా
మరియాద దెక.

14 “జోక చెంగిల్ దెకు” మెన, తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ పబుక తుమ్ పారద్న కెర. “జోక పబు సిచచ్
కెరుస్”మెనతుమ్ఉచరనాయ్. జాపోన, గని ‘జోక చెంగిల్ దెకుస్’మెనయ్తుమ్ కోర్ పజా. 15అనెన్,
సరద్ తెన్ తిలస తెన్ సంతోసుమ్జా, ఏడత్స తెన్ ఏడిల్ రితి తోడు తా. 16ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ మెనుస్
తెన్ జియ. *గవురుమ్ జతిస్ క ఆస నే జతె, బడాయ్నెంజిలిస్ తె బెద, కిచొచ్ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్.
తుమ్ క తుమీ బుదిద్ తిలసమెన ఉచర నాయ్.

17 కో తుమ్ క కిచొచ్ నసుట్ మ్ కెర తిలె, జోక తుమ్ కిచొచ్ నసుట్ మ్ అనెన్ కెర నాయ్. †గని కో తుమ్ క
నింద కెరుక నెతిరి రితి, ఎతిక్జిన్ చినితి రితి సతిత్మ్ ఇండ. 18 ఎతిక్జిన్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ తంక ఆస
జా. దసిస్, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తతిసి తుమ్ పిటట్వ నాయ్. జేఁవ్ పిటట్య్ లె, జోవయించిపూచి, గని తూమ్
పిటట్వ నాయ్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , మానుస్ల్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, జోవయింకయ్ తుమ్ అలల్ర్ కెర నాయ్. పోన,
దేముడు సిచచ్ కెరెల్, కెరుస్, గని తుమి తుకెల్ తా. దేముడుచి కొడొతె,
‡“సిచచ్ కెరి సెకి అంచి. ఏ జేఁవ్ అలల్ర్ కెరల్సక ఆఁవీవ్
సిచచ్ కెరిందె మెన పబు సంగితయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్.
20 §“తుమ్ చొ విరోదుమ్ సుదొక చూ తిలె,జోక అనిన్మ్దాస.
జోకతాన్ తిలె, పితిసి దాస.
తుమ్ దసిస్ కెరల్దు మెలె,
జోచిబోడి ఆగి సువ దిలి రితి జయెదె, చి
జోపూరిలాజ్జా తపుప్ చినంతిసి జోవయింక నొపిప్ దెయెదె.”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 21 అనెన్కొల్ తుమ్ క కెరిల్ గార్ తుమ్ క జీన్ తి రితి తుమ్ కోపుమ్ జా
నాయ్, గని జో కెరిల్ గార్ ఓడుప జా పేమయ్జీన్ తి రితి, తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క తుమ్ పేమయ్దెక.

13
అదికారుల్ క బియఁ కెర ఇండ

1 దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ క ఎతిక్ మానుస్ బితు. కిచొచ్క మెలె, దేముడు సెలవ్ దెతొ నాయ్
జలె, అదికారుల్జా 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.

3అనెన్య్కిచొచ్క అదికారుల్ కమరియాదదెకుకమెలె,చెంగిల్బుదిద్ ఇండితసకనాయ్, గని గరచ్ కమొ
కెరసకయ్సిచచ్ కెరుల. అదికారిజలొకేన్మానుస్క ‘సిచచ్ కెరెదె’మెలెబయిమ్నెంతెజింకఇసుట్ మ్జతసు
జలె, సతిత్మ్ కెర, చి తుమ్ క చెంగిల్ దెకెదె. 4 తుమ్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్ దేముడు జోవయింక జా
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సేవ దా అసెస్. గని తుమ్ నేరిమ్ లు కెరె జలె, తుమ్ బియఁ. కిచొచ్క మెలె, సిచచ్ కెరుక జోక అదికారుమ్
అసెస్. ‘నేరిమ్ కో కెరుల గే, సిచచ్ కెరుస్’మెనయ్దేముడు జోవయించి అదికారుమ్జోవయింక 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. 6ఇనెన్చి రిసొ కి సిసుత్ గట దెతసు. కిచొచ్క మెలె, సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చి అనెన్ అదికారుల్ ఏలుప
కెర తుమ్ క దెకుక మెన, జోవయించి కామ్ దేముడు జోవయింక దా అసెస్. 7 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క దెతిసి
జోవయింకదాస. సిసుత్ నఙుక అదికారుమ్తిలసక సిసుత్ చి డబుబ్ల్దాస, పబుతుమ్ క దెతిసిపబుతుమ్ క
దాస. గవురుమ్ క విలువ తిలసక గవురుమ్ దెక, చి మరియాదక విలువ తిలసక మరియాద దెక. దసిస్
ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చి జేఁవ్ చిమరియాద కెరుక.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తతిసి
8 పేమ కెరుకయ్, గని వేర రునుమ్ కతెత్య్ జా నాయ్. కిచొచ్క మెలె, అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ

ఇండితయ్గే,ఆగన్ల్ ఎతిక్తెదొరుక్ జలిసి నెరవెరుస్ప కెరయ్. 9 *‘లంజెకమొకెరనాయ్’మెలిస్జలెకు,
‘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, పేమతెయిఆగన్ల్ ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జతయ్.

పబు అనెన్ ఉత జెతి వెలిల్ దీసి పాసి జెతయ్
11అనెన్, పబు సంగిలి సమయుమ్ పాసి జా అసెస్ మెన జానుస్. మెలె, అగెగ్ నిజ తిలె కి, అపెప్ ఉటట్

తెలివిజాతంకయ్అసెస్. సమయుమ్జా గెచచ్ అసెస్. అమ్తొలితొనంపజలి కంట,అమ్ చి రచచ్నపాసి
జా అసెస్. 12రాత్ పాయితి రితి, ఉజిడ్ జయెదె. జాకయ్ అందర్ బుదిద్చ కమొ వెంట గెల కెర, ఉజిడ్
బుదిద్చ అయ్ దల్ గలనుమ. 13మెదెద్నెచి ఉజిడ్ తె బెదిత కమొతె ఇండుమ. మెలె, ‘సరద్ కెరసుమ్’మెన
వెటాక్రుమ్ జతిసి, మచిచ్తిసి పోన. లంజెకమొ, ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతిసి పోన. కొడొ జుజవ జటిట్
జతిసి, గోసల్ కెరిసి,పోన. 14 గని పబు జలొయేసుకీసుత్ చి బుదిద్ గలన,మానుస్చి ఆఁగ్ చ తుమ్ చ ఆసల్
నెరవెరుస్ప నే కెరంతి రితి జాగరతా, 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
జోవయింతెన్కామ్ క నెంజిల కొడొజుజవుకపోన. 2ఏక్ చి రిసొఉచరుమ. “కిచొచ్ కి కంక జయెదె”మెన,
దయిరిమ్ తిలొసొ ఉచరెదె, గని “ఈంజ జా గారు” 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. 4 అనెన్కొల్చొ సేవ కెరొస్ చి రిసొ తుమ్ చితె కో తీరుప్ కెరుక కొనస్? జోవయింక ‘చెంగిల్’ మెనుక గే
‘గార్’మెనుక గే కచి సెకి మెలె,జోచొసొంత ఎజొమానిచి సెకి, అనెన్ కచి నాయ్. జో నిజుమి నంపజలొస్
జలె, కో వేర ఉచరెల్ కి,జోటీఁవెదె. కిచొచ్క మెలె,జోక టీఁవడుక పబుక సెకి అసెస్.

5 పడొత్ , ఏక్ దీసిచి కంట అనెన్క్ దీసిక ‘ఎలల్కాలుమ్ చి రిసొ ముకిక్మ్ చి’ మెన ఎకిక్లొ ఉచరెదె, గని
అనెన్కొల్ జలె, ఎతిక్ దినాల్ క ఎకిక్ రితి దెకితయ్. ఎతిక్మానుస్ ఈంజేఁవ్ దొనిన్తె కేన్ రగుమ్ ఉచరసు గే,

* 13:9 13:9నిరగ్మకాండుమ్ 20:13-15, 17. దివ్తీయోపదేశకాండుము 5:17-19, 21. † 13:9 13:9లేవీయకాండుమ్ 19:18.
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సరిగా ఉచర తా. ఎతిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండ. 6 దీసిక, “పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఈంజ జా
కామ్ పలాన దీసి కెరెల్ చెంగిల్” మెన కో ఉచరయ్ గే, పబుచి గవురుమ్ ఉచరయ్. దసిస్, ‘తుయి దిలిసి’
మెన దేముడుక ఉచరయ్ 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.

7అమ్ చి రిసొ అమిమ్ జిము నాయ్,మొరుమ్నాయ్. 8ఆమ్ జిలె, పబుచి సేవచి రిసొయిజితసుమ్.
అమ్మొరెల్, జా కి జోచి సేవ. జాకయ్, అమ్ జిలె కిమొరెల్ కి, జోచయ్మానుస్ల్ అమ్. జొయియ్ అమ్ చొ
ఎజొమాని. 9 ఇసికయ్ కీసుత్ మొరల్న్ చి అనెన్ జిలన్. మెలె, మొరున్క జీన కెర, మొరల్సక కి, జితసక కి జో
పబు జా, ఎజొమానిజా, ఏలుప కెరుకయ్.

10తుమ్ కబావుడుల్ జలఅనెన్ నంపజలస్చి రిసొతుమ్ కిచొచ్కఅలల్ర్ చతీరుప్ల్ఉచరసు,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 ఎతిక్మానుస్మొగల్ టెక సెరున్ సేడుల, చి
‘తుయి దేముడు. తీరుప్ కెరుక తుచి అతిత్ అసెస్’
మెన ఎతిక్ చోండి ఒపప్నుల మెన పబు సంగితయ్”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 12జలె,ఈంజలోకుమ్ తె అమ్ ఇండిలి బుదిద్చి రిసొ దేముడు సొంతచిమొకెమ్ తెదొడ్ క
అమ్ ఎతిక్మానుస్ సాచి నఙనుక తయెదె.

13జాకయ్,అపెప్ తెంతొఎకిక్లొచిఉపిప్రి ఎకిక్లొతీరుప్ల్ కెరుమనాయ్, గని కేన్బావొఆతమ్క నే పిసిరి
రితి, కేన్ పొరపాట్ నే జతి రితి,జోఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతిసి నే పిటిత్ రితి, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ ఇండుక అమ్ చి
పెటిట్ ఒపప్నుమ. 14 పబుచి తెడి తా కిచొచ్ జాని, కిచొచ్ పూరి దయిరిమ్ తెన్ అసిస్ మెలె, జేఁవ్ చి సొంత
సెకిక కిచొచ్ వసుత్ వచి రిసొ ‘గార్’ మెనుక నెంజె. గని జాక ‘గార్’ మెన కో దెకితయ్ గే, జోకయ్ జా గారు
జయెదె. 15జాకయ్,తుమ్ కేన్జవుస్రగుమ్ కతిసిఅనెన్కొల్చిఆతమ్తెజోవయింకఅలల్ర్ కెరెదెమెనతుమ్
జానజానయ్ కయ్ లె, తుమ్ పేమయ్ ఇండుక ముల తసెత్. తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్ లె పబుమొర
రచిచ్ంచుప కెరొల్ అనెన్కొల్చి ఆతమ్తె జోక పాడ్ కెరెదె జలె,జా కంక పోన.

16జాకయ్, ‘చెంగిల్’మెనకేన్అలవాట్ చిరిసొతుమ్జానుస్ జలెకి, వేరమానుస్ల్ చిమొకెమ్జాకామ్ చి
రిసొ పబుచినావ్ నిసాక్రుమ్ జయెదె జలె,జానే కయ్ లె చెంగిలి. 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదితిస్ క కతిసి పితిసి ముకిక్మ్ నాయ్, గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి సతిత్మ్ సేంతుమ్ అనెన్
సంతోసుమ్, జేఁవ్ ముకిక్మ్. 18ఈంజేఁవ్ వరుమ్ ఇండితి రితి కో కీసుత్ చి సేవ కెరుల గే, ‘చెంగిల్’ మెన
దేముడు కిమానుస్ల్ కి దెకుల.

19జాకయ్, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తతిస్ చి రిసొ, పబుచి ఉపిప్ర్ చి అనెన్ మానుస్ల్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్
కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే, జయియ్ముకిక్మ్ ఉచరె తమ. 20ఎకిక్ కతిసి నే కతిస్ చి రిసొ
మానుస్చిపెటిట్ దేముడు కెరికామ్తుమ్పాడ్కెరనాయ్. నిజుమిఎతిక్క కి ‘కంకజయెదె’మెనుకజయెదె,
సుదిద్ అసెస్, గని ఆమ్ కతిస్ చి రిసొ, అనెన్కొల్ జోచి ఆతమ్తె తపుప్ జలి రితి జయెదె జలె, అమ్ చి తపుప్.
21తుమ్ముకక్ల్ కతిసి జవుస్, కేన్ రగుమ్ పితిసి జవుస్, కిచొచ్ కామ్ కెరిసి జవుస్, తుమ్ చొబావొజతొ
కేన్ నంపజలసచి ఆతమ్తె జోవయింక పాడ్ కెరెదె జలె,జాకామ్తుమ్ములిలె చెంగిలి.

22 జలె, ‘ఇసి దసిస్ కెరెల్ చెంగిల్’ మెన తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ నముకుమ్ అసుస్స్ గే, తుమ్ చి పెటిట్
దేముడుకయ్ ఒపప్న. ‘ఆఁవ్ కయ్ లె తపుప్ నెంజె’ మెన కకక్ దయిరిమ్ తయెదె చి ‘ఆఁవ్ కయ్ లె కచి
ఆతమ్తె జోవయింక పాడ్ కెరె నాయ్’ మెన జో జానెల్, జోమానుస్క చెంగిలి. 23 గని ‘కయ్ లె తపుప్’ మెన
కో ఉచరయ్ కయ్ లె, పబుచి సిచచ్ ఆనన్ తయ్. కిచొచ్క మెలె, జో కయ్ లిసి జోచి పెటిట్ జో ఉచరిల్స్ తెన్,
జోవయించినముకుమ్తెన్,బెదెనాయ్. ‘పలానకామ్కెరెల్ చెంగిల్’మెలిదయిరిమ్అమ్ చిపెటిట్ నెంజిలె,
జాకామ్అమ్ కెరెల్ పాపుమ్ జతసుమ్.

14:11 14:11యెసయా 49:18; 45:23.
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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,
తుకమానుస్ల్ కెరల్ నిందల్ అంకయ్ లయఅసిత్”
మెనజోసంగిల్ రితిఅసెస్. 4జలె,పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి కిచొచ్క రెగడ్ అసెస్మెలె,అమ్ కయ్ ‘సికుక్త్’మెనయ్
రెగడ్ అసెస్. దసిస్, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి అమ్ క నిదానుమ్ దయిరిమ్ సికడెల్, అమ్ దయిరిమ్
డిటుట్ మ్ జమ్ దె. 5యేసుయిజో ఇండిలిస్ క తుమ్ క వాట్ దెకయ్ లి రితి తుమ్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ దసిస్
ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ జితి రితి, నిదానుమ్ దెతొ దయిరిమ్ దేముడు తుమ్ క సెకి దెవుసు, 6 చి తుమ్ ఎకిక్
మెనుస్ తెన్ ఎకిక్ అవాడ్ రితి జా, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి గవురుమ్
దెకయ్ తె తసెత్.

7జాకయ్, కీసుత్ తుమ్ కయ్ బెదవనిల్ సరద్ తెన్, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రిసొ తూమ్ కి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ బెదవన. 8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కీసుత్ †యూదుల్ క సేవ కెరొసొ రితొ
జలొ. కిచొచ్కమెలె, దేముడుచి సతిత్మ్ దెకవుక. కీసిమెలె,జోవయించపూరుగ్ ల్ క దేముడు దిల పమానల్
నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. 9అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దెతి రచచ్న జో దొరుక్ కెరెల్,
జోవయించి దయ కనాక్రుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ కి దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెనయ్. దేముడుచి కొడొతె
దావీదుపూరుగ్ మ్ చొ;
‡“జేఁవ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి సరద్ జా,
గాయగాయతుచి నావ్ గవురుమ్ కెరుమ్ దే”
మెన రెగడ్ అసెస్. 10పడొత్ దేముడుచి కొడొతె,
§“జోవయించసొంతమానుస్ల్ తెన్ తూమ్ కి,యూదుల్ నెంజిలస,
సరద్సంతోసుమ్జా”
మెనమోసేచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్. 11పడొత్ దావీదుచి అతిత్ అనెన్ రెగిడిల్సి,
*“యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్ దేసిమ్ చ,
ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్,
పబుచి గవురుమ్ గాయ”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12పడొత్ అనెన్,యెసయాచిఅతిత్ దేముడుచి కొడొతె,
†“యెసస్యిచి సెకుమ్ తె ఎకిక్లొ జెరెమ్దె.
జొయియ్ ఉటట్ ,యూదుల్ నెంజిలసక ఏలుప కెరెదె, చి
జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస
రచచ్నచి దయిరిమ్ తెన్ తవుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

13 జలె, రచచ్న జతి దయిరిమ్ దెతొ దేముడు సొంత తుమ్ చి పెటిట్ జోచి నముకుమ్ చి సరద్ సేంతుమ్
దెవుసు, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి తుమ్ చిఆతమ్తెతా, తుమ్ చిఆతమ్పూరి డిటుట్ మ్ దయిరిమ్
జా గెచెచ్దె.

యూదుల్ నెంజిలసతె పవులు పబుచి కామ్ కెరిల్సి

* 15:3 15:3 కీరనలు 69:9. † 15:8 15:8 ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ కాగల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, ‘యూదుల్ జతి గురుచి

సునన్తి కెరనల్సక సేవ కెరొసొ…’ ‡ 15:9 15:9 సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 22:50, కీరనలు 18:49. § 15:10 15:10

దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43. * 15:11 15:11 కీరనలు 117:1. † 15:12 15:12యెసయా 11:10.
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14ఆఁవ్,బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దయిరిమ్తెన్ అసిస్ మెలె, తుమ్ చి పెటిట్ పబుచి సతిత్మ్ అసెస్.
జో దెతి గాయ్నుమ్ అసెస్, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బుదిద్ సంగుక తుమ్ క సెకి అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ అంక
దయిరిమ్. 15 గని, సగుమ్ కమొచి రిసొ తుమ్ క ఇదిల్ గటిట్ఙ సంగిల్ రితి రెగడ్ అసిస్, తుమ్ క పఁవుస్త్
నాయ్ మెన. దేముడు అంక దిలి అదికారుమ్ వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ జా రెగుడుక జయెదె. 16జో దిలి
అదికారుమ్వరుమ్మెలె,యేసుకీసుత్ చి రిసొచిజోచిసుబుమ్ కబుర్ సూనవసూనవ,జోదేముడుచి సేవ
కెరొ పూజరి మెలి రితొ ఆఁవ్ జంక మెన జో నిసాన కామ్ తియారిల్ వరుమ్. మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక
కీసుత్ క నంపజా దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక జేఁవ్ జోచయ్ జా, సుదిద్ జా దేముడుక సరి జలి బలి
జతి రితి,జోచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెంక.

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

రోమ్ పటున్మ్ చ గెచుచ్క మెన పవులు ఉచరిల్సి
22జలె, సుబుమ్ కబుర్ నే సూనల్ టానుల్ తె గెచచ్ సూనవుక అంచి కామ్తిలి రిసొ,అపెప్క తుమ్ తె జెంక

అంక వాటు తయె నాయ్. 23 గని అపెప్, ఈంజేఁవ్ పాంతుమ్ లుతె అంక అనెన్ కామ్ నాయ్మెన, ఒగగ్ర్
వెరుస్ల్ తెంతొ తుమ్ తె జెంక అంచి ఆసచి రిసొ, 24సెప్యిను దేసిమిఆఁవ్ గెతిపొదిక, 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. 26మాసిదోనియచ చి
అకయచనంపజలస్ కయెరూసలేమ్ చయూదుల్ చబీదజలనంపజలస్ కతోడుఉకుక్లతెదవుకఇసుట్ మ్
జల. 27ఈంజేఁవ్ ఇసుట్ మ్ జల, గని అనెన్ జేఁవ్ యెరూసలేమ్ చ నంపజలస్ తె రునుమ్ జలి రితి జా
అసిత్. మెలె, యూదుల్ కయ్ దేముడు దిల ఆతమ్వరల్ తె ఈంజేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక వాట అయ్ లి
రిసొ రునుమ్ జలి రితి జా అసిత్, చి జేఁవ్ యూదుల్ క కిచొచ్ జవుస్ ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ క జెతికయ్
తోడు ఈంజేఁవ్యూదుల్ నెంజిలస దిలె, చెంగిలి.

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

రోమియుల్ పవులుచి రిసొపారద్న కెరుక
30బావుడుల్ , ‘అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి పేమక,

అంచి రిసొ దేముడుక తుమ్పారద్న కెర కెర అంక తోడు తా’మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి.
31 కిచొచ్చి రిసొ మెలె, ఆఁవ్ అపెప్ గెతి యూదయ పదేసిమ్ చ యేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్ తిలసతె ఆఁవ్
దెరున్ నే సేడిత్ రిసొ, పడొత్ ఒతత్చి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ నంపజలసచి రిసొచి అంచి సేవ జోవయింక
‡ 15:21 15:21యెసయా 52:15.
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చెంగిల్ సేడుస్ మెనయ్తుమ్పారద్న కెర. 32దసిస్ జెయిమ్జలిమెలె, సరద్సంతోసుమ్తెన్ఆఁవ్ తుమ్ తె
జెంక జయెదె, చి తుమ్ చి తెన్తా సరద్ తెన్ పుండుక జయెదె. 33సేంతుమ్ 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 తెన్జాక బెదవన, చి కిచొచ్ కామ్ తె జేఁవ్ కి తోడు కావలె మెలె, తోడు తా. కిచొచ్క మెలె,
అగెగ్ తెంతొ ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజలసక జా తోడు కెర అసెస్, అంక కి.

3యేసుకీసుత్ చి కామ్ అంచి తెన్ బెద కెరల్ పిసిక్లల్క చి అకులక అంచి పేమ సంగ. 4 అంక ‘మొరున్
నాయ్’మెనజాసుటుట్ జెఁవివ్ పమాదుమ్జల. ఎకిక్ఆఁవ్మెననాయ్, గనియూదుల్నెంజిలబావుడుల్ చ
సంగుమ్ లు ఎతిక్ జేఁవ్ దొగులచి కామ్ చి రిసొ అంచి తెన్ జోవయించి సరద్ కి సంగితసుమ్. 5జోచి గెరి
సబ కెరిసంగుమ్ చఎతిక్జిన్ కఅంచిపేమసంగ. పేమతిలొఎ నెటుకఅంచిపేమసంగ. ఒండిఆసియా
పదేసిమ్ తెజొయియ్ తొలితొ పబుక నంపజామారుస్ప జలొ. 6తుమ్ చితె నిదానుమ్ కామ్ కెరిల్ మరియక కి
సంగ, 7పడొత్ అంచ బందుగుల్ జత అందోనిక చియూనియక కి. అంచి తెన్ జేఁవ్ జేలి జా తిల. పబుచి
సుబుమ్కబుర్సంగితబారికుల్ తెజోవయింకగవురుమ్దెకితతి,చిఅంచికంటఅగెగ్యికీసుత్ చమానుస్ల్
జల.

8పడొత్ , పబుచి తెడి ఆఁవ్ పేమ తిలొఅంపీల్యతునక అంచి పేమ సంగ. 9పడొత్ కీసుత్ చి కామ్ తె అమ్ చి
తెన్ బెదిలొఊరాబ్నుక, చి పేమ తిలొసాట్ కునక అంచి పేమ సంగ.

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

16ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సుదిద్ తిలిముదుద్
తెన్ జొకర. పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్ తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

17జలె,బావుడుల్ ,తుమ్ క కిచొచ్ బతిమాలప్జాసంగితసిమెలె,తుమ్ క సికడిల్ బోదననాయ్, గని వేరచి
సికడ జటుల్ కెర అనామ్నల్ కెరస కొనస్గె చిన కెర, జోవయింక తుమ్ సూన నాయ్. దూరి కెర. 18 దస
మానుస్ల్ అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ క నాయ్, గని జోవయించ సొంత ఆసల్ కయ్ సేవ కెరతి, అనెన్, తేలిక
లటట్బమానుస్ల్ క పులవ, ఒగగ్ర్ తెలివి నెంజిలమానుస్ల్ కమోసిమ్ కెరతి. 19పబుచి కోడు తుమ్సొంత
నిదానుమ్ కెరిసి ఎతిక్జిన్జాన్ తి,చితుమ్ చి రిసొఅంక సరద్, గని తుమ్ క ‘చెంగిల్ చితెతెలివితతుత్ , గని
గరిచ్ నేన్ తు’ మెనయ్, తుమ్ చి రిసొ అంక ఆస. 20దసిస్ జలదు మెలె, తుమ్ చ చటొట్ సయ్ తాన్ క సుఁద
బీడవ జీన్ తి రితి, సేంతుమ్ దెతొ దేముడు జీనఎదె. అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయతుమ్ చితెన్
తవుస్!

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

22 పవులు సంగితి ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొత్ తెరియు మెలొ ఆఁవ్ పబుచి తెడి అంచి పేమ సంగ
తెదయ్ తసి.
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23ఆఁవ్ ఈంజ ఉతుమ్ సంగ రెగడ్య్ తొ పవులుక టాన్ దిలొ, ఒండి సంగుమ్ క టాన్ దెతొ గాయియు
తుమ్ కజోవయించిపేమసంగతెదయ్ తయ్. దసిస్ కిఈంజపటున్మ్ చ కమొచిడబుబ్ల్ దెకితొఎరసుత్ ను,
చి అమ్ చొబావొ జలొ కవ్రును జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్.

24 *అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ ఎతిక్జిన్ తెన్ తవుస్! ఆమేన్.
25జలె, ‘సూనవు’మెనఅంక దిలి సుబుమ్ కబుర్ వాటుయేసుకీసుత్ చి రిసొబోదన కెరి వాటు తుమ్ క

డిటుట్ మ్ కెరొ దేముడుక జొఒర! జా సుబుమ్ కబుర్ తె బెదితి గుటుట్ జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్. మదెనె,
అగెగ్ తెంతొ లుంకడ తిలొ. 26జలె,యూదుల్ నెంజిలసక కి జోవయించి రచచ్న దొరుక్ జలి రిసొచి,ఈంజ
గుటుట్ జో అపెప్బార్ కెర అసెస్, చిజోవయించ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలస రెగిడిల్సి సూనయ్జతిస్ తె ఒండి
లోకుమ్ తె ఎతిక్ దేసిమ్ చక జానుస్స్ మెన కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతొ దేముడుచి ఆడ, ఒండి లోకుమ్ తె
మానుస్ల్ నంపజా జోచి కోడ్ రితి ఇండుత్ మెనయ్. 27 జలె, యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి కామ్ చి రిసొ
ఎతిక్ గాయ్నుమ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుక కెఁయఁక తెఁయఁక జొఒర!

* 16:24 16:24ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచపుసత్కుమ్ సగుమ్ తె 24నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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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 చొబావుడు జలొసొసెత్నేసు తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కీసుత్ జలొయేసుచి రిసొసుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తొ జోచొబారికి అఁవ్ జంక మెనయ్ దేముడు జోచి ఇసుట్ మ్ క అంక నిసాన అసెస్. అమ్ చొ పబు
జోచొపబు జలొయేసుకీసుత్ తె ‘తుచితెయ్రచచ్నఅసెస్. తుయిపబు’మెనజోచినావ్దెరన్ తసఎతిక్జిన్
తెన్తుమ్ క కి ‘అంచి సుదిద్ జాఅంచయ్మానుస్ల్ జతు’మెనయ్, దేముడు బుకార అసెస్. 3జలె,అమ్ క
తుమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

4 తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక రోజుక పారద్న కెర అంచి సరద్ జోక సూనయ్ తసి.
కిచొచ్చి రిసొమెలె, యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజా అపెప్ జోచి తెడి తిలి రిసొ జోచి దయక దేముడు తుమ్ క
దిలి రచచ్నచి రిసొయి. 5మెలె, జా రచచ్న దిలి తెంతొ కీసుత్ చి తెడి గాయ్నుమ్ ఎతిక్, జాగాయ్నుమ్ బోదన
కెరి సెకి ఎతిక్, తుమ్ క కలుగు జలి రిసొ పూరి ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. 6 దసిస్, కీసుత్ చి రిసొ
అమ్ సంగిలిసాచి తుమ్ చి పెటిట్ రుజుజ్ జా అసెస్.

7జాకయ్, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ జోచి గవురుమ్ తెన్ అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ రకితె ఎద,
అవ్ సురుమ్ జలి కిచొచ్ ఆతమ్సెకి కి తుమ్ క పిటెట్ నాయ్. 8ఆకర్ దీసల్ క లోకుమ్ చక పబు జలొ కీసుత్ వెలిల్
పరిచచ్, వెలిల్ తీరుప్ కెరె ఎదక, తుమ్పొరపాట్నే జతి రితిజొయియ్ తుమ్ కజా 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. 11బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెంతసి మెలె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ జటిట్ జా అసిత్ మెన కోల్యెచ
గెర్ చసుదల్అంకసంగఅసిత్. 12మెలె, “అఁవ్పావుల్ చొసుదొ”జవుస్, “అఁవ్అపొలోల్ చొసుదొ”జవుస్,
“అఁవ్ కేపాచొ సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్ కీసుత్ చొ సుదొ” జవుస్మెనతుమ్ ఎతిక్జిన్ తేడల్ ఉచరన
సంగన్ తసు మెన ఆఁవ్ జాని. 13 కీసుత్ చి ఆఁగ్ సింద వాటల్ కెర అసుస్స్ గే? తుమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి
రిసొఅఁవ్పావులు సిలువతెమొరల్య్ గే? అఁవ్పావులుచినావ్ తెన్బాపిత్సుమ్ 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 చకబాపిత్సుమ్దిలయ్, గనిఅనెన్ కకక్బాపిత్సుమ్దిలయ్గేనాయ్గేపఁవస్ అసిస్. నాయ్,
కిచొచ్గె. 17 కీసుత్ అంక తెదయ్ లిసిబాపిత్సుమ్ దెతి రిసొనాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ సూనవ అఁవ్ బోదన
కెరి రిసొయి. పడొత్ , ఒగగ్ర్ తెలివ్చ కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ బెదయ్ తి రితి అఁవ్ బోదన కెరి రితి తెదయెనాయ్.
దసిస్ బోదన కెరయ్ జలె, కీసుత్ సిలువతె మొర మానుస్ల్ క పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్స్ ముకిక్మ్
జలిస్ క లుంకడిల్ రితి జతి. రచిచ్ంచుప కెరి సెకి జోమొర అరిప్తుమ్ జలిస్ తెయిఅసెస్.

కీసుత్ దేముడుచి సెకి గాయ్నుమ్
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18మొర పాపుమ్ తె గెతస, జలె, పబు సిలువతె మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి కోడు సూనెల్, నాసెనుమ్
జతసక కి వెరి గని ఆమ్ రచిచ్ంచుప జతసక, జలె, దేముడుచి సెకి మెన జానుమ్. 19 కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి కొడొతె,
*“పండితుల్ చి గాయ్నుమ్ క పాడ్ కెరిందె,
తెలివిమానుస్ల్ చి తెలివి పిటట్యిందె”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

20 ఒగగ్ర్ బుదిద్ తిల సుదొ కేతె? మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కేతె? ఈంజ ఉగుమ్ తె
తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తస కేతె? ఈంజ లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క ‘గాయ్నుమ్ నెంజె’ మెన,
దేముడు దెకవ అసెస్. 21 కీసి మెలె, కెదిద్ గాయ్నుమ్ కలుగు జలెకి, ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ దేముడుక
నేనల్. ‘మానుస్చి సొంత గాయ్నుమ్ జోవయించి సొంత సెకిక జేఁవ్ నెతిరెల్కయ్ చెంగిలి’ మెన, జోచి పెటిట్చి
గాయ్నుమ్ కదేముడుజానయ్దసిస్జరుగ్ కెరల్న్. జాకయ్,అమ్బోదనకెరిసుబుమ్కబుర్ ‘గాయ్నుమ్నెంజె’
మెనజోవయించిసొంతసెకిమానుస్ల్ఉచరెల్ కి,జాసుబుమ్కబుర్తెయిమానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుకజో
దేముడు సరద్ జలొ. గని సుబుమ్ కబుర్ నంప కెరిస్ క ‘తెలివినాయ్’మెనమానుస్ల్ సంగితతి. 22మెలె,
‘జోచి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ దెకయ్ లెకయ్ నంపజమ్ దె, నెంజిలె నాయ్’ మెనయూదుల్
సంగిల. ‘కొడొ తెలివి తెన్ బెదయ్ లెకయ్జాబోదనక విలువ దెకుక జయెదె’మెన గీకుల్ సంగిల. 23 గని
“కీసుత్ సిలువతెమొరఅరిప్తుమ్జలిస్ తెయిమానుస్చి రచచ్న”మెనఅమ్బోదనకెరసుమ్. ఇసిబోదనక
అడుడ్ మెన యూదుల్ సంగితతి, ‘తెలివి నాయ్’ మెనయూదుల్ నెంజిలస సంగితతి. 24 గని దేముడు
నిసాన బుకారల్సక, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి, †గీకుల్ జలెకి, జో దేముడుచి సెకి కి గాయ్నుమ్ కి కీసుత్ తెయ్
అసెస్. కీసుత్ దేముడుచి సెకి, జొయియ్ జోచి గాయ్నుమ్. 25 దేముడు కెరిస్ క ‘బుదిద్చి నెంజె’ మెనమానుస్ల్
ఉచరెల్ కి,జా కేన్మానుస్చి గాయ్నుమ్ చి కంట వెలిల్. జోదేముడుచి అవుక్ కేన్మానుస్చి 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. 29 కిచొచ్క
మెలె,దేముడుచిమొకెమ్ కేన్మానుస్ గవురుమ్ఉచరనుకబెదెనాయ్మెనరుజుజ్ దెకవుక. 30యేసుకీసుత్ చి
తెడితుమ్ క జియడొల్ దేముడుజొయియ్,అమ్ చిగాయ్నుమ్,అమ్ చిపునిన్మ్,అమ్ చిసుదిద్ ,అమ్ చి రచచ్న
కీసుత్ తెయ్మెన దేముడు అబొబ్సి జోకయ్అమ్ చి రిసొ టీఁవొ కెలన్. 31జాక దేముడుచి కొడొతె,
‡“మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుక ఇసుట్ మ్ జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, పబుచి రిసొయి”
మెన రెగడ్వ అసెస్.

2
1ఓబావుడుల్ ,ఆఁవ్ తుమ్ తెతెదొడిజా కెర దేముడుచి చిసాచిసూనయ్ లిపొదిఒగగ్ర్ తెలివిగాయ్నుమ్

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 తెన్ బలే అదుద్ ర్ తెన్
తిలయ్. 4తుమ్ చి నముకుమ్మానుస్ల్ చి గాయ్నుమ్ తెన్ నే జతె, గని దేముడుచి సెకి తెన్ ఆదారుమ్
* 1:19 1:19యెసయా 29:14. † 1:24 1:24 ఇనెన్ ‘గీకుల్’ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసమొతుత్ మ్ క సంగితయ్. ‡ 1:31
1:31యిరీమ్యా 9:24.
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కెరన తంక మెన, 5ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి చి సాచి సూనయ్ లె కి, తెలివి గాయ్నుమ్ చ తియాన కొడొ నే బెదయ్ తె,
సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి దేముడుచి సెకి దెకయ్ తి రిసొయిమెన సంగితసి మెనయ్ ఇసి జరుగ్ జంక మెన జోచి
సెలవ్.

ఆతమ్తె వడిడ్లసక పబుచి గాయ్నుమ్ సికడిల్సి
6 ఆతమ్తె వడిడ్లసక గాయ్నుమ్ తెన్ సికడత్సుమ్, జా గాయ్నుమ్ కేడయ్ గెతి చి జా ఈంజ ఉగుమ్ చి

గాయ్నుమ్ నెంజె, ఈంజ ఉగుమ్ తె ఏలుప కెరసచి గాయ్నుమ్ నెంజె. 7 ఆమ్ సికడిత్ గాయ్నుమ్ దేముడుచి
గుటుట్ తెన్తిలిలుంకడిల్ గాయ్నుమ్;ఈంజగాయ్నుమ్గుటుట్ తెన్ లుంకడతయెనాయ్. ఉగల్ఎతిక్చి కంట
అగెగ్యి దేముడు అమ్ చి రిసొ ‘పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుతు’మెనఉచర జరుగ్ కెరిల్ గాయ్నుమ్.

8ఈంజ ఉగుమ్ చ అదికారుల్ కోయి ఈంజ గాయ్నుమ్ క అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్; జా అరుద్ మ్ జోక జతి
జలె గొపప్ ఉజిడ్ చొ రుపుమ్ చొ గవురుమ్ తిలొ పబుక సిలువ గల మారిత నాయ్. 9 గని దేముడుచి
కొడొతె,
“ఇనెన్చి రిసొ దేముడు తెయార్ కెర అసెస్”
జోక పేమ కెరసక కిచొచ్ దెంక మెన తెయార్ కెరిల్సి
*“జా కేన్ అంకితె డీసె నాయ్,
కేన్ కంగొడ్ తె సుని జయెనాయ్,
కేన్మానుస్ జోచి పెటిట్ ఉచరుక నెతిరిల్సి”
మెన రెగడ్వ అసెస్. 10అమ్ క జలె దేముడు ఎతిక్ జోచి ఆతమ్ తెదవ రుజుజ్ దెకవ అసెస్; జా ఆతమ్ ఒండిక,
దేముడు గుటుట్ ల్ చిరుజుజ్ ల్ కిజోచిఆతమ్ రుజుజ్ దెకయెదె. 11ఏక్మానుస్చిఉదెద్సుమ్జోచితెతిలిమానుస్చి
సొంత ఆతమ్క పిటట్వ, జోమానుస్చి పెటిట్ తిలిసి కో జాన్ తి గే? దసిస్, దేముడుచి ఉదెద్సుమ్ లు దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్క ముల,జోచిఉదెద్సుమ్ అనెన్ కోయి నేన్ తి.

12దేముడు అమ్ క దిల ఆతమ్ కీసిచి గే అమ్అరుద్ మ్ కెరనుక. అమ్ఈంజలోకుమ్ చి ఆతమ్ నెంజె, గని
దేముడు తెంతొ చి జతి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యిఅమ్పాయఅసుస్మ్. 13మానుస్చిగాయ్నుమ్ సికడత్ కొడొ తెన్
నాయ్, ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి కారిమ్ చి కామ్ ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి కారిమ్ చి కామ్ సరి కెరన, ఆతమ్
సికడిత్ కొడొ తెన్ ఈంజ సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ క సికడిత్సి, అమ్ సికడత్సుమ్.

14లోకుమ్ చొ సమమ్ందుమ్ జలమానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చ కబురుల్ నెసె, దసచజోక వెరిలెక
అసెస్,జోఅరుద్ మ్ కెరనుక నెతె. దసచక ఆతమ్తె జెరుమ్న్ తిలెకయిఅరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె గనిజోవయింక
జా ఆతమ్ నాయ్ చి నెతిరి. 15ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలొసొమానుస్ల్ క ఒండి అరుద్ మ్ కెరనెదె, గని జోక కేన్
మానుస్ తీరుప్ కెరుక నెతిరి.
16 †“పబుచి పెటిట్ తిలిసి జానజోక సికడుక తెరిలస కో? అమ్ క జలె కీసుత్ చి మెనుస్ అసెస్.”

3
ఆతమ్క వడిడ్లస నెంజుస్

1బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ ‘ఆతమ్క వడిడ్లమానుస్ల్ తెన్ కొడొ జలి రితి ఆఁవ్ కొడొ జంక నెతిరల్యి. ఈంజ
లోకుమ్ చ ఆఁగ్ చ సమమ్ందుమ్ చమానుస్ల్ మెనయ్, కీసుత్ తె బాలబోదలీ’ మెన, తుమ్ చి తెన్ కొడొ జంక
తిలి. 2అగెగ్ తుమ్ క సతుత్ నాయ్ చి రిసొ రితి దూదు పియడల్య్, చిపోసిలయ్ గని చింబొ కవడ తుమ్ క
పోసి నాయ్. తుమ్ అపెప్క కి ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చ రిత జా అసుస్స్ చి రిసొ అపెప్క కి తుమ్ వడితస్
నాయ్. 3 తుమ్ చితె కుసిదుమ్, గోసల్ తిలె, తుమ్ ఆఁగ్ చి సమమ్ందుమ్ చ మానుస్ల్ చి రితి ఇండితస
నెంజుస్ గే? 4 ఎకిక్లొ ఆఁవ్ పావుల్ చొ సుదొ, అనెన్కొల్ ఆఁవ్ అపొలోల్ చొ సుదొ, మెన సంగిలె పొది తుమ్
లోకుమ్ చ సమమ్ందుమ్ జలమానుస్ల్ నెంజుస్ గే?

5 అపొలోల్ కొనొస్? పవులు కొనొస్? సేవ కెరసయ్ గెద. ఎకెక్కల్క పబు దిలిసి తెన్ జేఁవ్ చి తెంతొయ్
తుమ్నంపజలదు 6ఆఁవ్ రోవిలయ్,అపొలోల్ పాని సువిలన్, జిఁయడవడడ్య్ లొసొదేముడీ. 7జాకయ్,
* 2:9 2:9యెసయా 64:4. † 2:16 2:16యెసయా 40:13.
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జియడ వడడ్య్ లొ దేముడుతెయి గని, రోవిలొసొతె జలెకి, పాని సుఁవిలొసొతె జలెకి కిచొచ్ కి నాయ్.
8 రోవిలొసొక పాని సూఁవిలొసొక ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్. ఎతిక్ జీన జేఁవ్ కెరిల్ కామ్ చి కసుట్ మ్ కయ్ జీతుమ్
నఙనుల. 9 అమ్ దేముడు తెన్ బెద కామ్ కెరసుమ్; తుమ్ దేముడుచి పంటొ పికయ్ లి బుఁయి,
దేముడుచి గేరు జా అసుస్స్.

పబుచి ఆతమ్గేర్ చిటాలి
10దేముడుచి దయకజోఅంక దిలి ఇదిలిసెకిక, గేర్ బందుక చెంగిల్జానొల్ బందితొసొచొరితొజా,ఆఁవ్

పునాది తెయార్ కెరల్య్, చి జేఁవ్ చిఉపిప్రి అనెన్కొల్ గేర్ బందితయ్. జాపునాదిచిఉపిప్రి తుమ్ ఎతిక్జిన్
తుమ్ చి వాట కీసి బందితె గే జాగర తా. 11ఎకిక్ పునాదిచి ఉపిప్రి జా గేర్ బందిలెకయ్జా గేర్ తయెదె;
మెలె, యేసుకీసుత్ జలి పునాదిచి ఉపిప్రి బందిలెకయ్. వేర పునాది తెయార్ కెరుక 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. 14జోపునాది కెలొసొతెబందిలి కేన్మానుస్చికామ్జాపరిచచ్తె జీనెల్,జోమానుస్క బవుమానుమ్
దొరుక్ జయెదె. 15జో పునాదితె బందిలొ కేన్మానుస్చి కామ్ డడడ్ గెచెచ్దె గే, జోక నసుట్ మ్ తయెదె, గని
జొయియ్ రచిచ్ంచుప జయెదె. గని ఆగి తెంతొ కీసి గే ఉరిల్ జలి రితి జాజో రచిచ్ంచుప జయెదె.

నంపజలస పబుచి దేముడుచి గుడి జవుల
16దేముడుచి గుడి తుమ్ జసెత్ మెన నేనుస్ గే? జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్ మెన నేనుస్ గే? 17జలె,

దేముడుచి గుడికోపాడ్ కెరెదె గే,జోక,జోదేముడుయిపాడ్కెరెదె. కిచొచ్కమెలె,దేముడుచి గుడిజోకయ్
సుదిద్ తంక అసెస్. జా దేముడుచి గుడి తుమిజాఅసుస్స్.

18తుమ్ క తుమ్మోసిమ్ కెర నాయ్. ‘ఈంజ ఉగుమ్ చి గాయ్నుమ్ క ఆఁవ్ తెలివి’ మెన కో ఉచరనెదె
గే, పరలోకుమ్ చిగాయ్నుమ్జోదొరుక్ కెరంతి రితిఈంజయ్ఉగుమ్ చిగాయ్నుమ్ క గవురుమ్ కెరుక ముల
నేనొల్ రితొ జవుస్. 19 కిచొచ్క మెలె,ఈంజయ్లోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ దేముడుచిమొకెమ్ గాయ్నుమ్ నెంజె. జో
రెగడ్య్ లి కేన్ కోడుతె ఈంజ సతిత్మ్ డీసత్య్మెలె,
*“తెలివి తిల జోవయించమోసిమ్ లుతెయి
దేముడు జేఁవ్ తెలివిమానుస్ల్ క దెర
జేఁవ్ ఉచరిల్సి పిటట్య్ తయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 20జోచి అనెన్క్ దసిస్ కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“ఈంజలోకుమ్ చి గాయ్నుమ్ క నంపజలసచి పెటిట్ ఉచరసక
కామ్ క నే జయెమెన పబు జానె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

21జాకయ్, కేన్మానుస్క ‘జొయియ్ వెలొల్ ’ మెలి రితిమానుస్క గవురుమ్ కెర నాయ్. ఎతిక్ తుమ్ చి జా
అసెస్. 22 పవులు కి, అపొలోల్ కి, కేపా కి, అమ్ సికడత్స తుమ్ ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ జా అసుస్మ్. ఈంజ
లోకుమ్ కి, జీవు కి,మొరున్ కి,ఈంజఉగుమ్ కి, జెతిఉగుమ్ కి, ఎతిక్ తుమ్ చిజాఅసెస్. 23పడొత్ , తుమ్
కీసుత్ చి తెడి అసుస్స్, తుమ్ క జొయియ్ ఏలుప కెరయ్; చి కీసుత్ దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి అసెస్.

4
అపొలోల్ క చి పవులుక కీసి దెకుక

1 తుమ్ అమ్ క కీసి దెకుక మెలె, యేసుకీసుత్ చ సేవ కెరస ఆము. తుమ్ ‘పాడ్ జంక నాయ్’ మెన
దేముడుచ గుటుట్ ల్ రకితస ఆమ్. అమ్ దసిస్ జలిస్ క తుమ్ మరియాద దెకుక తుమ్ చి పూచి, 2అనెన్,
కేన్ జవుస్ ఎజొమానిచిఆసిత్క రకితొసొ, జలె, నిదానుమ్తెన్ నముకుమ్ జతొసొతంకజోచిపూచి. జాక,
* 3:19 3:19యోబు 5:13. † 3:20 3:20 కీరనలు 94:11.
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ఆమ్ దసిస్ నిదానుమ్ తెన్ నముకుమ్ జతస జంక అమ్ చి పూచి. 3 గని తుమ్ జవుస్, మానుస్చి కేన్
తీరుప్ కెరి గేర్ జవుస్, అంక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెల్, అంక బాద నాయ్. ఆఁవ్ కి సొంత తీరుప్ కెరనీ నాయ్.
4 దేముడుచిమొకెమ్ పూచి తెన్ జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర అసిస్. జా కామ్ కెరిల్స్ తె ఆఁవ్ కిచొచ్ పొరపాట్ కెరిల్సి
ఆఁవ్నేని. గనిఅంక ‘తపుప్జోనెంజె’మెనఎకిక్అంచిసొంతకోడు రుజుజ్ దెకఎనాయ్. జోపబుయిఅంక
తీరుప్ కెరొసొ. 5జాకయ్, జా సమయుమ్ నే జతె అగెగ్, మెలె, పబు అనెన్ నే జెతె అగెగ్, తుమ్ అంక తీరుప్
కెర నాయ్. మానుస్ల్ క దసిస్ తీరుప్ కెరిసి తుమ్ ముల. అందర్ తె లుంకిల్ రితి తిలిసి ఎతిక్, మానుస్చి
పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు ఎతిక్ జొయియ్ జోచి ఉజిడ్ తె పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెదె. తెదొడ్ కయ్ దేముడు సొంత
ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్ చ కెరల్ కమొ తీరుప్ల్ సంగెదె.

6 అంచి రిసొచి అపొలోల్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఇస టాలివొ కిచొచ్క సంగ అసిస్ మెలె, తుమ్ చి రిసొ, బావుడుల్ ,
తుమ్ క ‘సికుక్త్’మెనయ్, దేముడు రెగడ్య్ లిస్ చి కంట కిచొచ్ వేరచిఅమ్దొగుల కిచొచ్ బెదవుమ్నాయ్,
దసిస్ తుమ్ కి వేరచిజాబోదనతె బెదవనాయ్. ఆఁవ్ అపొలోల్ , జలె,అమ్దొగుల సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్
వేరచిబెదవుమ్నాయ్,చిఅమ్ తె కకక్ ‘వెలొల్ ’మెనతుమ్సంగుకనాయ్. ‘ఆఁవ్వెలొల్ ’మెనజవుస్ఆఁవ్
సంగి నాయ్,జో సంగె నాయ్. దసిస్ తుమ్ చితె కో కిచొచ్ వేరచి నే బెదయ్ లె, తుమ్ చితె కి ‘ఆఁవ్ వెలొల్ ,జో
దాక్’ మెన తేడల్ దెకన బులుక బెదె నాయ్. 7 జలె, తుమ్ క దెకిలె, కకక్ ‘వెలొల్ ’ కకక్ ‘దాకు’ మెనుక
జతయ్గే? దేముడు దిలి కంట తుమ్ క కిచొచ్ అసెస్ గే? దేముడు తెంతొ ప యిలిసిజలె,జాజొయియ్ నే దిలి
రితి కిచొచ్క తుమ్ గవురుమ్ సంగితసు! 8 ‘ఎతిక్తెసొమాస్రుమ్జాఅసుస్మ్’మెనతుమ్ఉచరంతసు.
అమ్ క పడొత్ ముల తుమ్ రానల్ జా అసుస్స్, జలె! తుమ్ నిజుమి ఏలుప కెరదు జలె, ఆమ్ కి తుమ్ చి
తెన్ ఏలుప కెరుక జతి! సరద్ జతమ్!

పావులీంసి నిసాక్రుమ్ జలిస్
9 అమ్ కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్ క మానుస్ల్ ఎతిక్చి కంట అమి నిసాక్రుమ్

డీసత్సుమ్, *మొరి సిచచ్ కలుగు జల మూరుక్డుల్ రిత డీసత్సుమ్, మెన దేముడు సెలవ్ దిలి రితి అంక
డీసత్య్. అనెన్ మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే, అమ్యేసుచ 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. తూమ్మాతుమ్, కీసుత్ చి తెడి బుదిద్ సుదల్ జా అసుస్స్,
కిచొచ్ గే! తుమ్ క ‘దసిస్ఉచరంతతి’మెలిరితిడీసత్య్,ఆమ్,జలె,సెకినెంజిల్రితిడీసత్సుమ్. అమ్ కయ్
సెకి అసెస్ మెన తుమ్ క తుమి ఉచరసు. నిజుమి, మానుస్ల్ తుమ్ కయ్ గవురుమ్ దెకితతి, అమ్ కయ్
నిసాక్రుమ్ దెకితతి. 11అపెప్ ఎద ఆమ్ చువెవ్ తనెన్ అసుస్మ్. అమ్ క సరిపుచుప జత పాలల్ నాయ్,
మానుస్ల్ అమ్ క పెటిట్ తతి, అమ్ క గెరల్ నాయ్. 12సొంత అతొత్ తెన్ కామ్ కెర జితసుమ్. మానుస్ల్
అమ్ క దూసుప కెరెల్,చెంగిల్తతుత్ మెనఅమ్పారద్న కెరసుమ్. జేఁవ్అమ్ కఅలల్ర్ కెరెల్,ఓరుస్పజతసుమ్.
13అమ్ చినావ్జేఁవ్ కడెల్,సేంతుమ్కెరసుమ్. మానుస్చిమొకెమ్ఒండిలోకుమ్ చితొకుక్ఉసొట్ జాఅసుస్మ్.

14ఇసిమెనఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సిమెలె, తుమ్ కలాజ్ కెరి రిసొనాయ్, గని తుమ్అంచబోదల్
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 జలొయేసుచితెడిఅఁవివ్ తుమ్ క అబొబ్దిజాఅసిస్. 16జాకయ్, ‘అంకయ్దెక సిక
అంచి రితి ఇండ’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతిసి. 17జాకయ్ పేమ తిలొ నిదానుమ్ తిలొ పబుచి
తెడిఅంకపూతుత్ జలొతిమోతికతుమ్ తెఆఁవ్తెదవఅసిస్. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ కీసుత్ చి తెడి కీసి ఇండితసి
గే, సంగుమ్ లు ఎతిక్తె కిచొచ్ బోదన కెరసి గే, తుమ్ క జోఉచార కెరయ్ తి రిసొ, తుమ్ క ‘ఉచార కెర బుదిద్
తతుత్ ’మెనయ్.

* 4:9 4:9మొరి సిచచ్ కలుగు జలమానుస్ల్ జోవయించి జా సిచచ్తె వటెట్ గెతె తిలె పొది కీసి అనెన్ మానుస్ల్ జోవయింక దెక ఆఁసత్తి గే,
అమ్యేసుచబారికుల్ క కి లోకుమ్ ఎతిక్చ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకిమానుస్ల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి.
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18ఆఁవ్ ‘అమ్ తె అనెన్ జెయెనాయ్’మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ ఉచార పుల అసుస్స్. 19 గని పబు
సెలవ్ దిలె, తుమ్ తె బే బేగి జెయిందె, చి జేఁవ్ పులిలమానుస్ల్ చ కొడొచి రిసొ రుజుజ్ ల్ సూనుక నెసి, గని
జోవయించి సెకిచ రుజుజ్ ల్ పరిచచ్ కెరిందె. 20 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ మానుస్చి పెటిట్ తిలిస్ క
కిచొచ్ రుజుజ్ జయెదెమెలె,మానుస్చ కొడొనాయ్, గని పబుచి ఆతమ్సెకిమానుస్ ఇండితి బుదిద్తెయి డీసెదె,
జయియ్ రుజుజ్ జయెదె. 21జలె, తుమ్ చి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ ఆఁవ్ అయ్ లె, సిచచ్ కెరి డండొ దెరనిల్ రితి జెంక గే,
పేమముదుద్ తెన్ జెంక గే? పేమముదుద్ తెన్ ఆఁవ్ అయ్ లె సరద్ జసెత్, జలె, తుమ్ బుదిద్ ఇండ.

5
లంజె జలొ ఎకిక్లొచి రిసొ పవులు తీరుప్ సంగిలిసి

1తుమ్ 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 తెన్ లంజె జితయ్! 2 జలెకి, తుమ్ లాజు జసు నాయ్, పుల అసుస్స్! కీసి! జా
పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ విసారుమ్ జతదు జలె, జతి! జాపాపుమ్ కెరొసొక తుమ్ దూరి కెర తుమ్ చి తెన్
అనెన్ బెదవన నాయ్.

3 ఆఁగుక, జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ నెంజిలె కి, ఆతమ్క తుమ్ చి తెన్ అసిస్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ పూరి
తిలి రితి అసిస్. 4 జలె, దసిస్ పాపుమ్ కెరొల్ జో మానుస్చి రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ కి తీరుప్ ఉచర అసిస్. తుమ్
సంగుమ్ తె బెదిలె పొది, ఆతమ్క ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్ బెదిల్ రితి జయిందె, చియేసుకీసుత్ చి సెకి తుమ్ చి
తెన్తా, 5జోమానుస్చి ఆఁగ్ పాడ్ జతి రితి జోక సయ్ తాన్ చి అతిత్ తుమ్సొరప్ కెర దాస; సిచచ్ జో జలె,
పబు జలొయేసు 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 తుమ్పులిలిసి చెంగిల్ నాయ్.

పోడియొకెరిపాకుమ్ తెపులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ తిలె కి, ఒండిపాకుమ్పులెదెమెన నేనుస్ గే? 7అగెగ్చి
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 నెంజిలిపాకుమ్ తె బెదితి నిదానుమ్ సతిత్మ్జా సుదిద్ జమ.

9 ‘లంజెచమానుస్ల్తెన్బెదనాయ్’మెనఅగెగ్చిఉతుమ్ తెతుమ్ క రెగిడల్య్. 10మాములుమ్పబుక
నేనల్ ఈంజ లోకుమ్ చ లంజె జలస, ఆసల్ జలస, చోరుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరసచి రిసొ సంగి నాయ్. దస
మానుస్ల్ తెన్ ఎదగ్రె నే బెదుక జలె,ఈంజలోకుమ్ కపూరిములయ్తయెదె. 11 కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ దసిస్
రెగిడల్య్మెలె, కోజలెకు ‘నంపజలస’మెననొల్సొ లంజె జతొసొ,ఆసల్జతొసొ,బొమమ్ల్ కజొకరొసొజలె,
మానుస్కదూసెనల్కెరొసొజలె,మతిత్లొసొజలె,చోరుజలె,దసొచొకతుమ్బెదవననాయ్. 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 నంపజలసచిపూచి. 13 సంగుమ్ తె
నే బెదిలసక తీరుప్ కెరొసొ దేముడు, గని
†“తుమ్ చి తెన్ బెదిలొ కొనొస్ జలెకు పాపుమ్ కెరొల్సొ జలె,
తుమ్ తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెన పబు జోచయ్జలమానుస్ల్ చి రిసొపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి తీరుప్కోడు అసెస్.

* 5:7 5:7 పసాక్ పండుగు దీసి యేసు అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలన్. † 5:13 5:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము
17:7, 19:19, 22:21, 24 చి 24:7.
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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? 3దూతల్ క కి అమ్ తీరుప్ కెరుక అసెస్ మెన కి నేనుస్ గే? దసిస్ కెరుమ్ దే
జలె,ఈంజయ్లోకుమ్ చ తగుల్ సూనుక అమ్ క అనెన్య్ అదికారుమ్ అసెస్.

4జలె, తుమ్ క ఈంజలోకుమ్ తె తగుల్ తిలె, కిచొచ్క పబుచి సంగుమ్ క కామ్ క జెతమానుస్ల్ చిమొకెమ్
నే సూనయ్ తె వేర మానుస్ల్ చ తగుల్ తె కుటట్య్ తసు? 5 తుమ్ క లాజ్ నాయ్ గే? పబుక నంపజల
తుమ్బావుడుల్ తె కో బుదిద్ మానుస్ తయెనాయ్గే, చిజోచిమొకెమ్ సూనయ్ లె జో తగు కుటట్వుక నెంజె గే?
6జలె, తుమ్ నంపజలస బావొక బావొ తగుల్ కెరసు, చి పబుక నంపనెంజిలసక వెసడత్సు! 7అనెన్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ తగు కెరెల్, నంపనెంజిలమానుస్ల్ 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
9సుదిద్ నెంజిలమానుస్ల్ దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుక నెంజెమెన నేనుస్ గే? తుమ్మోసిమ్జానాయ్.

పెండిల్ నే జతస, జలస లంజెకమొ కెరస, బొమమ్ల్ క జొకరస జలెకు, మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదల్,
తేర్ బోదల్ తెన్ తేర్ బోదల్ లంజె జతస జలెకు, 10 చోరుల్ జలెకు, డబుబ్ల్ క ఒగగ్ర్ ఆస జతస జలెకు,
మతావ్లల్ జలెకు, మానుస్ల్ క దూసుప కెరస జలెకు, మానుస్ల్ క బియఁడ లాబుమ్ కెరంతస జలెకు,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక నెతిరి. 11 తుమ్ అగెగ్యి దస మానుస్ల్ జా తిలదు, గని పబు జలొ
యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె తుమ్ దోయి జా, పబుచయ్ జా, పాపుమ్ నే
కెర తిలి రితి సుదిద్ జలదు, చి తుమ్ క ‘పునిన్మ్ జల’మానుస్ల్ జా అసుస్స్.

12 జలె, “అంక ఇసుట్ మ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అకుక్ అసెస్, గని సగుమ్ కమొ కెరెల్ చెంగిల్ నాయ్.
అంక ఇసుట్ మ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అకుక్ అసెస్, గని కిచొచ్ అలవాట్ క గొతిమానుస్ రితొ అఁవ్ జా
తయిందె.

13 “అనిన్మ్మానుస్చి పేట్ కయ్, పేట్ అనిన్మ్ కయ్” మెన సంగితసుమ్, చి ఆకర్ క దొనిన్ కి పబుయి
గెచచ్వ గెలెదె. గని,మానుస్చిఆఁగ్లంజెజతిరిసొనెంజెగనిపబుచిరిసొయి,దసిస్ పబుఆఁగ్ చిరిసొయి.
14అనెన్,యేసుపబుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడొల్ , చిజోచిసెకి అమ్ క కి జియడెదె. 15 కీసుత్ చి ఆఁగ్ క
తుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ జవుల మెన తుమ్ నేనుస్ గే? జేఁవ్ దసిస్ జలె, కీసుత్ చ వాటల్ కడ గెల కెర సానిక
బెదవుక బెదెదె గే? నెంజె! 16సాని తెన్ కో బెదెదె గే, జా తెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ జతయ్మెన నేనుస్ గే? కిచొచ్క
మెలె,
*“జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్యిలయ్అసెస్. 17 గని, పబు తెన్ కో బెద అసిత్ గే, జో తెన్ ఎకిక్ ఆతమ్యిజా
తవుల. 18జాకయ్, లంజెకమొదూరి కెరన. దసితె ఎదగ్రె బెదనాయ్. మానుస్ల్ కెరి అనెన్ ఎతిక్పాపుమ్,
జలె, జోచి ఆఁగ్ క దూరి అసెస్, జోచి ఆఁగ్ క బయిలె అసెస్, గని కో లంజె జయెదె గే, జోచి సొంత ఆఁగుక
పాపుమ్ కెర పాడ్ కెరయ్.

19తుమ్ చి ఆఁగ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి దేముడు దిలి జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క గుడి జా అసెస్ మెన తుమ్
నేనుస్ గే? తుమ్ క తుమి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరనుక తుమ్ క అదికారుమ్ నాయ్. 20 దేముడు
ఒగగ్ర్ కరీద్ క తుమ్ క †గెన అసెస్. జాక, తుమ్ చి ఆఁగ్ తెన్జోక గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ సుదిద్ తెన్ ఇండ.

* 6:16 6:16ఆదికాండుమ్ 2:24. † 6:20 6:20మెలె,జోవయించిలొఁయిసువజోవయించిపాపుమ్పుంచ సయ్ తాన్ చిరాజిమ్
తెంతొజోవయింక నెతొవన అసెస్.
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7
పెండిల్ జతిస్ చి నే జతిస్

1 జలె, తుమ్ రెగడ్ పుసిలిస్ క జబాబుల్ రెగిడిందె. పెండిల్ నే జా తిలొ మునుస్బోద, జలె, తేర్ బోదక నే
చడెల్ చెంగిలి. 2 గని జోమానుస్ పెండిల్ నే జా తిలె, సయ్ తాన్ ఉచరిసి రితి లంజెకమొ నే కెరవుక మెన,
ఎతిక్ మునుస్బోదక సొంత తెరిన్ తిలె, ఎతిక్ తేర్ బోదక సొంతమునుస్సి తిలె చెంగిలి.

3మునుస్సి తేరిస్క జోచిపూచితిలిసి దెంక,తేరిస్మునుస్స్ క జేఁవ్ చిపూచితిలిసి దెంక. 4 కిచొచ్కమెలె,
జాచిసొంతఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్అయ్ లిరితిఏలుప కెరుకతేరిస్కఅదికారుమ్నాయ్;మునుస్సిఏలుప కెరయ్.
దసిస్,జోచిసొంత ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఏలుప కెరుక మునుస్స్ క అదికారుమ్నాయ్; తేరిస్ ఏలుప
కెరయ్.

5 తుమ్ తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఉచర పారద్న నిదానుమ్ కెరి 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 చి రిసొ గడియ అంక తంక జయెదెమెన కిచొచ్క సంగితసి మెలె, ఆడ నెంజె,
గని దసిస్ కెరుక చెంగిల్ జయెదె. 7అనెన్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రితి పెండిల్ నెంతె తతత్దు జలె, ‘చెంగిలి’
మెన్ తయ్, గని ఎతిక్ మానుస్క దేముడు దిలి వరుమ్ జోకయ్ తయెదె; ఎకిక్లొక ఏక్ వరుమ్, అనెన్కొల్ క
అనెన్క్ వరుమ్దా అసెస్.

8 పెండిల్ నే జలసక చి రండెల్ మానుస్ల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ‘అంచి రితి జేఁవ్ దసేస్ తిలె
జోవయింక చెంగిలి’. 9 గని, జేఁవ్ ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్, పెండిల్ జతు. కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ ఆఁగ్ ఆసక
వడిడ్తి కంట పెండిల్ జంక చెంగిలి.

10పెండిల్ జలసక కిచొచ్ఆడదెతసిమెలె;ఆఁవ్నాయ్, గనిపబుచిఆడఈంజ;తేరిస్మునుస్స్ కములుక
నెంజె. 11 గని ఏక్ వేల ముల దిలె, దసేస్ తవుస్, నెంజిలె మునుస్స్ తెన్ అనెన్ బెదుస్. పడొత్ మునుస్సి
తేరిస్క ములవుక పోని.

12తుమ్ తెఅనెన్ సగుమ్ జిన్ క కిచొచ్మెంతసిమెలె; పబు సంగిలిసినెంజె, గనిఅఁవివ్ 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. 14 కిచొచ్క మెలె, నంపజలి తేరిస్చి సుదిద్చి రిసొ,
నంపనెంజిలొమునుస్సి కి సుదిద్ జయెదె,చినంపజలొమునుస్స్ చిసుదిద్చి రిసొనంపనెంజిలితేరిస్ కి సుదిద్
జయెదె. నెంజిలె, తుమ్ చితె దసిస్ జల కుటుంబల్ చబోదల్ సుదిద్ జత నాయ్. గని అపెప్ సుదిద్ జా అసిత్.

15 గని జేఁవ్ దొగుతెరతె నంపనెంజిలొ మునుస్సి జలెకు నంపనెంజిలి తేరిస్ జలెకు ములుక కోర్ ప
జతయ్ జలె, ములుసు. దసిస్ జా తిలె, నంపతిలొసొ జవుస్ నంపతిలిసి జవుస్ మునుస్స్ తెన్ గే తెరిస్
తెన్ గే తంక పూచి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘సేంతుమ్ తెన్ జితు’ మెనయ్ పబు అమ్ క బుకారా అసెస్.
16 నంపనెంజిలొ మునుస్సి తుచి తెన్ తతొత్ జలె, మునుస్ది పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతి రితి తుయి
జోక సికడుక తెరితది గే నెతిరది గే నేనిస్. దసిస్, నంపనెంజిలి తేరిస్,మునుస్బోద తుచి తెన్ తతిత్ జలె,జా
నంపజా రచిచ్ంచుప జతి రితి సికడుక తెరితది గే నెతిరది గే, నెసి. జాకయ్తుమ్ సిచచ్ కెరన నాయ్.

పబు బుకారిల్ పొది కీసి తిలె, దసేస్ తంక
17 పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్చి రిసొ కిచొచ్ ఆడ కెర అసిస్ మెలె, కేన్ మానుస్క పబు కిచొచ్ వరుమ్ దా

అసెస్ గే,జోమానుస్ జయియ్ వరుమ్ రితి జింక. కీసి జింకమెన దేముడు జోక బుకారాఅసెస్ 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 ఇండుకయ్ ముకిక్మ్. 20 పబు బుకారిల్ పొది కీసి తిల గే, ఎతిక్ మానుస్ దసిస్ తంక. 21 పబు

* 7:5 7:5 ఆఁగ్ క ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్
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బుకారిల్ పొది గొతిమానుస్ల్ జా తిలదు గే, బాద నాయ్. విడద్ల్ జంక వాటు తిలె, విడద్ల్ జా. కీసి తిలె కి,
బాద నాయ్. 22 కిచొచ్క మెలె, గొతిమానుస్ తిలి పొది పబు బుకారొల్సొ జలె, పబుచి తెడి †విడద్ల్ జలొసొ
జతయ్. దసిస్ కి, విడద్ల్ తిలిపొది కకక్ పబు బుకారా అసెస్ గే,జో కీసుత్ చొ గొతిమానుస్ జతయ్. 23 కీసుత్ చి
లొఁయితెన్ దేముడు ‡తుమ్ క గెన అసెస్. జాక,మానుస్చి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ ఇండుక నాయ్. 24జాకయ్,
బావుడుల్ , పబు బుకారిల్ పొది కీసి ఎతిక్మానుస్ తిలదు గే, దేముడుచి తెడి దసేస్ తతుత్ .

పెండిల్ నే జలసచి జలసచి రిసొ సంగిలిసి
25 పెండిల్ నే జలసచి రిసొ, జలె, పబు అంక కిచొచ్ ఆడ దెయె నాయ్, గని పబు అంక నంప అసెస్,

జోవయించి దయఅంచి ఉపిప్రి అసెస్చి రిసొ నిదానుమ్ అసిస్, చి ఆఁవ్ ఉచరిసి ఆఁవ్ సంగిందె. 26 కిచొచ్
ఆఁవ్ ఉచరసి మెలె, అపెప్ జెత అలల్ర్ చి రిసొ దసేస్ తంక చెంగిలి. 27 కేన్ మునుస్బోద తెరిన్ ఆన తిలె,
విడద్ల్ జంక ఉచరుస్ నాయ్. తెరిన్ నే ఆన తిలె, పెండిల్ జంక ఆస జవుస్ నాయ్. 28 గని ఏక్ వేల పెండిల్
కెరనెల్ పాపుమ్ నెంజె. దసిస్ తేర్ బోద కి పెండిల్ కెరనెల్ పాపుమ్ నెంజె. గని పెండిల్ జలసక ఈంజ లోకుమ్ చ
బాదల్ తయెదె. దసబాదల్ తుమ్ సేడుక అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్.

29బావుడుల్ , కిచొచ్క ఇసి మెన ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, అపెప్ తెంతొ ఆకర్ దీసి ఎద తొకిక్ సమయుమ్
అసెస్. జాకయ్,తెరిన్ ఆనల్స అపెప్ తెంతొతెరిన్ నే ఆన్ లి రితి పబుచి కామ్ కయ్నిదానుమ్జితు. 30 ‘కిచొచ్
జలెకి, పబుచి కామ్ ముకిక్మ్’ మెనయ్, ఏడత్స నే ఏడిత్సి రితి జితు, సరద్ తెన్ తిలస సరద్ నెంజిల్ రితి
జితు. ఆసిత్ గెనల్స కీసి జింకమెలె, కిచొచ్ నెంజిలి రితి జతు. 31అనెన్,ఈంజలోకుమ్ తె తిలిసివాడిక కెరస
కీసి జింక మెలె, దసిస్చిక దెరున్ నే సేడిత్ రితి జితు. అపెప్ సంగిలిసి ఎతిక్ కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చి
రితి తిలిసి ఎతిక్పూరిపాడ్జా గెతిసి.

32 ‘తుమ్ చిమెనుస్తె ఈంజలోకుమ్ చబాదల్ తతుత్ నాయ్’మెనయ్తుమ్ చి రిసొఅంచి ఆస. పెండిల్
నే జలొ మునుస్బోద, జలె, పబుచ కమొచి రిసొ మెనుస్ దెతయ్, పబుచ ఆసల్ కెరుక ఆస జతయ్.
33పెండిల్ జలొమునుస్బోదఈంజయ్లోకుమ్ చ కమొచి రిసొచి తేరిస్చ ఆసల్ జరుగ్ కెరుక అలల్ర్ జతయ్.
34చిజోవయింక దొనిన్ మెనుస్ల్ తతత్య్. దసిస్, పెండిల్ నే జలి తేర్ బోద గే, ఉబెడి గే జలె, పబుచ కమొచి
రిసొమెనుస్ దెతయ్,ఆఁగుక కి ఆతమ్క కి సుదిద్ తంక, పబుక ఎకిక్ నిదానుమ్తంక 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 ’ మెనయ్ సంగితసి. తుమ్ క
జాడు వయడిత్ రిసొ నాయ్, గని బుదిద్వాటు దెకయ్ తి రిసొయి. తుమ్ క ‘పబుక ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్
జతు’మెన అంచి ఆస.

36జోక దెంక సంగ తిలి నాడిక ఎకిక్లొ నే ఆనెల్, ఆసక ఓరుస్ప జంక నెతిరెల్, రకనుక నెతిరెల్, పెండిల్ జతి
జోచి ఇసుట్ మ్ కెరనుస్. పెండిల్ జంక పాపుమ్ నెంజె. 37 గని, కకక్ మెనుస్ డిటుట్ మ్ తిలె, జో ఓరుస్ప జంక
తెరజోచిఆస రకనుక తెరెల్,జాదుయిస్ కమింతుస్జా, నేఆనుక దయిరిమ్తిలె, దసేస్తాఁ గెలె, చెంగిలి.
38జాక,జో సంగ తిలి దుయిస్ క కో పెండిల్ జలె చెంగిలి, గని కో పెండిల్ జయెనాయ్ గే,జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి.

39మునుస్సి జీవు తిలె ఎద, తేరిస్ జోకయ్ తంక. గని మునుస్సి మొర గెలె, జా ఇసుట్ మ్ జలొసొక
పెండిల్ జంక జయెదె; గని పబుచి సెలవ్ రితి జలెకయ్. 40జా దసేస్ తాఁ గెలె,జాకయ్చెంగిలి,మెన ఆఁవ్
ఉచరసి. 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.
† 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’.



1 కొరింది 8:2 304 1 కొరింది 9:7

పేమయ్, మాతుమ్, మానుస్క డిటుట్ మ్ కెరయ్. 2 “అంక గాయ్నుమ్ అసెస్” మెన కో ఉచరంతయ్ గే, జో
జానుక ముకిక్మ్ తిలిసి జో అపెప్క నేనె. 3 గని, దేముడుక కో పేమ కెరయ్ గే,జో దేముడు జోకయ్జానె.

4జాకయ్, బొమమ్ల్ క అనిన్మ్ దిలిస్ చి రిసొ ఉచరెల్, ఈంజ లోకుమ్ చ ‘బొమమ్ల్ క కిచొచ్ జీవు నాయ్’
మెనజానుమ్,అనెన్, ‘జీవ్తిలొదేముడు ఎకిక్లొయిఅసెస్. అనెన్ కోయినాయ్’మెనకిజానుమ్. 5మెలె,
అనెన్క్లోకుమ్ తె కిబూలోకుమ్ తె కిఒగగ్ర్ వేరవేరవసుత్ వల్ క ‘దేముడుల్ జతతి’మెనమానుస్ల్సంగితతి.
నిజుమిమానుస్ల్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ‘దేముడుల్ ’ ‘పబులు’ ఒగగ్ర్ జతతి. 6మానుస్ల్ దసిస్ సంగిలే కి, అమ్ క
ఎకిక్లొయి దేముడు. కొనొస్ మెలె, ఎతిక్కయ్ అబొబ్ జలొ దేముడు. జో ఎతిక్ జెరమ్యిలొసొ, చి జోచి
రిసొయిఅమ్ఎతిక్జిన్ జితసుమ్. పడొత్ అమ్ క ఎకిక్లొ పబు. కొనొస్మెలె,యేసుకీసుత్ . *జోచిఅతిత్ 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 జిన్అగెగ్ తెంతొబొమమ్ల్ కజొకరుకఅలవాట్జాతిల,చి ‘బొమమ్ల్ క దిలిసిఅమ్నంపజలస కయ్ లె
అమ్ క పాడ్ కెరెదె’మెన బితతి, చిజోవయించిమెనుస్తె బమమ్ జవుల. కయ్ లె, ‘గార్ జలమ్,పొరపాట్
జలమ్’మెన ‘మెనుస్క పాడ్ జలమ్’మెన నిసాక్రుమ్ దెకనుల.

8అమ్ కతిసి, జలె, దేముడుక పాసి ఆనె నాయ్, దూరి కెరె నాయ్. నే కయ్ లె నసుట్ మ్ నాయ్ కయ్ లె
లాబుమ్నాయ్. 9గని, కిచొచ్చి రిసొతుమ్జాగరతంకమెలె, ‘కంక జయెదె’మెనతుమ్ఇసుట్ మ్అయ్ లి
రితికెరెల్,ఏక్వేల †మెనుస్డిటుట్ మ్నెంజిలొఅనెన్కొల్ నంపజలసతుకదెక,జోకిపడొత్ కయ్ లె, ‘తపుప్ కెరల్య్’
మెన ఉచరన ఉసుస్ర్ జయెదె, చి జోచి మెనుస్తె జో పొరపాట్ కెరిల్ రితి జయెదె. 10 దసిస్ తుమ్ చితె కో
జలెకు కేన్ జవుస్బొమమ్చి గుడితె వెస బలి దిలిసి కయ్ లె, ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొ నంపజలస కో జలెకు
జోకఒతత్ దెకిలె, ‘జోగాయ్నుమ్తిలొసొకతయ్,ఆఁవ్ కి కయ్ లెబాదనాయ్, కిచొచ్గె’మెనదయిరిమ్నెంజ,
దయిరిమ్జాజో కి కయ్ లె, ‘వేర దేముడుల్ క దిలిసి కయ్ లయ్. కీసుత్ క ములిల్ రితి జతయ్’మెనజోపడొత్
బమమ్ జయెదె. 11దసిస్ జలె,జోమానుస్క ‘పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప జవుస్’మెనయ్కీసుత్ మొరతిలె కి,
తుమ్ చి ‘గాయ్నుమ్’ చి రిసొయిఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలొజోమానుస్ జోచి ఆతమ్తె పాడ్ జలి రితి జయెదె.
12 దసిస్, జేఁవ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసచి ఆతమ్ పాడ్ కెర తుమ్ పాపుమ్ కెర, కీసుత్ క కి పాపుమ్ కెరిల్ రితి
జతసు. 13జాకయ్, ఆఁవ్ ముకక్ల్ జవుస్ కతిసి జలెకు బావొ జలొ కేన్ జవుస్ నంపజలసక ‡పాపుమ్
కెరయెదె జలె, ఆఁవ్ ముకక్ల్ కయినాయ్!

9
పబు నిసాన్ లొచి రిసొ పవులు రుజుజ్ జలిస్

1అంక పరిచచ్ కెరసు జలె, కీసుత్ చి తెడి ఆఁవ్ విడద్ల్ జలొసొ నెంజి గే? జోచి చి రిసొ జోచొబారికి ఆఁవ్
జయి నాయ్ గే? అమ్ చొ పబు జలొ యేసుక ఆఁవ్ సొంత దెకుక నాయ్ గే? తుమీ పబుచి తెడి ఆఁవ్
మారుస్ప కెరల్సచి పలితుమ్ తుమ్ నెంజుస్ గే? 2ఆఁవ్, ‘పబుచొబారికి నెంజె’మెన వేరమానుస్ల్ అంచి
రిసొఉచరెల్ కి, దసొచొఆఁవ్తిలిస్ క తుమిసాచుల్జసెత్. పబుచిబారికికామ్ కజోఅంక నిసానిల్సి. కిచొచ్తె
రుజుజ్ జతయ్మెలె, తుమ్ పబుచి తెడి తిలిసి, అంచి అతిత్ జోచి రిసొ సూన నంపజలదు, అంక జో దిలి
కామ్ తుమ్ చితెయ్జెయిమ్జలి.

3అంక పరిచచ్ కెరసక అంచి జబాబ్ ఈంజయి. 4పబుచి ఈంజ కామ్ కెరస, కంక పింక విలువ నాయ్
గే, నాయిమ్ నాయ్ గే, బెదె నాయ్ గే? 5 పబుచ బావుడిస్వొ చి *కేపా చి పబుచ అనెన్ బారికుల్ చి రితి
అమ్ తెరిన్ ఆన అమ్ చి పటిట్ కడ నెంక అమ్ క విలువ నాయ్ గే? 6 పబుచ బారికుల్ మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్
బరన్బా చి ఆఁవ్, జలె, అతొత్ తెన్ కామ్ కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? ఎకిక్ అమిమ్ కామ్ కెర
కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? 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 గొవుడు మందచి దూదు
* 8:6 8:6యోహాను 1:1-4 దెక. † 8:9 8:9 రోమియుల్ 14 అదయ్యిమ్, ముకిక్మ్ క 14:13-23 దెక. ‡ 8:13 8:13 8:9

దెక, చి రోమియుల్ 14:23. * 9:5 9:5మెలె, ‘పేతురు’.
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నే పితె కో తవుల? 8ఆఁవ్మానుస్ అఁవివ్ కెరయ్ ఇసి సంగితసి గే? దేముడుచ †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగడ్య్ ల దేముడుచ ఆగన్ల్ కి ఇసి సంగితతి. 9 ‡“గిడడ్ల్ కెలెన్ సుఁదయ్ తె పొది సుఁదయ్ తొ బెయిలుచి
మూంతి బందుక పోన”మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె ఇసి రెగడ్వ అసెస్. జలె,
ఎకిక్ బెయిలల్ చి రిసొజోఉచరయ్గే? 10 కచితుమ్అమ్ చి రిసొయ్ఈంజ కోడు సంగితయ్మెనఆఁవ్
నంపజతసి. కిచొచ్క మెలె, కేఁసొత్ సొ కేఁసిలె, పంటొ లాయితొసొ పంటొ లాయిలె, జో కి ఈంజొ కి ‘పంటొచి
వాట నఙనుక జయెదె’మెనఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ జవుల. 11ఆమ్, 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?. 12పబుచి కామ్ కెరల్ వేరమానుస్ల్ 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 తసజోవయించిజాకామ్ చి రిసొచివాటక జితు కతు”మెన పబు ఆడ దిలన్.

15జలెకి దసిస్ ఆఁవ్ కిచొచ్ జలెకి నఙనుక నాయిమ్తిలె కి,ఆఁవ్ నఙనుక నాయ్. చి ‘దసిస్ తోడు దొరుక్
కెరనుకఉచరయ్ఉతల్రెగిడత్య్’మెనతుమ్అంచిరిసొఉచరనాయ్. కిచొచ్కమెలె, ‘ఆఁవ్నఙినాయ్’
మెన ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగితిస్ క కో అడుడ్ కెరి కంటమొరుక 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! 17ఎకిక్ అంచి
సొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ఈంజ కామ్ కెరయ్జలె, ‘జో కెరిల్ రిసొజోవయింక బవుమానుమ్ దెంక అసెస్’మెనుక
జతి. గని ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరిసి ఎకిక్ ఆఁవ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి నెంజె. ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరుక మెన పబు
అంక పూచి కెర అసెస్. కిచొచ్ దొరుక్ జలెకి, నే దొరుక్ జలెకి, ఈంజ కామ్ కెరుకయ్ అంచిపూచి. 18 జలె,
అంచి బవుమానుమ్ కిచొచ్ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ నఙనుక విలువ తిలిస్ క ఆఁవ్
ఆస నే జతె, ‘తుమ్ క ఆరి దొరుక్ జవుస్’మెనయ్ఆఁవ్ కిచొచ్ నే నఙితె,తుమ్ కజాడు వయడుక నెస కెర,
డబుబ్ల్ గట నే నఙితె ఆరి బోదన కెరసి.

ఎతిక్ రగల్మానుస్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
19 దసిస్, ఆఁవ్ కేన్ మానుస్చొ గొతిమానుస్ నెంజిలె కి, ఒగగ్ర్ జిన్ క ‘పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’

మెనయ్అంచి సరద్క ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్ రితొజాఁ అసిస్. 20 ‘యూదుల్ నంపజతు’మెన,యూదుడు
రితొజలయ్. మెలె,పూరుగ్ మ్మోసేచిఅతిత్ దేముడు దిలఆగన్ల్ కబితసక ‘నంపజతు’మెనయ్,దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ క బితొసొ రితొ జలయ్. ఆఁవ్ జా అలవాట్ తెంతొ ఆతమ్క విడద్ల్ జా తిలె కి.
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ రితి నే కెరసక, మెలె యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ‘జేఁవ్ కి పబుక
నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్, యూదుడు నెంజిలొ రితొ జలయ్. మెలె, దేముడుక నిదానుమ్
తా, జోచి కోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండితె తిలయ్, గని కీసుత్ సంగిలి ఆగన్ల్ చి రితి, §‘పేమయ్ ముకిక్మ్’
మెనయ్,జోచిపేమతెడిఅమ్ చయూదుల్ చముకిక్మ్ నెంజిల దేముడుమోసేతెన్ దిలి ఆగన్ల్ చిజాడు
యూదుల్ నెంజిలసక వయడినాయ్. 22ఆతమ్క డిటుట్ మ్ నెంజిలసక ‘జేఁవ్ కి పబుక నంపజా రచిచ్ంచుప
జతు’మెనయ్, ‘బమమ్ కెరెల్ అనామ్నుమ్ జవుల’మెనయ్,జోవయింక బమమ్ నే కెరి రిసొజోవయించొ రితొ
జలయ్. ‘కీసి జలె సగుమ్ జిన్ కయ్ జవుస్ రచిచ్ంచుప కెరిందె’ మెనయ్ జోవయించ విడద్ల్ క, ఆతమ్ల్ క
నిసాక్రుమ్ నే దెకితె, ఎతిక్జిన్ క మరియాద దెక అసిస్. 23 ‘ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన్ తు, నంపజా
† 9:8 9:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె
అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 9:9 9:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. § 9:21 9:21 మతత్యి 22:37-40,
యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.
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రచిచ్ంచుపజతిఅవ్ కాసుమ్నఙన్ తు’మెనయ్,పడొత్ , ‘నంపజలసఎతిక్జిన్తెన్ఆఁవ్ కిసుబుమ్కబుర్
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 ఎతిక్మానుస్కి నిదానుమ్ నిగ జీన. 25నిగిత కెరల్య్ తె బెదితస, జలె, జోవయించి ఆఁగ్
డిటుట్ మ్ జతి రితి, ఆఁగుక ఎతిక్ రగల్ కచితుమ్ ముదొద్ కెరుక సికనుల. జేఁవ్ దసిస్ సిచచ్ రితి కెరంతిసి
కిచొచ్క మెలె, ఆరిపాడ్ జతిఈంజయ్లోకుమ్ తె బెదితి బవుమానుమ్ దొరుక్ కెరనుక. ఆమ్,మాతుమ్,
కిచొచ్క కచితుమ్ముదొద్ కెరంతసుమ్మెలె,పాడ్ నే జతి పరలోకుమ్ చి బవుమానుమ్ కయ్. 26ఆఁవ్ కేనె
గెతసి గేపాఁవిస్ల్ రితి నిగినాయ్. వాదు తెన్పొరాటుమ్జలి రితి నే జయి, దెబబ్ కేనె నే లయితి రితి కెలిల్
నాయ్. 27అంచి 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
జెతికయ్జా బవుమానుమ్ నఙన్ తి అవ్ కాసుమ్ ఆఁవివ్ పిటట్వనెల్, కెదిద్ పాపుమ్!

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 క జెయెదె. దేముడు జోవయించి పురె ఇండయ్ లి *మబుబ్చి ఎటొట్ జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిల, †సముదుమ్ చి బుఁయివాట్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ తె ఇండ గెల.
2 దసిస్, మబుబ్చి పటిట్ ఇండ, సముదుమ్ దసిస్ డేఁవ, మోసే తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనిల్ రితి జల. 3 ఎతిక్
ఎకిక్ ‡ఆతమ్ అనిన్మ్ కయ్ ల, 4 ఒండిజీన §ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి పాని పిల. ఆతమ్ సమమ్ందుమ్ జలి
రంగిన్ తెంతొ సుఁవి జలిసి పాని జేఁవ్ పిల. జో ఆతమ్ రెంగిన్ కొనొస్ మెలె, *కీసుత్ . 5దసిస్ జలెకి, జోవయింతె
ఒగగ్ర్ జిన్ చి ఇండిలిసి రిసొఅమ్ చొదేముడుక సరద్ తయెనాయ్. అనెన్,జావెలిల్ బయిలెజేఁవ్ †పాపుమ్ తె
గెతికయ్, దేముడు సంగ తిలి దేసిమి జేఁవ్ నే పాఁవితెమొరుక మెన జో సిచచ్ దిలన్.

6జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్ఆస జంక నాయ్మెల, అమ్ క బుదిద్ సికితి రితిజా ఎతిక్ అమ్ క కిచొచ్
కామ్ క జెయెదెమెలె, అమ్ క జాగర దెకయ్ తయ్.
7 ‡“పెజల్ కంక పింక వెస, నచుక ఉటిట్ల”
మెన జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ పాపుమ్జాబొమమ్క జొకరిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. జాపాపుమ్
తుమ్ కెరుక పోన. 8పడొత్ , జోవయింతె §ఒగగ్ర్ జిని లంజె జా ఎకెక్ దీంసి విసెస్క్ తినిన్ వెయిల్ జినిమొర
గెల. అమ్నంపజలస్జాపాపుమ్ కెరుక నాయ్. 9పడొత్ ,జోవయింతె సగుమ్ జిన్ దేముడు పబుక కొంకడిల్
రితి పాపుమ్ కెరల్, చి జో *అయివొ తెదయ్ తికయ్, చడల్, చి జయియ్ సిచచ్ జల. పబుక అమ్ నంపజలస్
పరిచచ్ కెరిల్ రితి కొంకడుక నాయ్. 10పడొత్ ,జో దేముడు పబు తోడు తిలె కి,జోవయించి రిసొ కోపుమ్జతె
తిల, చిమొరయ్ తొసొ దేముడుదూతచి అతిత్ జేఁవ్మొర గెల.

11జోవయింతెచమానుస్ల్ క జేఁవ్ సిచచ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క అయ్ లిమెలె,జోవయింక ‘జాగర తెన్ తతుత్ ’
మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లి. పడొత్ , జో దేముడు కిచొచ్క జా ఎతిక్చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లొ మెలె,
ఆమ్ ఉగుమ్ చి ఆకర్ తె జిత మానుస్ల్ క ‘సికుక్తు’ మెనయ్ రెగడ్వ అసెస్. 12జాకయ్ కో ‘ఆఁవ్ చెంగిల్
అసిస్’ మెన ఉచరంతయ్ గే, పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రితి జాగర దెకనుస్. 13తుమ్ క దెరుక జెత పాపల్
అగెగ్య్ తెంతొమానుస్ల్ క దెరతి, కిచొచ్ నొవచ నెంజితి, గని దసచతె తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ కిచొచ్

* 10:1 10:1 నిరగ్మకాండుమ్ 13:21, 14:19. † 10:1 10:1 నిరగ్మకాండుమ్ 14:16. ‡ 10:3 10:3 నిరగ్మకాండుమ్

16 అదయ్యిమ్. § 10:4 10:4 నిరగ్మకాండుమ్ 15:22-25, 17:5-6. * 10:4 10:4యోహాను 4:10-14. † 10:5
10:5 నిరగ్మకాండుమ్ 14:20-24, 28-35, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 1:34-40. ‡ 10:7 10:7 నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్.
ముకిక్మ్ క 32:2-6. § 10:8 10:8 సంకాయ్కాండుము 25:1-9. * 10:9 10:9 సంకాయ్కాండుము 21:4-9.
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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 రిసొజాగర సంగిలిసి
14 పేమ తిల బావుడుల్ , బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క దూరి తా, దసితె బెద నాయ్. 15 తుమ్ క ‘బుదిద్ తిలస’

మెన ఆఁవ్ తుమ్ క ఇసి సంగితసి. ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్సొంత చెంగిల్ ఉచర. 16 ‘తుయి
దిలిసి ఈంజ’ మెన పబుచి నావ్ తెన్ అమ్ జొఒర కెర దాచ రసుస్మ్ పిలె, జోచి సూఁయి జలి లొఁయిచి
రిసొ దొరుక్ జలి రచచ్నతె అమ్ బెదిలిస్ చి గురు జయెదె. జోచినావ్ తెన్ అమ్పోడి గండల్ కెర కయ్ లె,
జోచి ఆఁగ్మొర అమ్ చిపాపుమ్జో 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.

18పూరుగ్ మ్ చి రితి దేముడుక బలి దెత అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చి రిసొ ఉచర. జా బలి దిలిసి కయ్ లె,
జా కతస ఎతిక్జిన్ జా బలి దిలిస్ తె బెదిలి గురు జతయ్. 19 జలె, బొమమ్క దిలి కిచొచ్ బలిక కిచొచ్ సెకి
అసెస్ గే? బొమమ్క కిచొచ్ సెకి తయెదె గే? కిచొచ్ నాయ్. 20 కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్
బలి దెతిసి కకక్ దెతతిమెలె, దేముడుకనాయ్, గని బూతల్ కయ్. తూమ్బూతల్ కజొకర,జోవయింతెన్
బెదుక అంక ఇసుట్ మ్నాయ్! 21 కిచొచ్కమెలె, పబు తెన్ బెద పిలి పడొత్ , బూతల్ తెన్ బెద పింక ఎదగ్రె బెదె
నాయ్. పబుచి అనిన్మ్ చి బూతల్ చి అనిన్మ్ ఎకిక్లొమానుస్ కో జలెకు కంక బెదె నాయ్. దొనిన్ బెదితి
నాయ్. 22 దసిస్ జలె, పబుక అమ్ కొంకడ కోపుమ్ కెరుక జయెదె గే? నెంజె, గెద. జోచి కంట అమ్ క సెకి
గే? నాయ్గెద.

నంపజలసక అకుక్
23జలె, “కిచొచ్చి రిసొకి ‘గార్’మెనుక నెంజె”మెనసంగితసుమ్. జానిజుమ్, గనిఅమ్సగుమ్కమొ

కెరెల్,అనెన్మానుస్ల్ క చెంగిల్ తయెనాయ్. “కిచొచ్చి రిసొ కి ‘గార్’మెనుక నెంజె”మెనఅమ్నంపజలస
సంగితసుమ్ గని సగుమ్ కమొ కెరెల్, మానుస్చి నముకుమ్ క చెంగిల్ కెరె నాయ్. 24కో నంపజలస సొంత
లాబుమ్ క ఆస జతు నాయ్, గని అనెన్మానుస్ల్ 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?’ మెననే బితె,లాజ్నెంతె గెనన్ కంక జయెదె. 26 కిచొచ్కమెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
“లోకుమ్ కి,లోకుమ్ తె తిలిసి కి, ఎతిక్ పబుచి”మెన రెగిడిల్సి సతిత్మ్.

27 పడొత్ , పబుక నంపనెంజిలొ కేన్ మానుస్ తుమ్ క అనిన్మ్ క బుకారెల్, ఇసుట్ మ్ తిలె, గెచచ్, చి కిచొచ్
లాజ్ నెంతె కిచొచ్ నే పుసితె, జో కిచొచ్ దెయెదె గే, కా. 28 గని “ఈంజ బొమమ్క బలి దిలిసి” మెన తుమ్ క
కో జాకు సంగిలె, ‘జేఁవ్ జా కయ్ లె జోక పాపుమ్ కెరవ తయిందె చి అంక పాపుమ్ లయెదె’ మెనయ్జో
మానుస్ సతిత్మ్ క తుమ్ కజాగర సంగిలిస్ చి, సతిత్మ్జోక పిటుట్ స్నాయ్మెన,జోఅనామ్నుమ్నేజతి రిసొ
జా కా నాయ్. 29 తుమ్ చి పెటిట్చి సతిత్మ్ తతి రిసొ నాయ్, గని సతిత్మ్ కయ్ జోమానుస్ తుమ్ క సంగ
తయెదె, చి జో అనామ్నుమ్ నే జతి రిసొయి తుమ్ కా నాయ్. ‘కంక నెంజె’ మెన వేరమానుస్ల్ చి మెనుస్
తెన్ అంక కిచొచ్క తీరుప్ జరుగ్ జయెదె. 30 ‘పబు దిలొ’మెన ఆఁవ్ సరద్ తెన్ జా కయ్ లె, కోమానుస్ల్ అంక
నింద కెరుక తెరితి గే? నెతిరి. పబుచి నావ్ తెన్ జొఒర సంగ కెర ఆఁవ్ కయ్ లె, జాచి రిసొ అంక కో నింద
కెరుల? 31 గని కంక జలెకి, పింక జలెకి, కిచొచ్ కామ్ కెరుక జలెకి, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి కెర.
32యూదుల్ జవుస్, గీసు దేసిమ్ చజవుస్, దేముడుచి ఆఁగ్ జతి సంగుమ్జత నంపజలస్పొరపాట్నే
జతి రితి తుమ్ కిచొచ్ అడుడ్ కెర నాయ్. 33అంచిసొంతలాబుమ్పోని, గని ఎతిక్జిన్ క ‘జేఁవ్ రచిచ్ంచుప
జా చెంగిల్ జతు’మెనయ్, కిచొచ్ కామ్ తిలె కి ఆఁవ్ ఎతిక్జిన్ క మరియాద కెరి రితి ఇండితసి.
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11
సంగుమ్ లుతె కీస్ తంక గే

1ఆఁవ్ కీసుత్ క దెక కీసి ఇండితసి గే, తుమ్ కి అంక దెక దసిస్ ఇండ.
2అంక తుమ్ కెదొద్డి తెదొడి ఉచార కెరసు, చి రిసొబావుడుల్ , ఆఁవ్ సూనయ్ లి రితి, అమ్నంపజలసక

దిలిసితుమ్ కెరసు,చి రిసొఅంక సరద్. 3అమ్ చమునుస్బోదల్ఎతిక్జిన్ క *బోడికొనొస్మెలె, కీసుత్ . పడొత్ ,
ఎతిక్ తేర్ బోదక బోడి కొనొస్ మెలె,మునుస్సి. పడొత్ కీసుత్ క బోడి కొనొస్ మెలె, దేముడు మెన తుమ్జాననుక
అసెస్.

4 కేన్ మునుస్బోద బోడి డంకనయ్పారద్న 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 జలెమునుస్బోదచి గవురుమ్ దెకయ్ తయ్. 8 కిచొచ్క
మెలె, మొదొల్ క మునుస్బోద తేర్ బోద తెంతొ జెరుమ్న్ జయె నాయ్. మునుస్బోద తెంతొ తేర్ బోద జెరుమ్న్
జలి. 9తేర్ బోదకతోడు తతి రిసొమునుస్బోదజెరమ్య్జయెనాయ్, గనిమునుస్బోదక తేర్ బోదతోడ్తతి
రిసొయి తేర్ బోదక జెరమ్వ అసెస్. 10జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి రిసొ, తేర్ బోదచి ఉపిప్ర్ చొమునుస్స్ చి
అదికారుమ్ చి గురు దెకయ్ తి రిసొయిజాతేర్ బోదబోడి డంకనుక అసెస్.

11 జలె పబుతె మునుస్స్ క అంగ తేర్ బోద నాయ్, తేర్ బోదక అంగ మునుస్బోద నాయ్. కీసుత్ చి తెడి
తేరిస్క మునుస్సి తోడు, మునుస్స్ క తేరిస్ తోడు అసిత్. 12తొలితొ తేర్ బోద మునుస్బోదచి తెంతొ జెరుమ్న్
జలెకి, అపెప్ తేర్ బోదచి పెటిట్ మునుస్బోద జెరిమ్తయ్. మునుస్బోదల్ కి, తేర్ బోదల్ కి, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ కి దేముడు జెరమ్య్ లొ. ఎతిక్చిమొదొల్ దేముడు. 13తుమ్ సొంత తీరుప్ ఉచర. బోడి నే
డంకింతె తేర్ బోద దేముడుకపారద్న కెరుక సూటి గే? 14ఒండిలోకుమ్ క దెకిలె, ‘మునుస్బోదచి సెండి దీగు
జా తిలె సూటి నాయ్’మెన నేనుమ్ గే? 15 ‘తేర్ బోదక సెండి దీగు తిలె జాక గవురుమ్’మెన నేనుమ్ గే?
కిచొచ్క మెలె, జాకమరియాద తెన్ డంకితయ్. దసిస్కయ్ దేముడు జాక దిగిల్ సెండి దా అసెస్. 16ఈంజ
కోడుచి రిసొ కో జలెకు వేర సికడుక ఉచరయ్ గే, తుమ్ కిచొచ్ జానుక మెలె, కిచొచ్ వేర రిత కెరుక నెంజె
మెన ఒపప్న్, పడొత్ పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్తె ఇసి కెరతి.

పబుచి ఆఁగ్ చిలొఁయిచి గురు తిలి పోడి,దాచ రసుస్మ్
17వేరచి రిసొ తుమ్ క మెనుస్క జతయ్ జలెకి, ఏక్ కోడుచి రిసొ అంచి విసారుమ్ ఆఁవ్ సంగుక అసెస్.

కిచొచ్చి రిసొ మెలె, పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ సంగుమ్ తె సబ కెరుక బెదిలె, కామ్ క జెతికయ్ బుదిద్ తెన్
నాయ్, గని కామ్ క నెంజిలి బుదిద్ తెన్ బెదితసు. 18 కిచొచ్ బుదిద్చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఎకిక్,
‘సంగుమ్’ మెన తుమ్ బెదితిపొది ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ నాయ్. జటుల్ జలి రితి జతసు, మెన తుమ్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సూన అసిస్. జాకోడు ఇదిల్ నంప కెరుక జతయ్. 19తుమ్ తె కో సతిత్మ్ అసిత్ గే, కోనాయ్ గే చినితి
రిసొ దస జటుల్ తంకయ్మెన ఏక్ వేల తుమ్ ఉచరసు గే? దసిస్ ఉచరుక పిటెట్ నాయ్.

20 తుమ్ బెద సబ కెరి పొది పోడి చి దాచ రసుస్మ్ కయ్ లె పిలెల్, ‘యేసుపబు దిలి 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 బెరె నాయ్. చి సగుమ్ జిన్ మచచ్ గెతతి!
22అబబ్వోమమ్! తుమ్ క గెరల్ నాయ్ గే, చి నే జెతె అగెగ్ చూ తాన్ గెచచ్వంతి రితి గెరి కంక పింక నెంజె గే?
నెంజిలె, పబుచి సంగుమ్ తె బెదిలసక నిసాక్రుమ్ ఉచర, జోవయింతె నెంజిలసక నిసాక్రుమ్ కెరుకయ్
మెన దసిస్ కెరసు గే? తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగిలె జయెదె? దసిస్ కామ్ చి రిసొతుమ్ క ‘చెంగిల్ కెరతి’మెన
ఆఁవ్ సంగుక బెదెదె గే? నాయ్, గెద, బెదె నాయ్! నెంజె!
* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొసిస్యుల్ 1:18, 2:10.
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23 పబుతె 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, 24దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ పారద్న
కెర,మోడకెర, “ఈంజ,తుమ్ చిరిసొ †బలిజతిఅంచిఆఁగుక గురు. ఈంజ కెరఅంకఉచార కెర కెఁయఁక
కంక,అంచి రిసొయిఉచరెతా”మెనపబు సిసుస్ల్ క దిలన్. 25జాఅనిన్మ్ కయ్ లిపడొత్ ,దాచరసుస్మ్ చి
గలస్ దెర పారద్న కెర, “ఈంజ గలస్ చి రసుస్మ్ కిచొచ్ గురుచి రిసొ మెలె, అంక నంపజతసచి పాపుమ్
పుంచితిఅంచిలొఁయిచిగురుఈంజ. ఈంజ,అంచినొవిపమానుమ్జరుగ్ జతిస్ చిగురు. ఈంజకెరఅంక
ఉచార కెర కెఁయఁక పిలెకి,అంచి రిసొయిఉచరెతా”మెనసంగ పియడల్న్. 26 కిచొచ్కమెలె,జాపోడియొ
కెఁయఁక కయ్ లె, జా దాచ రసుస్మ్ కెఁయఁక పిలె, పబు మొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి గురు దెకయ్ తసు,
సాడుప కెరిల్ రితి జతసు. జోఈంజలోకుమ్ 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
లొఁయికదూసుప కెరిల్ రితి,విలువనేదిలిరితి,పాపుమ్వయుల. 28జాకయ్, కేన్మానుస్జాపోడికయెదె
గే,జాలొఁయిపియెదెగే,తొలితొజోకజొయియ్పరిచచ్ కెరన, సిలువతె పబు జరుగ్ కెరిల్ కామ్ఉచరయ్కవుస్
పివుసు. 29 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి ఆఁగుచి గురు, జోచి లొఁయిచి గురు ఈంజ’ మెన సరిగా నే ఒపప్న్ తె
కో ఈంజ కవుల గే, పివుల గే, జో సిచచ్కయిజాక పియజాపాపుమ్ వయనుల. 30దసిస్కయ్ తుమ్ చితె
ఒగగ్ర్ జిన్ చెంగిల్ నెంతె జబుబ్ల్ జా అసుస్స్, చి సగుమ్ జిన్ కిమొర గెచచ్ అసిత్.

31అమ్సొంత పరిచచ్ కెరన బుదిద్ కెరంతె తతత్మ్ జలె, ఇస సిచచ్ల్ జతె తతత్మ్ నాయ్. 32 గని పబు
అమ్ క అపెప్ సిచచ్ కెరెల్, కిచొచ్క జా సిచచ్ కెరయ్ మెలె, అమ్ క “అపెప్ సికుక్త్, చి ఈంజ లోకుమ్ చి రితి
కెరసక లయితిజాఆకర్ దీసిచిజా వెలిల్ సిచచ్ జతు నాయ్.” మెనయ్, పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరయ్.

33జాకయ్, బావుడుల్ , జాపోడి కంక, జా రసుస్మ్ పింక తుమ్ బెదిలె, బమమ్ నే జతె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
రక. 34నెంజిలె, కిచొచ్ ఆసబుదిద్ తెన్ కయ్ లెపిలెల్,తీరుప్జాపబుచిసిచచ్ జసెత్. కకక్ చూతిలె, గెరిఅనిన్మ్
కెరుస్. వేర ఇస ఆడల్, జలె, తుమ్ చితె అయ్ లె సంగిమ్ దె.

12
పబు దెత సెకివరల్

1 అనెన్ మానుస్ల్ చి పెటిట్ పబు దిల జోచి ఆతమ్ దా సెకి వరల్ చి రిసొ తుమ్ నేన తంక, అంక ఇసుట్ మ్
నాయ్. 2తుమ్ పబుక నేనిల్ పొదిమోసిమ్జా, సయ్ తాన్ ఉదడిల్ రితి ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తా, జీవ్ నెంజిల
బొమమ్ల్ క జొకరె తిలదు. 3 తుమ్ అనెన్ దసిస్ మోసిమ్ నే జతి రిసొ తుమ్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ కెరనుక అంచి
ఆసమెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కచి పెటిట్ తిలె,జోమానుస్యేసుక దూసుప కెరుక జోచి పెటిట్ తయె
నాయ్. జోక సాపెనచి కోడు జో సంగుక నెతె. పడొత్ , జో పబుచి ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్ తిలెకయ్ “యేసు
దేముడు పబుయి”మెనజోమానుస్ 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 దెతొసొఎకిక్
దేముడు.

7 దేముడు ఎతిక్ మానుస్క జోచి ఆతమ్సెకి వరుమ్ దా అసెస్, ఈంజ అమ్ దెకితసుమ్, జోక నంపజల
మానుస్ల్మొతుత్ మ్ ‘చెంగిల్తతుత్ ’మెన,ఎతిక్మానుస్కఆతమ్సెకివరుమ్దేముడుదెయెదె. 8కిచొచ్మెలె,
సుదిద్ తిలిజోచి ఆతమ్ ఎకిక్లొచి పెటిట్ తా,జోమానుస్ ఒగగ్ర్ బుదిద్ తెన్ పబుచిబోదన కెరుక జో సెకి దెతయ్.
అనెన్కొల్చి పెటిట్ పబుచి జయియ్ ఆతమ్ తా, ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ జోమానుస్ సంగుక పబు సెకివరుమ్ దెతయ్.
9అనెన్కొల్చి పెటిట్ జయియ్ ఆతమ్ తా నముకుమ్, సెకివరుమ్ దెతయ్. అనెన్కొల్చి అతిత్ వేర వేర జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ కచెంగిల్కమొజరుగ్ జతుమెనఒగగ్ర్ కెరసెకివొజోదెతయ్. 10అనెన్కొల్ కజోవయించిఅదికారుమ్

† 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి
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దెకయ్ తరకుమ్ లుఅదుబ్తుమ్ కమొకెరిసెకి,అనెన్కొల్చిచోండిపుటట్వ పబుజోచ 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 సెకివరుమ్దా అసెస్.
11ఈంజేఁవ్ సెకివరల్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ జెతయ్మెలె, పబుచి ఎకిక్ ఆతమ్యి, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జేఁవ్
వేర వేర కమొ కెరయ్. కేన్మానుస్క కేన్ సెకివరుమ్జో దెయెదె గే,జోచి ఇసుట్ మ్.

ఎకిక్ ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్
12 కేన్ జవుస్ ఆఁగ్ క కీసి ఒగగ్ర్ వాటల్ తవుల గే, జేఁవ్ వాటల్ ఒగగ్ర్ జలెకి బెద ఎకిక్ ఆఁగ్ కీసి జయెదె

గే, దసిస్, కీసుత్ చి ఎకిక్ ఆఁగ్జా నంపజలసమొతుత్ మ్ బెదిలిసి. 13అమ్యూదుల్ జలెకి, *గీసు దేసిమ్ చ
జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ జలెకి, గొతిత్ మానుస్ల్ నెంజిలె కి, ఎకిక్ ఆఁగ్ తె ఎకిక్ ఆతమ్తె అమ్ నంపజలస జా
బాపిత్సుమ్ తె బెదిలమ్; అమ్ ఎతిక్జిన్ క పబు జోచి ఎకిక్ ఆతమ్తెయి పియడల్స జలమ్, అమ్ క ఒండిక
ఎకిక్ ఆతమ్యిదాఅసెస్.

14అమ్ చి ఆఁగ్ క ఎకిక్ వాట తయెనాయ్. 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
వాటజాతతత్య్. 16 “ఆఁవ్ అంకి నెంజిచి రిసొఆఁగ్ క వాట నెంజి”మెన కంగొడ్ జవుస్ ఏక్ వేల సంగిలే కి,
జా ఆఁగ్ క జా కంగొడ్ కచితుమ్ వాట జా తతత్య్. 17జలె ఆఁగ్ ఒండి అంకి జలె, కీసి సూనుక జతి? ఆఁగ్
ఒండి కంగొడ్ జలె, కీసి జుంగుక జతి!

18పబు జానజానయ్ఆఁగ్ తె కిచొచ్ కిచొచ్ వాటల్జోఉచరిల్ రితి బెదవ అసెస్. 19జేఁవ్ ఎతిక్ ఎకిక్ వాట
జత జలె, ఆఁగ్ ఒండి కేనె తతిత్? 20 నిజుమి ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ వాటల్ తిలె కి ఎకిక్ ఆఁగ్ జతతి. 21జాకయ్,
“తుయి తంక అంక నాయ్” మెన ఆతుక అంకి సంగుక బెదె నాయ్. “తుయి తంక అంక నాయ్” మెన
చటొట్ క బోడి సంగుక బెదెనాయ్. 22జలె,నాయ్,ఆఁగుతెచ అవుక్ డీసత్ వాటల్ నెంజిలె, జింక నెంజె, 23చి
ఆఁగ్ తె గవురుమ్ నెంజిలవాటల్ క ‘డీసిలెలాజు’మెన, గవురుమ్ కెరపాలల్ గలంతసుమ్. దెకుక సూటి
నెంజిల అమ్ చి ఆఁగుతె వాటల్ ఒగగ్ర్ సూటి దెకయ్ త. 24 ‘డీసుక సూటి’మెన, తిలవాటల్ క లుంకడుక
నాయ్.

25 జలె దేముడు, ఒండి ఆఁగ్ ఎకిక్ సేంతుమ్ తతి రితి, ఆఁగ్ చి వాటల్ ఎతిక్ అనెన్ ఆఁగ్ వాటల్ క
గవురుమ్ దెకిత్ రితి, తొకిక్ గవురుమ్ చ ఆఁగ్ వాటల్ క పబు ఒగగ్ర్ గవురుమ్ దెతి రితి బెదవ అసెస్.
26ఒండిఆఁగ్ చిఏక్వాటకనొపిప్ అయ్ లె,తిలవాటల్ఎతిక్కబాద. ఒండిఆఁగ్ తెచిఏక్వాటక గవురుమ్
అయ్ లె, తిలి ఎతిక్ వాటల్ క సరద్.

27 జలె, తుమ్ జోక నంపజలస మొతుత్ మ్ కీసుత్ చి ఆఁగ్ జా అసుస్స్, చి తుమ్ చితెచొ ఎతిక్ మానుస్
కీసుత్ చి ఆఁగ్ క వాట జయెదె. 28 పడొత్ , దేముడు మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె వేర కమొచి రిసొ, పబు వేర వేర
మానుస్ల్ క నిసాన అసెస్. తొలితొ జోచి నావ్ తెన్ బుల బుల సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త బారికుల్, పడొత్
జోచ కబురుల్ సంగితసక, పడొత్ బోదన కెరస, పడొత్ జోచి సెకికజోచిఅదికారుమ్దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ కెరస,
పడొత్ జబుబ్ తెన్ తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరస, పడొత్ బాదల్ తిలమానుస్ల్ క తోడు కెరస, పడొత్ సంగుమ్ చ
కిచొచ్ కిచొచ్ కమొక ఏలుప కెరస, పడొత్ వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ సంగితసక తిలన్. 29 ఎతిక్జిన్
పబుచబారికుల్ జవుల గే? ఎతిక్జిన్జోచ కబురుల్ సంగితస జవుల గే? ఎతిక్జిన్బోదన కెరస జవుల గే?
ఎతిక్జిన్వెలెల్ల వెలెల్ల కమొకెరసజవులగే? 30ఒండిజబుబ్ల్తిలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరి సెకి ఎతిక్జిన్ క
తయెదె గే? వేర వేర బాసల్ తెన్ పబుచ కొడొ సంగితి వరుమ్ ఎతిక్జిన్ క తయెదె గే? జేఁవ్ వేర బాసల్
తెన్ కొడొచ అరద్ల్ సంగుక ఎతిక్జిన్ క సెకి తయెదె గే? 31 జలె తుమ్ చి పెటిట్ ముకిక్మ్ చయ్ ఆతమ్వరల్ క
తుమ్ ఆసజా. ఈంజయి నెంజ, అనెన్ చెంగిలి వాటు దెకయిందె.

13
ఎతిక్చి కంట పేమయ్ముకిక్మ్

* 12:13 12:13 గీసు దేసిమ్ చ మానుస్ల్ క సంగుల, గని ఇనెన్ ‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన సంగిలె, యూదుల్ నెంజిలస మొతుత్ మ్ కయ్
సంగితయ్.
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1మానుస్ల్ చ బాసల్ తెన్ కి, దూతల్ చ బాసల్ తెన్ కి ఆఁవ్ లటట్బెల్ కి, అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, రితి
టముక్ జవుస్, కంచు గంటొ బజయ్ లి అవాడ్ రితి జతయ్. 2 పడొత్ , ఏక్ వేల పబుచ కబురుల్ సంగుక
అంక సెకి తిలె కి, పబుచ గుటుట్ ల్ ఎతిక్ జోచి రిసొచిగాయ్నుమ్ ఎతిక్ ఆఁవ్ జానెల్ కి,డొంగల్ ఉటక్వ ఎదిలి
నముకుమ్ అంక తిలె కి, అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, కామ్ క నెంజిలొసొ జయిందె. 3అంక కలుగు జలిసి
ఎతిక్ ఏక్ వేల బీద సుదల్ క పూరి వంట దిలెకి, ‘పునిన్మ్’ మెన బలి జతి రితి ఆఁవ్ ఏక్ వేల అంచి ఆఁగ్
ఆగితె డయాడెల్కి. అంచి పెటిట్ పేమ నెంజిలె, అంక ఎదగ్రె కామ్ క నెంజె.

4 పేమ, జలె, అమ్ చి పెటిట్ తిలె, బాదల్ ఓరుస్ప జా జీనుమ్ దె. మెతత్న తా మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్
దెకుమ్ దె. పేమ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, గోసల్ జము నాయ్. అమ్ చి సొంత గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్.
సొంత గవురుమ్ ఉచరనుమ్ నాయ్. 5అనెన్మానుస్ల్ చి మరియాద కడుమ్ నాయ్. పేమ అమ్ చి పెటిట్
తిలె, అమ్ చి సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ ప కెరుక ఆస జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్ నాయ్. పెటిట్ కోపుమ్
తియనుమ్ నాయ్. 6అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, పాపుమ్ దెకిలె సరద్ జము నాయ్, గని సతిత్మ్ తిలి కిచొచ్
జవుస్ కామ్ దెకిలె, సరద్య్ జమ్ దె. 7 అమ్ చి పెటిట్ పేమ తిలె, అనెన్క్ మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ క ఓరుస్ప
జమ్ దె. నముకుమ్ తెన్ తమ్ దె. ‘ఎతిక్ చెంగిల్ జయెదె’ మెన 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
కాలుమ్అయ్ లె,అమ్ఇదిలిదిల్జానిల్సి కేడెదె. 11ఆఁవ్బాల తిలిపొదిబాలబోదచి 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 కయ్పూరి అరుద్ మ్ జెయెదె. పబు అపెప్ కి అగెగ్ తెంతొ అంకయ్ కీసి
పూరిజానె గే, దసిస్, తెదొడ్ కయ్జోక ఆఁవ్పూరిజానిందె, అంకపూరి అరుద్ మ్ జెయెదె.

13జలె,తినిన్పాడ్నేజతెకెఁయఁకతెఁయఁకతాఁ గెచుచ్ల. కిచొచ్ కిచొచ్మెలె,పబుచిరిసొచినముకుమ్,
పడొత్ పబుచి తెడిచి ఆస, పడొత్ పబు దెతి పేమయి. గని, జేఁవ్ తినిన్తె పబు దెతి పేమయిగొపప్చి.

14
ఎతిక్జిన్ జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ సంగితిసి

1పబుచి పేమ తెన్ తంక తుమ్ ఆసజా, పడొత్ ,జోవయించి ఆతమ్చ సెకివరల్ క ఆస జా. జేఁవ్ వరల్ తె
ముకిక్మ్ క దేముడుచ కబురుల్ సంగితి సెకివరుమ్ కయ్ఆసజా. 2 కిచొచ్కమెలె, కేన్ జవుస్ వేరబాస తెన్
ఎకిక్లొలటట్బెల్, పబు తెనిన్ లటట్బ్ తయ్, గనిమానుస్ తెన్నాయ్. మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి తెడి
పబుచ గుటుట్ ల్ జోమానుస్ సంగితయ్, గని సూన్ తొ కేన్మానుస్క అరుద్ మ్ జెయె నాయ్. 3 గని, తిలస
ఎతిక్జిన్ జాన్ తి బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, సూన్ తసక జోవయించి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ కెరెదె.
జేఁవ్ నేనిల్సి జేఁవ్ సికుక జయెదె, చి నెతిరిల్స్ క దయిరిమ్ జంక జయెదె. 4తిలస నేనిల్ బాస తెన్ కో లటట్బెల్,
జో లటట్బొత్ సొకయ్ లాబుమ్, గని తిలస జానిల్ బాస తెన్ పబుచ కబురుల్ కో సంగిలె, నంపజల సంగుమ్
మొతుత్ మ్ కయ్లాబుమ్.

5జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ పబు దెత వేరబాసల్ తెన్ లటట్బెల్ అంక సరద్, గని అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసిమెలె,
తుమ్ క ‘మానుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబుచ కబురుల్ సంగుతు’ మెనయ్ అంచి ఇసుట్ మ్. సంగుమ్ చ
మానుస్ల్ అరుద్ మ్ 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.
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6బావుడుల్ , ఆఁవ్ తుమ్ చితె జా కెర తుమ్ నేనిల్ బాస తెన్ లటట్బెల్, తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు
దెకయ్ లిసి కిచొచ్ జలెకు నే సంగిలె తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్? ఆఁవ్ తుమ్ చి పాసి జా దేముడుచి సతిత్మ్
సూనవుకనెంజిలె,దేముడుచిరిసొతుమ్ కనొవిగాయ్నుమ్ చిసికడెల్ జలెకు,జోసంగిలి కబుర్నేసూనయ్ లె
జలెకు, జోచి బోద నే సంగిలె జలెకు, అఁవ్ దసిస్ నే కెరెల్ తుమ్ క కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్.
7మూరి జలెకు, వీన జలెకు జీవ్ నెంజిల రితయ్ బజింతలు, కి అవాడ్ జయెదె. బజెనక ఉచరెల్ సొసుట్ మ్
నే బజిలె, మానుస్ల్ రాగుమ్ కీసి చినుల? 8 పడొత్ , జమానుల్ చి నపిప్ర్ మూరి జవుస్ సొసుట్ మ్ నే బజిలె,
యుదుద్ మ్ కెరుక మెన జేఁవ్ జమానుల్ తె కో తెయార్ జవుల? 9 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్, తుమ్ సొసుట్ మ్
అరుద్ మ్ కెరంతి రితి తుమ్ చిజీబ్తెన్ నే లటట్బెల్, లటట్బిల్ బాస తెన్ తుమ్ కిచొచ్ సంగిలిసి కీసిజాననుమ్ దె?
తుమ్మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఆరి వాదు తెన్ లటట్బిల్ రితి తసెత్.

10నిజుమి,ఈంజలోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ బాసల్ తవుల, చి జేఁవ్బాసల్ ఎతిక్తె అరుద్ మ్ నెంజిల కొడొ
తయెనాయ్. 11గని, కేన్బాసఆఁవ్ నేనెల్,జాబాసతెన్ఎకిక్లొలటట్బెల్,జోఅంక వేరయ్దేసిమ్ చమానుస్
జయెదె, ఆఁవ్ కి జోక వేరయ్ దేసిమ్ చమానుస్ జయిందె.

12 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్. పబుచ ఆతమ్వరల్ క తుమ్ క ఆస అసెస్చి రిసొ, ముకిక్మ్ క నంపజలస
మొతుత్ మ్ ఆతమ్క వడిడ్తి రితి పబు దిల వరల్ బుదిద్ తెన్, నిదానుమ్ తెన్ దెరనుక అసెస్.

వేర బాస తెన్ లటట్బెల్ కీస్ తంక
13 ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి, పబుచి కోడు కో వేర బాస తెన్ లటట్బెల్, ‘జా అరుద్ మ్ సంగితి సెకి దొరుక్

జవుస్’ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. 14 అమ్ నేనిల్ బాస తెన్ ఆఁవ్ జవుస్ పారద్న కెరెల్, అంచి ఆతమ్యి
పారద్న కెరయ్, గని అరుద్ మ్ నెంజిలి రిసొ అంచి బుదిద్తె పలితుమ్ దెరె నాయ్. 15జాకయ్, ఆఁవ్ కిచొచ్
కెరుక? ఆతమ్ తెన్ కి పారద్న కెరిందె,మెనుస్ తెన్ కి పారద్న కెరిందె. పబుచ గనుమ్ లు ఆతమ్ తెన్ గాయిందె,
చిమెనుస్తె అరుద్ మ్ తెన్ కి గాయిందె. 16నెంజిలె, ఏక్ ఆతమ్ తెనిన్ తుమ్ చితె ఎకిక్లొ పబుక కిచొచ్ జవుస్
సరద్ తెన్ జొఒర సంగిలె, జా సెకివరుమ్ నెంజిలస జో సంగిలిస్ చి కోడుచి అరుద్ మ్ నేన కెర, జోమానుస్చి
సరద్చి జాపారద్నతె కీసి జోచిమెనుస్ బెదవ ‘*తెదిద్లి’మెనఒపప్నుల? నెతిరి! 17నిజుమిజోమానుస్ జోచి
సరద్ సంగ తయెదె, గని సూన్ తొమానుస్క కిచొచ్ లాబుమ్నాయ్.

18 తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బత్సిచి రిసొ పబుక అంచి సరద్ ఆఁవ్
సంగితసి. 19 గని, సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తిలి పొది అనెన్కొల్ అరుద్ మ్ నే కెరంతి, జేఁవ్ నేనిల్ బాస తెన్ దెసుస్
వెయిలు కొడొ లటట్బిత్ కంట, జేఁవ్ అరుద్ మ్ కెరంత బాసచ పాఁచ్ కొడొ జోవయింక బోదన కెరి రితి లటట్బుక
అంక ఇసుట్ మ్.

నంపజలస ఆతమ్క వడిడ్త్ రితి సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరుక
20బావుడుల్ , బాలబోదల్ చి బుదిద్ తెన్ తుమ్ తా నాయ్. పాపుమ్ చి కామ్ క జలె, నేనల్ బాలబోదల్ రిత

తా, గని బుదిద్చి కామ్ క జలె వడిడ్ల రిత జా. 21 †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె
రెగడ్య్ లి కోడు కిచొచ్ మెలె,
‡“ ‘వేర బాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్ లుచమానుస్ల్ చి చోండివాట్
ఈంజ దేసిమ్ చక బోద కెరిందె.
కెరెల్ కి, సూన్ తినాయ్’మెన
పబు సిచచ్చి తీరుప్ సంగితయ్.”

22జా 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

* 14:16 14:16 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్. † 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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సంగితిసి,మాతుమ్,నంపనెంజిలసచిరిసొనాయ్, గనినంపజతసకయ్ ‘అరుద్ మ్ కెరంతు’మెనయ్పబు
సెలవ్ దెతయ్.

23 జలె, నంపజలస మొతుత్ మ్ సంగుమ్ తె బెదితి పొది ఎతిక్జిన్ జేఁవ్ వేర వేర బాసల్ తెన్ లటట్బెత్
తిలె, వేరమానుస్ల్ జలెకు, ఎదగ్రె నంప నెంజిలస జలెకు తెడి అయ్ లె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ క ‘వెరి జా అసిత్’
మెనుల. 24జానిల్ బాసతెన్పబుచ కబురుల్ ఎతిక్జిన్సంగిలె,నంపనెంజిలొసొజవుస్,వేరమానుస్ జవుస్
తెడిఅయ్ లె,ఎతిక్జిన్సంగితిసిసూన,జోవయించిపాపుమ్చినన,జేఁవ్ఎతిక్జిన్ చిఅతిత్ సంగిలిస్ కజో
మానుస్ పరిచచ్ జలి రితి జతయ్. దేముడు దెతి తీరుప్ల్ సూన్ తయ్, చి 25జోవయించి పెటిట్ తిల గుటుట్ ల్
జోవయింకసొసుట్ మ్ డీసుల,చిజోవయించిమొకెమ్ సెరున్ సేడ, పబుక బకి కెరెదె,చి దేముడు తుమ్ చితెన్
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 యిందె మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క కిచొచ్
జవుస్బోదన కెరుకమెనతయెదె,అనెన్కొల్ క పబు కిచొచ్ జవుస్ దెకవ తిలిసి సంగుకమెనతయెదె,అనెన్కొల్
కేన్ జవుస్ ఆతమ్బాస తెన్ కిచొచ్ జవుస్ సంగెదె మెన తయెదె, అనెన్కొల్ క జా కోడుచి అరుద్ మ్ సంగెదె మెన
తయెదె. సంగుమ్ తె కిచొచ్ కెరెల్ కి ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెతి రితి తుమ్ కెర. 27కో ఆతమ్బాసల్ తెన్ లటట్బత్స
తిలె, ఎకిక్, దొగుల గే తీగల్ వరస్ తెన్ జేఁవ్ బాసల్ తెన్ లటట్బుత్ , చి ఎకిక్లొ జా అరుద్ మ్ సంగుసు. 28 గని,
అరుద్ మ్ సంగితొసొఒతత్ నెంజిలె, వేర వేరబాసల్ తెన్ లటట్బొత్ సొ సంగుమ్ తె తుకెల్తా. జోకజొయియ్బాసల్
పబు తెన్లటట్బుక, గనికోసూన్ తిరితినాయ్. 29పడొత్ ,పబుచ కబురుల్ సంగితసదొగులతీగల్ జోచ కబురుల్
సంగుతు, చి తిలమానుస్ల్ జేఁవ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ ఉచరంతు. 30అనెన్కొల్ 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, ఎతిక్మానుస్ కిచొచ్ జవుస్ సికుక జయెదె, ఎతిక్మానుస్
కిచొచ్ జవుస్ అరుద్ మ్ సూనుక జయెదె; జాగర సంగితిస్ జలెకి, దయిరిమ్ సంగితిస్ జలెకి. 32 పబుచి
కబుర్ జో సంగితి సెకిక ముదొద్ కెరి సెకి జోచి అతిత్ అసెస్. తుకెల్ తంక సూటి తిలె, తెరె. 33 దేముడు జోచి
సంగుమ్ తె సేంతుమ్ దెతొసొ గని జో అలల్ర్ లు కెరొసొ నెంజె.

34పబుచమానుస్ల్ 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 జవుస్ పుసుక 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 సంగితొసొఆఁవ్’మెనఅనెన్ కో ఉచరెల్, ‘పబుచి ఆతమ్సెకి తతొసొఆఁవ్’మెనఅనెన్
కో ఉచరెల్, ఆఁవ్ తుమ్ క రెగిడిల్న్ క ‘పబుయి దిలిసి ఆడ’ మెన జో ఒపప్నుక. 38జోఈంజ ఒపప్నె నాయ్
గే,జోమానుస్క ‘పబుచి ఆతమ్సెకి తిలొసొ’మెన ఆమ్ ఒపప్నుమ్నాయ్.

39జలె, బావుడుల్ , పబుచ కబురుల్ సంగిమ్ దె మెన తుమ్ ఆస జా, చి జోచి ఆతమ్సెకిక వేర బాసల్ తెన్
లటట్బిత్స్ క అడుడ్ కెర నాయ్, 40 గని కిచొచ్ కెరెల్ కి, బుదిద్ తెన్ మరియాద్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ కెరన.

15
యేసుకీసుత్ మొర కచితుమ్ అనెన్ జీవ్ జలిస్

1 జలె, అపెప్ బావుడుల్ , సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రిసొచి తుమ్ క ఉచార కెరయిందె. ఈంజ సుబుమ్
కబుర్తుమ్ కసూనయ్ లిపొదికిచొచ్ కిచొచ్సంగిలమ్గే,తుమ్ఉచర. జాఎతిక్తుమ్సూననంపజలదు.
2ఆఁవ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ చి తుమ్ నే పఁవిస్తె నిదానుమ్ జా అసుస్స్ జలె, జాచి రిసొ రచిచ్ంచుప
జతె అసుస్స్. గని నంపజలస తెన్ తుమ్ బెదిలిసి ఆరిచి జలె, తుమ్ క నముకుమ్నాయ్.

3జలె, అంక దిలిస్ క ‘ఎతిక్చి కంటముకిక్మ్ చి,జా’మెనయ్తుమ్ క ఆఁవ్ అనెన్ తిలయ్. కిచొచ్ కోడు
మెలె, ‘జరుగ్ జయెదె’మెనపూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,అమ్ చపాపల్ గెచచ్య్ తిబలిజతి
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రిసొ కీసుత్ మొర, 4రోయిజా, ‘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. జోవయింతె అపెప్క ఒగగ్ర్ జిన్ జివివ్ అసిత్, గని
సగుమ్ జిన్మొర గెల.

7 పడొత్ , యాకోబుక డీసిలన్. పడొత్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన జో నిసానల్ బారికుల్ ఎతిక్జిన్ క
డీసిలన్. 8 పడొత్ , ఆఁవ్ అగెగ్ జోచొ సిసుస్డు నెంజ తా, ఆఁవ్ సరి జతి సమయుమ్ క నే జెరిమ్లొసొ జలె కి,
ఆకర్ క అంక కి డీసిలన్. 9జోచబారికుల్ ఎతిక్చి కంట ఆఁవ్దాక్ జయిందె. ‘జోచొబారికి’మెననుక ఆఁవ్
విలువ కి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జో దేముడుచ బకుల్ జల నంపజలస్ క ఆఁవ్ అగెగ్ †అలల్ర్ కెరె తిలయ్.
10 గని జో దేముడుచి దయచి రిసొ ‡రచిచ్ంచుప జాజోచొబారికి ఆఁవ్ జా అసిస్, చి అంక కెరిల్ దయఆరిచి
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 ఉటిల్సిమానుస్ల్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క
12జలె, కీసుత్ ‘మొరికయ్,దేముడుజోకఅనెన్జియడఉటట్య్ లన్’మెనసుబుమ్కబుర్తిలె, ‘మొరల్స

అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్’ మెన తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ కీసి సంగుక జయెదె? 13మొర, అనెన్ జీవ్ జా
ఉటుట్ క నెంజెమెలె, కీసుత్ కి ‘జీవ్జాఉటెట్ నాయ్’మెనుక జయెదె. 14 కీసుత్ అనెన్ జీవ్జాఉటెట్ నాయ్జలె,
ఆఁవ్ బోద కెరిసి, తుమ్ చి నముకుమ్ ఎతిక్, ఆరి. 15అనెన్ దసిస్ తిలె, దేముడుచి రిసొచి అమ్ చి సాచి
అబదుద్ మ్ చిజాతయెదె. కిచొచ్కమెలె,జోక ‘కీసుత్ క అనెన్ జీవ్ కెరఉటట్య్ లన్’మెనసాచిసంగిలమ్. గని
‘మొరల్సజీవ్జాఉటిట్తినాయ్’మెలిస్ఏక్వేలనిజుమ్జలె,యేసుక కిజోదేముడు జియడఉటట్వతయె
నాయ్. 16 కిచొచ్క మెలె, మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్మెలె, ‘కీసుత్ కి అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్.’
17 కీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్ నాయ్మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ ఆరి అసెస్ మెనుక జతి, చి అపెప్క తుమ్ చ
పాపల్తెనిన్ అసుస్స్మెనుక జయెదె. 18జానిజుమ్జలె, కీసుత్ క నంపజలసమొరల్స కినాసెనుమ్ తె గెచచ్
తవుల. 19ఎకిక్ 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.

20గని నిజుమి కీసుత్ మొరున్ తెంతొ జీవ్జాఉటట్ కెర,మొరఅనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క తిలసకతెతొలుస్ర్జా
అసెస్. 21 §తొలితొచొమానుస్ ఆదాము పాపుమ్ కెరిల్స్ చి రిసొమొరున్ మొదొల్ జా అయ్ లి. గనిమొరున్
తెంతొఅనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అనెన్కొల్ మానుస్ తెంతొఅయ్ లి. 22ఆదాముచితెడిఈంజలోకుమ్ చఎతిక్జిన్
మొర గెతతి, దసిస్ కీసుత్ చి తెడి తిలస ఎతిక్జిన్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల.

23గని ఎతిక్జిన్ సరిగా వరస్ తెన్ అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్. తొలితొతొలుస్ర్ జలొ కీసుత్ అనెన్ జీవ్జా
ఉటట్ అసెస్. పడొత్ , జో ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి దీసిక జోచయ్ జలమానుస్ల్ కి జీవ్ జా ఉటుట్ ల.
24జాజరుగ్ జలిపడొత్ క,ఆకర్ క, *అదికారుమ్తిలిస్ఎతిక్చిఉపిప్రి, †అదికారుమ్ఎతిక్చిఉపిప్రి, ‡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. 26జాఆకర్ క నాసెనుమ్ జలి విరోది,మొరున్.
27 §“జో ఏలుప కెరి రిసొ, దేముడు
ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్”
* 15:5 15:5మెలె ‘పేతురుక’. † 15:9 15:9బారికుల్ 9:1-3. ‡ 15:10 15:10బారికుల్ 9:4-6. § 15:21 15:21
రోమియుల్ 5:14-21, ఆదికాండుమ్ 3 అదయ్యిమ్. * 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. 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. జేఁవ్
పొదులెఈంజేఁవ్ తినిన్ కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గటచి రిసొసంగితె తిల. కొలొసిస్యుల్ 1:16 కి దెక. § 15:27 15:27 కీరనలు
8:6.
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మెన రెగడ్ అసెస్. మదెనె కీసుత్ చి అతిత్ ఎతిక్ సొరప్ కెర దిలొసొ అబొబ్సి. జో అబొబ్స్ కయ్ పిటట్వ, ఎతిక్
కీసుత్ చి అదికారుమ్ తెంతొ అసెస్. 28 కీసుత్ ఎతిక్క జీన కేడయ్ లె, ఈంజ మదెనె జోచి అతిత్ జా ఎతిక్ సొరప్
కెర తిలొ అబొబ్స్ చి అతిత్ తెదొడ్ కయ్జొయియ్ అనెన్ సొరప్ కెర దా,జొయియ్ అబొబ్స్ చి తెడి కి తయెదె. దసిస్
దేముడు అబొబ్సి ఎతిక్కపూరిసొంత ఏలుప కెరెదె.

అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దెచి రిసొ బుదిద్ ఇండ
29మొరల్సఅనెన్ జీవ్జాఉటిట్తినాయ్మెలె, సగుమ్ జిన్ కిచొచ్కమొరల్సచి రిసొబాపిత్సుమ్నఙన్ తతి?

మొరల్స ఎదగ్రె అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, జోవయించి రిసొ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్క బాపిత్సుమ్
నఙన్ తతి? 30మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్ జలె, ‘మొరిల్సి జీవ్ జా ఉటుట్ ల’ మెన ఆఁవ్ కిచొచ్క
కెదొద్డ్తెదొడ్మొరిపమాదుమ్ఆనయ్ తసి? జీవ్జాఉటుట్ క నెంజెమెలె, ఇసిజతెతతత్య్గే?* 31నాయ్,
బావుడుల్ ,తుమ్నంపజలి రిసొఆఁవ్ పబుచితెడి కెదిద్ గవురుమ్ఉచరంతసి గే,తెదిద్ కచితుమ్ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, రోజుక ఆఁవ్మొరసి. 32 ఎపెసు పటున్మ్ తె, జేఁవ్ కెల్ క కెలిత్ రితి ఆఁవ్ జంతువుల్ తెన్
జుజిజ్ల్ రితి జలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ జతిస్ తె ఈంజయ్ లోకుమ్ తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్! కిచొచ్య్ లాబుమ్
నాయ్. మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి నాయ్జలె, పబుచి రిసొ కిచొచ్ అలల్ర్ సేడెల్ కకక్ లాబుమ్నాయ్, చి
†“కలిక ఆఁవ్మొరిందె చి రిసొ
ఆజి కంక, పియ కెర, ఎదిల్ సరద్ కెరుమ!”
మెనుక జతి. 33తుమ్మోసిమ్జానాయ్! “పాపుమ్ బుదిద్చమానుస్ల్ తెన్ బెదిలె, చెంగిల్ బుదిద్ తిలొసొ
కి పాడ్ జయెదె” మెన సంగితి కోడు నిజుమ్. 34 అలెల్, ఉటట్ ! బుదిద్ జా పాపుమ్ ముల! సగుమ్ జిన్
దేముడుక ఎదగ్రె నేన్ తి, చి జోవయించ రుజుజ్ ల్ దెకవుక అసెస్! తుమ్ క ‘లాజ్ జా జతు’ మెనయ్ ఆఁవ్
ఇసి సంగితసి.

మొర, నొవిపోలిక జా పరలోకుమ్ తె జెరిమ్తిస్
35 గని తుమ్ చితె కో గే కిచొచ్ పుసెదె మెలె, “మొర గెలస కీసి జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల? ఉటెల్ , కిచొచ్

రగుమ్ ఆఁగ్ తెన్ తవుల?” మెన పుసెదె. 36 ఓ బుదిద్ నెంజొలొసొ, తుక వెరి! కిచొచ్ జవుస్ బి గలిలె,
ఉపిప్ర్ చి చామ్మొరెల్కయ్ జిఁయమొకక్ జయెదె! 37బీ గలితొసొ గోదుమ్ గే, కిచొచ్ జవుస్ వేర గిడడ్ల్ గే
పంటొ జంక జలె, జేఁవ్ చి రూపుమ్జా గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి ఎతిక్ గిడడ్య్, జా ఉటిట్తిసి
మొకక్య్. 38గనిజాబిజీవ్జాఉటట్ గజజ్ల్ జంక జలె,జోనిసానిల్ రూపుమ్దేముడు దెయెదె. ఏక్ రగుమ్
గిడడ్ల్ చమొకక్ల్ క ఏక్ రూపుమ్, అనెన్క్ రగుమ్ గిడడ్ల్ చమొకక్ల్ క అనెన్క్ రూపుమ్జో దెయెదె. 39ఆఁగ్
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 తిలిస్ చి ఉజిడి
ఏక్ రగుమ్ డీసెదె,ఈంజలోకుమ్ తె తిలిస్ చిఉజిడిఅనెన్క్ రగుమ్ డీసెదె. 41పొదుద్ క ఏక్ రగుమ్ఉజిడి
తయెదె, సుకక్ల్ క ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, జోనుక అనెన్క్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె. అనెన్ ఏక్ సుకొక్చి
ఉజిడి ఏక్ రగుమ్, అనెన్క్ సుకొక్చి ఉజిడి అనెన్క్ రగుమ్ తవుల.

42మొరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిస్ తెన్ కి దసిస్. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ జలె, మొరిసి. అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్తిసి, జలె,మొరిసి నెంజె. 43బి గలిలిఈంజ ఆఁగ్ క గవురుమ్నాయ్. అనెన్ జీవ్జాఉటిత్ మాతుమ్,
అమ్ చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ గవురుమ్ తెన్ తయెదె. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ క సెకి నాయ్, గని
అనెన్జీవ్జాఉటెల్ ,అమ్ చిఆఁగ్పరలోకుమ్ చిసెకితెన్తయెదె. 44బిగలిలిఈంజఆఁగ్ఈంజలోకుమ్ చి
ఆఁగుచి జయెదె, గని అనెన్ జీవ్ జా ఉటెల్, పరలోకుమ్ చి ఆఁగ్ రగుమ్ తయెదె. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్
రగుమ్ చ ఆఁగ్ చ అసిత్ జలె, పరలోకుమ్ చి ఆఁగ్ చ రగుమ్ చ ఆఁగ్ లు కి తవుల. 45 దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్య్ లి రితి;

* 15:30 15:30మెలె,జో దసిస్ మెన సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తతత్య్, చిజా కోడు సూనుక నెసిలస కోపుమ్జాజోవయింకమారుక
ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ కెరతి. † 15:32 15:32యెసయా 22:13.
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‡“దేముడు తొలితొ జెరమ్యిలొమానుస్ ఆదాము జీవ్ తిలిపానుమ్ జలన్”
కీసుత్ జలొ ఆకర్ చొ ఆదాము, మాతుమ్, జీవ్ దెతొ ఆతమ్యి జలన్. 46 ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలసి తొలితొ
జయెనాయ్. తొలితొ ఆఁగ్ కయ్ జెరుమ్న్ జయెదె. పడొత్ కయ్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జయెదె. 47తొలితొచొమానుస్
బుఁయిచిమతిత్ తెంతొ జెరిమ్లొసొజలన్. పడొత్చొమానుస్,మాతుమ్, పరలోకుమ్తెంతొజెరిమ్లన్. 48మతిత్
తిలొసొ కీసొతిలొ గే,జోచి పడొత్ జెరిమ్ల మతిత్ తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ దసస్య్. పరలోకుమ్ తిలొసొ కీసొ గే,
పరలోకుమ్ చిజెరుమ్న్జలసఎతిక్జిన్ కిదసస్య్జవుల. 49అపెప్మతిత్తెతిలొసొచిపోలికతెన్అసుస్మ్.
దసిస్,పరలోకుమ్తిలొసొచిపోలిక కిజమ్ దె. 50బావుడుల్ ,ముకిక్మ్ కతుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
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 నే
మొరిస్ క పాయెనాయ్.

51 ఈందె, దేముడు దెకయ్ లి గుటుట్ తుమ్ క సంగితసి. ఆమ్ ఎతిక్జిన్ మొరుమ్ నాయ్, అమ్
నంపజలస ఎతిక్జిన్ మారుస్ప జమ్ దె. 52ఈంజ ఉగుమ్ చి ఆకర్ క పబు నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె, అంకి
రెపప్ నే పెడెత్ బేగిమారుప్ జమ్ దె. జో నపిప్ర్ మూరి పుఙిలె, మొరల్స పరలోకుమ్ తె బెదితి నేమొరి పోలిక
జా అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ ల కి, జీవ్ తిలసయ్ కి దసిస్ పోలిక జామారుస్ప జవుల. 53 కిచొచ్క మెలె, పాడ్
జతి ఈంజ ఆఁగ్ పాడ్ నే జతి రగుమ్ జామారుస్ప జంక అసెస్. మొరి ఈంజ ఆఁగ్ నేమొరి రగుమ్ జా
మారుస్ప జంక అసెస్. 54పాడ్ జతిసిపాడ్ నే జతిసిజామారుస్ప జలిమెలె, 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 కేతె మెలె, పాపుమ్ తె. †దేముడు తొలితొ దా తిలి ఆగన్ల్ పాపుమ్ చి సెకి.
57 గని,జో దేముడుక జెయియ్! అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క జీనవ అసెస్!

58జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , డిటుట్ మ్ తా అనామ్నుమ్ నే జతె, పబుచి తెడి తుమ్ సెమ సేడ కెరి
కామ్ ఆరి కామ్ క నెంజిలిసి నెంజెమెనజానయ్,జోచి కామ్తుమ్ నిదానుమ్ తెన్ కెరె తా.

16
బీదల్ చి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకుక్ల్ క

1జలె, యెరూసలేమ్ తెచయూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసచి రిసొ డబుబ్ల్ ఉకల్తిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్
మెంతసిమెలె, గలతీయపాంతుమ్ చసంగుమ్ ల్ కఆఁవ్సంగిలిరితి,తుమ్ కయ్కి “దసిస్ కెర”మెనఆఁవ్
సంగితసి. 2మెలె, ఎతిక్ అయ్ తరి తుమ్ చితె ఎతిక్మానుస్, గెలి సతత్రెకక్ పబు కెదిద్ లాబుమ్జోవయింక
దొరుక్ కెర తయెదె గే జేఁవ్ దెక, జాక ఏక్ వాట తిఁయ తంక, చి సతత్రెకక్ సతత్రెకక్ సరుద్ కెరెల్, ఒగగ్ర్ జా
తయెదె. చి ఆఁవ్ జెతి పొదిక ఉకుక్ల్ క తుమ్ బమమ్ జంక నాయ్. 3 పడొత్ , ఆఁవ్ అయ్ లె, ‘నిదానుమ్
కెరుల’ మెన తుమ్ కకక్ కకక్ నిసాన్ తె గే, జా గురుక ఆఁవ్ ఉతల్ రెగడ్ దెయిందె, చి తుమ్ ఉకుక్ల దెతి
డబుబ్ల్యెరూసలేమ్పటున్మ్ తెజోవయించిఅతిత్ తెదయిందె. 4ఆఁవ్ కి గెలె చెంగిల్మెన డీసిలె,అంచి
తెన్ జేఁవ్ జెవుల.

కొరిందిల్ తె పవులు గోత్ గెచుచ్క ఉచరిల్స్

‡ 15:45 15:45 ఆదికాండుమ్ 2:7. § 15:54 15:54యెసయా 25:8. * 15:55 15:55 వోషేయ 13:14. † 15:56
15:56 రోమియుల్ 3:20, చి 7:7-13 దెక.
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5ఆఁవ్మాసిదోనియవాట్ గెచుచ్క ఉచర అసిస్, చి ఒతత్ గెలయ్మెలె, తుమ్ తె గోత్ జెయిందె, 6చి 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 గెతిపొది
తుమ్ క గడియ దెక ఉటట్ గెచుచ్క నెసి, గని పబు సెలవ్ దిలె, పడొత్ గెలె, తుమ్ చి తెన్ సగుమ్ సేంపు తాఁ
గెచుచ్క జయెదె. జయియ్ అంచి ఆస. 8 గని మదెనె, పెంతెకొసుత్ పండుగు ఎద ఇనెన్ ఎపెసుతె తయిందె.
9 కిచొచ్క మెలె, అపెప్ ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఒగగ్ర్ కెరుక అంక వాటు దొరుక్ జా అసెస్. గని విరోదుమ్
సుదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పిటట్వుక ఉచర అసిత్, చి ఆఁవ్ తిలెకయ్ చెంగిలి.

తిమోతి కొరింద్ తె గెచుచ్క తిలిసి
10 తిమోతి తుమ్ తె అయ్ లె, తుమ్ సరద్ తెన్ బెదవన. ఆఁవ్ కెరి రితి, జో కి పబుచి కామ్ కెరయ్.

11జాకయ్, జోదాకు జలెకి కో జోక నిసాక్రుమ్ దెక నాయ్. జో అంచితె అనెన్ ఉటట్ జెంక మెన బార్ జతి
పొదికసరద్ తెన్తుమ్జోకఅనెన్ తెదవ. ఆఁవ్తెదయ్ లఅనెన్బావుడుల్ తెన్జోఉటట్ జెతిస్ క ఆఁవ్ రకితసి.

12అనెన్ బావుడుల్ తెన్ తుమ్ తె గోత్ గెసుస్ మెన, అమ్ చొ బావొ జలొ అపొలోల్ క బలవంతుమ్ కెరల్య్,
గని అపెప్ గెచుచ్క జోక సెలవ్ నాయ్. జోకవాటు తిలె, పడొత్ కయ్ తుమ్ తె జెయెదె.

13తుమ్తెలివితెన్జాగరతెన్తా,తుమ్ చినముకుమ్డిటుట్ మ్దెరన,దయిరిమ్తెన్ఇండ,డిటుట్ మ్
తా. 14తుమ్ కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పేమయ్తెన్ కెర.

15 జలె, బావుడుల్ , ఒండి అకయ పాంతుమ్ తె సెత్పనుచి గెర్ చ తొలితొ పబుక నంపజల, చి ఎకిక్
నిదానుమ్ తెన్ నంపజలస్ క దెక తోడు తా అసిత్. 16 దస మానుస్ల్ క చి అమ్ చి తెన్ సెమ సేడ పబుచి
కామ్ నిదానుమ్ కెర ఎతిక్జిన్ క తుమ్మరియాద దెక.

17సెత్పను,పొరూమ్నాతు,చిఅకయక ఇనెన్ ఉటట్ అయ్ లిస్ చి రిసొఅంక ఒగగ్ర్ సరద్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్
ఇనెన్ నెంజిలె కి, జేఁవ్ అయ్ లిస్ తెన్ తుమ్ అంచి తెన్ తిలి రితి జతయ్. 18 తుమ్ చి ఆతమ్క జేఁవ్ కీసి
అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరల్ గే, దసిస్ అంకయ్ కి సరద్ కెర అసిత్. 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. 20నంపజల ఇనెన్చబావుడుల్ ఎతిక్జిన్జోవయించి పేమసంగ తెదయ్ తతి. ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి రితి పబుచి నావ్ తెన్ సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర.

ఆకర్ కోడు
21 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ఆకర్ కోడు రెగిడత్సి. ఆఁవ్ రెగడ్య్ లిసి తుమ్ జానుస్.

22తుమ్ చితె కో పబుక పేమ కెరె నాయ్ గే, పబు జోక సిచచ్తె తెదవుస్. అమ్ చొ పబు, తుయి జె!
23 పబుచి దయ తుమ్ చి తెన్ తవుస్. 24యేసుకీసుత్ చి తెడి అమ్ చి పేమ కి తుమ్ చి తెన్ తవుస్.

*తెదిద్లి.

* 16:24 16:24 తెదిద్లి మెలె ఆమేన్.
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కొరిందియుల్ క రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ, కీసుత్ జలొయేసుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొజోచొబారికిజాఅసిస్

పవులు రెగిడత్సి. కొరింద్ పటున్మ్ తెచి దేముడుచ సంగుమ్ చక, చి ఒండి అకయ పదేసిమ్ తెచ జోచయ్
జల అనెన్మానుస్ల్ క ఆఁవ్ పవులు తిమోతి తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్.
3ఎతిక్ 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
దయిరిమ్కెరుక జతయ్. 5కీసిమెలె, కీసుత్ సేడల్ సెమల్ తెఆమ్కీసిబెదితసుమ్గే,దసిస్,జోచితెడితా,జో
దెతి డిటుట్ మ్ తె దయిరిమ్ తె కి అమ్ బెదితసుమ్. 6తుమ్ క ‘డిటుట్ మ్ దయిరిమ్జతు, 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’మెలిరితిఅనామ్నుమ్అమ్ క పెలిత్తిలి. 9నిజుమి,మొరిసిచచ్ అమ్వయిలిరితి
అమ్ క పెటిట్ డీసిలి; తెదిద్ బాద తిలి. గని అమ్ తెదిద్ బాద సేడుక పబు కిచొచ్క సెలవ్ దిలన్ మెలె, అమ్ చి
సొంతసెకికఅమ్నేనంపకెరె,మొరసకఅనెన్జియడొత్ దేముడుకయ్అమ్నంపకెరుకయ్అసెస్చిరిసొయి
జోజా సెలవ్ దిలన్. సొంత సెకిక కిచొచ్ నెతుమ్. 10తెదిద్ పమాదుమ్ తెంతొ జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరల్న్,
చి అనెన్ దసిస్ అలల్ర్ సేడెల్, అనెన్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన అమ్ క దయిరిమ్. ‘జొయియ్ అమ్ క అనెన్
రచిచ్ంచుప కెరెదె’ మెన, జోచి ఉపిప్రి అమ్పూరి నముకుమ్ తిఁయ అసుస్మ్. 11అమ్ చి రిసొ తూమ్
కి పారద్న కెర కెర అమ్ క తోడు తా, చి ఒగగ్ర్ జిన్ పారద్న కెరిల్ రిసొ పబు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ మెనయ్,
ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి సరద్ సంగుల.

కొరిందిల్ క పవులు నిదానుమ్ కెరిల్సి
12జలె, సరద్ తెన్ 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. 13దసిస్, కిచొచ్ లుంకడిత్ రితి నాయ్, గని ఎతిక్ తుమ్సొసుట్ మ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి జయియ్
అరుద్ మ్ అమ్ రెగిడ్తసుమ్. 14 పబు జలొయేసు ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక ‘చెంగిల్ అసిత్’
మెనతుమ్ చి రిసొఆమ్కీసిసరద్ జమ్ దె గే,అమ్ చి రిసొతుమ్ క దసిస్ సరద్ తంక జయెదెమెనతుమ్అపెప్
ఇదిల్ అరుద్ మ్ కెరన అసుస్స్. తుమ్ క ‘జాకోడుపూరి అరుద్ మ్ కెరంతు’మెనయ్అంచి ఆస.

15 అంచి ఈంజ దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ తె తొలితొ జెంక ఉచర తిలయ్. గెచుచ్క జతి జలె, తుమ్ క
దొవెవ్ర్ దెకితయ్, తివెవ్రి సరద్ జతయ్. 16తొలితొ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె తిలి వటెట్ తుమ్ తె గోత్
గెచుచ్క చిజామాసిదోనియపదేసిమ్తెంతొఅనెన్ వటెట్ ఉటట్ అయ్ లెపొది కి తుమ్ తె జెంక ఉచర తిలయ్.
దసిస్, ఆఁవ్ అనెన్యూదయ పదేసిమ్ తె గెచుచ్క బార్ జలెపొది తుమి అంక బార్ కెర తెదయ్ తదు.
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17 జలె, దొనిన్ మెనుస్ల్ తాఁ ‘జెయిందె’ మెలయ్ గే? మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తెన్
‘జెయిందె’జవుస్మెనదొనిన్మెనుస్ల్తాఆరిసంగిమ్ దె గే? జెంకఉదెద్సుమ్నెంజిలె ‘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. 19దేముడుచొ పుతుత్ సి జలొయేసుకీసుత్ ; *సిలావ్ను
తిమోతిచిఆఁవ్తుమ్ తెబోదన కెరొ కీసుత్ ; దసొచొనెంజె. సంగిల్ రితిజోకెరెదె. ఆమ్కిదసిస్. 20దేముడు
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. 21అనెన్, దేముడు అబొబ్సిసొంతఅమ్ క తుమ్ క కీసుత్ చి తెడిడిటుట్ 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 నేతయ్మెలె,

తుమ్ క సిచచ్ కెరుక నెసి. 24తుమ్ చినముకుమ్ చిఉపిప్రిముదొద్ కెరుకఅమ్ కఅదికారుమ్నాయ్,తుమ్ క
ఏలుప కెరుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. నముకుమ్ క జలె, డిటుట్ మ్ అసుస్స్. గని, తుమ్ క ‘సరద్సంతోసుమ్
తెన్ తతుత్ ’మెనయ్, తుమ్ క తోడ్ తంకయ్అమ్ చి ఉదెద్సుమ్.

2
1జాకయ్,జాసుటుట్ చి రితి ఆఁవ్ తుమ్ తెజాతుమ్ క దుకుమ్ కెరుక నెసి. 2ఆఁవ్ తుమ్ క దుకుమ్ కెరెల్,

తుమ్ చి దుకుమ్ క ఆఁవ్ దుకుమ్ జతిసి అనెన్ కో అంక సరద్ కెరొసొ తయెదె? తూమ్ కి దుకుమ్ జా తసెత్,
ఆఁవ్ కి దుకుమ్జా తయిందె.

3జాఉతుమ్ తె కిచొచ్క జా ఏక్ కోడు రెగిడల్య్మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె దసేస్ అయ్ లె తుమ్ అంక సరద్ తెన్
బెదవంతసఅంక దుకుమ్ కెరదు. జాఓరుస్ప జంక నెతిరయ్. అగెగ్ తెంతొతుమ్ క ఆఁవ్ నంప కెరతిలయ్,
చి ‘అంక సరద్ తిలె తుమ్ కయ్ కి సరద్ తయెదె’మెనఉచర తిలయ్. 4జాసుటుట్ తుమ్ క ఉతుమ్ రెగిడిల్సి,
జలె, తుమ్ క దుకుమ్ కెరయ్ తి ఇసుట్ మ్ తెన్ రెగిడ్ నాయ్, గని తుమ్ క అంచి ఒగగ్ర్ పేమ దెకయ్ తి రిసొయి
దసిస్ రెగిడల్య్. పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద సేడ ఏడ, ఏడయ్ రెగిడల్య్.

5జోమానుస్ అంక దుకుమ్ కెరయ్ లిసి, జలె, ఎకిక్ అంకయ్దుకుమ్ కెరయ్ లిసి నెంజె. దసిస్ కెర తుమ్
ఎతిక్జిన్ క కి ఇదిల్జవుస్దుకుమ్ కెరతయెదె. గనిజోకజాపూచిఒగగ్ర్ వయడుక నెసి. 6ఎతిక్జిన్జోక
సిచచ్ రితి కెరిల్సి సరి జలి. 7జాకయ్, 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. 9అంచి కోడు సూన కెరుల గే నాయ్ గె మెన రుజుజ్ దెకుక ‘జోక తుమ్ సిచచ్ కెర’ మెన జా
తుమ్ క ఉతుమ్ తె రెగిడల్య్. 10తుమ్ కకక్ చెమించుప కెరెల్, ఆఁవ్ కి జోక చెమించుప కెరసి. ఆఁవ్ కిచొచ్
చెమించుప కెరుక తిలి మెలె, తుమ్ చి రిసొయి చెమించుప కెరల్య్ మెలె, కీసుత్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ సంగితసి.
11 కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ అమ్ చి పేమ పిటట్వుక ఉచరెదె. జోచి కుటల్ జానుమ్ చి రిసొ ‘జో అమ్ చి
ఉపిప్రి జీనుస్ నాయ్’మెనయ్ఆఁవ్ ఇసి తీరుప్ కెర అసిస్.

పవులుమాసిదోనియపదేసిమ్ తె గెలిస్
12జలె, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొఆఁవ్తోయపటున్మ్ తె గెచచ్పాఁవిలయ్. సుబుమ్ కబుర్

ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ పబు అగెగ్చి అవ్ కాసుమ్ దిలన్. 13 గని, బావొ జలొ తీతు తుమ్ చితె తెంతొ ఒతత్
బుల జెంక నేతయ్ చి రిసొ బాద సేడ జా పటున్మ్ చతె సెలవ్ నఙన, అనెన్ బార్ జా సముదుమ్ జీన,
మాసిదోనియపదేసిమిఉటట్ గెలయ్.

* 1:19 1:19జోవయించి అనెన్క్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27. † 1:20 1:20 గీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల.
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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 కీసిమెలె, రచచ్న జతసక కి,నాసెనుమ్ జతసక కి దేముడు అబొబ్స్ క డయిలి దూపుమ్
వాసెన రితొ కీసుత్ చి వాసెన ఆమ్. 16జావాసెనక దెక, జలె, నాసెనుమ్ జతసక కి అమ్మొరున్చి వాసెన,
గని రచిచ్ంచుప జతసక కి జీవుమ్ చివాసెనజాఅసుస్మ్. దసిస్ జలె, ఇసి పబుచి కామ్ కెరుక కేన్మానుస్
విలువ జవుల? 17ఆమ్, జలె, జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చి రితి లాబుమ్ క పబుచి కోడు సికయ్ తస నెంజుమ్.
అమ్ విలువ నెంజిలె కి, ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్ తిలిసి తిలి రితి, నెంజిలిసి నే తిలి రితి దేముడుచిమొకెమ్
జోచి అదికారుమ్ తెన్ కీసుత్ చి తెడితాజోచి కోడు సూనయ్ తసుమ్.

3
అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క పబు సాచి

1అమ్ అనెన్ అమ్ చి సొంత గవురుమ్ నఙనుక దెర అసుస్మ్ గే? నెంజిలె, అమ్ చి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ క
తుమ్ తె సాచి ఉతల్ నఙనుమ్ దె గే? సగుమ్ జిన్ క దస సాచి రుజుజ్ ల్ తంక, గని అమ్ క నాయ్.
2 తుమ్ కయ్ దెకిలె, అమ్ చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి ఉతుమ్ రితి తుమి జతసు; తుమ్ చి పెటిట్ రెగిడిల్
జా ఉతుమ్ ఎతిక్జిన్ సదు కెర అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. 3పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్మెలె, కీసుత్
సొంత రెగిడిల్ అమ్ చిఅతిత్ వేరమానుస్ల్ తెతెదయ్ లిఉతుమ్,తూమ్జసెత్ మెనడీసత్య్. సిరతెన్ రెగిడిల్సి
నెంజె, గని జీవ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి రెగిడిల్సి జా, పతె రెగిడిల్సి నెంజె, గనిమానుస్చి పెటిట్
రెగిడిల్సి. 4 కీసుత్ చి తెడి, దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ దసిస్ మెన అమ్ క దయిరిమ్.

దేముడు దిలి అగెగ్చి పమానుమ్
5 అమ్ చి సొంత సెకిక కిచొచ్ కెరుక తెరుమ్ మెన ఉచరుమ్ నాయ్, నెతుమ్. అమ్ చి సెకి కేనె తెంతొ

జెతయ్మెలె, దేముడు తెంతొయ్. 6యేసుక నంపజతమానుస్ల్ క జో దిలి నొవి పమానుమ్ చి రిసొఅమ్
సూనవుకమెనజొయియ్ అమ్ క సెకి దా అసెస్. ఈంజ నొవి పమానుమ్ తిలిసి కిచొచ్ పతె గే,పుసత్కుమ్ తె గే
రెగిడల్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఆగన్ల్ చి నెంజె, గని జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ మానుస్చి పెటిట్ రెగిడ్లిసి. *పతల్ తె
జవుస్, కాగల్ తె జవుస్, రెగిడల్ ఆగన్ల్ అమ్మానుస్ల్ చి పాపుమ్ దెకవయ్ అమ్ క నింద కెర మార, గని
మానుస్చి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ రెగిడిత్సిమానుస్క †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 తెన్జోదసుస్ల్జాతిలిస్ చిఉజిడ్ క గవురుమ్ క ఇసాయేలు పెజల్మోసేచిమొకెమ్ దెకుక నెతిరల్.
పూరుగ్ మ్ చిజా ఆగన్ల్ తెన్ చి పమానుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్,మాతుమ్,తొకిక్ జాజా, కేడ గెలి. 8దసిస్
కేడయ్ గెతి గవురుమ్ ఉజిడిచి కంట, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిచి సేవచి గవురుమ్ ఉజిడి ఒగగ్ర్
జయెనాయ్ గె? జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, మానుస్క నింద కెరి ఆగన్ల్ సేవచి గవురుమ్ ఉజిడి ఒగగ్ర్ తిలె,
మానుస్చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక పునిన్మ్ దెతి సేవక అనెన్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ తయెదె.
10ఇనెన్చి రిసొ కిచొచ్మెనుక జయెదెమెలె,జాచి కంట జీనిల్ గవురుమ్ జీనిల్ విలువ తిలిస్ చి రిసొ,అగెగ్య్
గవురుమ్ చి విలువ తిలిస్ క అపెప్యి కిచొచ్ గవురుమ్ కిచొచ్ విలువ నాయ్. 11 కేడయ్ గెలిస్ క గవురుమ్
విలువ తిలి జలె, కెదొద్డ్ తెదొడ్తాఁ 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. 13 మోసేచి 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 లాజ్
జామొకొమ్డంకనొల్ .

* 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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14 జలె, జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ కీస జల మెలె, జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిల్ రితి జల, చి ఆజి ఎద కి
అగెగ్చి పమానుమ్ చి వాట జేఁవ్ సదు కెరెల్ పొది, మొకొమ్ డంకన తతి రితి పెటిట్ సతిత్మ్ చినితి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి తెడిమానుస్ తిలెకయ్జాడంకిలిసి దేముడు కడ వెంట గెలెదె. 15నిజుమి, ఆజి ఎద
మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్సి దేముడుచ కొడొ జేఁవ్ కెఁయయ్ సదు కెరెల్ కి, జోవయించి పెటిట్ యేసుకీసుత్ చి రిసొచి
సతిత్మ్ చినుక నెతిరి. 16 గని, మానుస్మారుస్ప జా పబుతె అయ్ లె, జా డంక అడుడ్ జలిసి కడి జతయ్,
చిజో పబుచి సతిత్మ్ చినుల.

17అనెన్, పబు ఆతమ్యిజయెదె,చిదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కేనె తయెదెగే, ఒతత్య్ రచచ్న తయెదె.
పబుచి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, ఆగన్ల్ చి సేవచ గొతిమానుస్ల్ తము నాయ్, విడద్ల్ జా తమ్ దె. 18అనెన్,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలఅమ్ఎతిక్జిని, కిచొచ్ డంకిలిసిఅడుడ్ నెంతె పబుచిఉజిడిజోచి
గవురుమ్ దెకితెతా,జోచిఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెద,జోచిపోలిక 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. జొయియ్ జా
కామ్ జరుగ్ కెరయ్.

4
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ నిదానుమ్ తెన్ కెర

1జలె,దేముడుచిదయకచిసేవఅమ్ కజోసొంతతియార్అసెస్చి రిసొ,అమ్ చినిదానుమ్దయిరిమ్
పిటెట్ నాయ్. 2 కిచొచ్ పాపుమ్ తెన్మాయ తెన్ బోదన కెరుక నెసిలమ్, నెసుమ్. కిచొచ్ మోసిమ్ కెరుమ్
నాయ్, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదవుమ్ నాయ్, గని సొసుట్ మ్ సతిత్మ్ సంగితసుమ్.
దసిస్కయ్కో సూనెల్ కి ‘సతిత్మ్’మెనఅమ్ చి రిసొఒపప్నుక జయెదె. ‘సతిత్మ్’మెనదేముడు కి ఒపప్నెదె.

3అమ్బోదన కెరిస్ సుబుమ్ కబుర్ చి అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి జలె, కకక్య్ లుంక తయెదెమెలె,
నాసెనుమ్ జతసకయ్. 4జోవయింకయ్, జలె, జేఁవ్ నంప నే జతసకయ్, ఈంజ లోకుమ్ క ఏలుప కెరొ
సయ్ తాన్;నాసెనుమ్జతసజోక ‘దేముడు’మెనుల;జొయియ్జోవయించిమెనుస్క గుడిడ్ కెరఅసెస్. 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.

5అమ్బోదన కెరసి, జలె,అమ్ చి రిసొచినెంజె, గనియేసుకీసుత్ క ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరుస్’మెనదేముడు
అబొబ్సిజోక పబు కెరయ్అసెస్మెనయ్అమ్బోదన కెరసుమ్. జోయేసుచి సేవచిపేమచి రిసొతుమ్ చ
*సేవ కెరస రిత జా అసుస్మ్. 6 కిచొచ్క మెలె,
†“అందర్ తెంతొ ఉజిడ్ జవుస్”
మెన సంగిలొ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ జోచి ఉజిడి దా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి మొకెమ్ డీసిత్ ఆఁవ్
దేముడుచిగాయ్నుమ్ఉజిడిమానుస్ల్ దెక చినఅంకజాన్ తు అంచిఉజిడ్ తెజెతుమెనయ్,జోదేముడు
ఈంజ సేవతె అమ్ క బెదవ అసెస్.

పబుచ కామ్జోచి అతిత్ జో జోచి సెకి తెన్ కెరయ్
7దేముడు జోచి ఈంజ ఉజిడ్సొమాస్రుమ్ రితయ్ గేడివొతె బెరవ అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అమ్ గేడివొక

సెకినాయ్,విలువనాయ్చిరిసొఅమ్సెకినెంజిలసచిఅతిత్ జోజోచికామ్కెరెల్, ‘దేముడుచియి,మానుస్చి
నెంజె’మెనజాసెకికమానుస్ చినుక జయెదె. 8రగరగాల్ చబాదల్అమ్ క పెలిలెకి, పెలిల్ జా బీడ గెచుచ్మ్
నాయ్; జోచి సెకిచి రిసొ, సగుమ్ బాదల్ కిచొచ్క సేడత్సుమ్ గే అమ్ అదుద్ మ్ కెరనుక నెతిరెల్ కి, జో దిలి
కామ్ చి రిసొ ఆస నెంజిలస జము నాయ్. 9 విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ అమ్ అలల్ర్ జలెకి పబు అమ్ క
ములెనాయ్. అమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ అమ్ క బూసిల్ రితి కెరెల్ కి,మొరుమ్నాయ్. 10యేసు కీసిమొరి
రితి జతెతాబాదల్ సేడెత్ తిలన్ గే, ఆమ్ కి ఈంజ జీవితుమ్ కమొరె తతి రితి అసుస్మ్. గని ఆమ్మొరి

* 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్ల్, గొతిత్ మానుస్ల్’. † 4:6 4:6 ఆదికాండుమ్ 1:3.
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రితి జా సెకి నెంజిలిస్ తెయియేసుచి సెకి డీసత్య్. యేసు అనెన్ జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె ఏలుప కెరి సెకి,
అమ్ సెకి నెంజిలస రచచ్న జతిస్ తె డీసత్య్. 11 కిచొచ్క మెలె,యేసుచి జీవ్ అమ్ చిమొరి ఆఁగ్ తె డీసుస్
మెనయ్, అమ్ చిఈంజ జీవితుమ్ తెయేసుకీసుత్ చి నావ్ చి రిసొ అమ్మొరున్క దెరున్ సేడత్సుమ్.

12జలె, ఆమ్మొరసుమ్, తూమ్ జితసు!
13 గని

‡“నంప జలయ్చి సంగిలయ్”
మెన పూరుగ్ మ్ సంగిలొ రితి ఆమ్ కి నంపజా అసుస్మ్ చి రిసొ ఆమ్ కి అమ్ చి నముకుమ్ తిలిసి
సంగితసుమ్. 14ఇసిదయిరిమ్తెన్అమ్నంపజలిసికిచొచ్కసంగితెతతత్సుమ్మెలె,పబుజలొయేసుక
అనెన్ జియడఉటట్య్ లొసొజోవయించినావ్తెన్అమ్ కయ్ కిఅనెన్ జియడఉటట్వ,తుమ్ క అమ్ కజోతె
కడనెయెదెమెనజానుమ్. 15కిచొచ్ కిచొచ్బాదల్ కిచొచ్క ఓరుస్పజతసుమ్మెలె,తుమ్ చిరిసొయి. మెలె,
పబుచి రచచ్న అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ క పాఁవిలె, పబుచి దయచి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక జోచి సరద్ తెన్ జొఒర
సంగ జోక గవురుమ్ కెరుల.

16జాకయ్ 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 రితిజాసెకి జతయ్. 17ఈంజమదెనె చి ఇదిలిదిల్ అలల్ర్
కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్మెలె, పరలోకుమ్ తెచి నే కేడిత్ ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె అమ్ బెదితి రిసొ అమ్ క
దొరుక్ జయెదె. 18అపెప్ 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 తె తిలె పొది దుకుమ్
జతసుమ్, చి పరలోకుమ్ చి అమ్ చి గేర్ నఙనుక ఆస జతసుమ్. 3జా గేర్ మెలిసి నఙనెల్, పాలుమ్
గలనిల్ రితి జయెదె, చి ఆమ్ డుమ్ డి తయెనాయ్. 4ఈంజ అపెప్చి కుడియతె అమ్ తతి పొది, అమ్ చ
బాదల్ చి రిసొ దుకుమ్ తెన్ అసుస్మ్. ఈంజ కుడియ, ఈంజయ్పాలుమ్, గెసుస్ మేనుమ్ నాయ్, గని
అనెన్ చెంగిల్ గేర్ చెంగిల్ పాలుమ్ గలన్ తి రిసొ, పరలోకుమ్ చి జా గేర్ జయి పాలుమ్ గలనల్మ్ మెలె,
అమ్ చిఈంజ లోకుమ్ చిమొరున్క పరలోకుమ్ చి నే కేడిత్ జీవు తతిసి జీన గెచెచ్దె.

5 పరలోకుమ్ తె జితి రిసొ అమ్ క తెయార్ కెరొల్సొ దేముడుయి, చి ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ క కిచొచ్
గురు జో దా అసెస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. 6జాకయ్, కిచొచ్ జలెకి
అమ్ క దయిరిమ్. ఈంజయ్ ఆఁగ్ తె, ఈంజయ్లోకుమ్ తె అమ్ జితిపొది, పబుక దూరి అసుస్మ్ మెన
జానుమ్. 7పరలోకుమ్ తెచి పబు అమ్ క దిలి అపెప్ దసేస్ డీసె నాయ్, గని జాక ‘అసెస్’ మెలి నముకుమ్
తెనిన్ ఇండితసుమ్. 8 ‘అమ్పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’మెనదయిరిమ్తెన్అసుస్మ్, చి ‘ఈంజ ఆఁగుక
ముల పబుతె గెచచ్ జిలె చెంగిలి’మెనజానుమ్.

పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి పేమ
9 జలె, ఇనెన్ ఈంజ అఁగి అమ్ జింక తిలె కి, ఒతత్ పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క తిలె కి, అమ్ చి ఆస కిచొచ్

మెలె, పబుక సరద్ కెరజోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకయ్. 10ఈంజలోకుమ్ తెఈంజఅఁగి తిలెపొదిఅమ్ చితెకో
సతిత్మ్ తె ఇండిల గేపాపుమ్ తె ఇండిల గే, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ తీరుప్ జంక, అమ్జోచిమొకెమ్ టీఁవొ జతిజా
దీసిక జలె,ఈంజ జీవితుమ్ తెకో సతిత్మ్ ఇండ తవుల గే,జోక బవుమానుమ్, కోపాపుమ్ తె ఇండ తవుల
గే,జోవయింకయ్ సిచచ్ పబు దెయెదె.

11 పబు లోకుమ్ చక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరెదె మెన జానయ్, జా బయిమ్ తెన్మానుస్ల్ క సికడత్సుమ్.
అమ్ చిసతిత్మ్జోదేముడుజానె,చితుమ్ చిపెటిట్ తూమ్ కిచినితసు, కిచొచ్గె. తుమ్ క ‘చినుత్’మెనయ్
‡ 4:13 4:13 కీరనలు 116:10.
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అమ్ చి ఆస. 12తుమ్ తె అమ్ క గవురుమ్ దొరుక్ జెయదెమెన తుమ్ఉచరనాయ్. గని,మానుస్చి పెటిట్
తిలిసి నే చినితెమానుస్ ముకిక్మ్ చొ రితొ డీసిలెకయ్ గవురుమ్ కెరస సగుమ్ జిన్ అమ్ చి రిసొ తుమ్ క
అనామ్నుమ్ సికడత్తి. తుమ్ క ‘జేఁవ్ అనామ్నుమ్ సికడత్సక కీసి జబాబ్ దెంక గేజాన్ తు’మెనయ్అమ్ఇసి
సొంతచి రిసొచి సాచి రెగిడత్సుమ్. అమ్ చి సతిత్మ్ జానెల్, తుమ్ జబాబ్ దెంక జాన్ తె, జాకయ్ తుమ్ క
సంగితసుమ్. గవురుమ్ ఆననుక ఉచర కిచొచ్య్ కెరుమ్నాయ్. 13జలె, అమ్ క ‘వెరి జల’మెన తుమ్
తీరుప్ ఉచరెల్ జలె, ‘అమ్ వెరి రితి డీసత్స్ తె దేముడుక లాబుమ్ తిలె దసిస్ డీసుమ’ మెంతసుమ్. జోచి
కామ్ కెరి ఆసకయ్ ఇసి జతసుమ్. నాయ్మెలె, ‘బుదిద్కయ్ దసిస్ సంగితతి’ మెన అమ్ చి రిసొ తుమ్
ఒపప్నెల్, చెంగిలి. తుమ్ కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’మెనయ్ఇసి జతసుమ్.

14 కీసుత్ పేమచి రిసొ అమ్ తుకెల్ తంక నెతుమ్. అమ్ క జోచి పేమ పెలయ్ తయ్. కీసుత్ ఎకిక్లొ అమ్
ఎతిక్జిన్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొమొరల్న్ మెన అమ్ దెకితసుమ్. జోమొరిల్స్ తెన్ అమ్ ఎతిక్జిన్
మొరెల్ రిత జా జోక నంపజలి తెంతొ సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరి రితి ఇండుమ్ నాయ్. 15 కిచొచ్క మొరల్న్
మెలె, అమ్ జితస ఎతిక్జిన్ క ‘సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి నాయ్, గని జోచి రిసొమొర అనెన్ జితొసొక
గవురుమ్ కెరి రితి జితు’మెనయ్జోమొరల్న్.

కీసుత్ చి తెడి నొవమానుస్ల్
16అపెప్ తెంతొమాములుమ్ జోచి ఈంజ లోకుమ్ చి జెరుమ్న్ క కకక్య్ దెకుమ్ నాయ్. అగెగ్య్ కీసుత్ చి

మాములుమ్ ఈంజయ్లోకుమ్ చి జెరుమ్న్ కయి కీసి తిలొ గే, దసిస్ జోక దెకిత్ తిలమ్, గని అపెప్యి జోక
దసిస్ దెకుమ్నాయ్. జోదేముడు జలిస్ రుజుజ్ జలిస్ కయ్జోకదెకితసుమ్. 17గని, కో కీసుత్ చి తెడితవుల
గే,జోచి అగెగ్చి జెరుమ్న్ కమొరిల్ రితి జాతాజోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా నొవర్ రగుమ్జా అసిత్. నొవర్ జెరుమ్న్
జలి రితిజా అసిత్. అగెగ్చి గెచచ్, నొవిచిబార్జా అసెస్, చి నొవిచికయ్ దెకితసుమ్.

18మానుస్ నొవర్ జతి ఈంజ వరుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్మెలె, 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
‘వేరమానుస్ల్ కి అమ్ చొ కీసుత్ క నంపజలె జోవయింక కి దసిస్ అనెన్ బెదవనిందె’ మెనయ్జోచి సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తి సేవ జో దేముడు అమ్ క తియార అసెస్.

19మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ తెన్జోవయించిపాపుమ్పుంచ నే వయడెత్, దేముడు లోకుమ్ చక బెదవంతె
అసెస్, చి జో బెదవంతిస్ చి కబుర్ సూనయ్ తిసి అమ్ చి అతిత్ జో సొరప్ కెర దా అసెస్. 20జాకయ్, కీసుత్ చ
బారికుల్జాఅసుస్మ్. ‘కీసుత్ క నంపజతు’మెనయ్దేముడుఅబొబ్సిఅమ్ చిఅతిత్ మానుస్ల్ క బుకారయ్.
జాకయ్, ‘దేముడు తెన్బెదితివరుమ్తుమ్నఙనా’మెనయ్, కీసుత్ చినావ్తెన్తుమ్ క అమ్బతిమాలప్
జా సంగితసుమ్.

21 అమ్ క ‘అంచి పునిన్మ్ జతు’ మెనయ్ పాపుమ్ నెంజిలొ పాపుమ్ నేనొల్ జోచొ పుతుత్ సి అమ్ చి
పాపుమ్ రితి దేముడు అబొబ్సి జోక టీఁవడొల్ .

6
రచచ్న నఙన్ తి సమయుమ్ నిజుమిజాఅసెస్

1జలె, “దేముడుచి రచచ్న నఙనా” మెన సంగితసుమ్, గని జోచి నావ్ తెన్ అనెన్ కిచొచ్ మెంతసుమ్
మెలె,జోచి దయఆరి నఙనతానాయ్. 2 కిచొచ్క మెలె,
*“చెంగిల్ సమయుమ్ క తుమ్ చపారద్న సూన అసిస్, చి
ఆఁవ్ రచచ్న కెరి కాలుమ్ క తుమ్ క తోడు జా అసిస్”
మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. అలెల్! ‘చెంగిల్’ మెలి జా సమయుమ్ అపెప్యి.
రచచ్న జతిజా కాలుమ్ అపెప్యి.

సుబుమ్ కబుర్ రిసొ పవులు అలల్ర్ జలిసి

* 6:2 6:2యెసయా 49:8.
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3అమ్ పబుచి సేవ కెరిస్ తె కేన్ నింద నే జెతె, కో కిచొచ్ సంగుక నెతిరి రితి, కచి నముకుమ్ పిటట్య్ తి
కిచొచ్య్అడుడ్ కెరుమ్నాయ్. 4పబుచిసేవపూరినిదానుమ్కెరసుమ్మెనసాచిసంగన్ తసుమ్. ఇనెన్చి
రుజుజ్ కిచొచ్మెలె, కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ ఓరుస్పజానిదానుమ్తెన్అసుస్మ్. కిచొచ్అలల్ర్మెలె,బాదల్,
సెమల్, కసట్ల్, ఇరుక్లు, 5కొరడ్ల్ చ దెబబ్లు, జేలి జలిసి, జటుట్ తెన్ నిగజామానుస్ల్ అమ్ క అలల్ర్ కెరిల్సి,
ఒగగ్ర్ కామ్ కెర టకిక్లిస్, గూన్ నెంజిలిసిఅందరుల్ ,చువెవ్ తిలిసి; దసచ ఎతిక్ నిదానుమ్తెన్ఓరుస్పజా
అసుస్మ్.

6పడొత్ జోచి సేవచి అమ్ చి నిదానుమ్ అమ్ ఇండిలి బుదిద్తె కి డీసత్య్. వేర బుదుద్ ల్ అమ్ నే జలిస్ తె,
పబుచి ఎతిక్ అమ్జాన్ తిస్ తె,మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ అమ్ ఓరుస్ప జతిస్ తె,మానుస్ల్ క అమ్మరియాద
దెకితిస్ తె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ తె,మాయనెంజిలి అమ్ చి పేమతె. 7సతిత్మ్ చి
బోదనఅమ్ కెరిస్ తె, దేముడుచి సెకి అమ్ చ కమొతెడీసిత్స్ తె,ఈంజ ఎతిక్తెఅమ్ చి నిదానుమ్డీసత్య్.
డెబి పకక్ 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 దెకిత్నాయ్, గని సగుమ్ జిన్ విలువ దెకితతి. ‘బే బేగిమొరుల’మెనఅమ్ క సగుమ్ జిన్
ఉచరతి, గని జితసుమ్. దెబబ్ల్ కతసుమ్ గని మొరుమ్ నాయ్. 10 అమ్ చ బాదల్ క దుకుమ్ జంక
జతయ్, గనిసరద్సంతోసుమ్తెన్అసుస్మ్. ఈంజలోకుమ్ చిఆసిత్క ఉచరెల్ బీదఅసుస్మ్, గనిఒగగ్ర్ జిన్ క
సొమాస్రుమ్ కెరసుమ్. అమ్ క కిచొచ్ నెంజిలె కి, ఎతిక్ కలుగు జలి రితి జా అసుస్మ్.

అమ్ క కి తుమ్ ఎదిలి పేమ కెర
11 ఓ తుమ్ కొరిందిలు, కిచొచ్ నే లుంకడెత్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క ఎదారుద్ మ్ సొసుట్ మ్ సంగ అసుస్మ్.

అమ్ చి పెటిట్తె తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమయ్ అసుస్మ్. 12 అమ్ చి రిసొచి తుమ్ చి పేమక ఆమి కిచొచ్ ఇరుక్
కెరుమ్నాయ్. తుమ్ చిసొంత పెటిట్ తుమి ఇరుక్ కెరంతసు. 13అంచబోదల్ జల రిత ఓతుమ్కొరిందిల్,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఆమ్తుమ్ కయ్ కీసి పేమఅసుస్మ్ గే, తూమ్ కి దసిస్ అమ్ కయ్పేమ
కెరమెన ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి.

14పబుక నంప నెంజిలసతెన్తుమ్లంకెజానాయ్. పాపుమ్ తెపునిన్మ్తిలిసి కీసి బెదెదె?! నెంజిలె,
అందర్ బుదిద్ తెన్ ఉజిడ్ బుదిద్ కీసి బెదెదె? బెదె నాయ్! 15 ‘బెలియాల్’ మెలొ సయ్ తాన్ తెన్ కీసుత్ కీసి
బెదెదె? బెదెనాయ్! నంపనెంజిలొసొతెన్నంపజలొసొక కీసివాటతియిఁదె? తయెనాయ్! 16దేముడుచి
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 బోదల్మెనయ్తుమ్ కయ్ అబొబ్ది జయిందె,
చి అంక ‘అబొబ్ మెనయ్అంచపుతత్రుల్ దువొ జసెత్’
మెన ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ పబు సంగితయ్.”
† 6:16 6:16 లేవీయకాండుమ్ 26:12,యిరీమ్యా 32:38,యెహెజేక్లు 37:27. ‡ 6:17 6:17యెసయా 52:11,యెహెజేక్లు

20:34, 41. § 6:18 6:18 సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 7:14, 7:8.
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మెన రెగడ్ అసెస్.

7
సుదిద్ జతిస్

1జాకయ్, పేమతిలబావుడుల్ , దేముడు అమ్ కఈంజేఁవ్ పమానల్సంగ అసెస్చి రిసొ,అమ్ చిఆఁగ్ క,
అమ్ చి ఆతమ్క కిచొచ్ గార్ కెరెదె గె,జా గెచచ్వన గెల కెరయ్, దేముడు పబుక బియఁ కెర, అమ్ సుదిద్ జంక
*దెరిల్సిపూరి జతి రితి జోచి సుదిద్ ఆననుమ. 2అమ్ క తుమ్ చి పెటిట్తె బెదవన. అమ్ కకక్ తపుప్ కెరుమ్
నాయ్, కకక్య్పాడ్ కెరుమ్నాయ్, కకక్య్మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుమ్నాయ్. 3తుమ్ క నింద కెరి
రిసొ ఇసి సంగి నాయ్, అగెగ్ కిచొచ్ మెన రెగిడల్య్మెలె, ‘అమ్ చ జీవుతె తుమ్ చి రిసొ పేమయ్అసుస్మ్’
బెద మొరుమ్ దె, బెద జిమ్ దె. 4 తుమ్ చి రిసొ అంక నముకుమ్ ఒగగ్ర్ అసెస్, తుమ్ అంచి అతిత్ సూన
నంపజలదు చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగితసి, తుమ్ చి రిసొ అంచి పెటిట్ పూరి దయిరిమ్ అసెస్. అమ్ చ
బాదల్ ఒగగ్ర్ జలెకి, అంచి పెటిట్ సంతోసుమ్ బెరయ్అసెస్.

5 †మాసిదోనియ పదేసిమి అమ్ ఉటట్ అయ్ లి పొది అమ్ చి ఆఁగ్ క సుకుక్మ్ నాయ్, గని ఎతిక్ రగల్
బాదల్ సేడెత్య్ తిలమ్; విరోదుమ్ సుదల్ కెరల్ అలల్ర్ చి రిసొ కి, అమ్ చి పెటిట్చి బయిమ్ చి రిసొ కి, 6 గని
ముసురన్ జలసక డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరొ దేముడు, జలె, తీతుక అమ్ తె తెదవ అమ్ క దయిరిమ్ కెరొల్ .
7 ఎకిక్ తీతు అయ్ లిసి తెన్ దయిరిమ్ జము నాయ్, గని తుమ్ చి నిదానుమ్ దెక జొయియ్ దయిరిమ్
జలిస్ క అమ్ కయ్ కి జో దయిరిమ్ కెరొల్ . మెలె, అంక అనెన్ దసుస్ల్ జంక చి తుమ్ చి ఆస, అంక తుమ్
దుకుమ్ కెర తిలిస్ చి రిసొచి తుమ్ చి దుకుమ్, అంచి రిసొచి తుమ్ చి పేమ నిదానుమ్ చి రిసొ అమ్ క
సంగిలన్, చి అనెన్ ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్.

8అంచి ఉతుమ్ తె ఆఁవ్ రెగిడిల్స్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ దుకుమ్ కెరెల్ కి, ఆఁవ్ ఉచర్ క నాయ్. విసారుమ్
జా తిలయ్, గని తపుప్ కెరి నాయ్మెన జాని. జా ఉతుమ్ తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్, గని గడియకయ్మెన
ఆఁవ్ దెకితసి. 9జలె, అంక సరద్. తుమ్ క దుకుమ్ కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని తుమ్ దుకుమ్ జా తపుప్ ఒపప్న
చెంగిల్జలదుచిరిసొయి. మెలె,తుమ్ చిదుకుమ్పబుచిసతిత్మ్తుమ్ కఉచరవడిల్స్ చిరిసొయితుమ్ 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. జారచచ్నచి
రిసొ ‘చెంగిల్ జలమ్’ మెనయ్, అనెన్ దుకుమ్ తయెనాయ్. గని ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చి దుకుమ్
అమ్ పెటిట్ తియనెల్, అమ్ కమొరున్ జెయెదె.

11ఈందె, దేముడు తెదయ్ లి దుకుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కెదిద్ నిదానుమ్ ఉటట్వ అసెస్! నిజుమ్, తుమ్ చి
సతిత్మ్ దెకయ్ తి ఆస ఉటట్వ అసెస్! జా తపుప్చి రిసొ లాజ్ జా తుమ్ చి ఉపిప్రి తుమి కోపుమ్ జలదు,
దేముడుచి తీరుప్క బిలదు, అమ్ చి తెన్ అనెన్ బెదుక ఆస జలదు, సతిత్మ్ జంక ఆస జలదు. జాతపుప్చి
రిసొ సరిగా తీరుప్ కెరల్దు. జా ఎతిక్తెయి తుమ్ అపెప్ సతిత్మ్ జలిసి డీసత్య్. 12జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క
రెగిడిల్సి దుకుమ్ చితిలె కి, ఒతత్ కిచొచ్ లాబుమ్మెలె,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. 14తుమ్ చి రిసొ అంచి సరద్, ఆఁవ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి, జోక
అగెగ్ తెంతొ సంగితె తిలయ్, చి జో తుమ్ తె గెలి పొది జోచిమొకెమ్ కిచొచ్ తపుప్ల్ కెర అంక లాజ్ కెరయ్ సు
నాయ్,అంచిమరియాద కడుస్ నాయ్. అమ్తుమ్ కయ్సంగిలిసి ఎతిక్చి సతిత్మ్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్
తుమ్ చి రిసొఆమ్తీతుక సంగిలిసి నిజుమ్జలి. 15అపెప్జోతుమ్ క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ పేమఉచరయ్.
* 7:1 7:1 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 3:18, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:23. † 7:5 7:5 జేఁవ్
కొరిందిల్ తిలి అకయ పదేసిమ్ కమాసిదోనియపదేసిమ్ఉతత్ర పకక్ అసెస్.
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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

1అపెప్, బావుడుల్ , తుమ్ క కిచొచ్ సంగితసుమ్ మెలె, మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ పబుచ సంగుమ్ లుచ
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,
జోవయించిసెకితిలిఎదిలి,నాయ్, గనిజోవయించిసొంతఇసుట్ మ్ కతెరిల్ ఎదిలి కంటయ్అనెన్జేఁవ్ఒగగ్ర్
దాఅసిత్. 4 ‘†యెరూసలేమ్ చనంపజలసకతోడ్దెతిస్ తెఆమ్కిబెదుమ్ దె’మెనయ్అమ్ క బలవంతుమ్
కెరల్. 5 ‘ఇసి దసిస్ కెరుల’మెనమాములుమ్అమ్ఉచరిల్ రితినాయ్, గని ‘అమ్ చిఅతిత్ పబు జోవయించి
ఇసుట్ మ్పూరి కెరుస్’మెన,తొలితొ పబుచి అతిత్ జోవయించి జీవ్సొరప్ కెర, పడొత్ జోవయించి తెడి అమ్ చి
అతిత్ దిల.

6జాకయ్తుమ్ కొరిందిల్ చి రిసొ కి అమ్ఉచరల్మ్, చి బీద సుదల్ క దెతి దరుమ్మ్ ‡తుమ్ఉకిక్ల్ తిసి,
తీతుమొదొల్ కెరిల్స్ క ‘పూరిజరుగ్ జవుస్’మెన, తీతుక బలవంతుమ్ కెర అసుస్మ్. 7జలె, నముకుమ్ క,
పబుచి గాయ్నుమ్ క, జోచి గాయ్నుమ్ సొసుట్ మ్ బోదన కెరిస్ క, నిదానుమ్ క, చి అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి
పేమక, దసిస్చి ఎతిక్క తుమ్ కీసి నిదానుమ్ జా అసుస్స్ గే, దసిస్ ఈంజ దరుమ్మ్ దెతిస్ క కి దయ ఒగగ్ర్
జతి రితి తుమ్ దెకన.

8ఆఁవ్ ఇసి సంగితిసి ఆడ దెతిసి నెంజె, గనిమాసిదోనియ 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.
9పబు జలొయేసుకీసుత్ సొంత కి జోచి దయక కిచొచ్ కెరల్న్ గే జానుమ్. మెలె, పరలోకుమ్ చిసొమాస్రుమ్
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 జామొదొల్ కెరిల్సి తుమ్ అపెప్పూరి జరుగ్ కెరెల్ చెంగిలి. 11తుమ్ క జా ఇసుట్ మ్ అసెస్. జలె,
జాజరుగ్ కెరెల్కయ్జా ఇసుట్ మ్ నెరవెరుస్ప జయెదె. తుమ్ తెరిల్ ఎదిలికయ్ జరుగ్ కెర. 12ఎకిక్లొ దెంక మెన
తెయార్మెనుస్ తెన్ తిలె, జాక సెకిక జీనిల్స్ నెంజె గని తిలిసెత్య్ సరద్ తెన్ దిలె ఇసుట్ మ్ జయెదె. నెతిరిల్సి
నే కెరెల్,మానుస్క నింద నాయ్.

13 వేర మానుస్ల్ క జేఁవ్ చి పూచి వయడ నాయ్, తుమ్ కయ్ జా జాడు ఎతిక్ వయుతు మెని నాయ్,
14గని, ‘ఎతిక్క సమానుమ్జతిసితవుస్’మెనజోవయింకనెంజిలిసి రిసొతుమ్ చిసొమాస్రుమ్ 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 కిచొచ్ సేఁసె నాయ్,
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 చి యూదయ పదేసిమి కారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ
నంపజలస తోడు తెదయ్ ల. బారికుల్ 1:28-30. ‡ 8:6 8:6 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 16:1-4. § 8:15 8:15
నిరగ్మకాండుమ్ 16:18.
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16 దేముడుక జొఒర! తుమ్ చి రిసొ జో తీతుచి పెటిట్ కి జోవయించి పేమ దా అసెస్. 17 “కొరింద్ తె
ఈంజ కామ్ క గో” మెన అమ్ బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, “గెచిచ్ందె” మెలన్. గని ఎకిక్ ఆమి సంగిల్
రిసొనాయ్, గని అనెన్య్, తుమ్ చి రిసొచిజోచి పేమకయ్జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ కయ్ జెతయ్.

18 జో తెన్ అనెన్ కకక్ తెదయ్ తసుమ్ మెలె, జో సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తస్ చి రిసొ ఎతిక్
సంగుమ్ లుతె, ఎతిక్జిన్ మెనిస్తొ బావొక తెదయ్ తసుమ్. 19పడొత్ , ‘పబుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి అమ్ చి
పేమ దెకయ్ తి ఈంజ తోడు దెతి కామ్ తె అమ్ చి తెన్ బులుస్’ మెనయ్ సంగుమ్ లుచ జోక నిసాన అసిత్.
జో, జలె, తీతు తెన్ గెతయ్. 20ఆమ్డబుబ్ల్ ఉకుక్ల వంట దెతిఈంజ దరుమ్మ్ చి సేవచి రిసొకోఅమ్ క
నింద నే కెరి రితి,ఈంజకామ్ తె కిచొచ్పొరపాట్బెదవుమ్నాయ్, కిచొచ్పొరపాట్బెదయ్ లి రితి డీసుక కి
నెసుమ్, 21చి పబుచిమొకెమ్ కి,మానుస్చిమొకెమ్ కి, కీసి సతిత్మ్ కెరుక గే సరిగాఉచర 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 కెరయ్మెన రుజుజ్ ల్ దెక అసుస్మ్. తుమ్ చి రిసొచి జోవయించి
ఒగగ్ర్ నముకుమ్ చి రిసొ, వేర కమొచి కంట తుమ్ తెయ్ గెచుచ్క అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమఈంజొజాఅసెస్.

23 తీతు, జలె, తుమ్ చి రిసొచి అంచి సేవతె జో అంచి తెన్ ఎకిక్ రితి బెద అసెస్. జేఁవ్ అనెన్ దొగుల
బావుడుల్ , జలె, సంగుమ్ లుచి నావ్ తెన్ జోవయించ బారికుల్ జల రిత జా గెతతి, కీసుత్ చి గవురుమ్
దెకయ్ తతి. 24 జాకయ్, తుమ్ చి పేమక, చి ఈంజేఁవ్ క ఆఁవ్ తుమ్ చి రిసొ నముకుమ్ సంగిలిస్ క,
‘నిజుమిజో సంగిల్ రితిజా అసిత్’మెనయ్సంగుమ్ లు రుజుజ్ దెకిత్ రితి కెర.

9
దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతిస్ చి రిసొ అనెన్ సంగిలిసి

1 జలె, *యెరూసలేమ్ తెచ నంపజలసక దెతి తుమ్ ఉకిక్లిత్ డబుబ్ల్ చి రిసొ అమ్ అనెన్ రెగుడుక
కిచొచ్క? 2జా ఉకుక్ల దెంక తుమ్ కోర్ ప జలిసి ఆఁవ్ జాని, చి మాసిదోనియ పదేసిమ్ చ నంపజలసక
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితిసి. కిచొచ్ సంగితసి మెలె, “†అకయ పదేసిమ్ చ నంపజలస పూరుగ్ మ్ తెంతొ
జోవయించి డబుబ్ల్ దెంక తెయార్ జా అసిత్” మెన ఆఁవ్ సంగితసి. జా దరుమ్మ్ ఉకుక్ల దెతి తుమ్ చి
సరద్చి రిసొ సూనిల్ రిసొయిజేఁవ్మాసిదోనియచ ఒగగ్ర్ జిని జా కామ్ తె బెదుక కోర్ పజా అసిత్.

3జలె,ఈంజేఁవ్ బావుడుల్ క కిచొచ్క తుమ్ తె తెదయ్ తసిమెలె, ‘జా డబుబ్ల్ ఉకుక్ల తెయార్జా అసిత్’
మెన తుమ్ చి రిసొ అమ్ సరద్ సంగిలిసి అబదుద్ మ్ నే జతి రితి తుమ్ క ‘నిజుమి తెయార్ జాఁ తతుత్ ’
మెన ‘తుమ్ దెక’ మెనయ్ ఆఁవ్ జేఁవ్ క తెదయ్ తసి. 4 నెంజిలె, పడొత్ అంచి తెన్ ఈంజమాసిదోనియచ
నంపజలససగుమ్ జిన్తుమ్ తెఅయ్ లె,తుమ్తెయార్నేజాతిలె,అమ్ చిమరియాదగెచెచ్దె;అమ్ చి కి
తుమ్ చికి. ‘సతిత్మ్కెరుల’మెనఅమ్దయిరిమ్ క సంగిలిసిపిటట్ తయెదెచిరిసొ. 5జాకయ్, ‘అంచికంట
జేఁవ్అగెగ్ గెచచ్తుమ్సంగిలిదరుమ్మ్దెతిస్ కయ్తుమ్ కతెయార్కెరతతుత్ ’మెనయ్జేఁవ్ కబలవంతుమ్
కెరల్య్. దసిస్,తుమ్అగెగ్యిజాడబుబ్ల్తెయార్కెరతిలె,సరద్ తెన్దెతె,ఆరిఇసుట్ మ్నెంజిల్ రితినాయ్.

ముసిక్ బుదిద్చి రిసొచి దరుమ్మ్ బుదిద్చి రిసొచి కోడు
6ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె, కోముసిక్ తెన్ బి గలెదె గే,తొకిక్ పలితుమ్ చి పంటొలాయెదె. కో దరుమ్మ్

తెన్ బి గలెదె గే, ఒగగ్ర్ పంటొలాయెదె. 7ఎతిక్మానుస్ సరిగా ఉచర, ‘దెంక చెంగిలి’మెన కెదిలిచి రిసొ
ఉచరె గే, తెదిద్లి దెంకయ్. గని కో బలవంతుమ్ కెరిల్ రితి దుకుమ్ తెన్పోన, సరద్ తెనిన్. సరద్ తెన్ దెతొసొక
దేముడు పేమయ్దెకెదె.

* 9:1 9:1 కీసుత్ యెరూసలేమ్ తె మొర జీవ్ జలన్, గెద, చి తొలితొ ఒతత్య్ మానుస్ల్, కీసుత్ చ సిసుస్ల్ తెన్, జోవయింక నంపజల.
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి యూదయ పదేసిమి కారు జా తతికయ్, వేర తెంతొచ నంపజలస 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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8చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దయ తుమ్ క మొచచ్ తెన్ దెంక దేముడుచి అతిత్ అసెస్, చి తుమ్ క సరిపుచుప
జతిసి కి,పడొత్ కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల్ కమొకతుమ్మొచచ్తెన్దెంకతెరితి రిసొకి,సరిపుచుపజతిసితుమ్ క
దెంక జోచి ఇసుట్ మ్. 9దేముడుచ కొడొతెపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి అసెస్.
‡“జోవయింక తిలిసి జో వంట దెతయ్,
బీద సుదల్ క జో దరుమ్మ్ తెన్ దెతయ్,
జోవయించిజా సతిత్మ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె.”

10తుమ్ బి గలిత్ రిసొ బి దెతొ పబు, తుమ్ కతి రిసొ అనిన్మ్ దెతొ పబు, సరిపుచుప జతిసి తుమ్ క
దెయెదె, పలితుమ్ దెయెదె, చితూమ్దరుమ్మ్ తెన్ బెదయ్ తిస్చి సతిత్మ్ చి పలితుమ్జోఒగగ్ర్ తయెదె.
11తుమ్ దరుమ్మ్ తెన్ దెతి రిసొ ఎతిక్తె సొమాస్రుమ్ రితి జసెత్. అమ్ చి అతిత్ తుమ్ జా దిలె, అమ్ బీద
సుదల్ క దెమ్ దె,చిదేముడుక జేఁవ్జోచిసరద్ దెకవజోక గవురుమ్ కెరుల. 12దసిస్,ఈంజదరుమ్మ్ చిసేవ
కెరెల్, బీద జల నంపజలసక కామ్ క జెతిసి దొరుక్ జలిసి దా తసెత్, పడొత్ అనెన్, “దేముడు దొరుక్ కెరయ్ లొ”
మెనజోక జొకర జేఁవ్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కెరుల.

13ఈంజకామ్తుమ్ క ఏక్ పరిచచ్ రితి జయెదె. ఈంజ సేవ తుమ్చెంగిల్ 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. 14అనెన్, తుమ్ చి పెటిట్ దేముడు జోచి దయక దరుమ్మ్
బుదిద్ దిలి రిసొ జేఁవ్ మానుస్ల్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమ జా, తుమ్ క దెకుక మెన ఆస తెన్, తుమ్ చి రిసొ కి
జేఁవ్ పారద్న కెరుల.

15 కీసుత్ చి అతిత్ దేముడు అమ్ క దిలి వరుమ్ కెదిద్ గే కో సంగుక నెతిరి. జోచి ఎదివాట్ దరుమ్మ్ చి రిసొ
జోక జొఒర.

10
బుదిద్ నే జా తిలె సిచచ్ కెరుక తయెదె

1 కీసుత్ కీసి మెతత్న తామానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితె తిలన్ గే తుమ్జానుస్. జలె, ఆఁవ్ పవులు, కీసుత్ చి
కనాక్రుమ్ దెకితి దసిస్ బుదిద్ తెన్ సొంత తుమ్ క బతిమాలప్ జతిసి. అమ్ చి రిసొ సగుమ్ జిన్మానుస్ల్
సంగితిస్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చిమొకెమ్ మెతత్న అసిస్, గని ఉటట్ గెలె పడొత్ దయిరిమ్ తెన్ ఆఁవ్ గోల కెరసి,
బెరె! 2జలె, కిచొచ్ అపెప్ బతిమాలప్జాఆఁవ్ సంగితసిమెలె,ఆఁవ్తుమ్ తెఅనెన్ అయ్ లెపొదికఆఁవ్ ఇసి
దయిరిమ్తెన్గోల కెరుక నెంజితి రితి, జేఁవ్ అలల్ర్ చమానుస్ల్ బుదిద్ జా తతుత్ , నెంజిలె అపెప్ కీసి డీసత్య్
మెలె,అయ్ లె కచితుమ్జోవయింకగోల కెరుకతయెదె. అమ్ క ‘మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చఆసల్
ఇండితతి’మెన జేఁవ్మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరతి, గెద.

3జలె,అమ్ఈంజయ్లోకుమ్ తెజిలెకి,ఆమ్కెరియుదుద్ మ్ఈంజయ్లోకుమ్ చిరగుమ్ చియుదుద్ మ్
నెంజె. ఆతమ్యుదుద్ మ్ఈంజ. 4పాపుమ్ చిఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర అమ్ చ అయ్ దల్ఈంజయ్లోకుమ్ 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, చిమానుస్చి మెనుస్ తిలి ఎతిక్ ఉచరనమారుస్ప జా కీసుత్ క బితి
రితి, జోవయించ జేఁవ్ ఉచరనమారుస్ప కెరసుమ్. 6అనెన్, దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితి రితి తుమ్
కొరిందిల్ బుదిద్ జలదు మెలె, అమ్ అయ్ లె కో సేంసిలమానుస్ల్ బుదిద్ నే జా తిలె, జోవయించ తపుప్ల్ క
పబుచ అయ్ దల్ తెన్ సిచచ్ కెరుక బిము నాయ్.

7తుమ్ చిమొకెమ్ 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.
‡ 9:9 9:9 కీరనలు 112:9.
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జా అదికారుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఏక్ వేల ఇదిల్ ఒగగ్ర్ సంగిలె కి, అంచి మరియాద గెచుచ్క జో సెలవ్ దెయె
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. 12జోవయించి
సొంత గవురుమ్సంగన్ తజేఁవ్ సగుమ్ జిన్ క దెకిలె, ‘జోవయింతెన్ సమమ్ందుమ్జలసఆము’మెననుక
నెసుమ్, జోవయింక దెక పరిచచ్ కెరనుక నెసుమ్. బెదె నాయ్. జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక దస తీరుప్ల్
కెరంతిసి వెలొల్ మెనంతిసి సూటి నాయ్. దసిస్ జాజా, బుదిద్ నెంజిల రిత జతతి.

పావులీంసిసొంత గవురుమ్ సంగనిల్ రితి జలిస్
13 సతిత్మ్ జతి కంట అనెన్ గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. గని దేముడు అమ్ క వంట దిలి ఎదిలి

గవురుమ్ సంగనుమ్ దె; సుబుమ్ కబుర్ తెన్ తుమ్ చి ఎద అమ్ పాఁవుక మెన జో అమ్ క దా అసెస్. చి
జాచి రిసొ సంగనుమ్ దె. 14తుమ్ తెయ్ గెతి రితి అమ్ క దిలి సేవ పాఁవితి నాయ్జలె, అమ్ తుమ్ కయ్
కిచొచ్ సంగుక బెదితి నాయ్. గని దూరి జలెకి, కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొయి ఎతిక్చి కంట
ఆమితొలితొ తుమ్ తె అయ్ లమ్. 15సతిత్మ్ చి కంట అనెన్య్ గవురుమ్ సంగనుమ్నాయ్. వేరమానుస్
సెమల్సేడకామ్కెరిల్స్ క ‘ఆమ్కెరల్మ్’మేనుమ్నాయ్. గనిఅమ్ చిఆస కిచొచ్మెలె,తుమ్ చినముకుమ్
వడిడ్లె, తుమ్ చి పాంతుమ్ తె అనెన్ ఒగగ్ర్ గఁవివ్లె పబుచి కామ్ అమ్ కెరి వాట్ దొరుక్ జయెదె, 16 చి
తుమ్ చిఒతత్ల్ తొచపాంతుమ్ లుతె కిఅమ్సుబుమ్కబుర్సూనవుకజయెదె;వేరమానుస్ల్ కెరిల్స్ క ‘ఆమ్
కెరల్మ్’మెన నే సంగితె.

17జలె,
*“కో కచి గవురుమ్ సంగుక జలె,
పబుచి గవురుమ్ సంగుతు”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద. 18 కిచొచ్క మెలె,సొంత గవురుమ్ సంగనెల్ కిచొచ్ గవురుమ్ నెంజె,
గని పబు కకక్య్ గవురుమ్ కెరెదె గే,జోమానుస్ నిజుమి గవురుమ్ జయెదె.

11
తపుప్చి బోద సూనమోసిమ్ జతు నాయ్

1ఆఁవ్ అపెప్ ఇదిల్ తెలివి నెంజిల్ రితి లటట్బెల్, దయ కెర ఓరుస్పజా! అంచి రిసొ కీసి జలెకి తుమ్ దసిస్
కెరసు. 2తుమ్ క ‘పబుతె పూరి నిదానుమ్ జతు’ మెనయ్ అంక ఆస. ఎకిక్ మునుస్స్ క నిదానుమ్ తిలి
తేరిస్ తుమ్ జతి రితి, పెండిల్క కీసుత్ క తుమ్ క నావ్ కెర సొరప్ దిలయ్. 3 గనిపూరుగ్ మ్ అయి రూపుమ్జా
తిలొసయ్ తాన్జోచిమాయక కీసి *హవవ్కమోసిమ్ కెరొల్ గే, దసిస్ తుమ్ క ‘కీసుత్ క ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్
తతుత్ నాయ్’మెన, తుమ్ చి చెంగిల్ బుదిద్ జో సయ్ తాన్మారుస్ప కెరెదె మెన అమ్ క బయిమ్.

4ఆఁవ్ కిచొచ్క ఇసి ఉచరసి మెలె, కో జలెకు తుమ్ తెజా కెర,యేసుచి రిసొ అమ్బోదన కెరిల్సి నాయ్,
గని వేరచి సికడెల్, తుమ్ బే బేగి జోమానుస్క 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, తుమ్జా వేరచిక నంపజా తుమ్ బే బేగిమారుస్ప జతసు. 5వేర సికడత్ ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్
బారికుల్’మెనతుమ్ సంగిత జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చి కంట ఆఁవ్ ఎదిద్కి దాక్ జయినాయ్మెనఆఁవ్జాని.
6లటట్బుక ఆఁవ్ తెలివి నెంజిలె కి, పబుచి గాయ్నుమ్ అంక అసెస్. కెఁయఁక కి కీసి జలె కి ఈంజ గాయ్నుమ్
తుమ్ క సొసుట్ మ్ జానవ అసిస్.

7తుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’మెన,తుమ్ తె కిచొచ్తోడు నే నఙితెదాక్ కెరనయిదేముడుచి సుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సికడిల్సి పాపుమ్ గే? 8 వేర సంగుమ్ లుచి డబుబ్ల్ ఆఁవ్ నఙన చోరిల్ రితి జా అసిస్. పబుచి నావ్
* 10:17 10:17యిరీమ్యా 9:24. * 11:3 11:3 ఆదికాండుమ్ 3:1-7.
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తెన్ తుమ్ కయ్సేవ కెరి అంచి ఆసచి రిసొజాడబుబ్ల్ జోవయింతె నఙిలయ్. 9పడొత్ , తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్
తిలిపొదిఅంక కొతుక్ తిలె,తుమ్ చితె కకక్య్ కిజాజాడు వయడినాయ్. మాసిదోనియపదేసిమ్తెంతొ
అయ్ లబావుడుల్ అంక కొతుక్ తిలిసి ఎతిక్ దిల. జాకయ్తెదొడితుమ్ కజాజాడు వయడినాయ్,చిఅపెప్
తెంతొ కి కిచొచ్ జాడు కి తుమ్ క వయడుక నెసి. 10 కీసుత్ చి సతిత్మ్ అంచి పెటిట్ కీసి అసెస్ గే, ఈంజ ఒండి
అకయ పదేసిమ్ తె ఆఁవ్ డబుబ్ల్ గట నే నఙితిస్ చి రిసొ కో వేరయ్ సంగుత్ నాయ్. జేఁవ్ వేర సంగుక
వాట్ దెయి నాయ్. ఆఁవ్ అపెప్క కెరిల్ రితి దసిస్ కెరె తయిందె. 11 కిచొచ్క? తుమ్ క పేమ కెరి నాయ్ గే?
తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ కెరిసి ‘నిజుమి’మెన దేముడు జానె.

మోసిమ్ కెరబారికుల్
12 ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ డబుబ్ల్ నఙనయ్ అమ్ చి రితి జేఁవ్ కి కెరతి’ మెన, డబుబ్ల్ ఆసక

సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ త జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ అమ్ చి రిసొ సంగితతి. ఈంజ కామ్ జేఁవ్ కెరుక
అదికారుమ్ నాయ్. పడొత్ , జోవయించి రితి అమ్ నే కెరిస్ క రుజుజ్ తతి రితి, ఆఁవ్ అపెప్ ఎద డబుబ్ల్ గట
నే నఙితె సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఆరి కెరె తయిందె. 13దసమానుస్ల్ అబదుద్ మ్ కయ్ “పబు అమ్ క ఈంజ
కామ్ తియార అసెస్. జోచ బారికుల్ ఆమ్” మెనన ఆరి సంగితతి. మోసిమ్ కెరస, జేఁవ్. ఆరిక కీసుత్ చ
బారికుల్ ఆమ్మెనంతతి. 14దసిస్ కెరతి మెన తుమ్ ఆచారిమ్ జంక నాయ్. సయ్ తాన్ కిమోసిమ్ కెర
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చొ దూత రితొ డీసుక జానె. 15జాకయ్ జోచ సేవ కెరస కి ‘పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ చ
సేవ కెరస అమ్’మెన ఆరి సంగనుల ఆచారిమ్ నెంజె. గని జేఁవ్ కెరల్ కమొ కొలిద్ ఆకర్ క సిచచ్య్ జవుల.

16 జలె, అనెన్క్ సుటుట్ ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్ మెలె, అంక వెరి మెన కో ఉచర నాయ్. గని ‘వెరి’
మెన ఉచరెల్, అంక బెదవన జా, చి అంక ఇదిల్ జవుస్ గవురుమ్ తయెదె. 17ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి పబు
సంగిలిసిమెన నెంజె, గని దయిరిమ్తెన్ ఇసి గవురుమ్ సంగుక తెలివి నెంజిల్ రితొ జతసి. 18ఒగగ్ర్ జిన్
ఈంజ లోకుమ్ చ కమొచి రిసొ గవురుమ్ సంగనుల. ఆఁవ్ కి గవురుమ్ సంగనిందె. 19 తుమ్ క బుదిద్
అసెస్చి రిసొబుదిద్ నెంజిలసక సరద్ తెన్ ఓరుస్ప జతసు! 20మెలె, ఎకిక్లొతుమ్ క దెరున్ సేడయ్ లె, నెంజిలె
మోసిమ్ కెర తుమ్ చి అతిత్ లాబుమ్ కెరనెల్, నెంజిలె బడాయ్జావెలొల్ మెననెల్, నెంజిలె తుమ్ కమొకెమ్ పెటెల్,
తుమ్ఓరుస్ప జతసు! 21దసఅలల్ర్ కమొకెరుక ఆమ్నెతిరల్మ్మెనలాజ్తెన్ఆఁవ్ 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 తె జెరిమ్లయ్. 23జేఁవ్ కీసుత్ చ సేవ కెరస గే? జలె, జోవయించి
కంట ఆఁవ్ చెంగిల్ చి. ఆఁవ్ అపెప్ వెరి రితి లటట్బెల్ తుమ్ చెమించుప కెర. జోవయించి కంట ఆఁవ్ కీసి
చెంగిల్ చి జోచొ సేవ కెరొసొ జయిందె మెలె, జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ జోవయించి కంట
ఆఁవ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ †కామ్ కెర అసిస్, ఈంజ కామ్ చి రిసొ అనెన్ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జేలి జా అసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్
దెబబ్ల్ క సిచచ్జాఅసిస్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ మొరి రితిజాతిలయ్. 24యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్పాఁచ్ 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. 26ఒగగ్ర్ సుటుల్ దూరి పయానుమ్ గెచచ్
అసిస్. దసితె గడొడ్ జీన్ తి పమాదుమ్, చోరుల్ చి రిసొచి పమాదుమ్, అంచి సొంత దేసిమ్ చ మానుస్ల్ చి
రిసొచిపమాదుమ్,యూదుల్ నెంజిలసచిఅతిత్ పమాదుమ్ కిజాఅసిస్. పటన్ల్ తె, బయిలు దేసిమ్ లుతె,
సముదుమ్ తె కి పమాదల్జాఅసిస్. మోసిమ్ క ‘నంపజలసఆమ్’మెననల్సచిఅతిత్ కి పమాదల్జాఅసిస్.
27 ఒగగ్ర్ కామ్ కెర కెర సెమల్ సేడ అసిస్. ఒగగ్ర్ రాతివొ నిజె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చువెవ్ తనెన్ తా అసిస్,
ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక అనిన్మ్ దొరుక్ జయె నాయ్, ఒగగ్ర్ సుటుల్ చలిల్క, పాలల్ నెంజిలిస్ క బాద సేడ అసిస్.
28 జేఁవ్ ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్ ఎతిక్క పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ సంగుమ్ లు ఎతిక్క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’
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మెనయ్ఉచరెతతిసిఅంకపెలిల్తయ్,కామ్రితిజతయ్. 29కోడిటుట్ మ్నెంజిలె,ఆఁవ్ కిడిటుట్ మ్నెంజిలి
రితి దుకుమ్ జతసి;జోవయించిజాడు వయిలి రితి. కోపాపుమ్ తె దెరున్ సేడెల్,అంక ఒగగ్ర్ దుకుమ్తయె
నాయ్గే? ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జతసి.

30జలె, ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక జలె, కిచొచ్చి రిసొ గవురుమ్ సంగనిందె మెలె, ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి
రిసొయి గవురుమ్ సంగనిందె. 31 ఆఁవ్ సంగిలిస్ ఎతిక్క ‘అబదుద్ మ్ నెంజె’ మెన పబు జలొ యేసుక
అబొబ్స్ జలొ కెఁయఁక తెఁయఁక మెచుప జతొసొమెన దేముడు జానె.

32పడొత్ , అనెన్ ఏక్ బాద ఆఁవ్ సేడిల్స్ చి రిసొ గవురుమ్ నఙనుక పఁవస్ గెలయ్. కిచొచ్చిమెలె, దమసుక్
పటున్మ్ తెఅంక ‘దెరు’మెనజాసుటుట్ అరెతరానొచితెడిచొఅదికారిజాపటున్మ్ చసయ్ నుయ్మ్సుదల్ క
రకడల్న్, 33 గని నంపజలస అంక ‡గంపతె వెసడ పటున్మ్ చి కోటచి ఉపిప్ర్ చి గదితె వెగడ దా, కిటిక్వాట్
వాలివొ తెన్ కోటచి ఒతత్ల్ తొఉతవ దిల, చిజో 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 చొమానుస్ ఎకిక్లొక జాని. అపెప్ చొవద్
వెరుస్ల్ జలి,ఈంజొమానుస్ పరలోకుమ్ తెపబు తిలిస్ తెఉకిక్ల్ జలొ. ఈంజొమానుస్ ఇనెన్చిఆఁగ్ తెనిన్
ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి ఆతమ్యిఉకిక్ల్ జలి గే నేని, దేముడు జానె. 3గని పరలోకుమ్ చి ఒతత్చి
పరదీసుతె నిజుమ్ఉకిక్ల్ జలొమెనజాని. ఇనెన్చి ఆఁగ్ తెనిన్ ఒతత్ ఉకిక్ల్ జలొ గే ఎకిక్ ఇనెన్చి ఆతమ్యి
ఒతత్ గెలి గే నేని, గని దేముడుజానె. 4ఒతత్ కిచొచ్ సూనొల్ గే కేన్మానుస్కి అనెన్ సంగుక నెతె, సంగుక నెంజె.
5ఈంజొమానుస్చి రిసొ ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగిందె, గని అంచి నావ్ తెన్, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ అవుక్ తిలిస్ చి
రిసొయిసంగనిందె. గని వేరచి రిసొ, జలె, గవురుమ్ సంగి నాయ్.

6 ఆఁవ్ గవురుమ్ నఙనుక ఉచరెల్, అంక వెరి మెనుక, బుదిద్ నెంజిలొసొ మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ సంగితిసి సతిత్మ్ గనిఅంచితెదెకితి కంట సూన్ తి కంట కోఅంక అనెన్ గవురుమ్ఉచరుక అంక ఆస
నాయ్ చి రిసొ తుకెల్ తయిందె. 7పడొత్ , పబు అంక ఒగగ్ర్ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ నే పులితి రితి,
అంక ఏక్ బాద తంక జో సెలవ్ దా అసెస్. కిచొచ్ మెలె, సయ్ తాన్ అంక అలల్ర్ కెరి రితి అంచి అఁగి కంటొ
బూసిత్ రితి ఏక్ బాద దా అసెస్; అంక ‘పులుస్ నాయ్’ మెన. 8 జలె, ‘ఈంజ బాద అంక ములుస్’ మెన,
తివెవ్రి పబుక బతిమాలప్ 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 సెమల్ సేడెల్, విరోదుమ్
సుదల్ అంక అలల్ర్ కెరెల్. ఆఁవ్ కసట్ల్ సేడెల్, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ అవుక్ తిలె పొది, ఆఁవ్ అవుక్
తిలిస్ తె పబుచి సెకి బార్జాజోచి గవురుమ్ దెకయ్ తయ్.

సతిత్మ్ నెంజిల ‘బారికుల్’
11ఆఁవ్ ఈంజ ఎతిక్ సంగిలిసి తెలివి నెంజిల్ రితి, గని ఆఁవ్ సంగిత్ రితి తుమి పెలయ్ లదు. తుమి

అంచి రిసొ ‘సతిత్మ్ చొ’ మెన సాచి సంగితదు జలె, జతి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ వేరయ్మానుస్ల్; ‘ఒగగ్ర్
వెలొల్ బారికుల్’మెనతూమ్సంగితస; కిచొచ్ నెంజిలె కి ఆఁవ్జోవయించి 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
కమొ దెకయ్ లొ, వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ జరుగ్ కెరొల్ .

13 జలె, పబుచ అనెన్ సంగుమ్ లుచి కంట తుమ్ క కిచొచ్ పిటిల్? ఎకిక్ పిటిల్ మెలె, ఆఁవ్ జితి డబుబ్ల్
తుమ్ తె నఙినాయ్. ఈంజ తపుప్ అంక చెమించుప కెర, ‘తపుప్’మెంతసు జలె!
‡ 11:33 11:33బారికుల్ 9:23-25.
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అమ్ తెలాబుమ్ కెరనల్ది, అమ్ కమోసిమ్ కెరల్ది
14ఈందె, అనెన్క్ సుటుట్ తుమ్ తె జెంక తెయార్ జా అసిస్. ఇనెన్తెన్ ఆఁవ్ అయ్ లిసి తివెవ్రి జయెదె.

అయ్ లె,తుమ్ క కిచొచ్జాడువయడినాయ్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్ చిఆసిత్ ఆఁవ్నెసి, గనితుమ్ చిపేమకయ్
అంచిఆస. *అయయ్స్ కఅబొబ్స్ కపోసిత్ రితిబోదలీకుడవ్ క కెరనుకపూచినాయ్, గనిజోవయించబోదల్ క
పోసిత్ రిసొ అయయ్సి అబొబ్స్ కుడవ్ క కెర అసెస్. 15తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన ఆఁవ్ సరద్ తెన్
నసుట్ మ్జయిందె,అంచిజీవుదెయిందె. ఆఁవ్తుమ్ క ఒగగ్ర్ పేమకెరెల్,తుమిఅంకతొకిక్ పేమకెరెల్ చెంగిల్
గే? తుమ్ ఉచర.

16 నాయ్, ఆఁవ్ జితిస్ చి జాడు తుమ్ క వయడి నాయ్, గని ‘జో మోసిమ్ చొ, తెలివి తెన్ అమ్ క
మోసిమ్ 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, చిజో తెన్జోఅనెన్క్
బావొకతెదయ్ లయ్. తీతు జవుస్తుమ్ కమోసిమ్కెరొల్ గే? నాయ్, గెద. ఆమ్కిజోచిబుదిద్ తెన్ ఇండుమ్
నాయ్ గే? ఆమ్ కి జోచి రితి జిము నాయ్ గే?

తుమ్ తె జెతిపొదిక తుమ్ సతిత్మ్జాతా
19అమ్ చి సతిత్మ్ సంగితిస్ క ‘ఎకిక్ జోవయించి సొంత నావ్ తతి రిసొయి అమ్ చిమొకెమ్ సంగితతి’

మెనఉచరె తిలదు గే? నాయ్, అమ్ చి ఉదెద్సుమ్ దసిస్ నాయ్. కీసుత్ చి తెడి దేముడుచిమొకెమ్ సంగిలమ్,
సంగితసుమ్. 20కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్తుమ్ తెతిలె,తుమ్వేరమారుస్పజాతసెత్ మెన,పడొత్ తుమ్అంకయ్
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, ‘అనెన్మానుస్ల్ కీస్ జలె జతు గని అమిమ్ చెంగిల్
కెరనుమ’మెలి రితి బుదిద్ తెన్ ఏక్ వేల తసెత్. ఎకిక్లొచి రిసొఎకిక్లొఆరిచ నిందల్,సొండెల్ కొడొ సంగితె
తసెత్,పుల తసెత్,ముదొద్ నెంతె తసెత్ మెన ఆఁవ్ బితసి.

21అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్ బితసిమెలె, ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె, తుమ్ చి రిసొ దేముడుచిమొకెమ్
లాజ్ జయిందె, చి తుమ్ చి తెచ పాపుమ్ కెర అపెప్క పాపుమ్ నే ఒపప్నల్సచి రిసొ ఆఁవ్ ఏడుక తయెదె.
కేన్ పాపల్మెలె, లంజెబుదిద్ , లంజెకమొ, ఆఁగ్ చ ఆసల్ముదొద్ నే కెరంతిసి, దసచ జేఁవ్ ఇండితిసి.

13
పబుచి సెకి తెన్ తీరుప్ కెరుక తయెదె

1ఆఁవ్ తుమ్ తె అనెన్ అయ్ లె ఇనెన్తెన్ తివెవ్రి జయెదె. అయ్ లె, కకక్ తీరుప్ కెరుక జలె, దొగుల తీగల్
సాచుల్ చిసాచిబెద, రుజుజ్ జంక. 2అగెగ్ 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 సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ అయ్ లె
పొది జేఁవ్ చెంగిల్ నే జా తిలె, కచితుమ్ తీరుప్ కెర సిచచ్ దెయిందె.

3“తుయిసంగితిస్ క ‘కీసుత్ సంగిలిసి’మెనఅమ్చినితిరిసొరుజుజ్ దెకవు”మెనఅంకతుమ్కొంకడత్సు.
ఆఁవ్ అయ్ లె, రుజుజ్ దెకితె. తుమ్ చి రిసొ కీసుత్ అవుక్ జయె నాయ్. తుమ్ తె జోచి సెకి దెకయ్ తయ్!
4 నిజుమి, జోమానుస్ జెరుమ్న్ జలిస్ క అవుక్ తతికయ్, సిలువతె జోక మారల్, గని దేముడుచి సెకిక జో
జీవ్జాఉటట్ జితయ్. అనెన్,జోతెన్ ఆమ్ కి అవుక్ అసుస్మ్, గని తుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’మెనయ్అమ్
తుమ్ క బుదిద్ సంగుక సిచచ్ కెరుక మెలె, యేసుక జియడొల్ దేముడుచి సెకికయ్ జరుగ్ కెరుమ్ దే. కీసుత్ తెన్
జయి సెకిక జితసుమ్.

5తుమ్, తుచి నముకుమ్ తె నిదానుమ్జా 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

* 12:14 12:14 పవులు జేఁవ్ కొరిందిల్ క అయయ్స్ అబొబ్స్ రితొ జయెదె, గెద. జొయియ్జోవయింక తొలితొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ,
గెద.
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జలె, చి పరిచచ్తె తుమ్ ఓడుప జా అసుస్స్. 6జా పరిచచ్తె ఆమ్, జలె, ఓడుప నే జలిసి తుమ్ క రుజుజ్
డీసుస్ మెన అంచి ఆస.

7అమ్ చి సతిత్మ్ రుజుజ్ జతి రిసొనాయ్, గని ఆమ్ఓడుప జలి రితి డీసిలెకి నే డీసిలెకి, ‘చెంగిల్ తిలిస్
కెరు’మెన, ‘పాపుమ్కెరునాయ్’మెన,తుమ్ చిరిసొదేముడుకఅమ్పారద్న కెరసుమ్. 8సతిత్మ్పిటట్వుక
నెతుమ్, సతిత్మ్ పిటట్వుక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్. సతిత్మ్ కెరి రిసొయి అమ్ చి ఆస. 9అమ్ అవుక్ తిలె,
తూమ్డిటుట్ మ్ తిలె,అమ్ క సరద్. అమ్ కిచొచ్చి రిసొపారద్న కెరసుమ్మెలె, తుమ్ క ‘అపెప్చి కంట ఆతమ్క
అనెన్ చెంగిల్ జతు’మెనయ్పారద్న కెరసుమ్.

10తుమ్ క ఆఁవ్ దూరి తిలిపొది ఆఁవ్ కిచొచ్క ఇసి రెగిడత్సి మెలె, ఆఁవ్ అయ్ లెపొదిక పబు దిలి అంచి
అదికారుమ్ క తుమ్ క సిచచ్ కెరుక నెంజిలె,అంక సరద్య్తయెదె. జాఅదికారుమ్ముకిక్మ్ క అంక కిచొచ్క
పబు దాఅసెస్మెలె, నంపజలసకపాడ్ కెరుక నాయ్, గనిజోవయించిఆతమ్క 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 తెన్తా. సేంతుమ్ తెన్ బెద కటుట్ తెన్ జిఁయ,
చిపేమతిలొసేంతుమ్తిలొదేముడు తుమ్ చితెన్తయెదె. 12ఎకిక్లొక ఎకిక్లొతుమ్ చిపేమదెకయ్ తి
రితి పబుచి నావ్ తెన్ సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర. 13 ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ క
జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

14 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ, దేముడుచి పేమ, అనెన్ జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దెతి కటుట్ తుమ్
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ తవుస్, తుమ్ చి నెడిమి తవుస్.
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గలతీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు గలతీయు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 కేన్ మానుస్ నిసాన తెదయ్ లిసి నెంజె, కేన్ మానుస్ తెంతొ జలిసి నెంజె, యేసుకీసుత్ , జోక అనెన్

జియడొల్ దేముడు అబొబ్సి తెనిన్,సొంతఅంక నిసాన ‘అమ్ చొబారికి’మెనయేసుకీసుత్ 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 చి ఉగుమ్ చి సయ్ తాన్ చి తెంతొ అమ్ క
ములవుక మెనమెనయ్, అమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ క, జో కీసుత్ జోచి సొంత జీవుదామొర
గెలన్. 5జాకామ్ చి రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జొఒర! *ఆమేన్.

సతిత్మ్ బోద సంగితిస్ చి రిసొచి కోడు
6 ‘అంచ మానుస్ల్ జతు’ మెన కీసుత్ కెరిల్ దయ వాట్ తుమ్ క బుకారొల్ దేముడుక తుమ్ గడియ

నంపజలిస్ తెంతొ, తెదిద్ బే బేగి ముల ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన వేరమానుస్ల్ సికడిత్సి తుమ్ సూన్ తసుచి
రిసొ అంక ఆచారిమ్! 7జా వేర కోడుక ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెనుక నెంజె, గని సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ †మారుస్ప కెరుక ఇసుట్ మ్ జా, తుమ్ క సికుక్ కెరతి. 8 జలె, ఆమ్ కి, పరలోకుమ్ చొ కేన్
జవుస్దూత కి,ఆమ్సూనయ్ లి కంట వేరచి ‘సుబుమ్ కబుర్’కోసికడెల్,జోచిసిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె
గెతు. 9అమ్అగెగ్ సంగిల్రితి,అపెప్ఆఁవ్అనెన్దసిస్ సంగితసి. తుమ్తెదొడినంపజలిచికంట ‘సుబుమ్
కబుర్’మెన కో తుమ్ క కిచొచ్ వేరచి సికడెల్, దేముడు దెతి జోచి సిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె గెతు!

సుబుమ్ కబుర్ కీసుత్ తెయ్ సికిలిసి
10జలె, ‘వేరచిపోన. ఆఁవ్ సికడిల్సి దె’మెన,మానుస్తె జవుస్, దేముడుతె జవుస్ గవురుమ్ఆనన్ తి

రిసొయి ఆఁవ్ సంగితసి గే? మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ ఇసి జతసి గే? నాయ్, మానుస్ల్ క మెనస్
వడనుక అపెప్క అంక ఆస తతిత్ జలె, కీసుత్ క ‡గొతిత్ సుదొ రితొ జతయ్నాయ్.

11ముకిక్మ్ కతుమ్కిచొచ్జానుకఅసెస్మెలె,అంచిఅతిత్ సికడిల్ సుబుమ్కబుర్మానుస్అఁవివ్ఉచరిల్సి
నెంజె. 12 ‘అమ్ క దిలిసి’మెనకేన్మానుస్ సంగిలిబోదనసూనిల్ వాట్నాయ్, కేన్మానుస్అంక సికడిల్ వాట్
నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ అంక కేన్ వాట్ అయ్ లిమెలె,యేసుకీసుత్ సొంతయ్అంక డీస దెకయ్ లన్.

13అమ్ చ యూదుల్ చి రితి ఆఁవ్ అగెగ్ కెరె తిలిసి, సంగుమ్ లు ఎతిక్క ఆఁవ్ అగెగ్ §గటిట్ఙ సిచచ్ల్ కెరె
తిలిసి సూన అసుస్స్. దేముడుచ జేఁవ్ సంగుమ్ లు మొతుత్ మ్ క పూరి పాడ్ కెరుక ఆఁవ్ ఉచరె తిలయ్.
14అనెన్, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ దిలి రితి నెరవెరుస్ప కెరుకయ్ మెన అంక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ ఆస తిలి, చి అమ్
యూదుల్ చి గాయ్నుమ్ అమ్యూదుల్ 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 రిసొయిమెన,జోఅంక బుకారికయ్,మానుస్క పుసినాయ్. 17అనెన్,అంచి కంట అగెగ్ యేసు

* 1:5 1:5 తెదిద్లి మెన ఆమేన్ † 1:7 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి రితి కెర యూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్ పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె’ మెన సిరియ పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల

గే గలతీయుల్ క కిమానుస్ల్ దసిస్ సికడ తిల. ‡ 1:10 1:10 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’. § 1:13 1:13
బారికుల్ 9:1-2. * 1:16 1:16 దమసుక్ పటున్మ్ తె పవులు గెతె తిలి వటెట్ డీసయ్ లన్. బారికుల్ 9:3-9.
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పబుచ బారికుల్ జలసక పుసుక మెన యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ నాయ్, గని అరేబియ దేసిమ్ చి బయిలు
దేసిమి †ఉటట్ గెలయ్, చి ‡పడొత్ దమసుక్ పటున్మ్ తె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లయ్.

యెరూసలేమ్ తె పవులు గెచచ్ తిలిస్
18ఒతత్ తెంతొ,అగెగ్ నాయ్, గనితినిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, పబుకబారికి జలొ §పేతురు తెన్ దసుస్ల్ జంక

మెన, *యెరూసలేమ్ తె గెలయ్, చిజో తెన్ పనరపొదుల్ తిలయ్. 19 గని ఒతత్ తిలిపొది పబుక బావొస్
జలొయాకోబుక దెకిలయ్, గని పబుచ అనెన్ బారికుల్ తెన్ తెదొడి దసుస్ల్ జయియ్ నాయ్. 20ఈంజేఁవ్
ఆఁవ్ రెగిడత్ కొడొక ‘కిచొచ్ అబదుద్ మ్ నెంజితి’మెన, దేముడు సాచి జతయ్.

21 ఒతత్ తెంతొ కేనె గెలయ్ మెలె, సిరియ చి †కిలికియ పాంతుమ్ లుతె గెలయ్. 22 తెదొడి ఎద కి
యెరూసలేమ్ తెనాయ్, గని ‡యూదయపదేసిమ్ తెచఅనెన్సంగుమ్ లుచనంపజలస్ కఅంకదెకిలె,అంక
‘జొయియ్’మెన నేన్ తి. 23తెదొడి ఎద అంక జేఁవ్ దెకుక నేతయ్, గని ‘అమ్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొజో.
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 చిమొకెమ్ †సాచిసంగిలయ్. కచి కచిమొకెమ్మెలె, ‘సతిత్మ్ చ’మెనతుమ్నంపజలసజాన్ తసచి
మొకెమ్. కిచొచ్కజోవయించిమొకెమ్ సంగిలయ్మెలె,ఆఁవ్ సూనయ్ 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.

3జలె,అంచి తెన్ తీతు ఒతత్ తిలొ. గని,జోగీసు దేసిమ్ చొజలెకి,యూదుడు జతి గురుచి సునన్తిజో
కెరనుక మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ బలవంతుమ్ కెరి నాయ్.

4సతిత్మ్ నెంజిల నంపజలసకమాతుమ్, కో గే లుంకచోరు ఒతత్ కడ ఆన తిల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఒతత్ పెసిల
మెలె, అమ్ చయూదుల్ చపూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ చి జా సునన్తి కెరంతి జాడు అమ్ నంపజలస నే వయితిసి
దెకిలె, జేఁవ్ ‡జాడుల్ అమ్ వయితి రితి అమ్ క సికడుక మెన ఉచర తిల. జెఁవివ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరల్. 5 గని,
దేముడుచి దయచిరిసొచి కీసుత్ చి తెడిచి రచచ్నచి రిసొచిసుబుమ్ 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 కబుర్మారుస్ప కెరుమ్నాయ్.

6 పడొత్ ‘వెలెల్ల మానుస్ల్’ మెన ఎతిక్జిన్ సంగితస కి ఆఁవ్ సంగితి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి
బెదయ్ తి నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జలెకి నెంజిలె కి అంక తేడ నాయ్; దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్.
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ మెలసతె కిచొచ్ నొవిచి సికిక్ నాయ్. 7 §యూదుల్ తె జో గెచుచ్క సుబుమ్ కబుర్
సాటప్ కెరుకమెనపబు పేతురుక కీసిఅదికారుమ్దాఅసెస్ గే, దసిస్, *యూదుల్ నెంజిలసతెఆఁవ్ గెచుచ్క
† 1:17 1:17 ఏక్ వేల పారద్న కెరుక చి జోమారుస్ప జలిస్ చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒతత్ గెలన్. ‘బారికుల్’ పుసత్కుమ్ తె జో ఒతత్

గెలిస్ చి రిసొసంగెనాయ్. ‡ 1:17 1:17బారికుల్ 9:22, 23మొదొల్. § 1:18 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’మెన, పేతురుక అరమయ్
బాస తెన్ సంగుల. ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచ పుసత్కుమ్ సగుమ్ తె ‘కేపా’ మెన రెగడ్ అసిత్. * 1:18 1:18 బారికుల్ 9:26-29.
† 1:21 1:21జోజెరిమ్లి పటున్మ్తారుస్ కిలికియపదేసిమితిలి. తారుస్తె గెలిస్ కబారికుల్ 9:30 దెక. జాపాంతుమ్జేఁవ్ అనెన్బారికుల్

తిలియెరూసలేమ్ క ఒగగ్ర్ దూరితయెదె. ‡ 1:22 1:22యెరూసలేమ్యూదయపదేసిమ్ తెఅసెస్. * 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. ‡ 2:4 2:4
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తిచి రిసొచికోడు. బారికుల్ 15:1, 5దెక. జాసునన్తి కెరనెల్,యూదుల్ చఆగన్ల్ 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’.
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మెనయ్, పబు తెదవ అసెస్ మెన జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తెచ వెలెల్ల మానుస్ల్ దెక ఒపప్నల్. 8 †యూదుల్
జలసతె పేతురుక తెదవ జోచి అతిత్ కామ్ కెరొ పబు, అంచి అతిత్ యూదుల్ నెంజిలసతె కామ్ కెరయ్.
9జలె,జోచొబారికి జతి పబు అంక దిలి వరుమ్జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ చిన కెర,యూదుల్ చనంపజలస్ క
ముకిక్మ్ జలొయాకోబు, ‡పేతురు అనెన్యోహాను కిచొచ్ కెరల్ మెలె, §బరన్బాక చి అంక పేమ తెన్ ఆతు
దెరజొకర,యూదుల్నెంజిలసతెఆమ్గెచుచ్కమెన, *యూదుల్ తెజేఁవ్ గెచుచ్కమెన,ఒపప్నల్. 10అమ్ క
ఎకిక్కామ్ చిరిసొబలవంతుమ్కెరల్. కిచొచ్మెలె,యూదుల్ తెచబీదజలనంపజలసకఆముచియూదుల్
నెంజిల నంపజలసక నే పఁవిస్తె తోడు దెంక. జాకోడు, సరద్ తెన్ ఒపప్నల్య్, దసిస్ కెరసుమ్.

పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
11 గని †పేతురు జా సుటుట్ అంతియొకయతె ఉటట్ అయ్ లి పొది, జోక అడుడ్ నెంతె ఎదారుద్ మ్ తీరుప్

సంగిలయ్. కిచొచ్క మెలె, జో పొరపాట్ జా తిలన్. 12 కీసి మెలె, ‘సునన్తి కెరనుక ముకిక్మ్’ మెంతస
సగుమ్ జిన్యాకోబుతెంతొనేఉటట్ జెతెఅగెగ్,యూదుల్నెంజిలసతెజోపేతురు కంకఅలవాట్జాతిలన్.
గని జేఁవ్ జెతికయ్, ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్ రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’ మెంతి కోడు
బియఁ కెర, గుంచయూదుల్ నెంజిలసతె కంకములిలన్. 13ఒతత్చయూదుల్ జల నంపజల ఎతిక్జిన్ కి
జోతెన్దసిస్ గుంచదొనిన్మెనుస్ల్ ఇండిల,చిబరన్బా కిజోవయించిఉపమెనుస్తె ఇదిల్బెదిల్ రితిజలొ.
14దసిస్ కెర, ‘దేముడుచిదయకయ్యేసుకీసుత్ పాపుమ్గెచచ్య్ లిస్ చిరిసొయిరచిచ్ంచుపజమ్ దె’మెన
జోవయించి పెటిట్ జానెల్ కి, ‘యూదుల్ చ ఆగన్ కారిమ్ లుముకిక్మ్ చి’ రితి జేఁవ్ ఇండిలె, సుబుమ్ కబుర్ తె
ముకిక్మ్ తిలిస్ క అడుడ్ కెరిల్ రితి జతయ్. దసిస్ జతతి మెన దెక కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ ‡పేతురుక
కిచొచ్ మెలయ్ మెలె, “తుయియూదుడు జెరమ్ యూదుడు నెంజిలొ రితొ జిఁయ ఎతిక్జిన్ తెన్ బెదితసి
జలె, యూదుల్ జతి రితి జేఁవ్ జంక మెన యూదుల్ నెంజిలసక తుయి కిచొచ్క బలవంతుమ్ కెరసు!”
మెన గోల కెరల్య్.

యేసుకయ్ నంపజలిస్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న
15 జెరుమ్న్ తె యూదుల్ జల ఆమ్, ఆగన్ల్ నేనల్ పాపుమ్ కెరల్స జల యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి,

16యేసుకీసుత్ క నంపజలెకయ్అమ్ చిపాపుమ్పుంచి ‘జయెదె’మెనజానుమ్. ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలి
రితి పబు దెకితి వరుమ్ ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె కకక్య్ దొరుక్ జయె నాయ్మెన అమ్జాన, ఆగన్ల్ చి
ఉపిప్రి నముకుమ్ నే తితె, కీసుత్ కయ్ అమ్ నంపజలె అమ్ చి పాపుమ్పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’
మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన జానయ్, ఆమ్ కి కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా అసుస్మ్. 17యూదుల్
నెంజిలసక ‘అమ్ చి ఆగన్ల్ రితి కెరి నాయ్ చి పాపుమ్ కెరల్స, జేఁవ్’ మెన అమ్ చ యూదుల్ సంగితతి,
గెద. జలె, ఎకిక్ కీసుత్ కయ్ అమ్ నంపజలె అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి
దేముడు దెకెదె, మెలె అమ్యూదుల్ చ నంపజలస ఆగన్ల్ రితి ములిలి రిసొయూదుల్ నెంజిలస తెన్
ఆమ్కిపాపుమ్కెరల్స జతసుమ్మెనుక జలె, కీసుత్ క ‘జొయియ్పాపుమ్కెరయ్ లొ’మెనుక జతి. దసిస్మెన
జోచి విలువ కడిత్సి ఉచరుక పోన!

18జలె,సేడగెలిసిఅనెన్ ఆఁవ్బందిలెఅంకఅఁవ్పాపుమ్కెరొల్సొజయిందెగెద? 19కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్
ఆగన్ల్ రితి అగెగ్ ఇండతా, ‘రచచ్నక కామ్ క నెంజె’మెన, ఆగన్ల్ క నంప కెరి రితిచి తెడి జింకములిలయ్.
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
సెకిచిమెలె,అంక పేమ కెరఅంచి రిసొజోకజొయియ్అరిప్తుమ్జాజోచిజీవుదారచిచ్ంచుప కెరొల్ దేముడు
పుతుత్ స్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఆఁవ్ జితసి. 21 దేముడు దయ కెరిల్స్ క ‘సరిపుచుప జయె నాయ్’
† 2:8 2:8నెంజిలె, ‘యూదుల్జతిగురుచిసునన్తి కెరనల్సతె’. ‡ 2:9 2:9సగుమ్ తె ‘కేపా’మెనఅరమయ్బాసతెన్చిజోవయించి

నావ్ రెగడ్ అసిత్. § 2:9 2:9బారికుల్ 15:22-35. * 2:9 2:9 నెంజిలె ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’. † 2:11
2:11 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’ మెనజోవయించి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్. ‡ 2:14 2:14 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’ మెనజోచి అనెన్క్
నావ్ రెగడ్ అసిత్. § 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘అపెప్ ఆఁవివ్ జియినాయ్, గని కీసుత్ యి అంచి పెటిట్ జితయ్ చి రిసొ ఆఁవ్ జతసి’, అనెన్….
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మెలి రితి ఇండి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ వాట్ తుమ్ చి పాపుమ్పుంచి జాపునిన్మ్ జంక జతి జలె,
కీసుత్ ఆరికయ్మొర గెలన్.

3
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్సాలు

1బుదిద్ పిటట్వనల్ ఓ తుమ్ గలతీయుల్, తుమ్ క కో ఇసిమోసిమ్ కెర అసిత్? యేసుకీసుత్ సిలువతెమొరిల్సి
తుమ్ సొంత దెకిల్ రితి జతి రితి తుమ్ క సొసుట్ మ్ దెకవ తిలయ్. మదెనె కీసి జా మోసిమ్ జలదు!
2తుమ్ క ఎకిక్పుసిందె; దేముడుచియేసుచిఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ అయ్ లిసి కిచొచ్చి రిసొ? ఆగన్ల్ చ కమొచి
రిసొ గే,యేసుకీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనజోక నంపజలిస్ చి రిసొయిగే? సుబుమ్ కబుర్ సూన
నంపజలిస్ చి రిసొయి గెద. 3 తుమ్ క ఎదిలి బుదిద్ కి నాయ్ గే? పబుచి ఆతమ్కయ్ చెంగిల్ జంక దెర,
మానుస్చి సెకిచ కమొ తెన్పూరి కెరనుక ఉచరసు గే? 4 పబు తుమ్ చితె జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ ఆరి గే? ఏక్
వేలజాఆరి జరుగ్ జంక జతి జలె. 5జోచిఆతమ్ దా తుమ్ తెజోచిఅదికారుమ్ దెకయ్ త వెలొల్ కమొ కెరొసొ,
జలె, ఆగన్ల్ చి రిసొ జెయిమ్ కెరయ్ గే, మానుస్ల్ జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంప కెరిల్ రిసొయి
జరుగ్ కెరయ్ గే, తుమ్ చెంగిల్ ఉచర. జోవయించి సుబుమ్ కబుర్మానుస్ సూన నంప కెరిల్ రిసొయి.

నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు ‘పునిన్మ్’మెన దెకితయ్
6దసిస్ అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్ చి రిసొ రెగడ్ అసెస్. కిచొచ్మెనమెలె, “దేముడు పబుచి కోడు జో

నంప కెరల్న్ చి రిసొజోక ‘పునిన్మ్జాఅసెస్’మెలి రితిజోచిదయకజోదెకిలొ”మెన రెగిడిల్సి. 7జాకోడుతె
కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, పబుక నంపజతసయ్ అబాహామ్ చ పుతత్రుల్ జవుల. 8దసిస్కయ్, జోవయించి
నముకుమ్ చిరిసొయూదుల్నెంజిలసకదేముడుజోక ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలిరితిదెకెదెమెనయ్ *మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెఅగెగ్ తెంతొ రెగడ్ అసెస్. అగెగ్యితెంతొఅబాహామ్ క సుబుమ్
కబుర్ సంగిలి కోడుతె,
†“తుచి వంసుమ్వాట్ దేసిమ్ లు ఎతిక్క చెంగిల్ వరుమ్ దొరుక్ కెరిందె”
మెన జో దేముడు రెగిడిల్ కోడు. 9 జలె, ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ రుజుజ్ జతయ్ మెలె, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్
తితస కో జవుల గే, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలొ అబాహామ్ తెన్ జోవయింక కి పబుచి దీవెన దొరుక్
జతయ్.

కీసుత్ జా సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్
10 ‘ఆగన్ల్ రితితె అమ్ చి రచచ్న’మెనఉచరంతస జలె,నాసెనుమ్ జతి, సిచచ్చిసాపెనతె దెరున్ సేడ

అసిత్. కిచొచ్క మెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ రెగిడిల్ రితి,
‡“మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి ఎతిక్ ఆగన్ కోపూరి నిదానుమ్ నే కెరెల్,

నాసెనుమ్ జతి ఆఁవ్ దిలి సిచచ్తె గెచుచ్ల”
మెన సెలవ్ రెగడ్ అసెస్. 11 జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, ఆగన్ల్ రితి కెరిసి జో దేముడుచి మొకెమ్ కేన్
మానుస్చి పాపుమ్ పుంచె నాయ్, జోవయింక పునిన్మ్ దెయె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె
§అనెన్క్ తె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
*“కో పునిన్మ్మానుస్ల్ జవుల గే, జెఁవివ్ నముకుమ్జా జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12దేముడుమోసేతెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెన్ తిలి నముకుమ్ చి రిసొనాయ్, గనిజాఆగన్ల్ చి
కో ఇండుల గే జేఁవ్ జివుల.
* 3:8 3:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె
అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. † 3:8 3:8ఆదికాండుమ్ 12:3, 18:18, 22:18. ‡ 3:10 3:10 దివ్తీయోపదేశ కాండుము

27:26. § 3:11 3:11 హబకూక్కు 2:4. * 3:11 3:11 ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి జయెదె: పబుచి
ఉపిప్రి కో నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొజోవయించిపాపుమ్పుంచ జోవయింకయ్ ‘పునిన్మ్’ మెలి రితి జో దెకెదె,
చి రచిచ్ంచుప జా జివుల.
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†“జాఆగన్ల్ రితి కో జలెపూరి నిదానుమ్ కెరుల గే,
జెఁవివ్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి సెకిక జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. గని కోయిపూరి నిదానుమ్ కెరుక నెతిరి.

13జలె, కీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ వయన, ఆగన్ల్ రితిచి జా సిచచ్చి సాపెన తెంతొ అమ్ క
నెతొవ కెర విడద్ల్ కెర అసెస్. అమ్ చిపాపుమ్జో వయిలి కోడుక కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె,
‡“సిలువతె ఒడొయ్జామొరి సిచచ్ జతొ ఎతిక్మానుస్చి 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 యేసుచి తెడి నముకుమ్ తెన్ యూదుల్ నెంజిలసక కి
దొరుక్ జవుస్మెన, దేముడు సంగిలి పమానుమ్ నెరవెరుస్ప జవుస్మెనయ్.

ఆగన్ల్ వాట్నాయ్, గని దేముడుచి పమానుమ్వాట్ రచచ్న
15ఓబావుడుల్ ,మాముల్మానుస్ల్ తెన్ జరుగ్ జతిస్ చి ఏక్టాలిఉచరుమ. కేన్ జవుస్మానుస్చి అతిత్

దెతిసి §పమానుమ్, సాచుల్ చిమొకెమ్ జలి పిమమ్టి, కోయి వేరమానుస్ జామారుస్ప కెరుక జయెనాయ్.
‘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 పుంజొముపప్య్ వెరుస్ల్ గెలెకయ్జోఆగన్ల్ రితి దిలన్. జోఅగెగ్
సంగ తిలి పమానుమ్ క, కామ్ క నెంజె రితి పడొత్ అయ్ ల ఆగన్ల్మారుస్ప కెరుక నెతిరి. 18జలె, 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.

19 దసిస్ జలె, ఆగన్ల్ రితి కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్? కిచొచ్ మెలె, రచచ్న వరుమ్ చి దేముడు సంగిలి
పమానుమ్ నెరవెరుస్ప కెరొ జెరుమ్క తిలొసొ నే అయ్ లి మదెనె కామ్ క అయ్ లి; మానుస్ల్ చి బుదిద్క
‘పాపుమ్ చి’ మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె తతి రిసొ అయ్ లి. పడొత్ , మదెనె జతొ మానుస్ జలొ మోసేచి అతిత్
దూతల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ దిల. 20 జలె, ఆగన్ల్ దిలిస్ తె దూతల్, మోసే, మదెనె జల, గని అగెగ్ తెంతొ చి
పమానుమ్సంగిలిసిజలె, దేముడు,సొంత,కోయిమదెనెనేజతెజాపమానుమ్దిలొ, దేముడు ఎకిక్లొ.

21జలె, దేముడుచ పమానల్ క జో దిల జేఁవ్ ఆగన్ల్ విరోదుమ్ అసిత్ గే? నాయ్. *పరలోకుమ్ తె అమ్
బెదితి రచచ్న దెతి సెకిచి ఆగన్ జో దెతొ జలె, అమ్పునిన్మ్ జతి రచచ్న నిజుమిఆగన్ల్ 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. కోయేసుకీసుత్ క నంపజవుల గే,జాపాపుమ్జాసిచచ్
తెంతొ జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జామెన దేముడు పమానుమ్ సంగ తిలొ.

23 జలె, యేసుక నంపజతి వాటు నే జెతె అగెగ్, ఆగన్లీ అమ్ క ముదొద్ కెరె తిల. యేసుక నంపజా
రచిచ్ంచుప జతి జా వాట్ డీసిల్ ఎదక ఆగన్లీ అమ్ క జేలి కెర తిల. 24 దసిస్, కీసుత్ అయ్ లి సమయుమ్
ఎద ఆగన్ల్ అమ్ క ఇండయ్ తొసొ జలి రితి జా, అమ్ క ముదొద్ కెరె తిల; జోఅయ్ లె, జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి
నముకుమ్తిలె, దేముడుచిఆసచి రిసొజానముకుమ్వాట్ కయ్అమ్ కపునిన్మ్దొరుక్ జవుస్. 25గని,
యేసుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ వాటు దొరుక్ జలి తెంతొ, జా ఇండయ్ తొసొ జతి ఆగన్ల్ చి ముదొద్ తె అమ్
నాయ్. 26 కిచొచ్క మెలె, †కీసుత్ జలొయేసుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయి, జోవయించి తెడి
తుమ్ ఎతిక్జిన్ దేముడుచ పుతత్రుస్లు జలదు. 27మెలె, కీసుత్ చ సొంతమానుస్ల్ జతి గురుక తుమ్ తె
కో బాపిత్సుమ్ నఙన అసుస్స్ గే, నొవ పాలల్ గలనిల్ రితి కీసుత్ క గలన అసుస్స్. 28 దసిస్కయ్, తుమ్ చితె
† 3:12 3:12 లేవీయకాండుమ్ 18:5. ‡ 3:13 3:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 21:23. § 3:15 3:15 అపడ్ * 3:21
3:21నెంజిలెజీవుదెతిసెకిచిఆగన్…. † 3:26 3:26 ‘కీసుత్ ’మెలె,పూరుగ్ మ్తెంతొ ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు
సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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‘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. 29తుమ్ కీసుత్ చ మానుస్ల్ జలదు మెలె, ‘ఒగగ్ర్ జిన్ తుచ పుతత్రుల్ రిత జవుల’ మెన దేముడు
అబాహామ్ క సంగిలస తూమ్జాఅసుస్స్,జోఅబాహామ్ చివాట తుమ్ కయ్ కి సేడత్య్.

4
దేముడుచి దయచి రిసొజోచపుతత్రుల్

1 జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి బాల తతె, గొతిమానుస్చి రితి దాకు జా
అబొబ్స్ చి తెడి తయెదె; అబొబ్స్ చి ఆసిత్ ఎతిక్ జోచి ఆసిత్ జయెదె మెలె కి. 2జా మదెనె, అబొబ్సి అగెగ్
తెంతొ రెగిడిల్ దీసి ఎద,జోఉబెడొజోక దెకిత వెలెల్లమానుస్ల్ చి, ఇండయ్ తొసొచి,ముదొద్చి తెడి తయెదె.
3అమ్ చితెన్కిదసిస్,ఆతమ్కఅమ్బాలబోదల్రితతిలెపొది,మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చి,బాలబోదల్
అరుద్ మ్ కెరంతి ఎదిలి గాయ్నుమ్ క గొతిమానుస్ల్ రిత జా తిలమ్. 4 గని కాలుమ్ బెరు జా అయ్ లి పొది,
దేముడు జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క తేర్ బోదచి పెటిట్ జెరమ్య్ లి రితి, ఆగన్ల్ రిత యూదుల్ తె జెరమ్య్ లి రితి
ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. 5 కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ చి తెడి అమ్ తిలసక జా ఆగన్ల్ రితి పాపుమ్
వయడిల్సి తెంతొ నెతొవ గెల ములయ్ లొ మెనయ్, అమ్ ఎతిక్జిన్ నంపజలసక ‘అంచ పుతత్రుల్ జతు’
మెనయ్, జో దేముడు అబొబ్సి జోచొ పుతుత్ స్ క తెదయ్ లన్. 6పడొత్ తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి నిజుమిజోవయించ
పుతత్రుల్ జల’మెనఅమ్జానిల్ రిసొ, దేముడు జోచొపుతుత్ స్ చి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తెదవ అసెస్, చిజాకోడు
ఒపప్న్ తి సరద్క ‘ఓ బ, ఓ బ’ మెన అమ్జోక ఉంకయ్ తసుమ్. 7దసిస్, దేముడుచి దయచి రిసొ, తుమ్
అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి రితి గొతిమానుస్ల్ నెంజుసు. జోచపుతత్రుల్ జా అసుస్స్, చి జోచపుతత్రుల్ జలదు మెలె,
జోచిరాజిమ్ తె తుమ్ క వాట అసెస్.

గలతీయుల్ క జాగర సంగిలిసి
8 అగెగ్యి, దేముడుక తుమ్ నేనిల్ పొది, ‘దేముడుల్ ’ మెన దేముడుల్ నెంజిలసక గొతిమానుస్ల్ రిత జా

తిలదు. 9 గని, అపెప్, తుమ్ దేముడు తెన్ బెదిలి తెంతొ,మెలె,జోతుమ్ క కి బెదవనిల్ తెంతొ, తుమ్జోచ
గొతిమానుస్ల్ రిత అనెన్ జంక ఇసుట్ మ్ జలి రితి జా, కిచొచ్క దస ఎదగ్రె సెకి నెంజిల కమొతె అనెన్ బెదిల్
రితి జంక దెరసు? 10దీసిక, జోనుక, కాలుమ్ క, వెరుస్క కిచొచ్ కారిమ్ లు కెరెల్ కామ్ క జెయెదెమెన *జాడుల్
వయడత్ ఆగన్ల్ తె తుమ్ అనెన్ దెరున్ సేడత్సు! 11జాకయ్, ‘దస అలల్ర్ తెంతొ విడద్ల్ జతు’ మెన తుమ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ సెమ సేడిల్సి ఎతిక్ ఆరి పాడ్జా గెతయ్మెన ఆఁవ్ బితసి.

పవులుచి రిసొ గలతీయుల్ అనామ్నుమ్
12 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, తూమ్ అంచి రితి జా. ఆఁవ్ కి

తుమ్ చొ రితొజాఅసిస్.†
ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది, తుమ్ అంక కిచొచ్ పొరపాట్ కెరుస్ నాయ్. 13 అంచి అఁగి ఏక్ బాద

తిలి రిసొయ్, తుమ్ తె తెదొడి తా సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంక వాట్ అయ్ లి మెన జానుస్. 14తెదొడి
అంచిబాద తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్ కి, అంక ఆఁసుస్ నాయ్, నిసాక్రుమ్ దెకుస్ నాయ్, గని దేముడుచొ దూత
ఎకిక్లొ జో, నెంజిలె ‘కీసుత్ యేసు రితొ’ మెలి రితి అంక దెక, మరియాద కెరల్దు. 15 జలె, అంచి రిసొచి
తుమ్ చి తెదొడ్ చి సరద్ అపెప్ కేతె? తెదొడి అంచి బాద చి రిసొ, తెరెల్ తుమ్ చ సొంత అంకివొ కడ కెర అంక
దెతదు మెన ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. 16దసిస్ జలె,మదెనె “ఆగన్ల్ వయడిత్ జాడు వయ్ తిస్ తె తుమ్ అనెన్

* 4:10 4:10జేఁవ్యూదుల్ నెంజిలసచ సిసట్ల్ తెదసఆగన్ల్ తవుల,యూదుల్ చిఅలవాట్ తె కి దసఆగన్ల్ తిలమెనుక జయెదె. జేఁక,
జేఁవ్ గలతీయుల్ చ నంపజలస యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరంతిసి గటచ ఆగన్ల్ క బిలె, జోవయించి అగెగ్చి రితచ ఆగన్ల్ తె, మెలె,
ఈంజజా కెరెల్ గార్మెంతఈంజజా కెరెల్ పునిన్మ్మెంత ఆగన్ల్ తెఅనెన్ దెరున్ సేడిల్ రితి జతయ్. † 4:12 4:12జోయూదుడు జెరిమ్లెకి,
జోవయింతెన్ బెద జోవయించి రితిజా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్ జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె.
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గెచచ్పొరపాట్జతసు”మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగిలి రిసొ ‘తుమ్ క విరోదుమ్జాఅసెస్’మెనఅంచి
రిసొ ఉచరసు గే?

17ఆగన్ల్ క నంపజాబలవంతుమ్ కెరస, జలె, తుమ్ క పులయ్ తతి; గని బుదిద్ నెంజిలికామ్ఉచరయ్
దసిస్ కెరతి. మెలె,జోవయింకయ్ తుమ్ వెలొల్ మెన దెకుక జోవయించి ఆస, చి అంక తుమ్ క దూరి కెరుక
ఉచర అసిత్. 18 చెంగిల్ కామ్ క, జలె, మానుస్ అమ్ క మెనిస్లె చెంగిలి. అంక, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ తుమ్ చి
తెన్తిలెపొదినాయ్, గనిఆఁవ్ఉటట్ అయ్ లెపొది కి సరద్ తెన్ దెకితదు, జలె, సరద్ జతయ్. 19ఓపుతత్రుల్ ,
కీసుత్ తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీసెత్ ఎదక అనెన్ అంక బోద పాయితి తేర్ బోదచి రితి నొపిప్! 20తుమ్ చి
తెన్ ఆఁవ్ అపెప్ తంక జతి, జలె, తుమ్ క ‘నాయ్, నిదానుమ్అసిత్’మెనఆఁవ్ రుజుజ్ దెకుక జతి, జలె, సరద్
జతయ్. మదెనె, తుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ కెరుక గే ఆఁవ్ నేన గెచచ్ అసిస్.

గొతిమానుస్ గొతి నెంజిల్మానుస్
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితిచి తెడి తంక తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలస అంక జబాబ్ సంగ.

దేముడుమోసేతెన్ దిలిఆగన్ల్ తెతిలిసి సూన్ సునాయ్గే? 22ఒతత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్మెలె,అబాహామ్ క
దొగు పుతత్రుల్ తిల. ఎకిక్లొ హాగరు మెలి గొతిమానుస్చి పెటిట్ జెరిమ్లస్. అనెన్కొల్ , జలె, తేరిస్ జలి సారాచి
పెటిట్ జెరిమ్లన్. 23జా గొతిమానుస్ 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 డొంగుర్ తె ఆగన్ల్ దిలిస్ చి
పమానుమ్. అనెన్క్ పమానుమ్,హాగరుమెలిజాగొతిమానుస్చి రితిజా,గొతిజతమానుస్ల్పాయితయ్.
25 అరేబియ దేసిమ్ చి సీనాయి డొంగుర్ తె దిలి ఆగన్ల్ క టాలి జతయ్. జలె, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క కి టాలి జయెదె. కీసి మెలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్, యూదుల్ జల జేఁవ్ చ
బోదల్ తెన్, ఆగన్ల్ క గొతి జా అసెస్. 26 గని సారా టాలి జలి పరలోకుమ్ తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్,
జలె, గొతి జలిసి నెంజె. యేసుపబుక నంపజలసక జయియ్ అయయ్. 27సారాక చి హాగరుక జరుగ్ జలిస్ చి
రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
*“†గొడుడ్ జలి తేర్ బోద, తుయి సరద్ జా!
‡నొపుప్ల్ నే జలి తేర్ బోద, తుచి సరద్క కేక్ గలు!
కిచొచ్క మెలె, §మునుస్స్ తెన్ అగెగ్ తెంతొ బోదపాయిలి గొతిమానుస్చి కంట,
జాగొతిమానుస్ నిసాక్రుమ్ దెకిలి అగెగ్ బోదల్ నెంజిలి *తేర్ బోదక
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ †పుతత్రుస్లు జెరమ్ అసిత్.”

28అబాహామ్ చితేరిస్ జతిసారాక “తుచిపెటిట్ అబాహామ్ క సంతానుమ్దెయిందె”మెనదేముడు సంగ
తిలన్. జా పమానుమ్ క జెరిమ్లొసొ ఇసాస్కు. జలె, బావుడుల్ , ఇసాస్కుచి రితి, అమ్యేసుక నంపజలస
పమానుమ్ చి రిసొచ బోదల్ జలమ్. 29 జలె, జా పొది, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క జో
జెరమ్య్ లొఇసాస్కుక,మానుస్చి ఇసుట్ మ్ క జెరిమ్లొహాగరు చి పెటిట్చొ ఇషామ్యేల్అలల్ర్ కెరె తిలన్. అపెప్ కి,
ఆగన్ల్ రితి గొతి జలి రితిజాఆగన్ల్ చి రితి సేవ కెరసజా గొతి పమానుమ్ తెంతొ విడద్ల్ జల నంపజలసక
అలల్ర్ కెరతి. 30 గని, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె,
‡“గొతిమానుస్క చి జేఁవ్ తెన్ జేఁవ్ చొపుతుత్ స్ క ఉదడ గెలు.
కిచొచ్క మెలె, గొతి నెంజిలిమానుస్చొ §పుతుత్ స్ క దొరుక్ జతి వరుమ్ తె
‡ 4:23 4:23ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్నెంజితికయ్, ‘అంచిగొతిమానుస్హాగరుతెన్సంతానుమ్పాయి’మెనసారామునుస్స్
జలొ అబాహామ్ క సికడల్న్, చి హాగరు పుతుత్ పాయ సారాక నిసాక్రుమ్ దెకుక దెరల్న్. § 4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 17:15-19.
* 4:27 4:27 యెసయా పుసత్కుమ్ 54:1. † 4:27 4:27 సారా. ‡ 4:27 4:27 సారా. § 4:27 4:27 హాగరు.
* 4:27 4:27సారా. † 4:27 4:27యేసుకీసుత్ క నంపజలొ ఎతిక్ మానుస్ ఆతమ్క అబాహామ్ చి గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల.
జోవయించి రిసొ ‘ఒగగ్ర్ జిన్ పుతత్రుస్లు’ మెన పవులు ఇనెన్ సంగితయ్. ‡ 4:30 4:30 ఆదికాండుమ్ 21:10. § 4:30 4:30
యేసుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలసకచిటాలి.
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గొతి తిలిమానుస్చొ *పుతుత్ స్ క వాటనాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 31 జలె, బావుడుల్ , అమ్ యేసుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలస గొతిమానుస్ల్ చ బోదల్
నెంజుమ్. గొతి నెంజిలిమానుస్ల్ చ ఆము.

5
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి రిసొ పవులు తీరుప్ సంగిలిసి

1అమ్ క ‘ఆగన్ల్ పమానుమ్ చి గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్ జలి రితి ఇండుత్’మెనయ్, కీసుత్ అమ్ క విడద్ల్
కెర అసెస్. జాకయ్, తుమ్జోవయించి తెడి డిటుట్ మ్ తా, ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ రిత జతిస్ తె అనెన్ దెరున్
సేడ నాయ్.

2 జలె, ఆఁవ్ పవులు తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, యూదుల్ జతి గురుచి జా సునన్తి తుమ్ కెరనెల్,
కీసుత్ క విరోదుమ్ జలి రితి, చి కీసుత్ ఆరి దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నక తుమ్ నే విలువ దిలి రితి జయెదె. 3జా
సునన్తి కెరనుక ఉచరొ ఎతిక్ మానుస్క ఆఁవ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితసి మెలె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి ఎతిక్
కోడు జోమానుస్ నిదానుమ్ కెరుక అసెస్, కెరుక ఒపప్న అసెస్. 4 ‘యూదుల్ చఆగన్ల్వాట్అమ్ కపునిన్మ్
దొరుక్ జయెదె,అమ్ చిపాపుమ్గెచెచ్దె’మెనకోఉచరసు జలె,తుమ్ కీసుత్ క విరోదుమ్జలి రితిజాముల
అసుస్స్. మెలె,జోచి దయవాటు దొరుక్ జలి రచచ్నచి తెడి తెంతొ ఎటొట్ సేడ అసుస్స్.

5 అమ్ ఎకిక్ పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, అమ్ చి పెటిట్ దిలి జోచి ఆతమ్ తెన్, జొయియ్ అమ్ చి
పాపుమ్పుంచఅసెస్,చిజోచిపునిన్మ్ చిరిసొదయిరిమ్తెన్రకితసుమ్. 6కీసుత్ చితెడితిలె,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 జెతయ్మెలె, ఎకిక్ కీసుత్ కయ్ నంపజతిసి, చి పేమ ఇండితిస్ తె జా నముకుమ్
దెకయ్ తిసి.

7తుమ్అగెగ్యినముకుమ్ తె ఇండితె తిలదు. పబుచి దయవాటుచి రచచ్నచి సతిత్మ్ తెన్ బెదితి రితి
తుమ్ ఇండితిసి కో అడుడ్ కెరల్? 8జాసునన్తి కెరంతి ఆగన్ల్ చి రితి అపెప్ ఉచరి కామ్ తుమ్ క బుకారొల్ కీసుత్
సికడిల్సి నెంజె. 9జాగర,పాకుమ్ తె ఇదిలిదిల్పులయ్ తి పీట్ సేడ తిలె, ఒండిపాకుమ్పుల గెచెచ్దె, గెద.

10 జలె, తుమ్ క ‘అంచి కంట వేర ఉచరి నాయ్’ మెన, పబుచి తెడి అంక దయిరిమ్. అనెన్, తుమ్ క
సికుక్ కెరొసొ,జో కొనొస్ జలెకి,జోచిపాపుమ్ చి సిచచ్ జో వయెదె.

11బావుడుల్ , 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. 12జలె, తుమ్ క సికుక్ కెరస జోవయింక జెఁవివ్ ఒండి కుటవన గార్ కెరంతు,మెన అఁవ్ ఉచరసి!

యేసుక నంపజలస పబుచి ఆతమ్క పేమతె ఇండుక
13 ‘ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ క గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్ జలి రితి ఇండుత్’ మెన పబు తుమ్ క బుకారల్న్,

బావుడుల్ . గని ‘ఆగన్ల్ చ గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండుక జయెదె’ మెన
తుమ్ ఉచర నాయ్, గని పబుచి పేమ తెన్తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తా. 14 కిచొచ్క మెలె, దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్ ఎకిక్ ఈంజ కోడుతె బెదితయ్. కేన్ కోడుతె మెలె,
*“తుమ్ కయ్ తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
పకక్య్ చొక తుమ్ తెదిద్ పేమ కెరుకయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 15 గని తుమ్ కుసిస్దుమ్ తెన్తా ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చపల్ చుపిల్ రితి జతసు జలె, తుమ్
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి అతిత్ ఎకిక్లొ ఆతమ్క నాసెనుమ్ నే జతి రితిజాగర తెన్తా.

16జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఇండ, తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్
జరుగ్ కెరి రితి ఇండుక పోన. 17 కిచొచ్క మెలె, అమ్ మానుస్ల్ చి ఆఁగుచ ఆసల్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
* 4:30 4:30 ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ క చి టాలి. * 5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18,
మతత్యి 19:19.
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ఆతమ్క విరోదుమ్ జతయ్, అనెన్, మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జోచి ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క విరోదుమ్ జతయ్, చి
రిసొజేఁవ్ దొనిన్యుదుద్ మ్ రితి కెరంతిస్ తెతుమ్నెడిమిసేడ,తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి జరుగ్ కెరుక నెతురుస్.
18 గని తుమ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక ఇండితసు జలె, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెడిచ
మానుస్ల్ నెంజుస్.

19 జలె, మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ రితి ఇండితిస్ తె ఇసచ తయెదె మెన కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ఎతిక్జిన్
చినుకజయెదెమెలె,లంజెకమొ,లంజెబుదిద్ ,ఆఁగ్ చిఆసముదొద్ నే కెరంతిసి, 20బొమమ్ల్ కజొకరసి. అనెన్క్
కిచొచ్ మెలె, మెంగిరిసి, దోసుమ్ గట కెరిసి, గురమ్య్ గట వెసితిసి, దసిస్చి. పడొత్ , విరోదుమ్, కొడొ జుజవ
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ గగొగ్ ల్ జతిసి, గోసబుదిద్ , కోపుమ్, గార్ ఆసల్, జటుల్ జతిసి, ఎకిక్లొ ఉచరిస్ చి ఉపిప్రి
అనెన్కొల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరిసి, 21గోసల్ కెరిసి, మచిచ్తిసి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, దసస్
కమొ. దసచ పోన. ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ జాగర సంగిల్ రితి, అపెప్ కి తుమ్ క కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె,
దస కమొ కెరస జలె, దేముడుచి రాజిమ్ తెజోవయింక కిచొచ్ వాట తయెనాయ్.

పబుచి ఆతమ్పలితుమ్ దెర కమొ
22గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, కిచొచ్ పలితుమ్ దెరెదెమెలె, పేమ, సంతోసుమ్,

సేంతుమ్, ఒగగ్ర్ సేంతుమ్, దయ దరుమ్మ్, చెంగిల్ బుదిద్ , నముకుమ్, ఓరుస్ప జా మెతత్న తతిబుదిద్ ,
దరుమ్మ్ నిదానుమ్ బుదిద్ , 23 గవురుమ్ నే దెకన్ తె అనెన్మానుస్ల్ క మరియాద దెకితిసి,ముదొద్ కెరంతిసి.
ఇసచక కేన్ ఆగన్ కి పోన మెనె నాయ్. 24 అనెన్, కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా సొంత జల మానుస్ల్,
జోవయించ ఆఁగ్ చపాపుమ్ 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

1బావుడుల్ , తుమ్ తె కేన్మానుస్ కిచొచ్పాపుమ్ తె దెరున్ సేడ అసెస్ జలె,జోఅనెన్ 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,జోకజొయియ్నిసానొల్ మానుస్మెనఉచరంతయ్గే,జోకజొయియ్మోసిమ్కెరంతయ్. 4జాకయ్, ఎతిక్
మానుస్జోవయించిసొంతకామ్పరిచచ్ కెరనుస్,చిఅనెన్మానుస్ల్ చ కమొచిరిసొతీరుప్ నే కెరె,సొంతయ్
కామ్దెకనజాక ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక జయెదె, చి ‘చెంగిల్’మెలె,జోసరద్ జంక జయెదె. 5 కిచొచ్క
మెలె,సొంత కామ్ చి రిసొ ఎతిక్మానుస్క జోచిపూచి.

6పబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస,జోక తిలిస్ ఎతిక్తె సికడత్సక చెంగిల్ వాట దెంక అసెస్.
7తుమ్మోసిమ్ కెరన నాయ్. దేముడుక కొంకడిల్ రితి కెరెల్ జీనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ మానుస్

కిచొచ్ రగుమ్ బి గలెదె గే, దసిస్చి పంటొ లాయెదె. 8సొంత ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతి రితి బి కో గలుల
గే, జా దెరి పంటొ కిచొచ్ లాయిల మెలె, జోవయించి సొంత నాసెనుమ్. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్క చి బి కో గలుల గే, జా దెరి పంటొ కిచొచ్ లాయిల మెలె, పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ జితిసి. 9 అనెన్, చెంగిల్ కమొ కెరుక బదుద్ కుమ్ జమ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, చెంగిల్ కమొ
కెరుక మదెనె అమ్ చి మెనుస్ నే బగిలె, జా చెంగిల్ పంటొ లాయుమ్ దె. 10జాకయ్, కేన్ వాటు అయ్ లె,
ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క చెంగిల్ చి కెరుమ,తోడు కెరె తమ;ముకిక్మ్ క, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలి రిసొ
జోవయించి కుటుంబుమ్ జలసకయ్.
* 6:2 6:2మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:28-31.
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సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరిసిచి రిసొ
11 కెదిద్ వెలొల్ అలవాటుల్ తెన్ ఆఁవ్ సొంత ఆతు తెన్ తుమ్ క రెగిడత్సి గే చిన.
12 ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి తుమ్ కెరన’మెన తుమ్ క బలవంతుమ్ కెరస కిచొచ్క దసిస్ 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 కియూదుల్ చఆగన్ల్ క నిదానుమ్ కెరినాయ్, గని ‘జోవయింక కి అమిమ్మారుస్ప కెరల్మ్’మెన
గవురుమ్ ఆననుక ఉచరయ్, తుమ్ క ‘సునన్తి కెరంతు’మెన బలవంతుమ్ కెరతి.

14 ఆఁవ్, జలె, ఎకిక్క పిటట్వ, కిచొచ్ వేరచిచి ఉపిప్రి గవురుమ్ ఉచరనుక నెసి. ఎకిక్ అమ్ చొ పబు
జలొ కీసుత్ సిలువతెమొరిల్స్ కయ్గవురుమ్ఉచరసి. జోమొరఅంకపాపుమ్తెంతొ 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. 15యూదుల్ 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. 16 యేసుక నంపజా నిజుమ్ చ ఇసాయేలులు జల
దేముడు నిసానల్ జోచయ్ మానుస్ల్ క, జోచి ఆతమ్క జెరమ్ జోచి ఆతమ్ నే సెకిక ఇండిత మానుస్ల్ కయ్ జో
సేంతుమ్, కనాక్రుమ్ దెకుస్.

17జలె,ఈంజ తగుచి రిసొఅపెప్ 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†.

† 6:18 6:18 తెదిద్లి
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ఎపెసియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్.

మొదొల్ కోడు
1దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ, జో

దిలిఅదికారుమ్తెన్జోకబారికి జలొఆఁవ్ పవులు, *ఎపెసు పటున్మ్ తెచ †కీసుత్ జలొయేసుక నంపజా,
సుదిద్ జా జోచయ్మానుస్ల్ జా,జోచి తెడితా నిదానుమ్ జలసక, రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అగెగ్ తెంతొ దేముడు ఉచరిల్ రచచ్న
2అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ, సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
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 తెడిజోచిపరలోకుమ్ చిసుదిద్ జాఅంచిమొకెమ్పునిన్మ్జతు’మెన,లోకుమ్నేజెరిమ్తెఅగెగ్ తెంతొ
జో అమ్ క నిసానల్న్.

5అగెగ్ తెంతొ, జోచి పేమక ఉచర, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క, ‘అంచొ పుతుత్ జలొయేసుకీసుత్ చి తెడి జేఁవ్
కి అంచ పుతత్రుల్ జవుల’ మెన, అమ్ క వరుమ్ దిలన్. 6పూరి పేమ జలొపుతుత్ స్ చి అతిత్ గవురుమ్ జలి
జోచి ఎదివాట్ §దయఅమ్ చి ఉపిప్రి జో తిలన్;జోచినావ్ గవురుమ్ జవుస్!

7జో యేసుయి సిలువతె జోచి లొఁయి గేడవ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ, అమ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప
కెర, అమ్ క *నెతొవ గెల అసెస్; 8జోచి ఎదివాట్ దయఅమ్ 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
కెరొసొకతెదవుకమెన,దేముడుఉచరల్ దీసల్బెరికాలుమ్ క జెయిమ్కెరిందెమెనజోఅగెగ్ తెంతొఉచరిల్సి.
కిచొచ్క కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకజోతెదవుకతిలిమెలె, పరలోకుమ్ తెతిలిసి ఎతిక్ కి, బూలోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ కి ఎతిక్ కి జో కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ కటుట్ జతి రితి బెదవుక.

11జోచిసొంతఇసుట్ మ్ క ఎతిక్ జరుగ్ కెరొ దేముడు ‘చెంగిల్’మెనకిచొచ్ఉచరయ్గే,జాఎతిక్ కచితుమ్
జరుగ్ జయెదె. ‘జరుగ్ జవుస్’ మెన అమ్ చి రిసొ జో ఉచరిల్సి కి జో కీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి. 12 కిచొచ్ మెలె,
జోదేముడుచి గవురుమ్ఈంజలోకుమ్ తె డీసిత్ రితి అమ్ ఇండుక మెన, కీసుత్ క నంపజాజోవయించి తెడి
దయిరిమ్జలసక అగెగ్యితెంతొజోవయించి సెలవ్,అగెగ్యితెంతొజావరుమ్దాఅమ్ క జొయియ్ నిసాన
అసెస్.

13సతిత్మ్తిలి ‡కోడు,మెలెతుమ్యూదుల్ నెంజిలస కి రచిచ్ంచుప జతివరుమ్దొరుక్ జతిసుబుమ్
కబుర్ తూమ్ కి సూన నంపజాఅయ్ లి రిసొ, ‘జావరుమ్ దిలి రుజుజ్ క అంచమానుస్ల్ చి పెటిట్ అంచి ఆతమ్
దెయిందె’మెనదేముడు పమానుమ్ కెర తిలిజోచిసుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ కి దాతుమ్ క ‘అంచయ్’
మెనజోచిముదదాఅసెస్. 14అమ్నంపజలసక §నెతొవగెలఅసిస్,చిపరలోకుమ్ తెబెదితివాటతుమ్ క
కచితుమ్ దొరుక్ కెర అసిస్ మెనయ్ జో పమానుమ్ కెరిల్సి పూరి జరుగ్ జతె ఎదక ఈంజ బజాన్ జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొజోచి గవురుమ్ డీసెదె.
* 1:1 1:1 బయ్ బిల్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ కోడుతె ఎపెసు పటున్మ్ తెచి కోడు తయె నాయ్. † 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’
మెలె ‘తెదయిందె’ మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ 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’. § 1:14 1:14 7 నంబర్ చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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పవులు పారద్న కెరిల్సి
15 ఈంజ తుమ్ క జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దిలి వరుమ్ చి రిసొ, పబు జలొ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్

నముకుమ్ తిలి రిసొ, పడొత్ జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ కెరిస్ చి రిసొఅమ్సూనిల్ రిసొ,
16ఆఁవ్ పారద్న కెరె పొది తుమ్ చి రిసొ అమ్ చొ దేముడుక అంచి సరద్ సంగుక ములి నాయ్. 17తుమ్ చి
రిసొఆఁవ్ కిచొచ్ ఆసజాపారద్న కెరసిమెలె,అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ క దేముడు జలొ, పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్జలొఅబొబ్స్జలొ, గవురుమ్తిలొదేముడు,తుమ్ చిపెటిట్ జోచిఆతమ్తాకామ్కెర కెర,జోకతుమ్
పూరిజాన్ తి రితి తుమ్ క బుదిద్ గాయ్నుమ్ దెవుసు, దొరుక్ జలిసి దెకవుసు. 18తుమ్ చ ఆతమ్ అంకివొ దసిస్
చెంగిల్ దెకిత్ రితి జలె, తుమ్ *కిచొచ్ దయిరిమ్ జతి రితిజో తుమ్ క నిసాన, దేముడుక నంపజలస తెన్
‘తుమ్ క దెయిందె’ మెన జో పమానుమ్ కెరిల్ పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్ వాట కీసిచి గే, కెదిద్
విలువచి గే, 19పడొత్ , అమ్ నంపజలసచి పెటిట్ జోచి కామ్ కెరి ఆతమ్సెకి కెదిద్ సెకి గే,జాఎతిక్ 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
కెరిఎతిక్సెకిఅదికారుమ్తిలసచిఉపిప్రి,జేఁవ్మాయలోకుమ్ చజలెకి, కేన్లోకుమ్ చజలెకి, కిచొచ్నావ్
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. 22జెరమ్య్ లి ఎతిక్ కీసుత్ చి చటెట్ అబొబ్సి తిఁయ,
నంపజలసక కిచొచ్ కామ్ చి రిసొ జలె కి, కీసుత్ బోడి జతి రితి జో కెర అసెస్. 23 నంపజలస మొతుత్ మ్ క
‘కీసుత్ చి ఆఁగ్’మెనుక జయెదె. జోచి ఆఁగ్పూరి జంక ఎతిక్పూరి కెరొసొజొయియ్.

2
దేముడుచి దయకయ్ కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరిసి

1తుమ్ కెరల్ తపుప్ల్పాపల్ చి రిసొతుమ్మొరతతికయ్,తుమ్ క జో, కీసుత్ తెన్ జీవ్ కెర దిలన్. 2అగెగ్
పాపుమ్ ఇండితె తా, ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్చ, ఈంజ ఉగుమ్ చ కమొతె తుమ్ గెతె తిలదు. పాడ్ జల
ఆతమ్ల్ బూతల్ గట ఎతిక్క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ చి పటిట్ గెతె తిలదు. దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో సయ్ తాన్ చి ఆతమ్ జోవయించి కామ్ కెరయ్.

3 దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎతిక్జిన్ చి రితి ఆమ్ కి అగెగ్ మొర తా, పాపుమ్ చ ఆసల్ జితె తా,
అమ్ చి ఆఁగ్ చి ఆసల్, అమ్ చ సొంత వేర వేర బుదుద్ ల్ చ ఆసల్ రితి ఇండితె తిలమ్ చి రిసొ, లోకుమ్ చ
మాములుమ్ 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, 5అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ, అమ్ ఆతమ్క మొరల్స జలెకి, కీసుత్ అనెన్ జిలిస్ తెన్ అమ్ క జియడల్న్.
పూరిజోచి దయచి రిసొ తుమ్ *రచిచ్ంచుప జలదు.

6 జలె, దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ యేసుక జియడిల్స్ తెన్ అమ్ క జియడ, జోచి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
కీసి వెగడ ఒతత్ వెసడల్న్. ఆమ్జోచయ్జలి రిసొ,అమ్ క కి జారాజిమ్ తె వెగడ,అమ్ క కి ఒతత్ వెసడిల్ రితి
* 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, బూతల్ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. ‡ 1:21 1:21జేఁవ్పొదులెఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్సుటుల్ దూతల్, బూతల్
ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. § 1:21 1:21 జేఁవ్పొదులెఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల.
* 1:21 1:21 జేఁవ్పొదులెఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. * 2:5 2:5 నెంజిలె,
పాపుమ్తెంతొ, తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ తెంతొ, ఆతమ్మొరున్ తెంతొ.
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కెర అసెస్. మెలె, ఆమ్ కి జో తెన్ జోచి †రాజిమ్ తె ఏలుప కెరసుమ్. 7జో దేముడు కిచొచ్క అమ్ క దసిస్
దయ కెర అసెస్ మెలె, యేసుకీసుత్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తెన్ జో అమ్ క ఎదివాటు దయ కెరిల్సి. పడొత్ జెత ఉగల్ తె
పలితుమ్ దెర,జోవయించి దయ కెదిద్ మొచచ్చి గే రుజుజ్ దెకయెదె. జోచి దయ కెదిద్ గే కో మీనుక నెతిరి.

8ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన మెలె, తుమ్ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జలిసి
తుమ్ కిచొచ్ కెరిల్స్ చి రిసొచి నెంజె;పూరిదేముడుచి దయచి రిసొచికామ్జా. పడొత్ ,జోదయ కెరిల్సి తుమ్
నంపజా నఙన్ తికయ్, తుమ్ క దొరుక్ జలి. 9 కేన్మానుస్ కెరల్ కిచొచ్ కమొచి సెకిక జోమానుస్ రచిచ్ంచుప
జంక నెత. నెంజిలె, జోవయించసొంత కమొచి సెకిక రచిచ్ంచుప జంక జతి జలె, మానుస్ల్ పులుక జతి.
గని జోవయించి సొంత సెకిక కో నెతిరి, చి పులుక నెంజె. 10 అమ్ ఆతమ్క జిలిసి జొయియ్ అమ్ క నొవర్
జెరమ్య్ లిసి. యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు ఆతమ్క అమ్ క కిచొచ్క నొవర్ జెరమ్య్ లొ మెలె, అమ్ క ‘సతిత్మ్
ఇండుతు’మెన,జోఅగెగ్ తెంతొ ఉచరల్ కమొఅమ్ నిదానుమ్ కెరుకయ్మెనయ్దసిస్ కెరొల్ .

యూదుల్ నెంజిలస అపెప్ పాసిజా అసిత్
11జాకయ్, తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్ మెలె, ఆఁగుక దెకిలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస జసెత్. తుమ్

యూదుల్ నెంజిలసక యూదుల్ తిలస అగెగ్, ‘దేముడు దిలి అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరంతి నాయ్, చి
ఆతమ్క సుదిద్ జతి నాయ్’మెన, రితి ఆఁగిమానుస్లి కెరి జా గురు కెరుస్ నాయ్చి రిసొతుమ్ క నిసాక్రుమ్
దెకిత్ తిల. 12 జలె, తుమ్ కిచొచ్ పఁవస్ నాయ్. మెలె, జా పొది కీసుత్ క దూరి తిలదు, పడొత్ ‘అమ్ చి
ఇసాయేల్ చ పెజల్’ మెలి దేముడుచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక నెంజిలిసి, అనెన్, జో దేముడు పమానుమ్
కెరల్ తెదొడ్ చ నే పెటత్ సరిగచి కోడ్ చ వరల్ తె తుమ్ క వాట తిలి నాయ్, చి జోచి రచచ్న తుమ్ క నే దొరుక్
జలి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ తె దేముడు నెంజిలస జా తిల. 13 గని అపెప్, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ చ చి
పాపుమ్వయజోచిలొఁయిసువదాజాపాపుమ్పుంచిలిస్ చి రిసొ, తుమ్అగెగ్ జోవయింక దూరి తిలసక
దేముడుక జోయేసు పాసి కెర అసెస్.

యూదుల్ కయూదుల్ నెంజిలసక కి ఎకిక్ రాజిమ్ తె బెదయ్ లిసి
14 ‘ఆమ్యూదులి’ మెన, ‘తుమ్యూదుల్ నెంజిలస’ మెన, అమ్యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె

అమ్ క తుమ్ క ‡అడుడ్ కెరి ఆగన్ల్ తయెదె. జలె, కీసుత్ యిమొర అమ్ దొనిన్ జటుల్ చక మదెనె జా అమ్ క
దొరుక్ జలి సేంతుమ్ జొయియ్ జా, అమ్ క తుమ్ క అడుడ్ తిలి విరోదుమ్ జొయియ్ సేడవ అసెస్. జలె, జో
దసిస్ సేంతుమ్ కెరవ, ఆము తూమ్ ఎకిక్ జటుట్ చ జతి రితి కెర అసెస్. 15 కీసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చ ఆగన్ల్ క
ఆడల్ క నంప కెరి రితిపోన,అపెప్ తెంతొకామ్ క నెంజిలి,అగెగ్ దొనిన్ జటుల్ జల అమ్మానుస్ల్ క సేంతుమ్
కెరయ్ లిరితి, ‘అంచితెడిఎకిక్జటుట్ జతు’మెన,ఈంజలోకుమ్ చచిపాపుమ్జొయియ్జోచిఅఁగివయన,
అరిప్తుమ్ జలన్. 16 ‘జేఁవ్ దొనిన్ జటుల్ తెంతొచమానుస్ల్ అంక నంపజా ఎకిక్ ఆఁగ్ జతి రితి దేముడు
అబొబ్ తెన్ అనెన్ బెదయ్ జతు’మెనయేసు సిలువతెమొరిల్ కామ్ తెన్ అమ్ చి తుమ్ చి అగెగ్చి విరోదుమ్
గెచచ్వ గెలన్. 17అనెన్, తుమ్ దేముడుక దూరి తిలసక కి, దేముడుక పాసి రిత జల అమ్యూదుల్ క కి,
జో సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొ బోదన కెరుక కి అయ్ లన్. 18మెలె, యేసుచి అతిత్ తుమ్ క కి అమ్ క కి జోచి
అబొబ్స్ చి ఎకిక్ ఆతమ్ దొరుక్ జా అసెస్చి రిసొ, తూమ్ కి ఆమ్ కి దేముడు అబొబ్స్ తెన్ బెద ఎకిక్ జటుట్
జంక వాట్ అయ్ లి.

19జలె,ఈంజఎతిక్చి రిసొతుమ్అపెప్ వేరమానుస్ల్ నెంజుస్. తూమ్ కి దేముడుచి గేర్ తెబెద,అమ్
నంపజలస్ తెన్జోచయ్మానుస్ల్జా,తూమ్ కి దేముడుచిరాజిమ్ చజాఅసుస్స్. 20జోచి గేర్ క పునాది
కిచొచ్ జయెదెమెలె, సుబుమ్ కబుర్ సంగితజోచబారికుల్, చిజోచిఆతమ్సెకిక జోచ కబురుల్ సంగితస. జా
కెర ఎతిక్క బోడిపతుత్ ర్ కొనొస్ మెలె, యేసుకీసుత్ . 21జా గేరు మొతుత్ మ్ జోచి సెకిక బెద, పబు తెన్ టీఁవ,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి గుడి జతి రితి వడిడ్తయ్. 22 దేముడు జితి జా దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ గుడి
జతిస్ తె తూమ్ కి కీసుత్ చి తెడితావాటల్జా బెద బందుక అసుస్స్.
† 2:6 2:6 ఆకర్ క పరలోకుమ్ తె జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుమ్ దే. పరలోకుమ్ జోవయించి ఆతమ్రాజిమ్, చి జా రాజిమ్ తె అమ్ బెదయ్
జలి రితి జా బెద అసుస్మ్, చి అపెప్ తెంతొ కి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అసుస్మ్ మెనుక జయెదె. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:6 కి దెక.
‡ 2:14 2:14యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దసిస్ అడుడ్ కెరి కోట తిలి.
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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 చయూదుల్ *జేలి కెరన అసిత్. 2తుమ్ కయ్ ‘సుబుమ్
కబుర్ సూన నంపజాఅంచి ఆతమ్గేర్ తె జేఁవ్ కి బెదుత్’మెనయ్. దేముడు జోచి దయచి రిసొఅంచి అతిత్
జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి కామ్సొరప్ కెరిల్స్ చి రిసొతుమ్ సూన అసుస్స్. 3పడొత్ ,జోచిజా గుటుట్ జా
తిలిసి పబు సొంతయ్అంక †దెకయ్ లన్మెన కి, సూన అసుస్స్. ‡ఈంజ గుటుట్ చి రిసొ ఇదిల్ కొటు సంగ
ఈంజఉతుమ్ తెఅగెగ్ రెగడ్ అసిస్. 4ఈంజ తుమ్ సదు కెరెల్, కీసుత్ చి గుటుట్ తిలిసిచి రిసొఆఁవ్జానిల్సి తుమ్
అరుద్ మ్ కెరంతె.

5జా గుటుట్ , జలె, అగెగ్చ ఉగల్ తె ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క జాన్ తి నాయ్. గని జోచి సుదిద్ తిలి
ఆత్ తెన్ దేముడుచి సుదిద్ జల కబురుల్ సంగితసక, జోచి రిసొచ బారికుల్ క, కీసుత్ జా గుటుట్ అపెప్ జానవ
అసెస్. 6జా గుటుట్ కిచొచ్ మెలె, కీసుత్ క నంపజలయూదుల్ నెంజిలస కి అమ్ చి తెన్ దేముడు దెతి రచచ్న
వాట నఙన్ తి వాటు అయ్ లిసి. సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి తెంతొ, జేఁవ్ కి కీసుత్ క నంపజా దేముడుచ
పుతత్రుల్ జా కీసుత్ చి §ఆఁగ్ జతిస్ తె బెద, కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి జేఁవ్ తిలి రిసొ, దేముడు పమానుమ్
కెరిల్సి ఎతిక్తె జోవయింక కి వాట దొరుక్ జా అసెస్.

7అంచి పెటిట్ కమొ కెరి జోచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ, దేముడు అంక దిలి జోచి దయక వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
ఈంజయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తొ సేవ కెరొసొ జలయ్. 8జోచయ్ జలమానుస్ల్మొతుత్ మ్ తె తొకిక్
విలువచచి కంట ఆఁవ్ అనెన్ తొకిక్ విలువచొ జలెకి, జోచి దయక జో అంకయ్ దిలన్. కీసుత్ తె దొరుక్ జతి
పరలోకుమ్ చసొమాస్రుమ్ కెదిద్ గే, కేన్మానుస్పూరి అరుద్ మ్ జంక నెతిరెల్ కి, తుమ్యూదుల్ నెంజిలసక
ఆఁవ్ బోదన కెరుక మెనయ్,జోఅంక నిసానల్న్. 9అనెన్, తుమ్యూదుల్ నెంజిలసక కి జో రచచ్న దొరుక్
కెరిల్స్ చి రిసొచి ఎతిక్ జెరమ్య్ లొ దేముడు అగెగ్చ ఉగల్ తె లుంకడిల్ గుటుట్ ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్చ అరుద్ మ్
కెరంతి రితి ఆఁవ్ సూనవుక నిసానల్న్. 10 కేన్ లోకుమ్ చ *ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్, ఎతిక్ కి,యేసుపబుక
నంపజలస బెదిలిసి మొతుత్ మ్ క దెకిలె, దేముడుచి ఎదివాట్ సతిత్మ్ కెదిద్ గే, కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్ గే,
చినుతు మెనయ్,జొయియ్ అంక ఈంజ కామ్దాఅసెస్.

11 తుమ్ యూదుల్ నెంజిల నంపజలస కి జోచి ఆతమ్గేర్ తె బెదితిస్ క ‘జరుగ్ కెరిందె’ మెన దేముడు
అగెగ్యి తెంతొ ఉచరిల్సి అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి అతిత్ †జరుగ్ కెరొల్ . 12 ‘ఈంజొయేసుకీసుత్ అమ్ చి
పాపుమ్గెచచ్య్ తిఅరిప్తుమ్జలి రిసొ,అమ్జోకనంపజలి రిసొ,లాజ్నెంజితెదేముడుతె గెచుచ్మ్ దే’
మెనఅమ్ కపూరిదయిరిమ్అసెస్. 13జాకయ్,తుమ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లిరిసొఆఁవ్అపెప్
జేలి జా సెమల్ సేడిత్స్ చి రిసొ తుమ్ బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జా నాయ్. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసకయ్
‘చెంగిల్ జతు’మెనయ్ఇసి జలయ్. జాకయ్తుమ్ సరద్ తెన్ తా.

పవులు పారద్న కెరిల్సి
14జలె, పరలోకుమ్ తె కి బూలోకుమ్ తె కి కేన్ కుటుంబుమ్ చ జలెకి, దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొయిజేఁవ్

ఎతిక్క నావ్ అసెస్. 15మొగల్ టెక జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన పారద్న కెరసి మెలె, 16జోచి ‡ఎదివాట్
సతిత్మ్ క,తుమ్ చఆతమ్ల్ తెజోచిఆతమ్తా,తుమ్ కపూరిడిటుట్ మ్కెరుస్మెన, 17అనెన్,తుమ్ చినముకుమ్
* 3:1 3:1 రోమ్ పటున్మ్ తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉతుమ్ పవులు రెగిడొల్ , మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31
దెక. సరియతె కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25, పిలిపిప్తె కి; బారికుల్ 16:23, చియెరూసలేమ్ తె కి; బారికుల్ 21:33 జేలి జా తిలొ.
ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి. † 3:3 3:3బారికుల్

9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక. ‡ 3:3 3:3 1:9, 10 చి 2:11-22 దెక. § 3:6 3:6 రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్
ఉతుమ్ 12 అదయ్యిమ్, ముకిక్మ్ క 12:12, చి ఎపెసు 1:23 దెక. * 3:10 3:10 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలస, అదికారుల్ ఎతిక్
కి’. ఇనెన్ ‘అదికారుమ్ తిలస’, ‘అదికారుల్’ మెలె, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ చి అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. 1:21 దెక చి 1:21చి ఎటొట్ చి కోడు
దెక. † 3:11 3:11మెలె, యేసు అమ్ 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 చిజోచిఆతమ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ జివుస్మెన, ఆఁవ్పారద్న కెరసి. దసిస్,జోచిపేమతెచెరొ 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 తుమ్ జాన్ 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
కెరయ్అమ్ క చెంగిల్ కెరెదె! 21జాక,ఉగుమ్ చిఉపిప్రి ఉగుమ్ క, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్, §కీసుత్ జలొ
యేసుతె, చి జోచి ఆఁగ్ జల జోక నంపజలసమొతుత్ 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
బుకారాఅసెస్. జోతుమ్ కబుకారిల్ వరుమ్ కవిలువదెకితిఎదిలిసతిత్మ్ తెతుమ్జీఁవ. 2కీసిమెలె,తుమ్ క
తూమ్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె మెతత్న తా, సేంతుమ్ తెన్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్
తుమ్జోవయింక ఓరుస్పజా, 3ఎకిక్ ఆతమ్, పబుచి ఆతమ్తా, కటుట్ తెన్ తతి ఆస తెన్తా, 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
రిసొఅమ్ఎతిక్క ఎకిక్ ఆస. 5పడొత్ ,అమ్నంపజలస ఎతిక్జిన్ క అనెన్ కిచొచ్మెలె,అమ్ క ఎకిక్లొ పబు,
ఎకిక్ నముకుమ్, ఎకిక్ బాపిత్సుమ్. 6అమ్ ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్లొ దేముడు, ఎకిక్లొ అబొబ్. ఎతిక్చి కంట
వెలొల్ జలొసొ,జో. జో ఎతిక్తెయిఅసెస్,జోచ పెజల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో జితయ్.

పబుచి ఆతమ్ జోచమానుస్ల్ చి పెటిట్ తా
7పడొత్ కీసుత్ చి దయచిరిసొజోఅమ్ఎతిక్జిన్ ఎకెక్కల్క జోచిఆతమ్సెకి వరుమ్దాఅసెస్. కెదిద్ సెకి దెయెదె

గే, కీసి సెకి దెయెదె గే,జోచి దయ. 8జాకయ్,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ క జీన జేలి కెరిల్ రితి జా,
జో పరలోకుమ్ తె గెచచ్
జోవయించమానుస్ల్ క ఆతమ్వరల్ దిలన్”
మెన అసెస్.

9జోక ‘ఒతత్ వెగ గెలన్’మెలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్మెలె,జోతొలితొజోచి గవురుమ్ముల పరలోకుమ్తెంతొ
ఉత జా, బూలోకుమ్ చి కంట ఎటొట్ క మెలి రితి ఉటట్ జా అయ్ లొ. 10ఉత జా అయ్ లొసొ అనెన్ ఎతిక్చి
కంట ఉపిప్ర్ వెగిల్ రితిజా, పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలన్;జోతిలిస్ క జోచి సెకిక ఎతిక్కపూరి కెరి రిసొ.

11జోదిలఆతమ్సెకి వరల్ కిచొచ్ కిచొచ్మెలె,జోచమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్బారికుల్ జంకమెనజోనిసాన,
పడొత్ ‡జోచి ఆతమ్సెకిక జోచ కబురుల్ సూన సంగితి రిసొ అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్ జోక నేనల్
మానుస్ల్ క జోచి రిసొసికడిత్ రిసొ,అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్ ,జోక నంపజలసక గొవుడుజా సికడిత్
రిసొ అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. 12 జేఁవ్ వేర వేర సెకివొ జోచయ్ జలమానుస్ల్ క కిచొచ్క జో దా అసెస్
మెలె, జోచి జేఁవ్ కెరి సేవక సెకి తంక, పడొత్ , కీసుత్ చి ఆఁగ్ పూరి జతి రితి నంపజలసమొతుత్ మ్ బెదితిసి
పూరి జంక, చి 13 అమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ నముకుమ్ జా దేముడు పుతుత్ స్ చి రిసొ ఎకిక్ రితి జాన, అమ్
§ 3:21 3:21 1:1చిఎటొట్ చి కోడు దెక. * 4:1 4:1 3:1చిఎటొట్ చి కోడు దెక. † 4:8 4:8 కీరనలుపుసత్కుమ్ 68:18. ‡ 4:11
4:11జోవయించి ఆతమ్ జోవయించి చోండి పుటట్య్ లె జోవయించ కబురుల్ సంగుల.
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పూరి ఆతమ్పలితుమ్ దెరి రితి ఆతమ్క పూరి వడిడ్ల్ రితి జా, కీసుత్ కీసి సతిత్మ్ క పూరి జా అసెస్ గే, ఆమ్ కి
దసిస్పూరి జంక. 14ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లమ్మెలె,బాలబోదల్ చి రితి అమ్పొరపాట్ జతె తంక నాయ్. కో
నొవి కోడు సంగిలె నంప కెర, కో వేర కోడు సంగిలె నంప కెరుక జతె తా, మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ మోసిమ్
కొడొ సూన్ తె తా, జోవయించమాయకమొక నంపజా, వాదుక ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె కెరల్ రితి జంక నాయ్.
గని, పబుచి తెడి ఆతమ్క పూరి వడిడ్లమ్మెలె, ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తము నాయ్, గని ఎకిక్ నిదానుమ్ తెన్
తమ్ దె.

15అమ్దసిస్ ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ నే గెతి రితి జంకమెలె,పూరిజంకమెలె,పూరిపేమతెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
ఎకిక్ సతిత్మ్ సంగితె తంక, చిబోడి జలొ కీసుత్ చి ఆతమ్తె బెద, ఎతిక్తె బుదిద్ జతి రితి ఆతమ్క అమ్ వడుడ్ క.
16 కీసుత్ అమ్ క బోడి జయెదె, చి జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, అమ్ జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్
మొతుత్ మ్జోచితెడితాజోచిసెకితెన్చెంగిల్ కటుట్ తెన్తాఅమ్ఎక్ ఎకల్వాట,అమ్ కదిల కమొనిదానుమ్
కెరె తిలె,ఈంజ ఆఁగ్ పేమ తెన్ వడడ్ తా,పూరి డిటుట్ మ్ జయెదె.

అగెగ్చ బుదిద్వొ తుమ్పూరిముల
17జలె,పబుచి §నావ్తెన్ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్ముకిక్మ్ క బలవంతుమ్ కెర సంగితసిమెలె, దేముడుక

నేనల్ యూదుల్ నెంజిలస కీసి జోవయించి మెనుస్ చి వెరి ఉదెద్సుమ్ ల్ క ఇండితతి గే, తూమ్ దసిస్ ఇండ
నాయ్. 18 జేఁవ్ చి ఆతమ్తె గుడిడ్ జా జోవయించి పెటిట్ బుదిద్ నెంజిలి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్జీవ్
జతిస్ క దూరి అసిత్, జోవయింక వేరయ్మానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించి సతిత్మ్ జేఁవ్ నెస,
రాడ్ జీవ్ చజాఅసిత్. 19రాడ్ జీవ్ చజా, కనాక్రుమ్ పఁవస్, ఎదగ్రె ముదొద్ నే కెరంతె లంజె ఆసల్ చ కమొతె
పూరి గెచచ్, గరచ్ కమొ ఎతిక్తె ఆస జా గెచచ్ అసిత్. 20తుమ్ కీసుత్ చి తెడి సికిలిసి దసిస్ నాయ్; 21తుమ్
జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోచి తెడి తా జోతెయ్ సికిలదు మెలె. నాయ్, గెద, యేసుతె సతిత్మ్ అసెస్,.
22 జలె, జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోతె సికిలదు మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ చి బుదిద్ తుమ్ అగెగ్
ఇండితె తిలిసి పోన. మురిక్ పాలుమ్ తుమ్ కడ వెంట గెలి రితి జా, అగెగ్చి బుదిద్ ముల. జా ఎతిక్ బెరు
ఆసల్ చ మోసిమ్ లు జా, పూరి నాసెనుమ్ కెరిసి. 23జా గరిచ్ ఎతిక్ ముల, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చి ఆతమ్
తుమ్ చిమెనుస్తె నొవర్జాబుదిద్ జా. 24దేముడు దెతినొవర్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ గలన జయియ్ రితి ఇండ. జో
ఆతమ్తె జెరుమ్న్ మెలె, దేముడుచి రితి జతి రితి జోచి సతిత్మ్ క జోచి సుదిద్క తుమ్ చి ఆతమ్తె నొవర్ జెరుమ్న్
జలి రితి జతిసి.

కీస బుదిద్వొ ముల, కీసి బుదిద్ జంక
25తుమ్ సతిత్మ్ జంక మెన జో తుమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లొ, తుమ్ అబదుద్ మ్ ముల ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొ

తెన్ఎకిక్లొసతిత్మ్కొడొజా. కిచొచ్కమెలె,అమ్ఎతిక్జిన్యేసుపబుచిఎకిక్ ఆఁగ్ కవాటల్జాఅసుస్మ్.
26తుమ్కోపుమ్జంకజలె,పాపుమ్జతిరితినెరవెరుస్ప కెరనాయ్. కోపుమ్జలె,పొదుద్ నే గెతెసేంతుమ్
జా, 27నెంజిలెతుమ్ చికోపుమ్నెరవెరుస్ప కెర తుమ్ కపాపుమ్కెరయ్ తిరితిసయ్ తానుకవాట్దాతసెత్,
పోన. 28అగెగ్ చోరె తిలస అపెప్ తెంతొ చోరు నాయ్, గని బాద సేడల్సక తోడు నెంజిలసక తోడు దెతి రిసొ,
జోచ అతొత్ సతిత్మ్ కమొ కెర కెర,మాములుమ్ కామ్ కెర కెర జిఁయ కతు.

29తుమ్ లటట్బిత్స్ తె కిచొచ్ గరిచ్ బెదవ నాయ్, గని కిచొచ్ కామ్ తిలె, ఒతత్ చెంగిల్ క కామ్ క జెతిసి కిచొచ్
జలె జయియ్ లటట్బ, చి తుమ్ లటట్బిత్సి సూన్ తసతె బుదిద్ పలితుమ్ దెరెదె. 30పడొత్ , ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్
తెంతొతుమ్ క ఆఁవ్ నెతొవగెలిసి కచితుమ్జెయిమ్జయెదె’మెనజారుజుజ్ క దేముడు తుమ్ చిపెటిట్ 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. 32 చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ మెతత్న తా, కనాక్రుమ్ దెక, యేసుకీసుత్ చి
అతిత్ దేముడు అబొబ్సి తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర అసెస్ గే, తూమ్ కి దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప
కెర.
§ 4:17 4:17 నెంజిలె ‘పబుచి తెడితా’.
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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 పేమతా దేముడు అబొబ్స్ క దెతి దొరుక్ జలి చెంగిల్ వాసెన తిలి అరిప్తుమ్జా, అమ్ చి
పాపుమ్పుంచితి రిసొజోచిసొంత జీవ్దామొర గెలన్ గే, తూమ్ కి దసిస్ పేమతె ఇండ.

3లంజెకమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు, లంజెబుదిద్చి రిసొచ కొడొ జలెకు, అనెన్మానుస్ల్ 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 క నెంజిత కొడొ పోన, వెరి కొడొ పోన;
దసచ సూటినాయ్. దసచ ఎతిక్ పోన, గని దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొజోక తుమ్ చి సరద్ సంగిత కొడొయ్
లటట్బ. 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 తెజోవయింక కేన్ వాట కి దొరుక్ జయెనాయ్.

ఉజిడ్ బుదిద్తె తుమ్ ఇండ
6కామ్ క నెంజిత కొడొ లటట్బ దస పాపుమ్ కమొచి రిసొ కో తుమ్ కమోసిమ్ కెరి రితి తుమ్ దెరున్ సేడ

నాయ్. దస పాపల్ చి రిసొ జోచి కోడు నే సూన్ త మానుస్ల్ క దేముడు జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్ దెయెదె.
7జాకయ్ దస కమొతె తుమ్ బెద నాయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అగెగ్ అందర్ బుదిద్తె ఇండిలదు, గని
అపెప్ *పబుచి తెడి ఉజిడ్ జా అసుస్స్. ఉజిడ్ చ బోదల్ రితి ఇండ. 9 కిచొచ్క మెలె, ఉజిడ్ చి పలితుమ్
దెరిసి కిచొచ్తె చినుక జయెదెమెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్తె,పొరపాట్నెంతె తిలిస్ ఎతిక్తె, సతిత్మ్ తిలిస్
ఎతిక్తె. 10పడొత్ , కిచొచ్ ఎతిక్క చెంగిల్ మెన పబు మెనెదె గే, తుమ్ అజజ్ కెరన.

11అందర్ బుదిద్చ కమొతె తుమ్ ఎదగ్రె బెద నాయ్. దసస్ కమొ కిచొచ్ చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి నాయ్.
అనెన్ మానుస్ల్ దసస్చతె దెరున్ నే సేడిత్ రితి, ఉజిడ్ చి పాసిక దసస్ కమొ ఆన, జోవయింక ‘పాపుమ్ చ’
మెన రుజుజ్ ల్ దెకవ. 12జేఁవ్మానుస్ల్ గుటుట్ తెన్ కెరె కమొచి రిసొసంగుక కి లాజు. 13గని, కిచొచ్ జలెకు
అందర్ తిలిసి ఉజిడ్ క పాసి అయ్ లె,జాక ‘జాపాపుమ్ చి’మెన, రుజుజ్ డీసత్య్. కిచొచ్క మెలె,జాఉజిడి
ఒతత్య్ దెకయ్జా దెకయ్ తయ్. 14అమ్ ఒపప్న్ తి కోడు ఏక్ ఇనెన్ బెదితయ్. కేన్ కోడు మెలె,
“ఓ నిజిలొసొ, తెలివిజాఉటుట్ !
మొరతిలొసొ, జీవ్జాఉటుట్ ,
చి కీసుత్ తుక జోచి ఉజిడి దెకయెదె”
మెలిసి.

15తుమ్ కీసి ఇండితె గే చెంగిల్ ఉచర,జాగర తెన్తా. బుదిద్ నెంజిలసచి రితి తుమ్ ఇండనాయ్, గని
చెంగిల్ బుదిద్తె ఇండ. 16 కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల కమొ కెరుక వాట్అయ్ లె, తెలివి తెన్,జావాట్అడుడ్ నే కెరి
రితి, నే పిటట్య్ తె, చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి రితి జేఁవ్ కమొతుమ్ కెర. కిచొచ్క మెలె,ఈంజ కాలుమ్ ఒగగ్ర్
పాపుమ్ చి, చి చెంగిల కమొక కెదిద్ సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్. 17జాకయ్, బుదిద్ నేనల్ మానుస్ల్ రిత
తుమ్జానాయ్, గని కిచొచ్ బుదిద్ తుమ్ ఇండుక పబుచి ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే, తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన.

18 తుమ్ సూరు పియ మచచ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా చెంగిల్ చిక పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరిసి. గని
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ వేర జతయ్. 19ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ పబుచి గవురుమ్ సంగిత
కిచొచ్ కిచొచ్ రగల్గనుమ్ లుగాయితెతా. జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్ఏక్ రగుమ్తుమ్గాయమెలె, కీరనలు.
తుమ్ చి పెటిట్ పూరి సరద్ తెన్ పబుచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు, బజెన తెన్ కి గాయితెతా, 20 కెఁయఁక
కి, కిచొచ్ జలె కి, కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జొయియ్ దిలొ’మెన, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ అబొబ్స్
జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగితెతా.

* 5:8 5:8 నెంజిలె పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి ఉజిడిజా అసుస్స్.
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తెరిన్మునుస్ పేమ దెకితిస్
21 కీసుత్ క మరియాద దెకితి రితి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పోటి నే కెరె, ఎకిక్లొతె ఎకిక్లొ దాక్ కెరన,

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరెతా. 22తుమ్తేర్ బోదల్తుమ్ చమునస్ర్ లుచి తెడితా,దాక్ కెరనజోవయించి
కోడు సూన, పబుకయ్ గవురుమ్ కెరిల్ రితి అంపొజా తంక. 23 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్
జోచి †ఆఁగ్ జతసుమ్. జా ఆఁగ్ క జో కీసుత్ బోడి. జా ఆఁగ్ క జో సొంత రచిచ్ంచుప కెరొసొ జయెదె. దసిస్
కి, తేరిస్క మునుస్సి బోడి జయెదె. 24జోచి ఆఁగ్ జత నంపజలసమొతుత్ మ్ కీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్, గెద.
దసిస్, ఎతిక్చి రిసొ తేరిస్ మునుస్స్ చి తెడి అసెస్,జోవయించి కోడు సూనుక అసెస్.

25 తుమ్ మునుస్బోదల్ తుమ్ చ తెరిద్వొక పేమ కెరె తా. కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ చి ఆఁగ్ జత నంపజలస
సంగుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన, బోడి జలొ కీసుత్ జోచి జీవ్ దిలన్. 26 కిచొచ్క మెలె, ‡పాని సువ సుదిద్ కెరి
రితి, జా ఆఁగ్ క జోచి కోడు తెన్ దోవితి రితి కెర, జా ఆఁగ్ జోచి జా గెతి రితి, పూరి సుదిద్ కెరి రిసొ దసిస్
కెరల్న్. 27 కిచొచ్క మెలె,జోచిఆఁగ్ జత అమ్, నంపజలసమొతుత్ మ్జోకపూరి సూటి తిలి తెరిన్ జతి రితి,
జొయియ్ గవురుమ్ తెన్ ఆనన్ తి రిసొ,జాపూరి సూటి జతిసి కీసిమెలె, కిచొచ్ ఆతమ్ మచచ్ల్ సరద్ల్, దసస్చ
కిచొచ్య్ నెంతె,జాపూరి పబుచి,పూరిపొరపాట్ నెంజ, సుదిద్ సూటి జతిసి.

28 జలె, జోచి ఆఁగ్ జల నంపజలస సంగుమ్ క పబు కీసి పేమ కెర సుదిద్ కెరయ్ గే, మునుస్సి కీసి
జోవయించి ఆఁగ్ క జొయియ్ కీసి పేమ కెరెదె గే, జో దసిస్ జోవయించి తేరిస్క పేమ దెకుకయ్. కో తేరిస్క
పేమ కెరయ్ గే, జోకయ్జొయియ్ పేమ కెరనిల్ రితి జతయ్. 29 కేన్మానుస్ల్ 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,
జాతెన్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జయెదె, చి జేఁవ్ దొగుతెర ఎకిక్ ఆఁగ్ జా గెచుచ్ల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

32 కీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ బెదజోచి ఆఁగ్ జతిస్ క పెండిల్ జా చెంగిల్ దెకితి ఈంజటాలిచి అరుద్ మ్
వెలిల్. 33గనిమాములుమ్తెరిన్మునుస్ చిఅరుద్ మ్ కిఉచరుక జయెదె. మెలె,తుమ్ చితెచమునుస్బోదల్
కో జలెకి, తేరిస్వొక పేమ దెకుత్. పడొత్ , తేరిస్ మునుస్స్ క మరియాద దెకుక అసెస్.

6
బోదల్ అయయ్స్ అబొబ్స్

1తుమ్బాలబోదలు, *పబుచితెడిఅయయ్స్ అబొబ్స్ చికోడుసూన. ఈంజపబుచిఇసుట్ మ్. 2పూరుగ్ మ్
దేముడు రెగడ్య్ లిజా కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“అయయ్స్అబొబ్స్ క గవురుమ్ కెర.
పమానుమ్ తెన్ ఆగన్ల్ క ఈంజ తొలితొ చి.
3మెలె, అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ కెరెల్, తుమ్ క చెంగిల్ తయెదె,
చిఈంజ లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ దీసల్ జిసెత్”
మెన రెగడ్ అసెస్.

4 తుమ్ అబబ్దింసి, జలె, ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్ కెరవ నాయ్, గని పబు దెతి బుదిద్ తెన్
జోవయింక ముదొద్ కెర, పబుచి ఎతిక్ సికడ పోస.

సేవ కెరస ఎజొమానుల్

† 5:23 5:23 1:23, 4:4 దెక. ‡ 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 6:1మెలె ‘పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి పేమబుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్
తిలె జోవయించి పేమకయ్అయయ్ద్ అబొబ్ద్ చి కోడు సూన్ తె’. † 6:2 6:2 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:16.
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5కో గొతిమానుస్ల్ జలె, కీసుత్ క గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ పెటిట్తె ఎజొమానుల్ క బియఁ, ఎకిక్ నిదానుమ్
తా, జోవయించి కోడు రితి కెర. 6మాములుమ్ మానుస్ల్ చి గవురుమ్ ఆనన్ తి బుదిద్ తిలి రితి, ఆరి
డీసుకయ్ నిదానుమ్ తిలి రితి తుమ్జానాయ్. గని దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరి రిసొయితుమ్ ‡కీసుత్ చ
సేవ కెరస తిలి రిసొ, తుమ్ చి పెటిట్చి పేమ తెన్ కెర. 7మెలె, మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ నాయ్, గని
పబుక సరద్ తెన్ సేవ కెరి రితి, తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి సేవ తుమ్ సరద్ తెన్ కెర. 8 కేన్మానుస్, గొతిమానుస్
జలెకి నెంజిలె కి, కిచొచ్ చెంగిల్ చి కెరెల్ కి, పబు జోవయింక చెంగిల్ దెక బవుమానుమ్ దెయెదెమెనజానుస్.

9తుమ్ ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క దసిస్ పేమ దెక, జోవయింక బియఁడ నాయ్. జోవయింక
తుమ్ క ఎజొమాని జతొ దేముడు పరలోకుమ్ తె అసెస్, చిజో కకక్మొకమాటుమ్ 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.

11సయ్ తానుక తుమ్ జీన్ తి రితి, దేముడు దెతి కిచొచ్ నే లయితి ఇనుము సొకక్ తుమ్ గలన. 12 కిచొచ్క
మెలె,మానుస్ల్ కమానుస్ల్ కెరియుదుద్ మ్ నెంజె,ఈంజ, గని కో కోయుదుద్ మ్ కెరసచిఉపిప్రి అమ్జీనుక
అసెస్ మెలె, §ఏలుప కెర గరచ్ ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి, *జోవయించి తెడి ఏలుప కెర ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి, ఈంజ
ఉగుమ్ చి అందర్ తిలి సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తె ఏలుప కెర ఒగగ్ర్ గార్ చి సెకిచి ఉపిప్రి, మానుస్ల్ క పాడ్
కెర బూతల్ చి ఉపిప్రి,మాయలోకుమ్ చ సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి అమ్ జీనుక 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’ మెన టాలిక సంగితిస్ ఎతిక్ తుమ్ గలన తెయార్
జా తా, చి జా యుదుద్ మ్ క టీఁవ్ క తుమ్ క సెకి తయెదె, చి జీన టీఁవ్ తె. 14 కిచొచ్ నే లయితి జా కిచొచ్
కిచొచ్ తుమ్ గలన మెలె, సతిత్మ్ తుమ్ క పటక్ రితి జయెదె. పబు దిలి పునిన్మ్ తుమ్ క ఇనుము సొకక్
జయెదె, 15మానుస్ల్ క దేముడు తెన్ బెదయ్ తి సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి
రిసొతెయార్జతిసితుమ్ క డిటుట్ మ్ చజోడుల్ జయెదె. 16పడొత్ అనెన్,పబుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్తుమ్ క
డాలు జయెదె. జో గలనెల్, ఆగి లగిత సయ్ తాన్ విందిత కండొ నే లయితి రితి నెతొవ విజయ్ తె. 17పడొత్ ,
పబు దెతి రచచ్న తుమ్ చిబోడిక ఇనుము టోపి జయెదె. పడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రెగడ్య్ ల
కొడొజోచి 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 నిదానుమ్తా, దేముడుచి సుదిద్ సుదల్ ఎతిక్చి
రిసొ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన తుమ్ పారద్న కెర. 19 పడొత్ , †చి గుటుట్ ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రితి పబు అంక సెకి దెవుస్మెన, అంచి రిసొ కి తుమ్పారద్న కెరె తా. 20జా సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లి రిసొపబుచి అదికారుమ్తెన్తిలొబారికి రితొజాఆఁవ్ ఇసి జేల్ తెతాగొలుస్ల్ తెన్ బందయ్
జా అసిస్. జలెకి, పబుచి ఇసుట్ మ్ కీసి తిలె ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్ ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రితి
జో పబు సెకి దెవుస్మెన, అంచి రిసొ తుమ్పారద్న కెర.

21 జలె, ఆఁవ్ కీసి అసిస్ గే కిచొచ్ కెరసి గే తుమ్ జాన్ తి రిసొ, పేమ జలొ అమ్ క బావొ జతొ, పబుచి
తెడి అంక తుమ్ క సేవ నిదానుమ్ కెరొ తుకికు తుమ్ క సంగెదె. 22జాకయ్జోక ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. అమ్
కీసి సంతోసుమ్ గే తుమ్ క జానవుకమెన, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ దయిరిమ్ జతి రితిజో తుమ్ క దయిరిమ్
సంగెదె.

ఆకర్ కోడు

‡ 6:6 6:6 నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతిత్ మానుస్ల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతి రితి జలి రిసొ’. § 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్
తిలిసిఎతిక్చఉపిప్రి’. * 6:12 6:12నెంజిలె, ‘అదికారుల్ఎతిక్చిఉపిప్రి’. † 6:19 6:19చిరిసొయి ‘చిగుటుట్ ’మెనసంగితయ్,
నెంజిలె,యూదుల్ నెంజిలస కిపాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ జేఁవ్ బెదితివాటు అయ్ లస్ చి రిసొ
సంగితయ్. 1:9-10, 3:1-6.
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23 దేముడు అబొబ్సి దెతి పబు జలొ యేసుకీసుత్ దెతి సేంతుమ్, పేమ, నముకుమ్ పబుచి తెడి తిల
ఒతత్చ బావుడుల్ ఎతిక్క కలుగు జవుస్! 24అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ క కోపూరి నేమొరి పేమ కెరసు
గే,జోచి దయతుమ్ 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.

2అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడు అనెన్ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
పిలిపిప్యుల్ చి రిసొ పవులుచి సరద్

3తుమ్ చి రిసొఆఁవ్ కెఁయఁక ఉచరెల్ కి, తుమ్ చి రిసొఅంచి సరద్ ఆఁవ్ దేముడుక సంగితసి. 4తుమ్ చి
రిసొచిఎతిక్అంచిపారద్నపూరిసరద్ తెన్ కెరసి. 5కిచొచ్క ఒగగ్ర్ సరద్ జతసిమెలె,తుమ్నంపజలి ‡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 జలొయేసు అమ్ క కెదిద్ పేమదెకితయ్గే, దసిస్ పేమతెన్తుమ్ క ఆఁవ్ తెదిద్ ఉచరె తతత్సి
మెన, దేముడు సాచి అసెస్.

9తుమ్ చి అపెప్చి పేమఅనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్మెన అంచిపారద్న. పబుచి రిసొచిగాయ్నుమ్ చి కిచొచ్ కిచొచ్
ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరంతి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్ చినితి బుదిద్ జా పేమతె ఒగగ్ర్ జవుస్మెనపారద్న కెరసి. 10ఆతమ్క
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. 11తుమ్ దసిస్ పేమ, ఆతమ్చి గాయ్నుమ్ జలె,యేసుకీసుత్ తె దొరుక్
జతి పునిన్మ్ చిపూరి పలితుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెరె తయెదె, చి దేముడుచి నావ్,జోచి గవురుమ్ టీఁవెదె.

పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్ దిలిసి
12బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ జాననుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి మెలె, అంక జరుగ్ జలి కసుట్ మ్ ఆరి తయె

నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిస్ క కామ్ క జా అసెస్. 13 కీసి మెలె, కీసుత్ క ఆఁవ్ నిదానుమ్
తిలి రిసొయి ఆఁవ్ జేలి జలిసి మెన వెలొల్ అదికారిచి గేర్ జలి అదికారుల్ క, అనెన్ ఎతిక్జిన్ జాన అసిత్.
14పడొత్ అనెన్,ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ ఇనెన్చ నంపజలస †పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ దయిరిమ్జా, బయిమ్నెంతె
దేముడుచి ‡కోడు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ తెన్ సూనయ్ తతి.

* 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెనపూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క సంగ తిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప

కెరొసొ. † 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ల్ రిత’. ‡ 1:5 1:5బారికుల్ 16:12-40. § 1:5 1:5 పిలిపిప్యుల్ 1:19పారద్న

కెర తిల. 2:25-30 ఎపపొదితుక పవులుతె తోడు తెదవ తిల, చి 4:10-11 చి 14-18 డబుబ్ల్ తెదవ తిల. * 1:7 1:7 పవులు
రోమ్ తె జేలి జలిపొదిఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిపిప్యుల్ 4:22 దెక. సర్ రానొ
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 పిలిపిప్తెచియెరూసలేమ్ తెఒగగ్ర్
దీసల్ జేలి తయెనాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. † 1:14 1:14మెలె, ‘పవులు జేలి
జలెకి పబు జోవయింక తోడు అసెస్ మెన రుజుజ్ ల్ దెక దయిరిమ్జా….’ ‡ 1:14 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.
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15 సగుమ్ జిన్ జోవయించి పెటిట్చి అంచి ఉపిప్ర్ చి గోసక, కుసిస్దుమ్ ఉచర సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తతి, గనిఅనెన్ సగుమ్ జిన్అమ్ చితెన్సరద్ తెన్తాసూనయ్ తతి. 16ఈంజేఁవ్ జలె, పేమకయి
సూనయ్ తతి. చి సతిత్మ్ ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొయిఆఁవ్ ఇనెన్ జేలి తెన్ తంక దేముడుచి సెలవ్మెన
ఈంజేఁవ్జాన్ తి. 17జేఁవ్ గోసచ, జలె, వెలొల్ కెరనుక ఉచర గార్ ఆస తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తతి.
జోవయించిపెటిట్ నిదానుమ్తతినాయ్, గనిఆఁవ్జేలిజలొసొకఅంకనొపిప్దెంకఉచరయ్సూనయ్ 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 అంక

తోడు తిలి రిసొ, ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఎతిక్తె రచిచ్ంచుప జయిందె మెన జాని. 20 కీసి మెలె, ఆఁవ్ ఓడుప
జయి నాయ్, గని ఆఁవ్ పూరి దయిరిమ్ తయిందె, చి అపెప్ కి కెఁయఁక కి, ఆఁవ్ జిలె కి మొరెల్ కి, అంచి
అఁగి కీసుత్ చి గవురుమ్ డీసెదెమెనఅంచి ఆస,అంచి దయిరిమ్. 21 కిచొచ్కమెలె,ఈంజఅఁగి ఆఁవ్ జిలె,
కీసుత్ చి రిసొయిజితసి,జోచికామ్ కెరి రిసొయిజితసి. ఆఁవ్మొరెల్,జోతె గెచిచ్ందె, చి అంకయ్లాబుమ్.
22 ఆఁవ్ ఈంజయ్ అఁగి జింక జలె, కీసుత్ చి కామ్ క జెయిందె. గని జితిస్ తె మొరిస్ తె కేన్ నిసాన్ దె గే,
నేని. 23ఈంజేఁవ్ దొనిన్మెనుస్ల్తాఆఁవ్ అలల్ర్ జతసి. అంచిసొంత ఇసుట్ మ్ కేన్మెలె,మొరకీసుత్ తెయ్
గెచుచ్క;ఈంజలోకుమ్ తె ఆఁవ్ తతి కంట అంక జయియ్లాబుమ్. 24గని తుమ్ చి రిసొఆఁవ్ఈంజ అఁగి
జిలె చెంగిలి. జాకయ్జయియ్ముకిక్మ్. 25ఈంజ కోడు నిజుమ్మెనయ్, తుమ్ ఆతమ్క అనెన్ వడిడ్తి రితి
కీసుత్ చి తెడి నముకుమ్ తెన్ తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తతి రితి, ఇసి తా తుమ్ చి తెన్ తయిందె మెన ఆఁవ్
కచితుమ్జాని. 26దసిస్, తుమ్ చితెఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లె,యేసుకీసుత్ చి తెడి అంచి రిసొతుమ్ 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, నాయ్ మెలె 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, అనెన్ తూమ్
రచచ్న జతిసి. కిచొచ్కమెలె, దేముడు సొంత ఇసి జరుగ్ కెరయ్. 29మెలె, కీసుత్ చి నావ్ గవురుమ్ జతి రిసొ
తుమ్జోక నంప కెరుక మెన, గని అనెన్ కిచొచ్మెలె,అలల్ర్ సేడ ఓరుస్పజా జీనుకమెన, దేముడు తుమ్ క
వరుమ్ దా అసెస్. 30 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అంచితె దెకిలి రితి, అంక తిలిసి మెన అపెప్ తుమ్ సూనిల్ రితి
అలల్ర్ తుమ్ క కి అసెస్.

2
కీసుత్ చి రితి,దాక్ కెరన

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 చిపెటిట్ ముదుద్ చి కనాక్రుమ్అసెస్ జలె, 2ఎకిక్
ఉదెద్సుమ్ తెన్, ఎకిక్ పేమ తెన్, పూరి ఎకిక్ కటుట్ తెన్, ఎకిక్ మెనుస్ తా, చి అంక పూరి సరద్సంతోసుమ్
కెరె. 3సొంత గార్ ఆసక, సొంత గవురుమ్ క, తుమ్ కిచొచ్ కెర నాయ్, గని దాక్ కెరన, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
జోచి కంటె వేరమానుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిత్ తా. 4తుమ్ తె ఎతిక్మానుస్ ఎకిక్ సొంత దెకన నాయ్, గని,
ఎకిక్లొచి రిసొ ఎకిక్లొ ‘చెంగిల్ జతు’మెన తుమ్ వేరమానుస్ల్ క కి చెంగిల్ దెక.

5 కీసుత్ క తిలి జోచి తెడి దొరుక్ జతి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ తిఁయన.
6 కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ కి
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దేముడు తెన్ జో ఎకిక్ జలెకి,
‘దేముడు’మెనన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరె నాయ్,
7 గని,జొయియ్దాకు కెరన,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా,
గొతిత్ సుదొ రితొ జలన్.
8దసిస్,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జాజోజోకయిదాకు కెరన
దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర,
మానుస్ సేడిత్ మొరున్తె సేడల్న్;
సిలువతెమొర గెలొ.
జలె,
9దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర జోమొరిల్ రిసొ,
దేముడు అబొబ్సి జోక ఎతిక్చి కంట వెలొల్ కెర
జోక ఎతిక్ నవొవ్చి కంట వెలిల్ నావ్ తిఁయ అసెస్.
10 ‘జోయేసుచి నావ్ సూన ఎతిక్మానుస్
మొగల్ టెక జోవయింక జొకర’మెనయ్.
జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె తిలె కి, బూలోకుమ్ తె తిలె కి,
పాతలలోకుమ్ తె తిలె కి, కేనె తిలె కి
జోక జొకరు మెనయ్
దసిస్ కెర అసెస్;
11చి ‘యేసుకీసుత్ పబుయి’మెన
ఎతిక్ చోండి తెనె ఒపప్న్ తు మెనయ్, చి
జోకయ్ గవురుమ్ జవుస్
దేముడు అబొబ్స్ కయ్
గవురుమ్ జెయెదె, దసిస్ కెర అసెస్.

బుదిద్ ఇండితిస్ తె పబుచి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ తుమ్ దెకవ
12 జలె, బావుడుల్ , అగెగ్ తెంతొ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది అంచి కోడు సూనల్దు. దసిస్ అపెప్, ఆఁవ్

నెంజిలి పొది ఒగగ్ర్ బియఁ దేముడు దిలి *రచచ్న తెన్ బెదితి బుదిద్ తుమ్ ఇండితె తా. 13 కిచొచ్క మెలె,
జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరిస్ క తుమ్ ఏక్ ఇసుట్ మి జతి రితి నాయ్, గని తుమ్ జరుగ్ కెరుకయ్ మెన, తుమ్ చి
పెటిట్ జో కామ్ కెర తుమ్ క దేముడు సెకి దెతయ్. 14తుమ్ మూరుక్మ్ జల వంకొడ్ జలమానుస్చి నెడ్ మె
పాపుమ్నెంజిలస రిత,మచచ్ల్ నెంజిలస,అనెన్ నింద నే గలిత్ రితి దేముడుచిపుతత్రుస్లు జతి రితితంక,
ఆగాసుమ్ తెజోచిఉజిడి దెకయ్ త సుకక్ల్ రిత తుమ్ జసెత్. 15 కిచొచ్ కామ్తిలె కి, తెడి తెడి నేబాద సేడ,
నేఅనామ్నల్జాఎతిక్ కమొతుమ్ కెర. 16పడొత్ , జీవుదెతిసుబుమ్ కబుర్ తుమ్ †డిటుట్ మ్ దెరన,చి కీసుత్
అనెన్ ఉతజాఈంజలోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక, ‘అంచిసెమ,అంచికామ్ఆరికామ్ క జెతిసి నెంజె’
మెనదెక కెర,ఆఁవ్ సరద్ జయిందె. 17తుమ్ క కీసుత్ పబుక నంపజానిదానుమ్తెన్జోచిసేవ కెరసి చి రిసొ
ఆఁవ్ ఏక్ వేల సుఁవ దిలి బలి జతి రితి జంక జలెకి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి సరద్తె ఆఁవ్ బెదితసి. 18తూమ్ కి
ఇసి సరద్ తెన్ తా, అంచి సరద్తె బెద.

తిమోతిక జోవయింతె తెదవుక
19తుమ్ చి రిసొచి కబుర్ సూనెల్ సరద్ జయిందెమెన, పబు జలొయేసు సెలవ్ దిలెతిమోతికతుమ్ తెబే

బేగితెదవుకమెనఅఁవ్ఆసజతసి. 20తిమోతికములఅనెన్కోదసమానుస్ల్అంకతోడునాయ్. తుమ్ క
చెంగిల్జతుమెనజొయియ్పూరినిదానుమ్తయెదె. 21జేఁవ్తిలమానుస్ల్జలె,యేసుకీసుత్ చికామ్కెరుక
పఁవిస్తె తా, ఎతిక్జిన్ జోవయించిసొంతయ్లాబుమ్ దెకన్ తతి. 22 గని తిమోతి చి నిదానుమ్జానుస్.
* 2:12 2:12 ‘రచచ్న’, ‘రచిచ్ంచుప జతిసి’మెనఇనెన్ సంగిలె,పాపుమ్తెంతొచిరచచ్నక సంగితసుమ్. అమ్కెరల్ పాపల్ చిరిసొలయితి
సిచచ్ తెంతొసయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొఅమ్ క ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుయేసుచిఅతిత్ రచిచ్ంచుప కెరిల్సి. † 2:16 2:16నెంజిలె
‘సూనయ్ తెతా’.
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అంక జో అబొబ్ మెన దెకిల్ రితి జా, పుతుత్ రితొ జా, సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంచి తెడి జో పబుచి సేవ
కెరిల్సి జానుస్. 23జాకయ్, ఆఁవ్ కీసి ‡జయిందె గే తుమ్ సూనెల్, బేగి జోక తుమ్ తె తెదయిందె. 24అనెన్,
§పబుచి తెడి అంక కిచొచ్ నముకుమ్మెలె,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 తసిమెలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి తుమ్ క దెకె నాయ్చి ఒగగ్ర్ ఉచరయ్. పడొత్ , జోజొరొజ్
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. జోకయ్నాయ్అంక దుకుమ్ చి ఉపిప్రి
దుకుమ్ నే కలుగు జతి రితి కనాక్రుమ్ దెకయ్ లొ. 28జాకయ్,జోక అనెన్ దెక తుమ్ సరద్ జతి రిసొ,జోక
తుమ్ తెబేబేగితెదవుకఆఁవ్ఆసజాఅసిస్. దసిస్, గెలొమెలెతుమ్ చి రిసొఆఁవ్ ఇసిబాదసేడుకనాయ్.
29జాకయ్, *పబుచి తెడిఒగగ్ర్ సరద్ తెన్జోక తుమ్అనెన్ బెదవన. అనెన్ దసమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్
గవురుమ్ దెక. 30 కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ తుమ్ ఉచర కెరుక నెతిరిల్ తోడు పూరి జరుగ్ కెరుకయ్ మెన,
కీసుత్ చి కామ్ చి రిసొ తెదొడిజోమొర గెతొ.

3
పబుచి తెడి సరద్ తతిస్

1 అనెన్, ముకిక్మ్ క బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తా. తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ అనెన్
రెగుడుక అంక బాదనాయ్, చి ఆతమ్క తుమ్ క చెంగిల్ జరుగ్ జయెదె.

2 సూనరుల్ రిత పబుక విరోదుమ్ జలసచి, చెంగిల్ కెరసుమ్ మెన, గార్ కెరతి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్
తా. మానుస్చిఅఁగి చిజోవయించి గురుచి †సునన్తిచి రిసొజేఁవ్ బలవంతుమ్ కెరసచి రిసొతుమ్జాగర
తెన్ తా. 3ముకిక్మ్ 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 యి సాలు
మెనయ్ ఎకిక్ కీసుత్ జలొ యేసుచి ఉపిప్రి అమ్ చి నముకుమ్ తిఁయ, జోచి రిసొయి దయిరిమ్ తెన్ సరద్
తెన్ అసుస్మ్.

4ఆఁగుక నంప కెరిస్ చి రిసొ ఉచరెల్ జలె, దసిస్చిక నంప కెరుక కామ్ క జెతి జలె, అఁవివ్ పవులు ఒగగ్ర్
దయిరిమ్ తంక జతి. ‘అఁగి జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ అంక చెంగిలి’ మెన కో ఉచరంతతి గే, జోవయించి కంట
అంకయ్ చెంగిల్ మెనుక జతి. 5మెలె, 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. 6జారితిఅంచి ఒగగ్ర్ నిదానుమ్ఆఁవ్ కీసి నెరవెరుస్ప

‡ 2:23 2:23 ఏక్ వేల జో జేలి జలిస్ క రకుమ్ లు జతిస్ క ఉచరయ్. § 2:24 2:24 మెలె ‘పబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’ అనెన్
‘పబుచి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొ’. * 2:29 2:29మెలె, ‘పబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అనెన్ పబు సొంత జోవయింక బెదవన అసెస్చి రిసొ

పూరి….’ * 3:1 3:1మెలె, ‘తుమ్ జోవయించి తెడి అసుస్స్ చి జో తెయి సరద్సంతోసుమ్ అసెస్చి రిసొ, సరద్…’ † 3:2 3:2
సగుమ్ జిన్ నంపజలస జలయూదుల్, చియూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె గెతెతా,జోవయించి సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరె తిల;జా
సునన్తి కెరెల్కయ్పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక జయెదె, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె;మెనసికడిల్ రితి. ‡ 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’
మెలె, యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’. § 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.
* 3:5 3:5 ‘పరిసయుయ్డు’ మెలె, యూదుల్ తె పరిసయుయ్ల్ కయ్ ఒగగ్ర్ గాయ్నుమ్ తయెదె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ జెఁవివ్ ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
కెరుల,జేఁవ్ఆగన్ల్ చిరిసొబలవంతుమ్కెరుల,చిదూతల్,బూతల్,డుంబల్,ఆతమ్ల్ క ‘అసిత్’మెననంపకెరుల,చి ‘మొరెల్అనెన్క్లోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే’మెన నంప కెరుల.
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కెరె తిలయ్మెలె, నంపజలసక సిచచ్ల్ కెరె తిలయ్. చిఅమ్ చఆగన్ల్ చిపునిన్మ్ చి రితిఆఁవ్ కెరె తిలిస్ క
దెకిలె. పొరపాట్ నెంతె తిలయ్.

7 గని, జా ఎతిక్తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్ తిలి గే, కీసుత్ కయ్ పూరి నిదానుమ్ జంక మెన, ఎకిక్ జోచి
ఉపిప్రి అంచి నముకుమ్ పూరి తింక మెనయ్, జా వేరచి ఎతిక్క ‘సంతోసుమ్’ మెన దెక, ముల అసిస్.
8నిజుమి ‘అంచొ పబు జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జలొయేసుక జాన జో తెన్ ఇండితిసి ఎతిక్చి
కంటచెంగిలి’మెనయ్,వేరచిఎతిక్కనసుట్ మ్మెనదెకితసి, కీసుత్ చి రిసొచిఅంచిపేమచిరిసొవేరచిఎతిక్
పిటట్వన అసిస్, వేరచి ఎతిక్క ఉసొట్ మెన దెకితసి. కిచొచ్క మెలె,ముకిక్మ్ క కీసుత్ యి అంక కావలె,జొయియ్
అంకలాబుమ్, 9చిజోచితెడితా,అంచిసొంత సెకిచిపునిన్మ్,మెలెఆగన్ల్ రితి కెరిపునిన్మ్తెన్తయె
నాయ్; కకక్ దసిస్చిపునిన్మ్దెయెనాయ్, గనిఅంక కిచొచ్పునిన్మ్తయెదెమెలె, కీసుత్ క నంపజలివాట్ క
దొరుక్ జతిపునిన్మ్. మెలె,జోక కో నంపజా గెలె, ‘అంచొ కీసుత్ చి పునిన్మ్జోక’మెన దేముడు జోచి సరద్క
అమ్ క దెకితయ్. 10వేరచి ఎతిక్ ముల ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసిమెలె,జోవయింక జానయ్జోఅనెన్
జీవ్ జలి సెకిచి వరుమ్ నఙన,జాసెకికజోవయింతెన్ ఇండుకపూరిఅలవాట్జా,జోసేడల్ సెమల్ తెబెద,
జోమొరిల్ పొది కీసి తిలొ గే, ఆఁవ్ కి దసిస్ బుదిద్ జంక, 11చి దేముడు అబొబ్స్ చి దయ తిలె, ఆఁవ్మొరెల్,
పరలోకుమ్ తె గెచిచ్ందె.

పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి నిదానుమ్ నిగుక మెలిటాలి
12 ‘పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి జీనల్య్’మెనినాయ్, ‘ఆఁవ్పూరిపునిన్మ్జాఅసిస్’మెని

నాయ్, గని జోచొ సొంతమానుస్ జంక మెన కీసుత్ యేసు అంక బెదవన అసెస్ చి రిసొ, జా బవుమానుమ్
నఙనుకమెనఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ నిగితసి. 13బావుడుల్ ,అంచిసెకికయ్జీనఅసిస్మెనినాయ్, 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. 15అమ్ తె
ఆతమ్క కో వడడ్ అసిత్ జలె, ఇసి బుదిద్ తెన్ తమ. ‘పూరి పునిన్మ్ జలమ్’ మెన జవుస్, ‘జా గురితె నిగితి
ఆస రితిసినాయ్’మెనజవుస్తుమ్ చితెకో ఏక్ వేల వేరఉచరెల్,తుమ్ క దేముడు దెకవ సికడెదె. 16గని
ముకిక్మ్ క అపెప్క కిచొచ్ బుదిద్ జో అమ్ క సికడ అసెస్ గే, జయియ్ నిదానుమ్ ఇండుమ.

17బావుడుల్ , ఆఁవ్ కీసి ఇండితసి గే దెక తూమ్ కి ఇసి ఇండ, చి ఆమ్ ఇండితి రితి కో ఇండితతి గే
దెక. 18 కిచొచ్ జాగర ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ తుమ్ క సగుమ్ జిన్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగ
అసిస్, చి అపెప్ కి ఏడ ఏడయ్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె, ‘పరలోకుమ్ చి సుదిద్ జా, జా సుదిద్ రితి ఇండుతు’
మెనయ్, కీసుత్ సిలువతె మొర జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గని జాచి ఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జేఁవ్
ఒగగ్ర్ జిన్ తపుప్ బుదిద్తె ఇండితతి. 19జేఁవ్నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల,జోవయించి పెటిట్ జోవయింక దేముడు,
జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొజోవయింక సరద్,ఈంజయ్లోకుమ్ 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 చిఈంజమాములుమ్ ఆఁగ్మారుస్ప కెర, పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ చి జోచి ఆఁగ్ ఈంజ జతి రితి
తెదొడ్ కమారుస్ప కెరెదె.

4
పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ

1అంక, పేమ తిల బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ. తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ అసిస్, తుమ్ తె
గెచుచ్క ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. తుమీ అంచి సరద్, అంచి బవుమానుమ్.

2 తుమ్ జటిట్ జలిసి ముల †పబుచి తెడి ఎకిక్ కటుట్ తా మెన, యువొదియక చి సుంటుకేక ఆఁవ్
బతిమాలప్ జా మెన సంగితసి. 3 పడొత్ తూయి, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెద అంక సతిత్మ్ కెరొ బావొ,
* 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’.
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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 తిలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ కి తోడు కెరవు.

కెదొద్డి కి సరద్సంతోసుమ్ తెన్పారద్న కెర
4కెదొద్డ్తెదొడి ‡పబుచితెడితుమ్సరద్సంతోసుమ్తా. అనెన్ సంగితసి. ‘సరద్సంతోసుమ్తా’మెంతసి.

5తుమ్ఇసిమెతత్న తతిసి ఎతిక్జిన్ దెక చినితి రితితుమ్ఇండ. పబు §పాసిజాఅసెస్. 6 కిచొచ్చి రిసొ కి
తుమ్చింత గలననాయ్, గని కిచొచ్చి రిసొ కిపారద్న కెరెతాతుమ్ క కోర్ పజలిసి సంగ,జోదిలిసిఎతిక్చ
రిసొ తుమ్ చి సరద్ సంగ, తుమ్ చ ఆసల్ దేముడుకయ్ తుమ్ సంగ. 7 దసిస్, అమ్మానుస్ల్ *మీనుక
నెతిరిల్ దేముడుచి ఎదివాట్సేంతుమ్, చి కీసుత్ జలొయేసుచి తెడితా,జాసేంతుమ్తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చి
మెనుస్తె రకితె తయెదె.

8ఆకర్ 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. 9 అంచితె 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
10తుమ్ అపెప్ అనెన్క్ సుటుట్ అంచి రిసొ ఉచరసు మెన సూన తా పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ అసిస్.

అగెగ్ తెంతొ కి అంచి రిసొ ఉచరె తిలదు, గని అంక తోడు దెంక తుమ్ క అగెగ్ వాటు తయెనాయ్. 11అంక
నెంజిలిస్ చి రిసొ ఏడుక మెన సంగి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కీసి జలెకి, అంక కిచొచ్ జలెకి, చింత నే
గలంతె సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జంక మెన సిక అసిస్. 12 ఎకెక్క్ 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,సొమాస్రుమ్తిలె కి, కొతుక్ తిలె కి, కీసి ఓరుస్ప జంక గే ఆఁవ్ సిక అసిస్. 13మెలె, కీసుత్ అంక
సెకి దెతె తతత్య్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి కెరుక తెరి.

14 జలెకి, అంచి అపెప్చి బాదతె తుమ్ బెద తోడు దిలిసి చెంగిలి. 15ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
దెరిల్ మొదొల్ క, ఆఁవ్ తుమ్ చిమాసిదోనియ పదేసిమ్ ములిలి పొది, ఎకిక్ తుమి గని వేర సంగుమ్ లుతె
ఎకిక్ కి తోడ్ దెతి నాయ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడ్ దెతిస్ తె అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ తుమి బెదిలదు. 16 ఆఁవ్
దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె తిలిపొది కి అనెన్ అనెన్ తోడు తెదయ్ లదు. 17జలె,తోడుకయ్ అంక ఆస నాయ్,
గని అంచి ఆస కిచొచ్ మెలె, కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్ సరద్ జతసి మెలె, తుమ్ తోడు దిలిసి తుమ్ కయ్లాబుమ్
దెతయ్.

18నాయ్, గెద, అంకపూరి తోడు దా అసుస్స్. నాయ్, దొరుక్ జలి కంట అనెన్య్ తోడు ఈంజ. తుమ్
తెదయ్ లి తోడు ఎతిక్ ఎపపొదితు అంక దా అసెస్. జాతోడు దిలిసి కీసి జయెదెమెలె, 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 చిసొమాస్రుమ్ క దేముడు కవలుసుప జలిసి ఎతిక్ కీసుత్ జలొ †యేసుచి తెడి తుమ్ క
దొరుక్ కెరెదె. 20ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి ఉగుమ్ క అమ్ చొ దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జెయియ్! ‡ఆమేన్.

21 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తిలొ జోవయించి సుదిద్ జలొ ఒతత్చొ ఎతిక్ మానుస్క తుమ్ అంచి పేమ
సంగ. అంచి తెన్ తిల బావుడుల్ కి తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 22జో పబుచి సుదిద్ జా

‡ 4:4 4:4మెలె, పబుచి తెడి అసుస్స్. జో సరద్సంతోసుమ్ దెతొసొ. జేఁక,జోవయించి సరద్సంతోసుమ్ నఙనజోవయించి సరద్సంతోసుమ్

తెంతొ! జోవయించి తెడి తిలె, దసిస్ బుదిద్ తంక తయెదె. § 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ జెతిసిపాసిజా అసెస్’. * 4:7 4:7 నెంజిలె
‘అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిరిల్…’ † 4:19 4:19యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలస అసిత్చి రిసొ, చి జోవయించ వరల్ ఎతిక్ యేసుచి అతిత్
దెతయ్ చి రిసొ ‘యేసుచి తెడి’ మెన రెగడ్ అసెస్. ‡ 4:20 4:20 ఈంజేఁవ్ పుసత్కుమ్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాస తెన్ ‘తెదిద్లి’ మెలిస్ క
‘ఆమేన్’మెనుల.
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జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్ తుమ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ చక జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. ముకిక్మ్ క
కొనస్ మెలె, § సర్ రానొతె కామ్ కెర నంపజలసక సంగ.

23పబు జలొయేసుకీసుత్ 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
1 కొలొసిస్ పటున్మ్ తెచ కీసుత్ క నంపజా జోచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జల

బావుడుల్ క, 2 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ *కీసుత్ జలొ యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో
దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోచొబారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు,బావొ జలొ తిమోతి తెన్, రెగిడిల్ ఉతుమ్.
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుసు!
జేఁవ్ కొలొసిస్ పటున్మ్ చచి రిసొ పవులు జోవయించి సరద్ సంగ పారద్న కెరె తిలిస్ చి కోడు

3తుమ్ చి రిసొ కెఁయపారద్న కెరెల్ కి,అమ్ చొపబు జలొయేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొదేముడుక తుమ్ చి
రిసొ అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్. 4 కిచొచ్క మెలె,జో కీసుత్ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్ నంపతిలిస్ చి రిసొ, పడొత్
జోచయ్ జల నంపజలస ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ కెరిస్ చి రిసొ, అమ్ సూన అసుస్మ్. 5 పరలోకుమ్ తె
తుమ్ చి రిసొ తియఁ తిలిసి ఆసతె దెకితె తిలి రిసొ, తుమ్ క పెటిట్ తిలి నముకుమ్ చి పేమచి, రిసొ తుమ్
ఇసి జా అసుస్స్. జా ఆసతె దెకితె తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ సతిత్మ్ చి †కబుర్ తె, మెలె సుబుమ్ కబుర్ తె,
అగెగ్ సూనల్దు. 6 సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క దొరుక్ జా అయ్ లి తెంతొ, ఎకిక్ తుమ్ కయ్ దొరుక్ జలి మెన
నాయ్. ఒండిలోకుమ్ తె సూనయ్జతయ్, చి కేనె సూనయ్జలెకి, ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్. దసిస్, తుమ్
తొలితొ సూన పబుచి దయచి వరుమ్ చి రిసొపూరి అరుద్ మ్ కెరనిల్ దీసి తెంతొ, తుమ్ తె కి సుబుమ్ కబుర్
ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్. 7పేమ 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. 8 పడొత్ , పబుచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెతి తుమ్ చి పేమచి రిసొ జో
ఎపపా అమ్ క సంగ అసెస్.

9జాకయ్, తుమ్ చి నముకుమ్ చి అనెన్ నంపజలసక చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమచి రిసొ, అమ్ సూనిల్
దీసి తెంతొ, తుమ్ చి రిసొపారద్న కెరుక ములుమ్నాయ్. ఆతమ్చి బుదిద్ , ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ ఎతిక్ దేముడు
తుమ్ చి పెటిట్ బెరవుసు, చి అమ్ జోచమానుస్ల్ జా ఇండుక మెన జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే,
తుమ్పూరిజాన్ తుమెనయ్తుమ్ చి రిసొపారద్న కెరసుమ్. 10జోచి ఇసుట్ మ్జానెల్,జోచిబుదిద్ 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. 11అనెన్ కిచొచ్ మెన అమ్పారద్న కెరసుమ్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్ చి సెకిక తుమ్ చి
పెటిట్ జోచి సెకి బెరవ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి సంతోసుమ్ క తుమ్ ఎతిక్ బాదల్ సేంతుమ్
తెన్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా. 12 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ సంగితె. కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్ సుదిద్ జల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్ తెచి సొమాస్రుమ్ తె అమ్ క వాట సేడిత్
రితి జోవయించి దయక అమ్ క విలువ దెక అసెస్. 13మెలె, సయ్ తాన్ ఏలుప కెరి అందర్ రాజిమ్ తెంతొ
అమ్ క విడద్ల్ కెర, పేమతిలొజోచొసొంతపుతుత్ స్ చిరాజిమ్ తె అమ్ క జో అబొబ్స్ బెదవ అసెస్. 14మెలె,
జోపుతుత్ స్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న. ‡అమ్ కెరల్ పాపల్ జొయియ్ చెమించుప కెర, నెతొవ గెల అసెస్.

ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొయేసుయి

* 1:2 1:2 ‘కీసుత్ ’మెలె, ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుపూరుగ్ మ్ సంగిలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:5
1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’. ‡ 1:14 1:14 ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్ క
నెతొవ గెల అసెస్,మెలె, అమ్ చిపాపుమ్చెమించుప కెర అసెస్.
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15యేసుతెఅమ్,నేడీసొత్ దేముడుచిపోలికడీసత్య్. §జెరుమ్న్ ఎతిక్కజోతొలుస్ర్,జోవెలొల్ . 16కిచొచ్క
మెలె, ఎతిక్ కి యేసు తెన్ జెరుమ్న్ జలి. కేనె తిలె కి, పరలోకుమ్ తె తిలె కి, బూలోకుమ్ తె తిలె కి, కేన్
లోకుమ్ తె తిలె కి, నే డీసిత్సి జలెకి, డీసిత్సి జలెకి, కేన్ లోకుమ్ చ సిఙాసనల్ తె తిలస కి, ఏలుప కెరి సెకి
అదికారుమ్ తిలస కి, అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్, అదికారుల్ ఎతిక్, పరలోకుమ్ చ జలెకి, బూలోకుమ్ చ
జలెకి, ఎతిక్ కి జోచి అతిత్ జెరమ్య్ జలి. జోచి రిసొయిజెరమ్య్ జలి. 17 *ఎతిక్చి కంట తొలితొ తిలొ సుదొ
జొయియ్, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొజొయియ్. 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. 20పడొత్ యేసుకీసుత్ సిలువతెఅరిప్తుమ్జాజోచిలొఁయిసుఁవిలివాటుపాపుమ్
పుంచితిస్ చి సెకిక ‡బూలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్, పరలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్, కేన్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్
కీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ ఎతిక్ జో తెన్ §సేంతుమ్ జతి రితి అనెన్ బెదవనుక మెన దేముడుచి సరద్ జలి.

యేసుచి అతిత్ దేముడు బెదవనల్స
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
జాజొయియ్పునాది జతిస్ తె టీఁవ, *‘పరలోకుమ్ తె గెతివాటు అమ్ క దొరుక్ జలి’మెంతి దయిరిమ్ దెతి
తుమ్ సూనిల్ సుబుమ్ కబుర్ నే ములెత్ అనామ్నుమ్ నే జతె, వేరతె నే గెతె, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
తుమ్ నిదానుమ్ తంక. జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్జా
అసెస్. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, పబుచొ సేవ కెరొసొజాఅసిస్.

24 ఆఁవ్ జలె, ‘తుమ్ క లాబుమ్ దొరుక్ జవుస్’ మెన ఆఁవ్ †అలల్ర్ సేడెల్ కి, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ ఇస అలల్ర్ సేడిత్సి కీసి జతయ్మెలె, కీసుత్ సేడల్ అలల్ర్ తె ఆఁవ్ బెద ఒతత్ సేంసిలిసి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జా
కుటట్య్ లి రితి జతయ్. కిచొచ్కమెలె,జోచిఆఁగ్ జలజోచయ్సంగుమ్ క ‘జోచి కబుర్ సూన్ తు’మెనయ్,
ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్ సెమల్ సేడత్సి. 25జోచయ్ జల మానుస్ల్ మొతుత్ మ్ క ఆఁవ్ ఈంజ ‡సేవ కెరి రిసొ పబు
అంక తెదవ అసెస్. దసిస్, తుమ్ చి రిసొ కి, అంచి కోడుపూరి తుమ్జానుక మెనయ్,జొయియ్ అంక తెదవ
అసెస్. 26జా కోడు కిచొచ్ జయెదె మెలె, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చమానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి జో §లుంకడ
తిలి గుటుట్ . జా అగెగ్ లుంకడ తిలె కి, అపెప్యి జోక నంపజల జోచయ్ జలమానుస్ల్ క జో సూనవ అసెస్.
27తుమ్ తె తెదయిందె మెనయూదుల్ 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 కి దొరుక్ కెర అసెస్. జయియ్ కోడు జోచి గుటుట్ జా తిలి. జా రచచ్న కెతిత్జిన్యూదుల్
నెంజిలసక కెదిద్ సొమాస్రుమ్ కెరయ్! కెదిద్ వెలిల్ కోడు,ఈంజ. జయియ్ గుటుట్ జోచయ్జలమానుస్ల్ కయ్జో
జానవుక ఇసుట్ మ్ జలొ!

28 జలె, ఆకర్ క తీరుప్ జంక మెన ఎతిక్జిన్ దేముడుచి మొకెమ్ టీఁవొ కెరుక మెన, కీసుత్ క నంపజల
మానుస్ల్ ఆతమ్ తెన్పూరి వడిడ్ల మెలె,జోవయింతె ఎతిక్మానుస్పూరిజాజోవయించిమొకెమ్ టీఁవొ జలె,
అమ్జోవయింక బవుమానుమ్ దిలి రితి జయెదె. జాకయ్, *‘ఆతమ్ తెన్పూరి వడుడ్ తు’మెనయ్, కీసుత్ చి
రిసొ బాల వెలొల్ ఎతిక్జిన్ క అమ్ సూనయ్ తె తా, వేర బుదిద్వొచి రిసొ జాగర సంగితసుమ్, జోచి రిసొచి
§ 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,జోతొలితొతెంతొ అసెస్, చిజొయియ్ముకిక్మ్ చొ. † 1:18 1:18 ఎపెసు 1:22-23,

4:16. ‡ 1:20 1:20 రోమియుల్ 8:20-23. § 1:20 1:20 ఎపెసు 1:9-10. * 1:23 1:23 27చి కోడు, చి 1:5చి కోడు
దెక. † 1:24 1:24జోజేలిజాతిలన్. 4:3, 10 దెక. ‡ 1:25 1:25 ఎపెసు 3:1-13. § 1:26 1:26 ఎపెసు 1:9, 3:3-4.
* 1:28 1:28 ఎపెసు 4:12-14.
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గాయ్నుమ్ ఎతిక్ జోవయింక సికడత్సుమ్. 29జోక ఆతమ్క పూరి వడుడ్ త్! మెనయ్, అంచి పెటిట్ జో మొచచ్
తెన్ దెతి జోచి ఎదివాట్ సెకి ఎతిక్ తెనిన్,పూరిమెనుస్ దా,జోచి కామ్ఆఁవ్ కెరె తతత్సి.

2
1తుమ్ చిరిసొకి,లవొదికయపటున్మ్ చనంపజలసచిరిసొకి,అనెన్,అంక నేదెకిలఅనెన్ నంపజలసక

ఎతిక్జిన్ చిరిసొకి, ‘ఆతమ్తెవడుడ్ త్’మెనఆఁవ్ కెదిద్ ఆసతెన్ఉచరసిగేపారద్న కెరసిగేతుమ్జానుకమెన
అంచి ఆస. 2తుమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన ఆస జతసిమెలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్మొతుత్ మ్
ఎకిక్ పేమఎకిక్ కటుట్ జాజోవయించి పెటిట్ దయిరిమ్డిటుట్ మ్ జతు, చిజోవయింకపూరిఅరుద్ మ్ జెయెదె,
చికీసుత్ చితెడిఅసుస్మ్ చిచెంగిల్తమ్ దెమెనపూరిదయిరిమ్జవుల,చిదేముడుచిగుటుట్ జానుల,మెలె
కీసుత్ కయ్జానుల మెన తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఆస జతసి. 3జో కీసుత్ చి పెటిట్ బుదిద్ గాయ్నుమ్ చిసొమాస్రుమ్
ఎతిక్ ఒతత్య్ లుంకిల్ రితి అసెస్. 4తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి సంగితసిమెలె, సూటి డీసత్ తెలివి కొడొ తెన్
కా తుమ్ క మోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్ జాగర తా. 5ఆఁగ్ క మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క దూరి అసిస్, గని ఆతమ్క
తుమ్ చి పాసి తా, తుమ్ అపెప్ సుదిద్ ఇండితిసి, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి
రిసొ ఆఁవ్ సూనిల్ రిసొ, సరద్ తెన్ అసిస్.

6జలె,పబు జలొకీసుత్ యేసుక తుమ్నంపజాతిలదు. 7జలె,జోచితె *చెరొగలడిటుట్ మ్టీఁవొజాతిలి
రితి, చెంగిల్ గేర్ జా తంక మెన కీసి డిటుట్ మ్ పునాదితె జా తంక ముకిక్మ్ మెలె, దసిస్, జో కీసుత్ పునాది
జతిస్ చి ఉపిప్రి తుమ్ టీఁవొ డిటుట్ మ్ జా, చి జోచి తెడి ఆతమ్తె వడడ్ , కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి రిసొ
ఎపపాతుమ్ క సికడిల్సి ఎతిక్ దెరన,అనెన్ డిటుట్ మ్ జతెతా. జోపబు కెరిల్ దయఎతిక్చి రిసొజోక తుమ్ చి
సరద్ దెకయ్ తెతా,జోచి తెడి జిఁయజో 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 ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ కీసుత్ చి తెడి తుమ్ ఆతమ్క
పూరిదాఅసుస్స్. 11పూరుగ్ మ్ చి అలవాట్తెన్ అమ్ చయూదుల్ ‘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, గనిఈంజ ఆఁగ్ చ ఆసల్ బుదుద్ ల్ సింద వెంట గెలిసి. 12 కీసుత్ మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చిఈంజ
ఆఁగ్ చ ఆసల్ చి జీవ్ మొర గెలన్, ఈంజ ఆతమ్జీవ్ తుమ్ క కీసి దొరుక్ జలి మెలె, కీసుత్ క మొరస తెంతొ
జియడొల్ దేముడుక సెకిక తుమ్ నంపజలదు. చిజోఅనెన్ జీవ్జాఉటిల్స్ తెన్జోచిఆతమ్క తుమ్ఆతమ్జీవ్
జా ఉటల్దు. ఇనెన్చి గురుక బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు.

13 పడొత్ , తుమ్ పాపుమ్ కెరె తా అగెగ్ ఆతమ్క మొరల్సయ్జా తిలదు, ఆఁగ్ క యూదుల్ చి సుదిద్ సునన్తి
నెంతె తిలదు, తుమ్ దసిస్ మొరల్సయ్ జా తతికయ్, దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ క అనెన్ జియడ, జో తెన్ కి
తుమ్ క జియడల్న్. కీసిమెలె,జోక నంపజల ఎతిక్జిన్ చపాపల్ ఎతిక్ అమ్ క చెమించుప కెరల్న్. 14మెలె,
పూరుగ్ మ్ తెంతొచ ఆగన్ల్ అమ్ చి ఉపిప్రి దావ రెగిడిల్ రితి జతయ్. గని, జా ఆగన్ల్ చ నిందల్ ఎతిక్ జో
దేముడు అబొబ్సి పుంచ గెలన్. కీసి మెలె, కీసుత్ మొరిల్ సిలువతె జా ఆగన్ల్ క మేకుల్ తెన్ పెటముల దిలి
రితి పుంచ గెలన్. 15 దసిస్ కెర, దస ఆగన్ల్ చ నిందల్ చ కోడుల్ వయడత్ అమ్ క పాపుమ్ సికడల్ ఆతమ్ల్,

* 2:7 2:7 ఎపెసు 3:17 దెక. † 2:8 2:8 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ అరుద్ మ్ కెరంతి ఎదిలి గాయ్నుమ్ చ సిసట్లు’. ‡ 2:10 2:10
ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి ఈంజేఁవ్ కొడొతె ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్
ఎతిక్క బితె తిల. § 2:10 2:10 ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి ఈంజేఁవ్ కొడొతె ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే
నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ ఎతిక్క బితె తిల.
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దూతల్, బూతల్, గటచి సెకి పాడ్ కెర గెల కెర, ఎతిక్చిమొకెమ్ జోవయింక లాజ్ కెరవ, కీసుత్ జోవయించి
ఉపిప్రి జీనల్న్. అమ్ కీసుత్ క నంపజలసచి ఉపిప్రి దసచక కి కిచొచ్ సెకి నాయ్.

16జాకయ్, కతిసిచి రిసొ పితిసిచి రిసొ ‘ఈంజ గార్, జాగార్’ మెన జవుస్, నెంజిలె, ‘పండుగు దీసి,
ఆమస్ దీస్ చి రిసొ, నెంజిలె బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి రిసొ, కిచొచ్ కిచొచ్ కెరెల్ గార్’మెనతుమ్ క కో సంగుత్
అవ్ కాసుమ్ దాస నాయ్, సికడెల్ సూన నాయ్. 17 పడొత్ జరుగ్ జతిస్ క దసచ ఎతిక్ ఎకిక్ నీడ. జా నీడ
గలొత్ సొ కీసుత్ . 18జాకయ్, “చువెవ్ తా దూతల్ గటక తుమ్ జొకర” మెన కో సికడెల్, తుమ్ దెరున్ సేడ
నాయ్. “దసచక నే జొకరెల్ కిచొచ్గె పిటెట్దె” మెన బియడత్సక తుమ్ బియఁ నాయ్. దస కమొ సికడొత్సొ కో
జలెకు కిచొచ్క నంప కెరయ్ మెలె, రిత సివన్ల్ క, దసిస్ జోచి సొంత మెనుస్ తిలిస్ క ‘వెలిల్చి’ మెన పుల.
19 కీసుత్ క, మెలె బోడిక, జోమానుస్ అఙ జా ముల అసెస్. జో బోడి తెన్ బెద తిలెకయ్ ఆఁగ్ క పుసిట్ తా,
అతుక్ల్ నరల్ ఎతిక్ తమమ్స కటుట్ తెన్ తా, దేముడు దెతి జీవుకయ్ వడిడ్తె తయెదె.

20 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద, జోమొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి జా, తుమ్ చి ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ చిమొరిల్
ఆతమ్ మొర, *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 ఒండిమానుస్ల్ ఆరి ఉచర సికయ్ లిసి. 23మానుస్ల్ అఁవివ్ కెరల్ దస
జాడుల్ రిత వయనెల్, సిచచ్ల్ కెరనెల్, ఆఁగ్ క సిచచ్ల్ కెరనెల్, గాయ్నుమ్ రితి పునిన్మ్ రితి డీసెదె, గని అమ్ చి
పటిట్చి పాపుమ్ బుదిద్చ ఆసల్ క దస ఆగన్ల్ ముదొద్ కెరుక నెతిరి, గెచచ్వుక నెతిరి.

3
పరలోకుమ్ తిలిస్ క ఆస జంక

1 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద జో తెన్ జీవ్ జా ఉటట్ , జోచి ఆతమ్తె తుమ్ జీవ్ జలదు. జలె, జో జీవ్ జా ఉటట్ ,
ఉపిప్రి, దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ పరలోకుమ్ తె వెస అసెస్. జాకయ్, జో ఉపిప్ర్ వెస తిలిస్ తెచి
ఎతిక్కతుమ్ఆసజా. 2ఈంజలోకుమ్ తెతిలిస్ కఆసజానాయ్. పరలోకుమ్ చికఆసజా. 3కిచొచ్కమెలె,
ఈంజలోకుమ్ తెతుమ్మొరయిఅసుస్స్,చిదేముడుచి తెడి కీసుత్ తెయ్తుమ్ చిజీవు కీసుత్ తె దేముడుచి
తెడి లుంకడ అసెస్. 4అమ్ చి జీవు తిలొ కీసుత్ కెఁయఁక అనెన్ ఉత జా డీసెదె గే, తుమ్ కి తెదొడ్ క జో తెన్
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తెన్ జతిస్ తె డీసెత్.

5జాకయ్,తుమ్ చిపెటిట్ ఈంజలోకుమ్ చిబుదిద్చి కిచొచ్ జలెకు తయెదె గే,జాకతుమ్ గెచచ్వ గెల;జాక
మార. కీస బుదిద్వొ మెలె, లంజెకమొ, లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆసముదొద్ నే కెరంతిసి,గారిచ్చి ఉపిప్ర్ చి ఆస,
పడొత్ అనెన్ మానుస్ల్ చి ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతి ఆస; ఇసిచి జలె, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుక ముల వేర దేముడుల్
మెలొసొక పేమ కెరిల్ రితి జతయ్, జాక ‘దేముడు’ మెలి రితి కెరిల్ బొమమ్క జొఒర కెరిల్ రితి జతయ్. 6 దస
కమొచి రిసొ *జోచి కోడు రితి కెరుక నెసిలమానుస్ల్ క దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్ లయెదె.

7 అగెగ్ తుమ్ జేఁవ్ చి నెడ్ మె జితి పొది దసచ ఎతిక్ కెర ఇండితె తిలదు. 8 గని అపెప్ దసచ ఎతిక్
కి తుమ్ క దూరి కెర. కీసచ మెలె, కోపుమ్ దెకయ్ తిసి, కోపుమ్ దెరన్ తిసి, కుసిస్దుమ్, దూసెనల్,
వెటాక్రుమ్ చ కొడొ. 9 పడొత్ , ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అబదుద్ మ్ సంగ నాయ్, కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె ఈంజ
లోకుమ్ చి పాడ్ జలి ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ ఇండితిసి కడ వెంట గెల కెర, 10తుమ్ జేఁవ్ క ముల, నొవిమానుస్క
గలన అసుస్స్. ఈంజ గాయ్నుమ్ తెన్జా జెరమ్య్ లొ దేముడుచి రూపుమ్ తెన్ నొవి బుదిద్ దెరన అసుస్స్.

11ఈంజ నొవి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జల మానుస్ల్ తె కిచొచ్ తేడల్ నాయ్. ‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన దేముడు
సంగెనాయ్, ‘యూదుల్’మెననాయ్. ‘యూదుల్ చిగురుచిసునన్తిచ’మెనెనాయ్, ‘జాసునన్తిచగురు
నెంజిలస’ మెనె నాయ్, ‘నేనల్ మానుస్ల్’ మెనె నాయ్, ‘డొంగుర్ దేసిమ్ చ’ మెనె నాయ్, ‘గొతిమానుస్ల్’

* 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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మెనె నాయ్, ‘గొతి నెంజిలస’ మెనె నాయ్. జోచి మొకెమ్ దస తేడల్ నాయ్, గని ఎతిక్జిన్ క కీసుత్ యి
ముకిక్మ్, అనెన్ కేన్ రగుమ్ చమానుస్ల్ జలెకి,జోచమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో అసెస్.

12జలె, దేముడు నిసానల్ తుమ్జోచయ్సుదిద్ జల జో పేమ కెరల్స, తుమ్ ఎతిక్జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్ బుదిద్వొ
గలన మెలె, కనాక్రుమ్ దెకితిసి, మెతత్న తతిసి, గవురుమ్ నే ఉచరంతె, అనెన్ మానుస్ల్ క మరియాద
దెకితిసి,సేంతుమ్తెన్బాదల్ఓరుస్పజా 13ఎకిక్లొకఎకిక్లొఓరుస్ప జతిసి. పడొత్ , కిచొచ్ జవుస్తపుప్చి
రిసొ ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క నింద కెరుక జతి జలె, చెమించుప కెర. పబు తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర అసెస్ గే,
తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెరుక అసెస్.

14ఎతిక్చి కంటముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ బుదిద్ గలనమెలె,పేమయ్. కిచొచ్కమెలె, ఎతిక్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్
తతి రిసొ పేమ ఆదారుమ్ జతయ్, జయియ్ బెదఎదె. 15 పడొత్ , కీసుత్ దెతి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ ఏలుప
కెరి రిసొ వాట్ దాస. ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సేంతుమ్ తతిత్ రిసొయి జోచి ఎకిక్ ఆఁగ్ తె తుమ్ బెదుక మెన
జో బుకారల్న్. పడొత్ ,జో కెరిల్ దయచి రిసొజోక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ దెకవ.

16పడొత్ , కీసుత్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ బస జా కామ్ కెరె తతి రితి తుమ్టాన్దాస, చి జో దెతి బుదిద్ తెన్
నిదానుమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జోచి సతిత్మ్ సికడెత్ తా. తుమ్ తె కో పొరపాట్ నే జతి రితి బుదిద్ సంగ
జాగర సంగితె తా, చి దేముడు కెరిల్ దయ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ చి సరద్ జోక దెకయ్ తి రితి, జోచి గవురుమ్
సంగిత గనుమ్ లు గాయితె తా. జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయ మెలె, కీరనల్ గట.
17తుమ్ కిచొచ్ లటట్బుక జలెకి, కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పబు జలొయేసుచి నావ్ తెడి లటట్బ జవుస్, జరుగ్ కెర
జవుస్, చిజోచినావ్ తెన్ దేముడు జలొజోచొఅబొబ్స్ క తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగ.

కేన్ గేరుచ జలెకి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెకితిసి
18తేర్ బోదలు,జలె,తుమ్ చమునస్ర్ లుచితెడిదాక్ కెరన,జోవయించికోడు సూన్ తెతా. పబుచితెడి

అసుస్స్ చి ఇసి కెరెల్ సూటి,† 19మునస్రుస్లు, 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 అనామ్నుమ్
జా సికుక్ జవుల.

22గొతిమానుస్ల్ జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ కి, ఈంజ లోకుమ్ చ తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి కోడు సూన, జేఁవ్
సంగిల్ రితి కెర. ఆరిడీసుక,మానుస్ల్ కమెనస్ వడంతి రిసొనాయ్, గనిఎకిక్మెనుస్ పబుకయ్గవురుమ్
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 దెయెదెమెనజానుస్, గెద. దసిస్ నిదానుమ్
కెరిసి జలె, పబు జలొ కీసుత్ చి సేవ కెరిసి జయెదె. 25 కో పాపుమ్ కెరెల్, జోచి సిచచ్ జోక లయెదె. జో దాక్
జలెకి, వెలొల్ జలెకి, అనెన్, సిచచ్ దెతిస్ తె కి దేముడు కకక్ మొకమాటుమ్ దెకె నాయ్, ఎజొమానుల్ క చి
గొతిమానుస్ల్ క జవుస్ తేడల్ దెకె నాయ్.

4
‘పారద్న కెరె తా’

1 ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క సరిగా చెంగిల్ దెకితె తా, జోవయింక దెతిసి దాస. తుమ్ క కి
పరలోకుమ్ తె ఎజొమానిఅసెస్.

2 నిదానుమ్ తెన్ బదుద్ కుమ్ నే జతె దేముడుచి దయ ఎతిక్చి రిసొ జోవయింక తుమ్ చి సరద్ సంగ
పారద్న కెరె తా. 3అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర. కిచొచ్క మెలె, అమ్ కీసి గే జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ కోడు,
† 3:18 3:18 మెలె, పబుచి తెడి అసిత్, చి మునస్రుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిలె, పబుక గవురుమ్ దెకిల్ రితి జయెదె. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్
నంబర్ ఉతుమ్ 11:3, ఎపెసు 5:22-24.
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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. 4జా 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,వేరమానుస్ల్ క తుమ్మరియాదదెకితెతా. 6తుమ్లటట్బిత్సి సూటితవుస్. బమమ్తెన్లటట్బా
నాయ్, గనిసరిగాఉచర,చెంగిల్బెదవ,కామ్ క జెతిసిలటట్బ,చి కకక్ కిచొచ్ జబాబ్దెంక గే,అజజ్ తయెదె.

7ఆఁవ్ ఇనెన్ కీస్ అసిస్ గే, తుకికు తుమ్ క జానయెదె. పబుచి తెడి అమ్ క జో పేమ జలొబావొ 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
జోదయిరిమ్కెరి రిసొ, 9పడొత్ , నిదానుమ్తిలొపేమతిలొబావొజలొతుమ్ చొసొంతమానుస్ ఒనేసిముక
కి తెదయ్ తసి. ఇనెన్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ తుమ్ క జేఁవ్ దొగుల సంగుల.

పవులు తెన్ తిలసచి పేమ సంగ తెదయ్ లిసి
10ఇనెన్ కో కో తుమ్ క జోవయించి పేమసంగ తెదయ్ తతిమెలె,అంచి తెన్ ‡జేలితె తిలొఅరిసాత్ రుక్క,

పడొత్ బరన్బాచొ సలొల్ సిమారుక్ ఇనెన్చి రిసొ అగెగ్ తుమ్ క కబుర్ తెదవ అసిస్. జో తుమ్ తె అయ్ లె, టాన్
దాస. 11పడొత్ యూసుత్ మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొయేసు మెలొసొ కి జోచి పేమ తుమ్ క సంగ తెదయ్ తయ్.
దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఆఁవ్ కెరిస్ తె, ఎకిక్ ఈంజేఁవ్ తీగల్య్యూదుల్ బెద
అసిత్. ఈంజేఁవ్ అంక ఒగగ్ర్ తోడు జా అసిత్.

12 పడొత్ , కీసుత్ జలొ §యేసుక సేవ కెరొసొ జలొ తుమ్ చొ సొంతమానుస్ 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 కిచొచ్ సాచి
సంగితసి మెలె, తుమ్ చి రిసొ కి, లవొదికయ పటున్మ్ చచి రిసొ కి, చి హియోరాపొలి పటున్మ్ చచి రిసొ
కి,జోఒగగ్ర్ కామ్ కెరయ్. 14పడొత్ , పేమజలొడాకట్ర్ జలొ లూకాచి దేమాతుమ్ క జోవయించి పేమసంగ
తెదయ్ తతి.

15 లవొదికయ పటున్మ్ తెచ బావుడుల్ జల నంపజలసక చి నుమ్ పాక, చి జేఁవ్ చి గెరి సబ కెరి
సంగుమ్ చకఅంచిపేమసంగ. 16పడొత్ ,తుమ్ తెఈంజఉతుమ్సదు కెరసూనయ్ లదుమెలె,లవొదికయ
పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ తె కి సదు కెరవ సూనవ. పడొత్ , జా లవొదికయ పటున్మ్ తె సంగుమ్ తె ఆఁవ్
తెదయ్ లి ఉతుమ్ తూమ్ కి సదు కెర. 17 పడొత్ , ‘పబు తుక దిలి కామ్ తుయి నిదానుమ్ తెన్ పూరి
కెర కుటట్వు’మెన అరిక్పుప్క కి తుమ్ సంగ.

18ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజముదుద్ సంగితి ఆకర్ కోడు రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ జేలి జలిస్ చి రిసొ
తుమ్పారద్న కెరుక పఁవస్ నాయ్. పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుసు!

* 4:3 4:3 ‘కీసుత్ చి రిసొచి గుటుట్ ’మెన సంగిలె, కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్, కొలొసిస్యులు 2:2. నెంజిలె కీసుత్ తెచి
రచచ్నయూదుల్ నెంజిలసక కి దొరుక్ జలిస్ చి రిసొసంగితయ్, 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 ,మెనఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31దెక. సరియతెకిజేలిజాతిలొ;బారికుల్ 23:25, పిలిపిప్తె కి;బారికుల్
16:23, చియెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి
జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి. ‡ 4:10 4:10 జో అరిసాత్ రుక్క నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెద జా బాద ఓరుస్ప జలి రిసొ

దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. § 4:12 4:12 నెంజిలె ‘యేసుక గొతిత్ సుదొ రితొ జలొ’, నెంజిలె ‘యేసుక గొతి రితొ జలొ’.
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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ మొదొల్ చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 దేముడు అబొబ్స్ క చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క నంపజా జోచి తెడి తిల దెసస్లొనీక పటున్మ్ చి

సంగుమ్ చక *సిలావ్నస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.
†దేముడు అబొబ్స్ చియేసుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్.
జేఁవ్ దెసస్లొనీకుల్ చి రిసొచి సరద్

2అమ్ కెఁయపారద్న కెరెల్ కి, కెఁయఁక తెఁయఁక దెసస్లొనీకచ తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి
సరద్ అమ్ సంగితసుమ్. 3జో అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక అమ్ చి సరద్ సూనయ్ తె తతత్సుమ్. పబు
జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్, తుమ్ చ కమొతెబార్ 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 కెర ఓబావుడుల్ ,జోవయించి సేవ తుమ్. కెరె రిసొ తుమ్ క జో నిసానఅసెస్మెన

జానుమ్. 5అమ్ చి అతిత్ తుమ్ తె అయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ రిత కొడొయ్సూనయ్ లిసి నెంజె. నాయ్, గెద,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి జా సుబుమ్ కబుర్ తె §తతికయ్, ‘పలితుమ్ దెరెదె’మెన అమ్ చి పెటిట్
దయిరిమ్ తిలి, అనెన్, పబుచి జా ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్ తుమ్ చి పెటిట్ ఈంజ చి సతిత్మ్ తుమ్
చిన, పూరి దయిరిమ్ జా నంపజలదు. తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది, తుమ్ క ‘పబుచి సతిత్మ్ దెకుత్’
మెన కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె తిలమ్ గే తుమ్ దెక అమ్ చి సతిత్మ్ రుజుజ్ ల్ దెకిలదు గెద. 6 దసిస్, అమ్ క దెక
సిక తుమ్అమ్ చి రితిజలదు, పబుచిబుదిద్ దెరనల్దు. మెలె, సుబుమ్ కబుర్ తుమ్సరద్ తెన్ సూన్ తికయ్
మానుస్ల్ *పిటట్వుక ఉచర అలల్ర్ కెరెల్ కి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్,జోదెతి సరద్
తెన్ తుమ్ నంపజలదు. 7దసిస్, తూమ్ నంపజలి సరద్ నిదానుమ్ దెకయ్, తుమ్ చి ఒండి †మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తె కి, ‡ఆమ్అపెప్ తతి ఒండి అకయ పదేసిమ్ తె కి, పబుక నంపజలస సికితతి.

8 పబుచి సుబుమ్ కబుర్ మొదొల్ క తుమ్ తె, పడొత్ తుమ్ చి ఒండి మాసిదోనియతె కి ఈంజ ఒండి
అకయతె కి సూనయ్జా అసెస్, అనెన్ దూరితె కి. గని అనెన్య్ కిచొచ్ సరద్ జతసుమ్ మెలె, పబుక తుమ్
నంపజలిసికేన్పకక్ కిజానుస్పజాఅసెస్,చితుమ్ కనంపజాఅసిత్ మెనఆమ్కకక్య్సాచిసంగుకనాయ్.
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 దేమెనతుమ్మారుస్ప జలదు. 10జోదేముడుచొపుతుత్ సియేసు అమ్మానుస్ల్ చిపాపుమ్
వయన సిలువతెమొర, అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొఅమ్ఆకర్ దీసి జంక తిలి సిచచ్ అమ్ క పిటట్య్ లన్. జో
యేసుక దేముడు అబొబ్సి అనెన్ జియడల్న్. చి జో పరలోకుమ్ తె గెలిస్ తెంతొ బూలోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
* 1:1 1:1 నెంజిలె, సిలావ్నస్ క ‘సీలయు’ కి మెనుల. † 1:1 1:1 ‘ఎతిక్…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒతత్ తయె నాయ్, గని జా
అరుద్ మ్ తయెదె. ‡ 1:3 1:3 10 నంబర్ చి కోడుతె దెకిలె, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెయెదె మెనయ్ దయిరిమ్ తెన్

అసిత్, జోవయింక రకితతి. § 1:5 1:5 రోమియుల్ 1:16 దెక. * 1:6 1:6బారికుల్ 17:1-8 దెక. † 1:7 1:7 ఆజి కాలి
ఈంజేఁవ్ దొనిన్ పదేసిమ్ లుమొతుత్ మ్ క ‘గీకు దేసిమ్’మెనుల. ‡ 1:7 1:7పావులీంసి అకయపదేసిమ్ చి కొరింద్ పటున్మ్ తెతిలిపొది
బెరె ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్.
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జెంక అసెస్. జోఅనెన్ 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.

3అమ్బోదన కెరిసి తపుప్చి నెంజె, కిచొచ్ లంజెబుదిద్ ఉచర బోదన కెరిల్స్ నెంజె, చి కకక్మోసిమ్ కెరుక
ఉచరిల్స్ నెంజె. 4దేముడు అమ్ క నంప కెర,జోచి సుబుమ్ కబుర్ అమ్జానుస్ప 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 చిఆసనాయ్. దేముడు సొంత తియారిల్ కామ్ కెరుకయ్అమ్ చిఆస. అమ్ చి పెటిట్చి
బుదిద్ జోకయ్ ఎరెక్.

5 కెఁయ కిచొచ్ పులయ్ త కొడొ లటట్బుమ్ నాయ్. పడొత్ డబుబ్ల్ ఆసక కి, కిచొచ్య్ ఆసక కి, కిచొచ్య్
మాయ కెరుమ్ కి నాయ్, తుమ్ జానుస్. దేముడు కి అమ్ చి సతిత్మ్ క సాచి జతయ్. 6 పడొత్ , తుమ్ తె కి
కతెత్ కి మానుస్ల్ తె గవురుమ్ ఆననుక ఉచరుమి నాయ్. కీసుత్ చ బారికుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొచి అమ్ చి
అదికారుమ్ చి రిసొ తుమ్ అమ్ క విలువ దెకుక కి బెదెదె, గని అమ్ క జా ఆస కి నాయ్.

తుమ్ క బాద నే సేడయ్ తి రితిమెతత్న తాసొంత కామ్ కెర కెరయ్ జిలమ్
7 తుమ్ తె గెచచ్ తా తుమ్ క మెతత్న తిలమ్, బోదల్ క అయయ్సి కీసి ముదుద్ కెరె తా పోసెదె గే, ఆము

తుమ్ కయ్ దసిస్ దెకితె తిలమ్. 8అనెన్, తుమ్ క దసిస్ ముదుద్ తా, ‘జేఁవ్ కి దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్
సూన ‡రచిచ్ంచుప జతు’ 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 జా *కామ్ కెరె తిలమ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరి రిసొ తుమ్ తె తిలి పొది అమ్ క పోసిత్ రిసొ కకక్ సెమ సేడవుక
నెస కెర, దసిస్ కామ్ కెర కెరయ్ జితె తిలమ్.

పవులీఁసి అబబ్దింసి రిత జాబోదన కెరె తిలిచి
10 తుమ్ తె అమ్ సుదిద్ ఇండిలిసి, సతిత్మ్ ఇండిలిసి, వేర వాట్ నెంతె సరిగా ఇండిలిసి తుమ్ పబుక

నంపజలస దెకసాచుల్జాఅసుస్స్. దేముడు కి సొంతసాచిఅసెస్. 11బోదల్ 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. 12అనెన్,జోవయించిసొంత రాజిమ్ తె తుమ్ బెదితి రితి జోవయింతెన్
తుమ్ గవురుమ్ జతి రితి జోవయించి దయక దేముడు తుమ్ క నిసాన అసెస్. ‘జోవయింక గవురుమ్ కెరి
రితి తుమ్ ఇండ’మెన బతిమాలప్ జా సంగితె తిలమ్, తుమ్జానుస్.

సుబుమ్ కబుర్ క దెసస్లొనీకుల్ నంపజలిస్ చి
13 జలె, అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ దేముడుక రోజుక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్ మెలె, జోవయించి అమ్

సూనయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సూన, జాక ‘మానుస్ కచి ఉచరిల్సి నెంజె, గని దేముడు సొంతయ్ చి

* 2: 2:1 సగుమ్ జిన్విరోదుమ్సుదల్ బెరె, ‘కిచొచ్గెమాయకాయ్బోదన కెరయ్’మెనగోససికడతిల. † 2:2 2:2బారికుల్ 7:1-8
దెక. ‡ 2:8 2:8మెలె, పాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ. § 2:9 2:9బారికుల్ 18:3 దెక. * 2:9 2:9 కిచొచ్గె
లాబుమ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ క కెరయ్మెన విరోదుమ్ సుదల్ గోసక సంగ తిల.
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కోడు ఈంజ’ మెన తుమ్ సతిత్మ్ చిన నంపజలదు. జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ అపెప్ తుమ్ నంపజలస్ చి
పెటిట్ కామ్కెరయ్. 14కీసుత్ జలొయేసుకనంపజలదేముడుచితెడిచయూదయపదేసిమ్ చసంగుమ్ ల్ చక
కీసి జలె గే, తూమ్ కి,బావుడుల్ , దసిస్ జలదు. మెలె, తూమ్తుమ్ చి దేసిమ్ చచి అతిత్ సేడల్ అలల్ర్ లు జేఁవ్
కి జోవయించసొంతయూదుల్ చి అతిత్ జేఁవ్ సేడల్. 15జేఁవ్యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్ అగెగ్ పబు
జలొయేసుక మారల్, చి అనెన్ అగెగ్, దేముడు అబొబ్స్ చ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ క కి మారల్. అమ్ కయ్ కి
జేఁవ్ అలల్ర్ కెర †ఉదడల్. 16యూదుల్ నెంజిలసక ‘పబుక నంపజా ‡రచిచ్ంచుప జతు’మెనఅమ్బోదన
కెరుమ్ దే మెలె, జేఁవ్ అడుడ్ కెరుక ఉచరతి. దసిస్ కెర, దేముడుక కి ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్క కి
విరోదుమ్ సుదల్ రిత జతతి. దసిస్ కెర,జోవయించిపాపుమ్పూరి బెరవంతతి. గని దేముడు దెతి సిచచ్
కచితుమ్జోవయింక ఎదిలి కి పిటెట్ నాయ్. మొదొల్జాఅసెస్.

దెసస్లొనీకతె గెచుచ్క పవులు ఆస జలిసి
17 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ అమ్ అపెప్ సగుమ్ దీసల్ నెంజిల్ రిసొ, పొరబోదల్ రిత అమ్ జా

అసుస్మ్. గని అపెప్ దూరి జా తిలె కి, ఆతమ్క పాసి అసుస్మ్ మెలి కోడు. తుమ్ తె అనెన్ బే బేగి గెచచ్
తుమ్ క సొంత అనెన్ దెకుక జలె ఆస తెన్ అసుస్మ్. 18గెతమ్, ఆఁవ్ పవులు సరద్ తెన్ ‘బార్జా గెచిచ్ందె’
మెన ఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచరల్య్, గని సయ్ తాన్ అమ్ క పిటట్య్ లొ.

19తుమ్ అనామ్నుమ్జానాయ్. అమ్ చి దయిరిమ్, అమ్ చి సరద్, అమ్ చి గవురుమ్ కిచొచ్ మెలె, పబు
జలొ అమ్ చొయేసు ఈంజలోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతికయ్ దీసిక ఆమ్జోవయించిమొకెమ్ టీఁవిలె, తుమి
కి అమ్ చి తెన్ ఒతత్ టీఁవితె. 20తుమ్ అమ్ చి బవుమానుమ్ జలి రితిజా అసుస్స్, తుమ్ అమ్ చి సరద్.

3
తిమోతిక దెసస్లొనీకతె తెదయ్ లిస్ చి

1 జలె, తుమ్ క అమ్ దూరి తిలిసి అమ్ అనెన్ ఓరుస్ప జంక నెత కెర, ‘అమ్ *ఏదెనుస్తె మాలఙ్ జా
తంక జలె తమ, గని తిమోతిక జవుస్ దెసస్లొనీకతెచబావుడుల్ తె తెదవుమ’మెన, 2జోవయింక తుమ్ తె
తెదయ్ లమ్. జోబావొకి కీసుత్ చి రిసొచిసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిరిసొదేముడుచొసేవ కెరొసొజాఅసెస్,
చి పబుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి కిచొచ్య్ అలల్ర్ తుమ్ తె కచి నిదానుమ్
పిటట్య్ తు నాయ్మెన తుమ్ క బుదిద్ దయిరిమ్ సంగుస్ మెనయ్ తెదయ్ లమ్. 3తుమ్ చి నముకుమ్ చి
రిసొ కో కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరతి. అమ్ పబుక నంపజలస దస సెమల్ సేడుక అసెస్ మెన తూమ్ కిజానుస్.
4 తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది కి “అమ్ ఇస సెమల్ సేడుక అసెస్” మెన సంగితె తిలమ్, దసిస్ జరుగ్
జలి జానుస్. 5జలె, తుమ్ క అమ్ దూరి తిలె, తుమ్ క ‘కీసి జా అసిత్ గె’ నేనిల్స్ కచి దుకుమ్ ఓరుస్ప జంక
నెతిత్రల్య్ చి రిసొ ‘ఏక్ వేల సయ్ తాన్ కీసిగెజోవయింక అలల్ర్ కెర,జోవయించి నిదానుమ్ పిటట్వ తయెదె.
పిటట్వ తిలె, ఆరి ఒతత్ సెమ సేడ తమ్ దె’మెన, ‘నంప తెన్ అసిత్ గే నాయ్గే సూనిందె’మెనయ్, తిమోతిక
తుమ్ తె తెదయ్ లయ్.

తిమోతిఅనెన్ ఉటట్ జా సరద్ కోడు సంగిలిసి
6 దసిస్ అపెప్ తుమ్ తె తెంతొ తిమోతి అమ్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి

రిసొ, తుమ్ చి పేమచి రిసొ, సరద్చి కోడు ఆన అసెస్. పడొత్ , అపెప్క అమ్ క తుమ్ పేమ తిలిసి, అమ్ క నే
పఁవస్ తిలిసి, ఆము తుమ్ కయ్ దెకుక కెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్మ్ గే తూమ్ అమ్ కయ్ దెకుక తెదిద్ ఆస తెన్
అసుస్స్ మెనయ్జోఅపెప్ అమ్ క సంగ అసెస్. 7బావుడుల్ , ఈంజమదెనె అమ్ ఒగగ్ర్ సెమల్బాదల్ సేడెత్
తిలె కి,తుమ్ క నిదానుమ్అసిత్ మెనతుమ్ చినముకుమ్ చిరిసొచికోడుఅమ్సూనిల్ రిసొ,అనెన్ దయిరిమ్

† 2:15 2:15బారికుల్ 17:1-13. ‡ 2:16 2:16మెలెపాపుమ్తెంతొ,సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ. * 3:1 3:1పవులు ఎకిక్లొ
ఏదెెనుస్తె గెలన్;బారికుల్ 17:14-15. గని ఒతత్ తెంతొతిమోతిఉటట్ అయ్ లొకిచొచ్గె,చిఒతత్ తెంతొ పవులుజోవయింక దెసస్లొనీకతెఅనెన్
తెదయ్ లన్. ఒతత్ తెంతొపవులుకొరింద్పటున్మ్ తెగెలన్;బారికుల్18:1. జోకొరింద్ తెతిలిపొది;బారికుల్18:5;తిమోతిఉటట్ అయ్ లన్,
చి తెదొడి, జెతె, పవులు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్న్; తిమోతి చి సిలావ్నస్ తెన్.
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జా అసుస్మ్. 8తుమ్ పబుచి తెడి నిదానుమ్ తిలె, అమ్ క సరి జతయ్. జా కోడు సూన అనెన్ జిలి రితి
జాఅసుస్మ్. 9తుమ్ చి రిసొ దేముడు అమ్ చి పెటిట్ దిలి సరద్ సంతోసుమ్ చి రిసొ,అమ్ చి సరద్ జోవయింక
దెకయ్ తిరిసొజోవయింక కిచొచ్ దిలెజయెదె? 10తుమ్ తెగెచచ్ తుమ్ కసొంతదెకుక కి,అనెన్,తుమ్పూరి
సికితిస్ తె కిచొచ్ జలెకు నముకుమ్ తె ఇదిల్ పెట తిలె జా చెంగిల్ కెరుక కి, బలే ఆస జా అసుస్మ్ చి రాతి
మెదెద్నె పారద్న కెరె తతత్సుమ్.

దెసస్లొనీకుల్ క పవులు పారద్న కెరిల్సి
11 అమ్ తుమ్ తె జెతికయ్ రితి అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు సొంత, అనెన్ పుతుత్ స్ జలొ

పబు జలొ అమ్ చొ యేసు అమ్ క వాట్ దెకయ్ దె. 12 పడొత్ , ఆము తుమ్ కయ్ కీసి పేమ అసుస్మ్ గే,
దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, అనెన్ ఎతిక్జిన్ క, తూమ్ రోజుక అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమ కెరి రితి తుమ్ చి పెటిట్ పబు
సికడుస్. 13అనెన్,తుమ్ చిపెటిట్ పూరినిదానుమ్దెవుసు,చిపబు జలొఅమ్ చొయేసు పరలోకుమ్తెంతొ
జోవయించయ్జలసఎతిక్జిన్తెన్ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ఉతజెతికయ్దీసిక,తుమ్ క ‘పొరపాట్నెంతె
పూరి సుదిద్ జా, అంచయ్జాఅసిత్’మెన, అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు ఒపప్నుక జయెదె.

4
తుమ్ దేముడుక సరద్ కెరి రితి ఇండ

1జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగుక మెలె,బావుడుల్ , దేముడుక సరద్ కెరి రిసొ కిచొచ్ బుదిద్ రితి ఇండుక గే
అమ్ తెతుమ్సికిలదు. దసిస్సతిత్మ్ఇండుకదెరఅసుస్స్ చిరిసొఅమ్ కసరద్,జలె. “సతిత్మ్ఇండుకఅనెన్
రోజుక సికితెతా”మెన అమ్ క పబు జలొయేసు దిలి అదికారుమ్ క అమ్ తుమ్ క ముకిక్మ్ క బతిమాలప్
జా సంగితసుమ్. 2పబు జలొయేసుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ఆడల్ దిలమ్ గేజానుస్, గెద.

3 దేముడుచి ఇసుట్ మ్ ఏక్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ అగెగ్చ బుదుద్ ల్ ముల, జోచి సుదిద్ జా పూరి జోచయ్
మానుస్ల్ తుమ్జా గెచుచ్క.
జలె, దసిస్పూరి చెంగిల్ సుదల్ జంకయ్జాఁ కెర, కిచొచ్ మెలె, లంజె కమొతె నే కెరె,పూరిదస బుదుద్ ల్

ములుకఈంజదేముడ్ చిఉదెద్సుమ్. 4లంజెపాపుమ్నేజతిరితి,తుమ్ఎతిక్జిన్తుమ్ చిఆఁగ్ చఆసల్
ముదొద్ కెరన,సుదిద్ తెన్తామరియాదతెన్తా,చిపెండిల్ జలె,తెరిన్మునుస్జాసతిత్మ్తా. 5దేముడుకనేనల్
మానుస్ల్, జలె, జోవయించి ఆఁగ్ చి ఆసల్ జోవయింక ఇండయెదె, తూమ్ దసిస్ జా నాయ్. 6తుమ్ చితె
కో కి కకక్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెర నాయ్, దసిస్మోసిమ్ తుమ్ 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. 8 దసిస్ రిసొ, లంజె నే జతిస్ చి ఈంజ ఆగన్
తుమ్ తె కో పిటట్య్ లె, మానుస్చి మరియాద కడత్య్. గని అనెన్, ముకిక్మ్ క, దేముడుచి మరియాద కడిల్
రితి జతయ్. తుమ్ క ‘సుదిద్ జతు’మెనయ్దేముడు జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెతయ్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ దెకితిసి
9 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిస్ చి రిసొ తుమ్ కో కిచొచ్ కబుర్ రెగుడుక నాయ్. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ

కెరిసిదేముడుసొంతయ్తుమ్ చిపెటిట్ సికడఅసెస్. 10అనెన్, ‘ఒండిమాసిదోనియపదేసిమ్ తెచబావుడుల్ క
పేమ కెరతి’మెన, నిజుమితుమ్ చి రిసొ సంగుక జతయ్. గని, ‘రోజుక అనెన్య్ పేమ కెరుక తుమ్ సికక్,
బావుడుల్ ’మెన, తుమ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.

11పడొత్ బమమ్ నెంతె జింక ఆసజా,అనెన్మానుస్ల్ కపోటినే కెరె,సొంతకామ్తుమ్దెకన్ తెతా,అనెన్,
అమ్ అగెగ్ ఆడ దిలి రితి, బదుద్ కుమ్ నే జతె తుమ్ జితి కామ్ నిదానుమ్ కెర కెర కతె జితె తా. 12 దసిస్

* 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.
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సొంతకామ్ కెర కెర జితె తిలె, తుమ్ కతెత్ కతెత్ నఙిత్ తంక నాయ్, చి అనెన్మానుస్ల్ చిమొకెమ్ నిసాక్రుమ్
జసు నాయ్, గని తుమ్ క ‘సతిత్మ్మానుస్ల్’మెన గవురుమ్ దెకుల.

పబు ఉత జెతిసి
13పబుక నంపజామొర గెలసచి రిసొ, బావుడుల్ , తుమ్ †అనామ్నుమ్ జానాయ్. కీసి జవుల గే తుమ్

నేన తంక అమ్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్.
యేసుపబుక నేనల్సచ మానుస్ల్ కో జలె మొరెల్, ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా ఏడుకుడు జవుల, ‘యేసుపబుక

నంపజలె పరలోకుమ్ తె గెతి వాటు తయెదె’ మెన నేన్ తి చి రిసొ జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి
దయిరిమ్ జోవయింక నాయ్. జలె, తూమ్ దసిస్ దుకుమ్ జంక నాయ్. 14 కిచొచ్క మెలె, యేసు మొర
అనెన్ జీవ్జాఉటల్న్మెనఅమ్నంపజతసుమ్. దసిస్,యేసుక నంపజామొరల్మానుస్ల్జోవయించితెడి
అసిత్చి రిసొ, దేముడు యేసుక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ తెదయ్ తి పొదిక, జోవయింతెన్ జోవయింకయ్ కి
కడ ఆనెదె.

15పబు సొంతజాన కెర ఏక్ కోడు కిచొచ్ మెన తుమ్ క అమ్ సంగితసుమ్మెలె,యేసుపబు అనెన్ ఉత
జెతి ఎద ఈంజ లోకుమ్ తె కో నంపజలస జితె తమ్ దె గే, నంపజా మొరల్సచి కంట అగెగ్ జము నాయ్,
జోవయించి కంట తొలితొజోవయింతెన్ బెదుమ్నాయ్.

16తెదొడ్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదెమెలె, పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెచొ, వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ కేక్ గలసాడుప
కెరెల్, పరలోకుమ్ చి బజెన చి దేముడు బజన నపిప్ర్ మూరి అవాడ్ తెన్, చియేసుపబు అదికారుమ్ తెన్
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెయెదె. నంపజామొరల్స తొలితొ జీవ్ జా ఉటుట్ ల. 17 పడొత్ , ఆగాసుమ్ తె పబు
తెన్దసుస్ల్ జతి రిసొయిఅమ్ఈంజలోకుమ్ తెజితస కి,జేఁవ్మొరజీవ్జాఅనెన్ఉటల్స తెన్మబుబ్తె
ఎకిక్తె ఉకిక్ల్ జమ్ దె. ఒతత్ తెంతొ కెఁయఁక తెఁయఁక జో తెన్ తమ్ దె. 18జాకయ్, పబుక నంపజా
తుమ్ చితె కచగెమానుస్ల్మొరతిలె,తుమ్ఎకిక్లొకఎకిక్లొఈంజేఁవ్కొడొఉచరవడదయిరిమ్సంగితె
తా.

5
పబు కెఁయఁక అనెన్ జెయెదె గే కోమానుస్ నేనిల్సిచి

1 గని, బావుడుల్ , పబు కెఁయఁక కీసి కాలుమ్ క అనెన్ జెయెదె గే, జా, జాచి రిసొ తుమ్ క అమ్ కో అనెన్
కిచొచ్ రెగడ్ సికడుకనాయ్. 2పబు అనెన్ ఉతజాఈంజలోకుమ్ చక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరిజావెలిల్ దీసిచోరు
అందరె అయ్ లి రితి జెయెదె. కో *నేనెల్ పొది జెయెదె.

3జేఁవ్ దినాల్ క,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ కీసి జతె తవులమెలె, “†ఈంజలోకుమ్ క బాదల్నాయ్,
సేంతుమ్ సుకుక్మ్ తెన్ అసుస్మ్”మెన జేఁవ్ ఉచరన పబుక పఁవస్ తిలె పొదిజా దీసిచి జేఁవ్ నే ఉచరిల్
వెలిల్ సిచచ్, నాసెనుమ్ జతిసి, జోవయింక చటుక్న లయెదె. తేర్ బోదక కంటుల్ పాఁవ అయ్ లె పొది జేఁవ్
నొపుప్ల్ కీసి పిటట్వనుక నెంజె గే, దసిస్. జా సిచచ్ అయ్ లె, పిటట్వనుక నెతిరి.

పబుక నంపజలసక దయిరిమ్జాగర సంగ రెగిడిల్సి
4తూమ్, బావుడుల్ , నంపజలస, అందర్ బుదిద్చ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ చమానుస్ల్ నెంజుస్ చి రిసొ, జా

దీసి కెఁయఁక జెయెదె గే ఆమ్నేనెల్ కి,అయ్ లె,చోరు అయ్ లి రితి తుమ్ క జా బమమ్ కెరుక నాయ్. 5 కిచొచ్క
మెలె, తూమ్ ఆము పబుక నంపజలస ఎతిక్జిన్ జోచి ఉజిడ్ తిలి ఆతమ్క నొవర్ జెరిమ్లస జా, మెదెద్న్ చి
తెలివి తిలి రితి జోవయింక రకుక అసెస్. జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండుక అసెస్. అందర్ బుదిద్చ, సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ చ నెంజుమ్. 6జాకయ్, నిదానుమ్ నెంజిలజుమనిజిల్ రిత జల జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చ రిత అమ్
జంక పోని. ఆము, నే జుమిల రిత తా, నే మచిచ్ల రిత తా, బుదిద్ తంక. 7 కిచొచ్క మెలె, నిజితిసి, జలె,
అందర్ తె బెదితిసి. మచిచ్తిసి అందర్ తె బెదితిసి.
† 4:13 4:13 ‘పబు బే బేగి అనెన్ ఉత జెయెదె, చి అమ్ క జోతె కడ నెయెదె’మెలి రితి సూన తిల, కిచొచ్గె, చిమదెనె జోవయింతె తిలస

సగుమ్ జిన్ మూర తిల కిచొచ్గె, చి ‘జేఁవ్ కీసి జవుల గే?’ మెన బియఁ తిల. కిచొచ్గె. * 5:2 5:2మతత్యి 24:42-44చి కొడొ దెకిలె,
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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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 గుండెచిపురెతొఇనుముడాలు దెర తిలె కీసిఈంటె గట లయెనాయ్, దసిస్ పబుచిఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చియుదుద్ 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 చియుదుద్ మ్ తెఅమ్ క బోడి కిచొచ్ నే లయితి రిసొగలంతి ఇనుముటోపిచి రితి
జా దయిరిమ్ జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, పబుక నంపనెంజిలమానుస్ల్ సిచచ్ జతిసి ఆమ్ సేడుక దేముడు
సెలవ్ దెయెనాయ్. గని పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ క అమ్ నంప కెరికయ్, అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచి
సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి జోయేసుచి అతిత్ అమ్ రచిచ్ంచుప జంక మెనయ్జోచి సెలవ్. 10జోయేసు
అనెన్ ఉత జెతికయ్ పొదిక, అమ్ జీవ్ తిలె కి మొర తిలె కి, జోవయింతెన్ అమ్ బెద జితి రిసొయి జో
యేసుమొర అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. 11ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దయిరిమ్
కెరంతసు. అనెన్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ పూరి కిచొచ్య్ అనామ్నుమ్ నెంతె డిటుట్ మ్ జతి రితి, ఈంజ ఎతిక్చి
రిసొ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దయిరిమ్ కెరె తా.

బుదిద్ ఇండితస్ చి రిసొ ఆకర్ కొడొ
12ఆకర్ 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.
13జోవయించికామ్ చి రిసొజోవయింక ఒగగ్ర్ పేమగవురుమ్దెకితెతా. పడొత్ , ఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొతుమ్
కటుట్ తెన్ తా. 14 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసుమ్ మెలె, బావుడుల్ , బదుద్ కుమ్ జలసక బుదిద్ సికడ,
దయిరిమ్ నెంజిలసక దయిరిమ్ కెర, ఆతమ్క తొకిక్ సెకి తిలసక తోడు తా, చిజోవయింతె 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 ఎకిక్లొకామ్ క జెతికయ్రితితోడు కెరె తంక ఆసజా. 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 జలొ యేసుచి
తెడి అసుస్స్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక దేముడుచి ఇసుట్ మ్.

19దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జరుగ్ కెరిసి పిటట్వుక పోన. 20మానుస్చి అతిత్ పబుచ కబురుల్ సంగితిస్ క
నిసాక్రుమ్ కెర నాయ్. 21 గని, ‘పబుచి కబుర్ ఈంజ’మెన కో జవుస్ కిచొచ్ జవుస్ కోడు సంగిలె, ‘పబు
సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్ గేనాయ్ గె’మెనఅజజ్ కెరంతి రిసొజా కోడు తుమ్ పరిచచ్ కెర. పబు సికడిల్స్ తెన్
బెదితయ్మెలె, దెరన. 22 గని బెదె నాయ్జలె, ‘గరిచ్’మెన దూరి కెర; కిచొచ్ గరిచ్ కామ్ జలెకి.

23 తుమ్ జోచయ్ జా పూరి సుదిద్ జతి రితి, మానుస్ల్ క సేంతుమ్ ఆన్ తొ దేముడు సొంత తుమ్ క
మారుస్ప కెరె తవుసు, చి పబు జలొఅమ్ చొయేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉత జెతికయ్ఎదతుమ్
ఎతిక్జిన్ క తుమ్ చి ఆతమ్ జీవు ఆఁగ్ పూరి పొరపాట్ నెంతె తవుసు. 24 తుమ్ క బుకారొల్ కెరొల్ అమ్ చొ
దేముడు నముకుమ్ జలొసొ. ఈంజ ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరెదె.

25బావుడుల్ ,అమ్ చిరిసొతుమ్పారద్న కెరెతా. 26పబుచిపేమచిరిసొచిఅమ్ చిముదుద్ ఒతత్ నంపజల
బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క దెకయ్ లి రితి తుమ్జోవయింక సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర.

27 ఒతత్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి ఈంజ ఉతుమ్ తుమ్ సదు కెర మెన పబుచి నావ్ తెన్
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

28పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుస్!

‡ 5:18 5:18 నెంజిలె, కిచొచ్ జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క జో
దెకయ్ లి రితి.
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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక రెగిడిల్ దొనిన్చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క నంపజా జోచి తెడి తిల దెసస్లొనీక

పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక *సిలావ్నస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2దేముడు అబొబ్స్ చి పబు జలొయేసుకీసుత్ 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 రిసొరోజుక అమ్ చి సరద్ జోవయింక
సంగితసుమ్. 4అనెన్ పబుక విరోదుమ్ జలస, తుమ్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిలె కి, తుమ్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్
బాదల్ సేడెత్ తిలె కి, తుమ్ నిదానుమ్ తా ఓరుస్ప జతసు, 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.

5జోచిరాజిమ్ తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ †అలల్ర్ సేడుక మెన దేముడు తుమ్ క విలువ మెలి రితి దెక
అసెస్. ‘దసిస్ తీరుప్ కెర అసెస్’మెన, అనెన్ జా తీరుప్క ‘సతిత్మ్ చి’మెన కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్మెలె, 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. 7చిజోచికామ్ కబాదల్సేడఅమ్ఎతిక్జిన్ కజోసుకుక్మ్దెతిపొదికతూమ్కిదసబాదల్సేడల్సక
కి జా సుకుక్మ్ దెయెదె. కెఁయఁక మెలె, పబు జలొ యేసు §జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త పరలోకుమ్ చ
దూతల్ తెన్, సుటుట్ నంత ఆగి లగితి రితి జాజోఉతజాజోవయించి గవురుమ్ రుజుజ్ జతి పొదిక ఈంజ
ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె. 8చి దేముడుక నేనల్సక, పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి నే కెరల్సక
సిచచ్ కెరెదె. 9జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, *నాసెనుమ్ తె గెచచ్ నాసెనుమ్ తెయి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ
గెచుచ్ల, చి పబుతె జేఁవ్ గెచుచ్క నెతిరి, జోవయించి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొచి జోచి ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ చి రిసొ జేఁవ్
జోవయింక దెకుక నెతిరి. 10జా కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె మెలె, జో అనెన్ ఉత జెతికయ్ దీసిక. జో జెతిసి
కిచొచ్చి రిసొమెలె,జోక నంపజాజోచి సుదిద్ జాజోచయ్జలసజోతెన్ బెద గవురుమ్ జతిస్ తె గవురుమ్
జతి రిసొ, చి జేఁవ్ జోక దెక ఆచారిమ్ చి సరద్ జతి రిసొ. జోచి రిసొ అమ్ తుమ్ క సంగిలి సాచి తుమ్
నంపజలదు, చి తూమ్ కి ఒతత్ బెదితె.

దెసస్లొనీకచ పవులీంసి పారద్న కెరిల్సి
11జెంకతుమ్ చిరిసొరోజుకపారద్న కెరసుమ్. కిచొచ్మెనమెలె,తుమ్జోచయ్జా,జోచిపరలోకుమ్ చి

రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెన దేముడు తుమ్ క బుకార అసెస్, చి జో తుమ్ క బుకారిల్ కెరిల్స్ క తుమ్ విలువ
జతి రితి కెరుస్. తుమ్ఉచరిల్ కేన్ చెంగిల్కామ్ కి,తుమ్ చినముకుమ్ చి రిసొచిఎతిక్ కామ్ కిజోవయించి

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీలయు’ బారికుల్ 15:22, 16:19, 17:4, పడొత్ కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:19, చి పేతురు రెగిడిల్ 1
నంబర్ ఉతుమ్ 5:12 దెక. † 1:5 1:5బారికుల్ 5:41క దెకిలె,జోవయించినావ్జోవయించికామ్ 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 మదెనె ఈంజేఁవ్ బాదల్ వాట్ తుమ్ క ఆతమ్క డిటుట్ మ్ పూరి కెర తెయార్ కెరయ్.’ యాకోబు 1:2-4 దెక.
§ 1:7 1:7 నెంజిలె ‘జోవయించ ఒగగ్ర్ సెకిచ పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెన్ ఉత జా….’ * 1:9 1:9 నెంజిలె, ‘మొరున్తె’. మెలె,
ఆతమ్మొరున్తె, ఆకర్ చిమొరున్తె. డీసయ్ లిసి 2:11, 20:6, 20:14, 21:8.



2 దెసస్లొనీ 1:12 374 2 దెసస్లొనీ 2:15

ఆతమ్సెకిక జెయియ్మి కెరుస్. 12 తుమ్ ఇండితిస్ తె అమ్ చొ పబు జలొ యేసుచి నావ్ గవురుమ్ జయెదె,
జోవయించి తెడి తూమ్ కి గవురుమ్ జసెత్. దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయయ్ ఈంజ ఎతిక్
జరుగ్ జతి రిసొపారద్న కెరసుమ్.

2
1బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ అనెన్ ఉత జెతిస్ చి రిసొ, జోక నంపజలస ఎతిక్జిన్ జోతె

గెచచ్ జో తెన్ ఎకిక్తె బెదితిస్ చి రిసొ, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన అపెప్ బతిమాలప్ జా సంగితసిమెలె, 2జా
దీసి నే జెతె అగెగ్, అబదుద్ మ్ క, “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె. సివన్ దెకిలయ్, పబుచి కోడు, ఈంజ” మెన కో
జవుస్ కిచొచ్ జవుస్ఆతమ్చి సెకిక సంగిలె, నెంజిలె “దీసిపాఁవఅయ్ లి గె”మెనకేన్జవుస్మానుస్సొంత
సెకిక ఉచర సంగిలె, నెంజిలె “దీసిపాఁవ అయ్ లిమెన అమ్ చి తెన్ ఉతుమ్ తె అయ్ లి”మెన కో జవుస్
సంగిలె,తుమ్ చిమెనుస్తుమ్బమమ్జానాయ్,నంపకెరనాయ్. 3కోయిదసకొడొసంగిలె,తుమ్మోసిమ్
సేడనాయ్. కిచొచ్కమెలె,పబుఅనెన్ జెతికయ్జాదీసినేజతెఅగెగ్,తొలితొ,ఒండిలోకుమ్ చఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ దేముడుక విరోదుమ్జతివెలిల్ బాదజరుగ్ జంక అసెస్. దేముడు సంగిలిన్ఎతిక్క విరోదుమ్జలొ
*పూరివెలిల్ మూరుక్మ్ బుదిద్ జలొసొఈంజలోకుమ్ తెబార్ జంక అసెస్,జోపూరినాసెనుమ్జా గెతొసొ.

4జోవెలొల్ మూరుక్డు కీసి జయెదెమెలె, కేన్ దేముడు మెలొసొక కి కేన్జొకరి వసుత్ వక కి జో విరోదుమ్
కెర, “ఆఁవ్ వెలొల్ ”మెనన, దేముడుచి గుడితెచిముకిక్మ్ జలిటాన్ తె వెస కెర, “ఆఁవ్ దేముడు”మెనన
సంగెదె. 5తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ తిలిపొది కి తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ సంగిలయ్. ఏద కెరుస్ నాయ్ గె?

6జలె, దేముడు సెలవ్ దిలి కాలుమ్ కయ్ జోమూరుక్డు బార్ జంక జయెదె. గని అపెప్ నే బార్ జంక
కిచొచ్ అడుడ్ తయెదె గే తుమ్ జానుస్. 7మదెనె జోమూరుక్డుచి బుదిద్ ఈంజ లోకుమ్ తె జేఁవ్ చి పాపుమ్
లుంక, చోరు తిరీమ్ తిరీమ్ కెరయ్, గని జోక అడుడ్ కెరొసొ అడుడ్ కెరుక ములిలెకయ్, జాబాద ఎదారుద్ మ్
జాపూరిఅలల్ర్ కెరెదె. 8తెదొడ్ కయ్జోమూరుక్డుబార్జాజోవయించికామ్ఎదారుద్ మ్ కెరెదె. గని పబు
జలొయేసు అనెన్ ఉతజా డీసిత్స్ కయ్జొయియ్జోమూరుక్డుచి సెకి గెచచ్వయ్ గెలెదె. చి రితిజోచిచోండి
తెంతొ జెతికయ్ †వాదుకయ్జోవయింకమారయ్ గెలెదె.

9 జో మూరుక్డు జలొసొ కేనె తెంతొ జా తయెదె మెలె, సయ్ తాన్ చి సెకి తెంతొ బార్ జా తయెదె.
అయ్ లె, జో సయ్ తాన్ చి ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ అబదుద్ మ్ చ ‡మాయల్ జత వెలొల్ వెలొల్ కమొ గటిట్ఙ కెర కెర,
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, ‘జేఁవ్ ఆతమ్
గుడిడ్ జతి రితిజామోసిమ్ తె దెరున్ సేడుత్ ’మెనదేముడు సొరప్ కెర తయెదె. 12దసిస్, కో సతిత్మ్ నంప కెరి
నాయ్, గని పాపుమ్ క ఆస జవుల గే, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

పబుక నంపజలస రచచ్నతె గెతిస్ చి
13పబు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి సరద్ నే సంగిలె నెంజె. రోజుక తుమ్ చి

రిసొజోవయింక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, §తుమ్ *రచిచ్ంచుప జంకమెనమొదొల్తెంతొ
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. 14పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి గవురుమ్ తె
తుమ్ బెదితి రిసొ, తుమ్ ఇసి సుదిద్ జంక సతిత్మ్ నంప కెరుక మెన దేముడు తుమ్ క బుకారల్న్. కేన్వాటు
బుకారల్న్ మెలె, అమ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి వాటు. 15జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ, చి
* 2:3 2:3 డీసయ్ లిస్ చి పుసత్కుమ్ తె దసొ మానుస్చి రిసొచ కొడొతె ‘జంతు’ మెన టాలి తెన్ సంగితయ్. డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13
అదయ్యిమ్తెంతొ 17 అదయ్యిమ్ఎద, 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
కోడుచిఅరుద్ మ్ కిఉచరుక జయెదె. ‡ 2:9 2:9డీసయ్ లిసి 12:9,చి 13అదయ్యిమ్దెక. 13:13తెమాయచవెలొల్ వెలొల్ కమొచికోడు

అసెస్. § 2:13 2:13 నెంజిలె, పబుక నంపజతసమొతుత్ మ్ తెతూమ్నొవొజతి రితితొలితొనంపజంకమెనయ్జోనిసానల్ మెనఈంజ

ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ 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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అమ్ చిఅతిత్ దిలిసి ఎతిక్,మెలె,అమ్ఒతత్ తిలిపొదిసికడిల్సి కి ఇనెన్ తెంతొఉతుమ్ రెగడ్ సికడిల్సి కి,తుమ్
డిటుట్ మ్ దెరన, జయి రితి ఇండ.

దెసస్లొనీకచ రిసొ పవులీంసిపారద్న
16పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ , అనెన్ అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడు జోవయించి దయక అమ్ క పేమ

తా, కెఁయఁక తెఁయఁక తిలిదయిరిమ్దెతిపరలోకుమ్ తెగెచచ్ జితిదయిరిమ్కిఅమ్ఎతిక్జిన్ కదాఅసిత్.
17 జలె, ‘తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ క జోవయించి ఆతమ్కచి దయిరిమ్ కెరె తా తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక సతిత్మ్
ఇండితి రితి సతిత్మ్ లటట్బిత్ రితి తుమ్ క డిటుట్ మ్ నిదానుమ్ కెరె తతుత్ ’మెన అమ్పారద్న కెరసుమ్.

3
అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర

1 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, బావుడుల్ . పబుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ తె సూనయ్ తికయ్జా కీసి తుమ్ తె
పలితుమ్దెరిల్ గే,అమ్ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిసి కి అడుడ్ నెంతె జీన పలితుమ్దెరె తవుస్మెన
అమ్ చి రిసొతూమ్పారద్న కెర. 2బుదిద్ నెంజిల కుసిస్దుమ్ చమానుస్ల్ కెర అలల్ర్ తెంతొఅమ్రచిచ్ంచుప
జతి రితి తుమ్పారద్న కెర. సగుమ్ జిన్ పబుక నంప కెరి నాయ్, గెద.

3పబు, నముకుమ్ జలొసొ, చితుమ్ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తతి రితిజోసెకి దెయెదె, చి సయ్ తాన్ కెరయ్ త
అలల్ర్ తుమ్ క నే లయితి రితిజొయియ్ అడుడ్ దెయెదె. 4తుమ్ చి రిసొ ‘అమ్సంగిల్ రితి నిదానుమ్ కెరతి,
నిదానుమ్ కెరె తవుల’మెన పబుచి తెడి దయిరిమ్తెన్ అసుస్మ్. 5జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్ కెరి
రితి, దేముడుచి పేమ కీసుత్ పుతుత్ స్ చి నిదానుమ్, తుమ్ చి పెటిట్ పబు దెవుసు.

కామ్ కెర కెర జితిస్ చి రిసొ
6బావుడుల్ , పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్ మెలె, పబుక

నంపజలొ కేన్ బావొ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె బదుద్ కుమ్ జా జితయ్ గే, ‘నిదానుమ్ తెన్ కామ్ కెర కెర జియ’
మెన అమ్ సంగిలిసి పిటట్వన్ తయ్. దసొచొక తుమ్ దూరి తా. 7ఆమ్ కెరి రితి తుమ్ దెక సికిలె చెంగిలి
మెన తుమ్ సొంత జానుస్. తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది బదుద్ కుమ్ జము నాయ్. 8చి డబుబ్ల్ నే దెతె
కచిఅనిన్మ్ కమొనాయ్, గని కకక్ బోద నే కెరి రిసొ, సెమసేడసేడరాతిమెదెద్నె *సొంతకామ్ 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, దసిస్సొంతకామ్ కెర కెరయ్జిలమ్. 10 కిచొచ్కమెలె, “కోకామ్ కెరెనాయ్గే, కవుస్
కి నాయ్” మెన ఆడ దిలమ్. 11తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసుమ్ మెలె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ బదుద్ కుమ్ జా
కామ్నే కెరె,ఆరి బుల బుల వేరమానుస్ల్ చికామ్పిటట్య్ తతిమెన సూన అసుస్మ్. 12దసమానుస్ల్ 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. 13బావుడుల్ , చెంగిల్ కామ్ క
జెతిసి ఎతిక్ కెరుక తుమ్ బదుద్ కుమ్ జానాయ్.

14ఈంజ ఉతుమ్ తె అమ్ సంగిల్ రితి కో కెరె నాయ్ గే, ‘జోవయింక బుదిద్ జెతికయ్ రితి గడియలాజ్
జవుస్’ మెన, జో కొనొస్ గే తుమ్ దెక చి జోవయింక జా మదెనె తుమ్ తె బెదవన నాయ్. 15జోవయింక
విరోదుమ్ దెక నాయ్, గని జోవయింక ‘కీసుత్ చి తెడి బావొ జయెదె’ మెన, జోవయింక బుదిద్ జెతె ఎదక
జోవయించిపూచిజో కెరి రితి జోవయింక సికడ.

ఆకర్ చిపారద్న
16సేంతుమ్దెతొపబుసొంతతుమ్ చిపెటిట్ జోవయించిసేంతుమ్పూరిదెతెతవుస్. తుమ్ఎతిక్జిన్ 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.
* 3:8 3:8 పవులు టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్ కెరెదె.
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18అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ క ఎతిక్జిన్ తెన్ తవుస్!
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తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2యేసుకీసుత్ చి రిసొఅంచితెసిక నంపజానిదానుమ్జాఅంచొపుతుత్ జలొ రితొపేమతిలొతిమోతిక

జో *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 జలొయేసు ఆడ దా అసిత్.
§అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ చి దయ కనాక్రుమ్ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి

తవుస్!
సగుమ్ జిన్ వేర కోడు సికడిత్స్ చి రిసొ

3ఆఁవ్మాసిదోనియ 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 తిరితితుయిఎపెసుపటున్మ్ తెతాజోవయింకఆడదాకెరు”మెలయ్. ఆఁవ్అనెన్దసిస్సంగితసి.
4మానుస్ల్ కవి ఉచరల్ రితయ్ మతెత్లివొ, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ, పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి
రిసొచ మతెత్లివొచ, కొడొచి ఉపిప్రి కొడొచ తగులు ఉచరె తతత్తి. జా కామ్ క నెంజె. దసచచి రిసొ ఉచరె
తిలె,ఆరి సతిత్మ్నెంజిలిస్ కి ఒతత్ బెద తయెదె,చిఆరిలటట్బెత్ తవుల,చిముకిక్మ్ క దేముడు దిలికామ్ క
అడుడ్ కెరెదె. జోవయించి కామ్ జరుగ్ కెరిస్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్మెలె,యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమీ.

5ఈంజ ఆడ అమ్ కిచొచ్క దెతసుమ్ మెలె, జేఁవ్మానుస్ల్ కెరి రితి తగుల్ కెరయ్ తి రితి నాయ్, గని
తుమ్ చిఉపిప్ర్ చిపేమయ్ చి రిసొ. ఈంజఅమ్ చిపేమకిచొచ్మాయచినెంజె. అంచిపెటిట్చి సతిత్మ్ కయ్,
‘సతిత్మ్ కెరసుమ్’ మెన జాన్ తి దయిరిమ్ జయి, చి కిచొచ్ మాయ నెంజిలి అమ్ చి నముకుమ్ కయ్ చి
పేమయ్ఈంజ. 6సగుమ్ జిన్మానుస్ల్, వేర బుదుద్ ల్ తె బెదిత కామ్ క నెంజిల కొడొ లటట్బిత్స్ తె అలవాట్
జా దసితె గెచచ్ మారుస్ప జా అసిత్. 7 ‘దేముడుచ ఆగన్ల్ సికడత్స ఆమ్’ మెనంతతి, గని జేఁవ్ సొంత
సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ నేన్ తి, చి ‘ఈంజేఁవ్ జేఁవ్ కొడొచ ఆగన్ల్ చ అరద్ల్ ఇసి దసిస్’ మెన జేఁవ్ సంగిలే కి,
జేఁవ్ అరద్ల్ జేఁవ్ కి నేన్ తి.

8 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి అరుద్ మ్ సరిగా నాయిమ్ తెన్ సికడెత్ తిలె చెంగిలి మెన అమ్
జానుమ్. 9 గని తుమ్ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఉచర మెలె, సతిత్మ్ ఇండిత మానుస్ల్ చి రిసొ నాయ్, గని
దేముడుపూరుగ్ మ్తెంతొఆగన్ల్దాఅసెస్మెలె,ఆగన్ల్తెన్బెదితిబుదిద్ నెంజిలచిసొంతఇసుట్ మ్అయ్ లి
రితి ఇండితసచి రిసొ, దేముడుక విరోదుమ్ జలి రితి ఇండితస చి పాపుమ్ సుదల్ చి రిసొ, దేముడుచి
సుదిద్ బుదిద్ నెంజిలస చి జోవయింక ఆఁసత్సచి రిసొ ఆగన్ల్ దా అసెస్. అనెన్ కచి రిసొ మెలె, అబబ్దింసిక
జవుస్, అయయ్అబొబ్ అతయ్ కెరసచి రిసొ, కేన్ మానుస్క జవుస్ అతయ్ కెరసచి రిసొ, 10 లంజెబుదిద్
ఇండితసచి రిసొ, మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదలీ లంజెకమొ కెరసచి రిసొ, మానుస్ల్ క దెర లాబుమ్
కెరంతసచి రిసొ కి, అబదుద్ మ్ బుదిద్ ఇండితస చి అబదుద్ మ్ సాచి సంగితసచి రిసొ కి, మెనయ్ దేముడు
ఆగన్ల్ దా అసెస్. అనెన్, జో దేముడు సికడిత్స్ తె కిచొచ్ బుదిద్ జలెకి బెదె నాయ్ గే, జా ఎతిక్చి రిసొ జో

* 1:1-2 1:1-2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె చి అంచయ్ జల మానుస్ల్ 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 చిరాజిమ్ తెబెదయ్ లిస్ చి రిసొచి కబుర్. ‡ 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్ తెఅమ్బెదితివాటు
జలొ కీసుత్ యేసు; యోహాను 14:4, 6; ఆడ దా అసిత్. పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి వాటు కీసుత్ చి రిసొ జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్ అసెస్,
జొయియ్ అమ్ క దొరుక్ జలి దయిరిమ్.’ § 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్ క అబొబ్ జలొ….’
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ఆగన్ల్ దా అసెస్. 11దేముడు సికడిత్సి కేనె ముకిక్మ్ క డీసత్య్మెలె, అంక ‘సూనవు’మెన పరలోకుమ్ చి
సంతోసుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
తెయి డీసత్య్.

దేముడు పవులుక దయ కెరల్న్
12 ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె అంక బుకారొల్ అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క అంచి సరద్ ఆఁవ్

సంగితసి. అంక ‘నిదానుమ్ కెరెదె’ మెన అంక నంప కెరిల్ రితి, ఆఁవ్ జోవయించి సేవ కెరుక ఆఁవ్ విలువ
తిలి రితి జో దెక, అంక నిసాన ఈంజ సేవక దొరుక్ జలి సెకి ఎతిక్ జో దా అసెస్. 13అగెగ్, జలె, జోవయింక
‘దేముడు నెంజె’ 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, 14అనెన్, అమ్ చొ దేముడు పబుచి ఎదివాట్
దయక యేసుకీసుత్ క నంపజతసకయ్ దొరుక్ జతి నముకుమ్ పేమయ్ అంచి పెటిట్ జెరమ్య్ లన్. 15 కేన్
కోడుచి సతిత్మ్ కచితుమ్జోదసిస్ కెరిల్సి దెకయ్ తయ్మెలె, ‘పాపుమ్సుదల్ కయ్రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయి
యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలన్’ మెలిసి. ఆఁవ్ కి పూరి పాపుమ్ చొ, ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్
ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చొ. 16 గని జో దేముడు కిచొచ్చి రిసొ అంచి ఉపిప్రి జోవయించి దయ తిలన్ మెలె, ఆఁవ్
పూరిపాపుమ్ చొ కెరల్ అలల్ర్ జో ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరిస్ తెన్ జోవయించి పేమపూరి రుజుజ్ జంకయ్.
దసిస్,జో నిసానల్సతె కో అంక దెకిలె, ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దేమెన దయిరిమ్జా
నంపజవుల. 17ఎతిక్ ఉగలు ఏలుప కెరొ రానొ జలొ నేమొరొ, నే డీసొత్ ఎకిక్ దేముడుక ఉగల్ చి ఉపిప్రి
ఉగల్ క పరలోకుమ్ చి గవురుమ్,మరియాద కలుగు జవుస్! ఆమేన్.

తిమోతిక పవులు దిలిసి ఆడ
18 తిమోతి, అంచొ పుతుత్ స్, కిచొచ్ ఆడ తుక దెతసి మెలె, కిచొచ్ కామ్ తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దెతసి

మెలె, తుక ‘అంచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ చి రిసొ బులుత్ ’ మెన జా దీసి జోవయించ కబురుల్ సంగితసచి
అతిత్ దేముడు సంగిలిసి తుయి జరుగ్ కెరు. పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి ఆతమ్యుదుద్ మ్ తె జా దీస్ చ జో సంగిల
కొడొ తుక ఆతమ్అయ్ దల్ జతు; జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ వేర బుదుద్ ల్ చి ఉపిప్రి జీన్ తి రితి 19 చి
సతిత్మ్ క నిదానుమ్తా,పాపుమ్నేఇండితె, ‘చెంగిల్’మెనతుయిజానిల్సిపూరిమెనుస్ నిదానుమ్ కెరయ్
దయిరిమ్ తెన్ పబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్ జిన్, జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్ జానిల్సి నెస ముల కెర, జేఁవ్
అగెగ్ ఒపప్న తిలి నముకుమ్ జెఁవివ్ పాడ్ కెరన గెల అసిత్. 20జోవయింతె కొనస్ మెలె, హ మె యును చి
అలెకస్ందు. దసిస్ కెర, దేముడుచి మరియాద కడ అసిత్. ‘దసిస్ పాపుమ్ముల సికుక్తు’ మెనయ్, జేఁవ్
సిచచ్ జతి రితి జోవయింక కీసుత్ చి నావ్ తెన్ సయ్ తాన్ చి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దా అసిస్.

2
దాక్ వెలొల్ చి రిసొ సంగుమ్ చపారద్న కెరిస్ చి రిసొచి కోడు

1తొలితొ తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ పారద్న కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ ఏక్ కోడు ఆఁవ్ బతిమాలప్
జా సంగితసిమెలె,దాకువెలొల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ,జోవయింక కామ్ క జెతిసి దొరుక్ జతి రితి తుమ్పారద్నల్
కెర. జోవయింక పబు తోడు తతి రితిపారద్నల్ కెర, చి పబు కెరల్ దయ కమొచి రిసొ కిజోవయింక తుమ్ చి
సరద్ సంగ. 2అనెన్ కిచొచ్ మెలె, దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ అమ్ క చెంగిల్ దెకుత్
మెనయ్తుమ్పారద్న కెర. అమ్ ఎతిక్జిన్ అలల్ర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ జింక జయెదె, అడుడ్ నెంతె పబుక
బకి కెరుక జయెదె, చిమరియాద తెన్ జిమ్ దె.

ఎతిక్జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జతు మెన పబుచి ఉదెద్సుమ్
3దసిస్పారద్న కెరెల్ చెంగిలి,అనెన్ ‘చెంగిలి’మెనఅమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొదేముడు ఒపప్న్ తయ్.

4 కిచొచ్క మెలె, ‘సతిత్మ్ జాన్ తు! రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ జోవయించి
ఉదెద్సుమ్. 5 కిచొచ్ సతిత్మ్ జాన్ తు మెన ఇసుట్ మ్ జతయ్ మెలె, జో ఎకిక్లొయి దేముడు జలిసి, చి
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జోవయింక చి మానుస్ల్ క మదెనె జతొసొ ఎకిక్లొయి తిలిసి, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొజలొ కీసుత్ జలొయేసుయి. అనెన్య్ కిచొచ్ సతిత్మ్ జేఁవ్జానుకజోవయించి ఇసుట్ మ్మెలె, 6జోకెరిల్
ముకిక్మ్ కామ్. మెలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్ ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్
సంగితి అవ్ కాసుమ్ తవుస్’ మెనయ్ జోవయించి సొంత జీవ్ దామొర గెచచ్, అమ్ క సయ్ తాన్ తెంతొ
జో నెతొవ గెలిసి. ఈంజయ్కోడుచి సతిత్మ్ సరిగా సమయుమ్ దేముడు అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లొ.

7 దసిస్, “తుయి అంచొ బారికి జా అంచి అదికారుమ్ తెన్యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్జిన్ క, మానుస్ల్ తె
గో, చిజోవయింక సుబుమ్ కబుర్ సూనవబోదన కెరు”మెనయ్పబు అదికారుమ్దాఅంక తెదవ అసెస్.
కో జవుస్ వేర సంగిలె, తుమ్ నంప కెర నాయ్. ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి.

పబుక కీసి మరియాద దెంక గే
8పారద్నల్ చి రిసొజలె,అంచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్మెలె,తుమ్ కేన్బెదజెతిపొదిమునుస్బోదలీపారద్న 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 . 12పారద్నక బెద జెతస కేన్ తేర్ బోద కి బోదన కెరుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, మునుస్బోదల్ చి
ఉపిప్రి అదికారుమ్ జేఁవ్ ఆననుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, తుకెల్ తంకయ్. 13 ఆదాము మెలొ మునుస్బోదక
దేముడుతొలితొజెరమ్య్ లన్. పడొత్ కయ్తేరిస్ జలిహవవ్క జెరమ్య్ లన్. 14పడొత్ , సయ్ తాన్ చిఅతిత్ తొలితొ
మోసిమ్జలొసొఆదామునెంజె,హవవ్మెలిజాతేర్ బోదసయ్ తాన్ చికోడుసూనపూరిమోసిమ్జాగెచచ్,
దేముడుచిసెలవ్ కోడు పిటట్వతొలితొపొరపాట్జలి. 15ఒతత్ తెంతొ, కసట్ల్నొపుప్ల్తెన్తేర్ బోదల్,బోదల్
పాయికమెన దేముడు దాఅసెస్. గని జేఁవ్ కసట్ల్ జలెకి, కేన్ తేర్ బోద పబుక నంపజా నిదానుమ్తాపేమ
తెన్ ఇండ, వేర బుదుద్ ల్ నెంతె, పబుచి సుదిద్ తెన్ సతిత్మ్ తెన్ ఇండెదె, జయియ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

3
కీసొమానుస్ సంగుమ్ చొపాసట్ర్ జంక

1 ‘పబుచి కోడు’ మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్ తుమ్ దెరనుక మెలె, సంగుమ్ క పాసట్ర్ జంక కో ఉచరయ్,
చెంగిల్ కామ్ఉచరయ్.

2జలె,పాసట్ర్ జతొసొ కీసొమానుస్ తంక మెలె,జోవయింక ‘సతిత్మ్ చొమానుస్’మెన ఎతిక్జిన్ చినితి
రితిజోతంక. జోవయింక ఎకిక్లి తేరిస్ తంక, *కిచొచ్తె కి నిదానుమ్బుదిద్ ఇండితొసొజోతంక, బుదిద్ సుదొ
జో జంక, †జో ఇండితిస్ క వేర మానుస్ల్ చి మరియాద నే కడొత్సొ, వేర తెంతొ జెతమానుస్ల్ క మరియాద
కెరొసొజా, జోవయింక అనిన్మ్ గే టాన్ గే దెంక, చి తెలివి తెన్ బోదన కెరొసొ జో తంక. 3సూర్ పితోసొ,
బేగి కోపుమ్ జతొసొపోని,మెతత్నమానుస్ కావలె. గగొగ్ ల్ జతొసొపోని, డబుబ్ల్ ఆస జతొసొపోని.

4 జోవయించి సొంత గేరుక జో బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక, చి జో సంగిలి కోడు జేఁవ్ సూన్ తి రితి,
జోవయించి అనెన్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ మరియాద దెకిత్ రితి, జోవయించ బోదల్ క జో సికడుక. 5 కిచొచ్క
మెలె, జోవయించి సొంత గేర్ క బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక జో నేనెల్, దేముడుచి సంగుమ్ చమానుస్ల్ క కీసి
దెకెదె!

6 నొవర్ క నంపజలొసొ పాసట్ర్ జంక బెదె నాయ్. దసిస్ అదికారుమ్ నొవర్ క నంపజలొసొక దిలె,
గవురుమ్ క పులెదె. ‡సయ్ తాన్ మొదొల్ క దసిస్ పులిలన్, చి జో సిచచ్ జంక అసెస్. జలె, జో మానుస్

* 3:2 3:2 గీకు బాస చి జా కోడుతె సూరు గట పితిస్ ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, వేర కమొ ఎతిక్తె ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి,
తయెదె. † 3:2 3:2 నెంజిలె ‘పబుచి గవురుమ్దెకయ్ తిసుదిద్ తెన్ తతొసొతంక’. ‡ 3:6 3:6తొలితొసయ్ తాన్దూతజాతిలన్.
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దసిస్ పులిలె, జో కి జా సిచచ్ సేడుక జయెదె. 7పాసట్ర్ జతొసొక వేరమానుస్ల్ ‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన
చినితి రితి జో ఇండుక. నెంజిలె, §జోవయించిమరియాద గెలె, ‘జీనల్య్’మెన సయ్ తాన్ సరద్ జయెదె.

సంగుమ్ చి వెలెల్లమానుస్ల్ కీస్ తంక
8 సంగుమ్ చి సేవ కెర అనెన్ వెలొల్ జతస కి దసిస్ మరియాద ఆనన్ తి సుదిద్ ఇండితస తంక. కిచొచ్

మాయబుదిద్ నెంజిలస జేఁవ్ తంక. మాయకొడొ లటట్బత్స పోని. సూర్ నే పితోసొ, డబుబ్ల్ ఆస తిలస
పోని. 9జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్మాయనెంతె పబు సికడిల్సి, చి పబుక నంప కెర ఎతిక్జిన్ క రచచ్న దొరుక్
జతయ్ చి రిసొచి జో బార్ కెరిల్ గుటుట్ , పూరి నిదానుమ్ జేఁవ్ నంపజా తంక. 10జా సేవక జోవయింక నే
నిసానెల్, జా కామ్ నే దెతె అగెగ్, జేఁవ్ నంపజా నిదానుమ్ తతిసి జేఁవ్ ఇండితిసి సరిగా పరిచచ్ జా రుజుజ్
డీసుక. జోవయింక ‘నిజుమినంపజా సతిత్మ్ ఇండితతి’మెన రుజుజ్ అయ్ లె,జాసేవతె 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 జల
మానుస్ల్ జతు.

12 జలె, జా సేవ కెర మునుస్బోదల్ అనెన్ కీస మానుస్ల్ తంక మెలె, ఎకిక్ తెరిన్ తెన్ తంక, పడొత్
జోవయించ బోదల్ క జోవయించి గేర్ క చెంగిల్ ఏలుప కెరస జా తతుత్ . 13 కిచొచ్క మెలె, కో దసస్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ రిత జా సంగుమ్ చి సేవ నముకుమ్ తెన్ నిదానుమ్ కెరుల గే, మానుస్ల్ జోవయింక గవురుమ్
దెకుల, అనెన్ యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెరుక ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ జవుల, అనెన్,
జా సుబుమ్ కబుర్ క ‘సతిత్మ్’మెనమానుస్ల్ దయిరిమ్ జవుల.

పారద్నక బెద జెతిపొది కీసి తంక
14-15తుమ్ చితెబేబేగిగెచుచ్కఅంకఇసుట్ మ్, గని ‘ఏక్వేలఆఁవ్ఆలిస్మ్జాగెలె,పబుచికుటుంబుమ్

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.

16దేముడుచి గుటుట్ కో అగెగ్ నేనెల్ కి, అపెప్ జానయ్జా గుటుట్ కెదిద్ ముకిక్మ్ చిమెలె,
“జోఈంజలోకుమ్ తెమానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లన్, చి
జోవయింక ‘అసెస్’మెనమానుస్ల్ క రుజుజ్ అయ్ లి.
జోవయించి ఆతమ్సెకిక ‘నిజుమి దేముడుచొ
పుతుత్ సి జయెదె’మెనయ్ రుజుజ్ అయ్ లి.
పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి జోవయింక దెకితె తిల.
ఒండి లోకుమ్ చ దేసిమ్ లుతె జోవయించి రిసొ సూనయ్జతయ్.
ఈంజలోకుమ్ తెచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజఁయి అసిత్.
ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జఁయి అసెస్”
మెన ఒపప్న అసుస్మ్ గెద. జానిజుమ్.

4
తిమోతిక దెతి బోదన

1 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ ఏక్ కోడు కచితుమ్ సంగితయ్ మెలె, పడొత్ క సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ పిటట్వన, మోసిమ్ కెర ఆతమ్ల్ క చి బూతల్ సికడత్స్ క సూనుల. 2 కీసి దసిస్మోసిమ్
జవుల మెలె, కిచొచ్ చెంగిల్ గే పాపుమ్ గే చినితి సెకి పిటట్వనల్ మానుస్ల్ ‘సతిత్మ్’ మెన జోవయింక
అబదుద్ మ్ సంగుల. 3 ‘పెండిల్ జంక గారు’ మెనుల, అనెన్, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ‘జా కంక గారు’ మెన

§ 3:7 3:7 అనెన్య్ సంగుమ్ చిమరియాద కి గెచెచ్దె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి మరియాద కి గెలి రితి డీసెదె.
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దస అబదుద్ మ్ చమానుస్ల్ సికడుల; ‘సరద్ తెన్ కతు’ మెనయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జెరమ్వ
జోవయింక నంపజా సతిత్మ్జాన్ 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 కతొసొజోవయింక పారద్న కెరిల్ రిసొ కి జా వసుత్ వ సుదిద్ అసెస్.

6 జలె, ఒతత్చ నంపజలసక తుయి ఈంజ ఎతిక్ సికడెల్, కీసుత్ జతొ యేసుక చెంగిలొ సేవ కెరొసొ జసెత్.
అనెన్, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి బోదన, సరిగచి బోదన, తుయి అపెప్క నిదానుమ్ ఇండిలి సతిత్మి
తుచి పెటిట్ పలితుమ్ దెరెదె. 7మానుస్ల్ 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 ‘పబుచికోడు,ఈంజ’మెనకచితుమ్దెరను. 10కిచొచ్కమెలె,అమ్ఆతమ్క పబుకపూరి
నిదానుమ్జా ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతి రిసొ కిచొచ్క బదుద్ కుమ్ నే జతె సెమల్ కెరనిల్ రితి ఒతత్ అసుస్మ్మెలె,
జీవ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్తిఁయఅసుస్మ్. జొయియ్ ఎతిక్జిన్ క రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, అనెన్ ముకిక్మ్ క జోవయింక నంపజలసకయ్.

11ఈంజబోదనఎతిక్చకొడొతుయిఅదికారుమ్తెన్సికడెత్ తా. 12తుయిఉబెడొరితొదాక్జలెకి,తుక
జేఁవ్ నిసాక్రుమ్ నే దెకితె తుక దెక సికిత్ రితి తుయి పేమ తా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క డిటుట్ మ్
నిదానుమ్తా, పబుచి సుదిద్ తా, చెంగిల్ లటట్బెత్ తా, సతిత్మ్ ఇండితెతా. తుయిదసిస్ జలె, తుక దెక జేఁవ్
కి సికుల.

13ఆఁవ్జెతెఎదకసంగుమ్ తెదేముడుచికొడొసదు కెరెతా,బుదిద్ సికడెత్ తా,చిబోదన కెరెతా. 14పడొత్ ,
జాసుటుట్ ,పబుచిసంగుమ్ చవెలొల్ మానుస్ల్ చిసబతెతిలసతుక †బోడిచడపారద్న కెరికయ్,జోవయించ
కబురుల్ సంగితొఎకిక్లొచిఅతిత్ దేముడుతుచి రిసొకోడుసంగిలన్. జోదేముడుతెదొడిదిలివరుమ్తుయి
పాడ్ కెరు నాయ్; నిదానుమ్వాడిక కెరె తా.

15 జలె, తుచి పూచి తిలి ఈంజ ఎతిక్ తుయి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ కెరె తా, చి తుక ‘ఆతమ్క వడడ్
అసెస్, డిటుట్ మ్ అసెస్, జోవయింక నంప కెరుక జయెదె’ మెన ఎతిక్జిన్ చినుల. 16తుయిజాగర దెకను.
తుయి కిచొచ్ సికడెత్ గే సరిగా ఉచర, సికక్డు. జా బోదన సరిగా నిదానుమ్ సికడెత్ తా. కిచొచ్క మెలె, జా
సుబుమ్ కబుర్ తెయితుచి రచచ్న కి, సూన్ తసచి రచచ్న కి.

5
వేర వేరమానుస్ల్ క కీసి దెకుక గే సంగిలిసి

1 కేన్ జవుస్ మంతొమానుస్ల్ క కిచొచ్ జవుస్ కెర తిలె సరి కెర గని, జోవయింక గోల కెర నాయ్. గని
అబొబ్ద్ క కీసి మరియాద తెన్ సంగుక జయెదె, పేమ తెన్ జోమానుస్ల్ క సంగు. ఉబెడల్ క ‘అనొన్బావొ’
మెలి రితి దెక. 2మంతివొ తేర్ బోదల్ క ‘అయయ్’ మెలి రితి దెక, ఉబెడివొక ‘బేని’ మెలి రితి పూరి సుదిద్
తిలి మెనుస్ తెన్ దెక.

3మాలఙ్ 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,
జెఁవివ్ముకిక్మ్ కజోవయించిసొంతమానుస్ల్ క దెకితిపూచికెరనుక సికుక్తు,అయయ్సిఁసిపాయిలిసెమ
నెతొయిలి రితి. ‘దసిస్ కెరుక చెంగిలి’మెన దేముడు సంగితయ్. 5 గని కో నిజుమ్ రండెలిజా,జాక కోయి
మానుస్ తోడు నెంజిలె, దేముడుక ‘జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరుస్’ మెన, జామానుస్ రాతి మెదెద్నె జోవయింక
పారద్న కెరె తయెదె. జోతెన్తోడ్ నఙితె తయెదె. 6 గని వేర బుదుద్ ల్ చి జలె, జేఁవ్ చి ఆసల్ కయ్ సుకుమ్

* 4:8 4:8 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 9:24-27 దెక. † 4:14 4:14 1:8, చి తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:6
దెక.
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తెన్ జిలె కి, దసిస్ జలె జితె పొది ఆతమ్క మొరిల్ రితి జా తయెదె. 7 జలె, రండెల్ మానుస్ల్ చి మరియాద
నే గెతి రితి జేఁవ్ జితి రిసొ, ఇసి ఆడ దేసు. 8కో జలెకు జోవయించసొంతమానుస్ల్ క, అనెన్ ముకిక్మ్ క
సొంత కుటుంబుమ్ క చెంగిల్ దెకె నాయ్ గే, పోసె నాయ్ గే, జో మానుస్ పబుక నే నంపజలి రితి జా,
నంపనెంజిలొసొచి కంటపాపుమ్ చొ జయెదె.

9 కేన్ రండెల్మానుస్చి వయసు అరవయ్వెరుస్ల్ క తొకిక్ నెంజిలె,జాఎకిక్లొక పెండిల్ జా తిలిసి జలె,
సంగుమ్ చి సేవ కెరసతె జాక టీఁవడుక జయెదె. 10 గని జాక కీసి మానుస్ మెన ఎతిక్జిన్ జానుక మెలె,
కనాక్రుమ్ దెకితి మానుస్ జా తంక, జేఁవ్ చి బోదల్ క చెంగిల్ పోస తంక, వేర తెంతొ అయ్ ల మానుస్ల్ క
మరియాదకెరతతెతంక,గోత్అయ్ లనముకుమ్జలవెలెల్లమానుస్ల్ క చటొట్ దోవతంక,బాదల్తిలసక
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. 13పడొత్ , రండెల్ జల ఉబెడిఒ రితసక ఎతిక్ తోడు దిలె, బదుద్ కుమ్ జా పేడివొ పేడివొ బుల
బుల,సొండెల్ కొడొ సికుల. వేరమానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమిజాజోవయించికామ్పిటట్వుల, నెంజిల కొడొ
లటట్బుల. 14జాకయ్,తొకిక్ వయసుచ రండెలివొ అనెన్ పెండిల్ బోదల్పాయజోవయించి గేర్ తిలిసి ఎతిక్
చెంగిల్దెకుత్,చిజోవయించిరిసొఅమ్కోసయ్ తాన్ చమానుస్ల్అమ్ క నింద కెరుకవాట్తయెనాయ్.
15 రండెల్ జల ఉబెడిఒ సగుమ్ జిన్ పబుచి సేవముల దా సయ్ తాన్ సికడిత్ బుదిద్తె గెచచ్ అసిత్.

రండెల్మానుస్ల్ క కో దెకుక
16జలె, పబుక నంపజలి కేన్మానుస్చమానుస్ల్ తె రండెల్మానుస్ల్ అసిత్ జలె,జానంపజలిమానుస్

జోవయింకదెకితెతవుస్. జేఁవ్ చయ్రండెలివొకసంగుమ్పోసుకపోని. చిఎదగ్రెతోడ్నెంజిలరండెలివొక
తోడు కెరి డబుబ్ల్ సేంసడ జోవయింకయ్ తోడ్ దెతె. 17 పబుచి సంగుమ్ చి సేవ కెర వెలొల్ మానుస్తె
కో చెంగిల్ ఏలుప కెరతి, ముకిక్మ్ క జోవయింతె కో నిదానుమ్ బోదన కెరతి బుదిద్ సికడత్తి, వేర వెలొల్
మానుస్ల్ క చి కంటజోవయింక పెజల్ ఒగగ్ర్ విలువ దెక అనెన్య్తోడు దెతు. 18 కిచొచ్కమెలె, దేముడుచి
కోడుమోసేచి అతిత్ రెగిడిల్స్ తె కిచొచ్ మెన ఏక్ టాలి ఉచరుక జయెదెమెలె,
*“కెలెన్ గిడడ్ల్దాన్సుఁదయ్ తెపొదిసుఁదయ్ తబెయిలల్ కమూంతిబందుక నెంజె. పోన”పడొత్ , †“కామ్

కెరొసొజోవయించి జతమ్ నఙనుక నాయిమ్”మెన సంగిలి కోడుచి అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన.
19 సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కకక్ జవుస్ కో జలెకు కిచొచ్ జవుస్ నింద కెర తిలె, దొగుల తీగల్

సాచుల్ చిసాచిసూనెల్కయ్,జాసాచిబెదిలెకయ్,జానిందసూన్ తిరితివిలువదెకు. 20గనికోసంగుమ్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ పొరపాట్ జసెత్ తతత్తి గే, సంగుమ్ చ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ జోవయింక తీరుప్ సంగు, చి దెక
తా తిలమానుస్ల్ 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 నాయ్ అనెన్ కకక్ మొకమాటుమ్ నే దెకితె తీరుప్
కెరు.

22పడొత్ , బమమ్ తెన్ కకక్ బోడి చడ పబుచి కామ్ క అదికారుమ్ దేసు నాయ్. చెంగిలొ నెంజిలొమానుస్క
దసిస్ అదికారుమ్ దిలె, జోవయించి పాపుమ్ తె తుయి బెదిల్ రితి జయెదె. అనెన్ మానుస్ల్ చి పాపుమ్ తె
తుయి బెదు నాయ్. దసితె దెరున్ నే సేడెత్, పబుచి సుదిద్ తెన్ తా.

23పడొత్ , సుదిద్ కావలెమెనతుయిరితిపానిపితసి, కిచొచ్గె. గనిఅపెప్ తెంతొతుచి పెటిట్చిబాదచితుచి
ఆఁగ్ చ అనెన్ బాదల్ చి రిసొ ఓసుత్ మెన ఇదిల్ దాచ రసుస్మ్ పి.

24జలె, తీరుప్ కెరిస్ చి రిసొఅనెన్ కిచొచ్ మెలె, బమమ్ తెన్ తీరుప్ కెరు నాయ్. సగుమ్ జిన్పాపుమ్ కెరిసి
సొసుట్ మ్ డీసత్య్, చి రుజుజ్ కెరుక జతయ్. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ కెరి పాపుమ్ లుంక తా, ఎకిక్ పడొత్ కయ్

* 5:18 5:18 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. † 5:18 5:18 లూకా 10:7.
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డీసెదె. 25 దసిస్ కి, సతిత్మ్ కమొసొసుట్ మ్ డీసుల, గనిమొదొల్ కయ్ నే డీసిలెకి, ఎలల్కాలుమ్ లుంకడుక
నెంజె.

6
ఎజొమానుల్ క గొతిమానుస్ల్, గొతిమానుస్ల్ క ఎజొమానుల్ కీసి దెకుక గే సంగిలిసి

1 కో నంపజల గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ గే, జోవయించ ఎజొమానుల్ క గవురుమ్ దెకితె తతుత్ , చి జేఁవ్
ఇండితి బుదిద్చి రిసొ పబుచి నావ్ క జవుస్ జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ జవుస్ కో నిసాక్రుమ్ ఉచరుక
నాయ్. 2 జేఁవ్ గొతి మానుస్ల్ తె కచ ఎజొమానుల్ నంపజల జవుల గే, *అమ్ చ ఎజొమానుల్ ఆము ఎకిక్
రిత జలమ్ గేమెనఉచరుక 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
3జలె, పబు జలొయేసుకీసుత్ చ చెంగిల్ కెర బుదిద్ కొడొక చిజోవయింతెన్బెదితిసుదిద్బోదనక కో నెస కెర

వేరసికడెల్, 4గవురుమ్ కజానిమెననెల్ కి,జోకిచొచ్య్నేనె. పబుచిసరద్బుదిద్ జోవయించిపెటిట్ నెంజిలిరిసొ,
ఆరిచ కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ తెలివి తెన్ బెదవ జుజయ్ తి ఆసయి తెన్ జోమానుస్ తయెదె. కొడొ తెన్ దసిస్
జుజయ్ తిసి, చి దసిస్చిక జటుల్ జతిసి, జలె, కిచొచ్ పలితుమ్ దెరయ్మెలె, గోసల్, టంటలుల్ , దూసెనల్,
ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ అనామ్నల్ జతిసి, 5 నే కుటిట్త తగులు, దసయ్ బాదల్. దసయ్ బుదుద్ ల్ జత
మానుస్ల్ చ ఆతమ్ల్ పాడ్ జా అసిత్, జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్య్ సతిత్మ్ నాయ్. ‘దేముడుచి కామ్ కెరి రితి
అమ్ డీసిలె, డబుబ్ల్ లాబుమ్ జయెదె’ మెన ఉచర నాయ్ దేముడుచి రిసొ దస తెలివి కొడొమానుస్ల్ క
సికడత్తి.

6 నిజుమి దేముడుచి కామ్ కెరెల్ లాబుమ్ తయెదె. గని డబుబ్ల్ చి లాబుమ్ నెంజె, అనెన్ ‘జో దిలిసి
సాలు’మెలిరితిసేంతుమ్అమ్ చిపెటిట్ తిలెకయ్అమ్ కజాలాబుమ్,ఆతమ్యిరగుమ్లాబుమ్తయెదె.
7 ‘జో దిలిసి సాలు’ మెలి బుదిద్ తెన్ అమ్ కిచొచ్క తంక మెలె, అమ్ జెరమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె కిచొచ్ ఆనుమ్
నాయ్, చిమొరెల్ కచితుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తెంతొ కిచొచ్య్ నెము నాయ్. 8 గని అమ్ క కతిసి గలంతిసి
తిలె,సాలు. 9గనిఈంజలోకుమ్ చిసొమాస్రుమ్జంక ఆస జలస సయ్ తాన్ చ కమొకెరయ్ తిస్ తె దెరున్
సేడత్తి, బోనుతె సేడిల్ రితి. దసిస్ ఆస తిల మానుస్ల్ బుదిద్ నెంజిల పాడ్ కెర ఆసల్ తె దెరున్ సేడత్తి. దస
ఆసల్ మానుస్ల్ క పూరి పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరతి. 10 కిచొచ్క మెలె, పాపల్ ఎతిక్క డబుబ్ల్ ఆస చేరు
రితి జా ఆదారుమ్ జయెదె. దసిస్ ఆస జలి రిసొ, సగుమ్ జిన్ నంపజల పబుక ముల, ఒగగ్ర్ బాదల్ జా
జోవయించిపాపుమ్ కతతి.

నిదానుమ్తామెన తిమోతిక పవులు రెగిడిల్సి
11 తుయి, మాతుమ్, దేముడుచొ మానుస్. దసిస్ పాపుమ్ చి ఎతిక్క తుయి దూరి తా. కిచొచ్చి రిసొ

తుయి ఆస జంక మెలె, సతిత్మ్ ఇండితిసి, పబుక పూరి నిదానుమ్ తతిసి. నముకుమ్ తతిసి, పేమ,
బాదల్ ఓరుస్ప జతి సెకి, గగొగ్ ల్ నే జతి సేంతుమ్ బుదిద్ మెతత్న బుదిద్ తతిసి, దసచకయ్ తుయి ఆస జా.
12 తుచి నముకుమ్ చి బవుమానుమ్ దొరుక్ జతె ఎదక తుయి పూరి నిదానుమ్ పబుచి కామ్ కెరె తా.
ఒగగ్ర్ జిన్ సాచుల్ చిమొకెమ్ పబుక తుయి నంపజలిసి తుయి ఒపప్నిల్ తెంతొ, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక తా గెతి చి జోవయింతెన్ అపెప్ ఇండితి వరుమ్ తుక పబు దిలన్, గెద. జా వరుమ్ దెరను.
13యేసుకీసుత్ †పొంతి పిలాతు అదికారిచి మొకెమ్ సాచి సంగ ఒపప్నొల్ , గెద. జలె, ఎతిక్క జీవ్ దెతొ జీవ్
తిలొ దేముడుచిమొకెమ్ పడొత్ జో కీసుత్ చి మొకెమ్ 14తుక కిచొచ్ ఆడ ఆఁవ్ దెతసి మెలె, పబు జలొ అమ్ చొ
యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉత జెతి ఎదక, పబుచి సుదిద్చి రుజుజ్ తతి రితి,జోవయించి గవురుమ్
నే కడత్ రిసొ, పబు తుక తియారిల్ కామ్ తుక దిల ఆడల్ ఎతిక్ తుయి నిదానుమ్ కెరె తా. 15యేసుపబు

* 6:2 6:2 తీతు 2:9-10 దెక. † 6:13 6:13మతత్యి 27:11,మారుక్ 15:2, లూకా 23:3,యోహాను 18:33-37.
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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.
16జో దేముడు అబొబ్సి ఎకిక్లొ నేమొరె ఎలల్కాలుమ్ తతొసొ. జో జితి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి కెదిద్ మెలె,
కోయిఇదిల్పాసి కి గెచుచ్క నెతిరి. కోమానుస్ కెఁయయ్ కిజోవయింక దెకితినాయ్, దెకుక నెతిరి. జోవయింక
గవురుమ్ అదికారుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్! ఆమేన్.

సొమాస్రుల్ క సంగిలి కొడొ
17 జలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్ కలుగు జల సొమాస్రుల్ జల నంపజలస్ క తుయి కిచొచ్ ఆడ దేసు

మెలె, గవురుమ్ ఉచరంతు నాయ్, పడొత్ , సొమాస్రుమ్ క నంప కెరు నాయ్. జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి. గని
దేముడుచి ఉపిప్రి జోవయించి నముకుమ్పూరి తితుత్ . అమ్మానుస్ల్ సంతోసుమ్ తెన్ వాడిక కెరి రితి
అమ్ క దొరుక్. జలిసి ఎతిక్ దెతొసొజొయియ్, గెద.

18 జేఁవ్ సొమాస్రుల్ , జలె, కీసి తంక మెలె, అనెన్ మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకిత ఒగగ్ర్ కమొ కెరు. దసిస్
తిలె, ఆతమ్క సొమాస్రుమ్ జవుల. జేఁవ్ ముసక్ నే జతె, నెంజిలసక సరద్ తెన్ దరుమ్మ్ తెన్ దెతు.
19 దసిస్ ఇండిలె, జోవయింక కలుగు జతి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ పడొత్ క కి జోవయింక కామ్ క జెయెదె, మొరెల్
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితి వరుమ్ పబు దిలిసి జోవయింక జెయిమ్జయెదె.

ఆకర్ కోడు
20 ఓ తిమోతి, పబు తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి, జోవయించి కామ్ తుయి కెరి వరుమ్ దెర నాయ్,

జోవయించి సతిత్మ్ సికడెత్ తా. సుదిద్ నెంజిల ఆరిక ఆరిచ కొడొ, దేముడుక దస కొడొ విరోదుమ్ జతతి,
గెద, దస కొడొక, చి ‘గాయ్నుమ్’మెనగాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క, చిమానుస్ల్ కొడొజుజయ్ తిస్ క తుయి దూరి
కెరు. 21 కిచొచ్క మెలె, ‘గాయ్నుమ్’ మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క ‘జయియ్ సతిత్మ్’ మెన సగుమ్ జిన్ సంగ
సికడ, నంపజల సుబుమ్ కబుర్ తెముకిక్మ్ తిలిసి పిటట్వన,పొరపాట్జాఅసిత్.
పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుస్.
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తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2పేమ తిలొఅంక పుతుత్ జలొ రితొ తిమోతిక, దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొయేసుకీసుత్ చి రిసొ సుబుమ్

కబుర్ కామ్ కెరి రిసొజోచొబారికి 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,దేముడుఅబొబ్స్ చిఅమ్ కపబుజలొకీసుత్ జలొయేసుచిదయకనాక్రుమ్సేంతుమ్తుచిఉపిప్రి

తవుస్!
తిమోతి చి నముకుమ్ చి రిసొ పవులు సరద్ జలిసి

3 దేముడుచి సేవ పొరపాట్ నెంతె సతిత్మ్ తెన్ ఆఁవ్ కెరసి మెన అంక దయిరిమ్. అంచ పూరుగ్ మ్ చ
కి జోకయ్ జొకరె తిల. ఆఁవ్ కెఁయయ్ పారద్న కెరెల్ కి, తుక నే పఁవిస్తె, తుచి రిసొ జో దేముడుక అంచి సరద్
ఆఁవ్ సంగితసి. 4 తుక అనెన్ దెకుక కోర్ ప జా, రాతి మెదెద్నె ఉచరె తతత్సి. తుక అనెన్ దెకిలె, పూరి సరద్
జయిందె. తుయిఏడిల్సిఆఁవ్ఏదకెరసి, 5చిమాయనెంజిలితుచినిదానుమ్ చినముకుమ్ చిరిసొఉచరెల్,
మంతిర్ అపప్ది జలిలోయిచిఅయయ్ద్ జలియునీకే చి అగెగ్ తెంతొ చి నముకుమ్ తిలిసి ఆఁవ్ ఏద కెరసి.
జోవయించి ఎదిలి నముకుమ్ తుచి పెటిట్ కి తయెదె. 6జాకయ్తుక ఆఁవ్ అపెప్ కిచొచ్ ఉచరవడత్సి మెలె,
జా సుటుట్ ఆఁవ్ తుక బోడి చడ పారద్న కెరిల్స్ తెన్ దేముడు తుచి పెటిత్ దిలి వరుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పలితుమ్
దెరి రితి తుయి వాడిక కెరె తా. 7 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ దిలిసి అమ్ క బియాయ్రల్
తతుత్ మెననాయ్, గని “అంచి పరలోకుమ్ చిఆతమ్సెకి,అంచి పేమ,అంచితిరీంచి బుదిద్ జోవయించిపెటిట్
కామ్ కెరె తా పలితుమ్ దెరుస్”.

8జాకయ్,పూరిదయిరిమ్తెన్తా,అమ్ చొయేసుపబుచి రిసొచిసాచిసంగుకతుయిలాజ్జానాయ్,
గనితుచిపెటిట్ తిలి దేముడుచి సెకిక సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొచిఅలల్ర్ తుయికిఓరుస్పజా. పడొత్ ,
జోవయించి రిసొ ఆఁవ్ జేల్ తె తిలిస్ క లాజ్ జా నాయ్. 9ఈంజొ 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 రిసొనాయ్, గని “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొయేసుచి అతిత్ జోవయించి ఉపిప్రి
అంచి దయ తియిఁదె” మెనయ్, కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ సొంత *ఇసుట్ మ్ జా అమ్ క జా వరుమ్
దిలన్. 10అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలిసి తెన్ ఈంజ జో దిలి
వరుమ్ రుజుజ్ జా అసెస్. యేసుపబు మొరున్చి ఉపిప్రి జీన పాడ్ కెర గెల కెర, పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్,
‘పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్దొరుక్ జయెదె’, ‘నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క పిటుట్ క జయెదె’మెన రుజుజ్ దెకవ,
జా రుజుజ్ జలిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అమ్ క దొరుక్ కెర అసెస్.

11జలె,ఈంజసుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవబోదన కెరి రిసొజోవయించిబారికిజాబులుకమెన, పబు
అంక నిసాన అదికారుమ్ దిలన్. 12ఈంజయి కామ్ ఆఁవ్ కెరిల్ రిసొ ఆఁవ్ ఇస సెమల్ సేడత్సి. గని అంక
లాజ్నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నంపజలొసొక జాని, చి †జోచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్ పాడ్ నే జతి
రితి,లోకుమ్ చమానుస్ల్ క తీరుప్ కెర ఏలుప కెరుకమెన పబు గవురుమ్తెన్అనెన్ జెతికయ్జావెలిల్ దీసి
ఎదక జో దెకుక జోక సెకి అసెస్ మెన అంకపూరి దయిరిమ్అసెస్.

* 1:9 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5. † 1:12 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అతిత్ జో సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్….’
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13 జలె, అంచితె తుయి సూనల్ బోదన కొడొ రితి యేసుకీసుత్ చి తెడిచి నముకుమ్ చి పేమ తెన్ తుయి
నంపజలస్ క సికడుక ములు నాయ్. 14 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ సికడొల్ పబు తుచి అతిత్
సొరప్ కెర దిలి సతిత్మ్ కిచొచ్ పాడ్ నే జతి రితి తుయిజాగర దెకితెతా.

15ఆసియా 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
అంకపేమదెకవయ్దయిరిమ్కెరల్న్. ఆఁవ్జేల్ తెతిలిస్ చిరిసొజోలాజ్జయెనాయ్. 17జోఇతత్ల్ఈంజ
రోమ్పటున్మ్ తెజా, సరద్ తెన్అంక చజజాతోడు దిలన్. 18 ‘యేసుపబు అనెన్ ఉతజాలోకుమ్ చకతీరుప్
కెరి జా వెలిల్ దీసిక ఒనేసిపొరుచి ఉపిప్రి జో కనాక్రుమ్ తితి రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’మెనయ్అంచి
పారద్న ఎపెసుతె జో తోడ్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తుయిపూరిజానిస్.

2
తిమోతిక పవులు అనెన్ నిదానుమ్ సంగిలిసి

1అంచొపుతుత్ , కీసుత్ జలొయేసుచి దయకతుకజోదిలిసెకిక తుయిడిటుట్ మ్తా. 2చిఒగగ్ర్సాచుల్ చి
మొకెమ్ తుయిఅంచితె సూనిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ కి అనెన్మానుస్ల్ క సికడిత్ రితి, నిదానుమ్తిలఅనెన్మానుస్ల్ 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 జాజోవయింక దిలికామ్పిటట్యెదె. జోచొఎజొమానిమెనిస్తి రితిజోతియారిల్ కామ్చెంగిల్
కుటట్వుకమెనమెనుస్ దా ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరెదె. 5పడొత్ , నిగితి కెల్ క జవుస్బెదితొసొజలె, జేఁవ్ కెరల్య్ చి
బెదితి రితి కెరెల్కయ్ జో జీన గురి నఙనుక జయెదె. 6పడొత్ , పంటొ లాయిలెపొది, కో తొలితొ జోవయించి
వాట నఙనుక విలువ మెలె, నిదానుమ్ కామ్ కెరొల్ తిలొసొ విలువ, బదుద్ కుమ్ చొ నాయ్, గని నిదానుమ్
కెరొసొ. 7ఆఁవ్ ఇనెన్ రెగిడల్ టాలివొచి రిసొ చెంగిల్ ఉచరు. తుయిపూరి అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు తుక
సికడెదె.

చి సెకి
8యేసుకీసుత్ దావీదుపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తె జెరమ్మొరఅనెన్ జిలిసిముకిక్మ్ క తుయిఉచార కెరంతె

తా. జోచి రిసొముకిక్మ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుక మెన పబు అంచి అతిత్ కామ్ సొరప్ కెర దా
అసెస్, గెద. 9 జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తె తిలి రిసొ ఇస సెమల్ సేడ అసిస్, కిచొచ్ జవుస్
నేరిమ్ కెరొల్సొ మెన దెకిల్ రితి అంక ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ బంద అసిత్. గని అంక కిచొచ్ దయిరిమ్ మెలె,
దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ కోడు బందుక నెతిరి. 10జాకయ్ దేముడు నిసానల్సక ‘సూన నంపజా కీసుత్
జలొ యేసుచి నావ్ తెన్ పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్
తతుత్ ’మెనయ్, కిచొచ్ సెమల్ జలెకి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జతసి.

11 ‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్ దెరన్ తసుమ్మెలె,
“జోవయింతెన్మొరల్మ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ జిమ్ దె.
12జోవయించినావ్ చి రిసొబాదల్ ఓరుస్ప జలమ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ *ఏలుప కెరుమ్ దే.
‘జోవయింక నేనుమ్’మెలి రితి ఇండిలె,
జో కి అమ్ క ‘జోవయింకయ్ నేని’మెనజోఅమ్ క తియనెనాయ్.
13ఆమ్ నిదానుమ్ నెంజిలె కి,
జో ఎకిక్ నిదానుమ్తా గెతయ్.”
జోవయించి సతిత్మ్ చి రిసొజోఅబదుద్ మ్ కెరుక నెతె,జోవయించి కోడు పిటట్వుక నెతె.

* 2:12 2:12 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 4:8, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి 22:5.
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కామ్ క నెంజిత కొడొజుజయ్ తిస్ చి రిసొజాగర సంగిలిసి
14ఈంజఉపిప్ర్ చికోడుచి రిసొఒతత్చ నంపజలస్ క తుయిఏద కెరవు,చి ‘కామ్ క నెంజిల రితయ్కొడొ

జుజయ్ తిసి ముల’ మెన పబుచి నావ్ తెన్ జోవయింక జాగర సంగు. 15తుచి కామ్ క ‘చెంగిల్ కెరయ్’
మెనదేముడుఒపప్న్ తిరితిజోవయింకఎకిక్నిదానుమ్జంకతుయిఎకిక్ఆసజా,డొంగెసోగవాటుగగగ్డిత్
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,ఒండొయిమానుస్క కా గెల కీసిపాడ్ కెరెదె గే, దసిస్, దసకామ్ క నెంజిలకొడొలటట్బిత్సిమానుస్చి
ఆతమ్క పాడ్ కెరెదె. దసిస్ జలమానుస్ల్, హ మె యును చి పిలేతును. 18జేఁవ్ కిచొచ్ ఏక్ తపుప్ సికడత్తి
మెలె, “మొరల్ మానుస్ల్ క దేముడు జియడెదె మెలిసి పడొత్ కయ్ జరుగ్ జయెదె మెలిసి అబదుద్ మ్. అగెగ్యి
తెంతొ ఆతమ్ రగుమ్ క జరుగ్ జా అసెస్. ఆఁగ్ రగుమ్ క జరుగ్ జంక నెంజె” మెన జేఁవ్ సికడ, సగుమ్ జిన్ చి
నముకుమ్ పాడ్ కెరతి. 19 గని దేముడుచి రాజిమ్ క ‘గేరు’ మెన దెకిలె, జా గేరుచి పునాదితె కిచొచ్ రెగడ్
అసెస్ మెలె,
†“కో జోవయింక నిదానుమ్తాజోచయ్జాఅసిత్ గే పబు జానె” పడొత్ , “పబుచి నావ్ కో దెరతి గే,
పాపుమ్ తె బెదుత్ నాయ్, గనిముల దెతు!” మెన రెగడ్ అసెస్.

20 జలె, కేన్ జవుస్ వెలొల్ గెరి ఎతిక్ రగల్ గెర్ చి కామ్ చ సామనుల్ తవుల. సగుమ్ బఙర్ చ, సగుమ్
వెండిచ, గనిదారుతెన్ కిమతిత్ తెన్తెయార్కెరల్స కితవుల. జేఁవ్సామనుల్ 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.

22జాకయ్,బుదిద్ నెంజిలఉబెడల్జతఆసల్ కతుయిదూరితా,సుదిద్ ఆతమ్తెన్పబుకఎకిక్నిదానుమ్
తాజోవయించి నావ్ దెరస ఎతిక్జిన్ తెన్, సతిత్మ్ బుదిద్ , నిదానుమ్ చి నముకుమ్, పేమ, సేంతుమ్ కయ్,
జేఁవ్ తుయి కోర్ 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 జతెబాదల్ ఓరుస్ప జతొసొ జంక. 25పడొత్ , చిబోదనక వేరయ్ సంగితమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి
గగొగ్ ల్ నేజతెజోమానుస్మరియాదతెన్సరిగాఅరుద్ మ్సంగుక సికుక. దసిస్మరియాదతెన్, ‘జోమానుస్
తపుప్ ఒపప్న విసారుమ్ జా సతిత్మ్ దెరనుస్’ మెన ఏక్ వేల దేముడు సెలవ్ దెయెదె, 26చి సయ్ తాన్ తె
దెరున్ సేడిల్స్ తెంతొ, జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి కెరె తిలిస్ తె తెంతొ జోమానుస్ విడద్ల్ జయెదె, చి బుదిద్ జా
పబుచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక దెరెదె.

3
ఆకర్ దినాల్ కమానుస్ల్ చ బుదిద్

1 అపెప్, మాతుమ్, కిచొచ్ మెన తుయి చిను మెలె, ఈంజ ఉగుమ్ చ ఆకర్ దినాల్ క నెంజిల బాదల్
జెవుల. 2తెదొడ్ కమానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె, వేరమానుస్ల్ చ బాదల్ క నే ఉచరె, ‘అమిమ్ చెంగిల్ తమ’
మెనయ్ ఎకిక్ జోవయింకయ్ జెఁవివ్ ఉచరంతె తవుల, డబుబ్ల్ ఆస జఁయి గెచుచ్ల, సొంత గవురుమ్
సంగితె తవుల, బడాయ్జతె తవుల,మానుస్ల్ క చి దేముడుక దూసుప కెరె తవుల, అయయ్సిఁసిచి కోడు
నే సూన్ తె, జేఁవ్పాయపోసిలి సెమసేడిల్స్ నేనిల్ రితి జేఁవ్ అయయ్సిఁసిక తోడ్ కెరుక ములుల, దేముడుచి
† 2:19 2:19 సంకాయ్కాండుము 16:5, 26.



2 తిమోతి 3:3 388 2 తిమోతి 4:2

సుదిద్ నెంజిలస జవుల, 3 కనాక్రుమ్ నేన్ తె తవుల,మానుస్ల్ కటుట్ తెన్ తంక నెసుల, కుసిస్దుమ్ క అనెన్
మానుస్ల్ చిఉపిప్రి ఆరిచ నిందల్ సంగితె తవుల, నే నేనల్స జవుల,మానుస్ల్ క బియడత్స జవుల, చెంగిల్
తిలిసి ఎతిక్క విరోదుమ్ సుదల్ జవుల, 4ఉపమెనుస్ 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, 5చి ‘దేముడుక జొకరసుమ్’ మెననమానుస్ల్ చిమొకెమ్ కిచొచ్ కిచొచ్ కమొ కెరెల్ కి, జేఁవ్ ఇండితిసి
దెకిలె,జోవయించి ఆతమ్సెకిక జితినాయ్, చి జేఁవ్ సంగితిస్ తెన్ జేఁవ్ ఇండితిసి బెదెనాయ్,జోవయించి
సెకిచి రుజుజ్ దెకయ్ తినాయ్. దసమానుస్ల్ క తుమ్బెదవననాయ్,జోవయింక దూరితా. 6ఉపమెనుస్క
“దేముడుచి కామ్ కెరసుమ్” మెన, దస మునుస్బోదల్ తె సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, కచ కచ గెరలె
సినేతుమ్ కెరన, తకు బుదిద్చ తేర్ బోదల్ క దెరున్ సేడవ, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి సికడత్తి. దస తేర్ బోదల్
తవుల. జేఁవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ పాపల్ కెర కెర పాపుమ్ వయనతా విడద్ల్ జంక నెత కిచొచ్ కిచొచ్ ఆసల్ క దెరున్
సేడ. 7 కేన్ వెరి కోడు సికడెల్కి సూన, సతిత్మ్ చినుక ఎదగ్రె నెతిరి.

8పూరుగ్ మ్, మోసేచి కోడు ఒపప్నుక యనేన్స్ చి యంబే నెస కెర కీసి వేరయ్ సికడల్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్
అపెప్చ మానుస్ల్ సతిత్మ్ నెస కెర, వేరయ్ సికడత్తి. ఈంజేఁవ్ ఆతమ్క పాడ్ జలస, సతిత్మ్ చి నముకుమ్
నెంజిలస. 9గని జీనుక నెతిరి. కిచొచ్కమెలె, జేఁవ్పూరుగ్ మ్ చదొగులచిపొరపాట్బుదిద్ కీసి రుజుజ్ జలి గే,
దసిస్ ఈంజేఁవ్ అపెప్చమానుస్ల్ చి బుదిద్క కి ‘పాపుమ్ చి’మెన ఎతిక్జిన్ చినుల.

పవులు తిమోతిక సికడిల్సి
10 అపెప్, మాతుమ్, తుక కిచొచ్ రెగిడత్సి మెలె, అంచి బోదన, ఆఁవ్ ఇండితి బుదిద్ , పబుచి కామ్ కెరి

ఆస తెన్ ఆఁవ్ జితిసి, అంచి నముకుమ్, బాదల్ ఓరుస్ప జా ఆఁవ్ సేంతుమ్ తతిసి, అంచి పేమ,
అంచి నిదానుమ్, 11మానుస్ల్ అంక కెరల్ అలల్ర్ లు, ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్, పడొత్ *అంతియొకయ పటున్మ్ తె
ఈకొనియ పటున్మ్ తె, చి లుస పటున్మ్ తె విరోదుమ్ సుదల్ కెరల్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జలయ్ గే, తుయి దెక
అసిస్స్. గని జేఁవ్ కెతిత్ అలల్ర్ కెరెల్ కి, ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప కెరొల్ . 12గని ఆఁవీవ్మెనునాయ్.
కో జలెకియేసుకీసుత్ చి తెడి సతిత్మ్ ఇండుక మెనుస్ దా అసిత్ గే, కచితుమ్ విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సెమల్
సేడుల. 13పాపుమ్ ఇండితస, ఉపమెనుస్చి మానుస్ల్, మాతుమ్, వేర మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరె తా,
జెఁవివ్ కి మోసిమ్ తె దెరున్ సేడ అనెన్ అనెన్య్ పాడ్ జతె తవుల. 14 తుయి, మాతుమ్, తుయి సికిలిసి
తుయిదయిరిమ్జాడిటుట్ మ్ నంపజలిసి ఎదగ్రె నేములితె,పూరినిదానుమ్తా. కతెత్ కతెత్ తొలితొసికిలది
గేపఁవుస్నాయ్. 15పడొత్ ,దేముడుచికొడొతెరెగడ్య్ లకొడొబాలతెంతొపూరిఅలవాట్జాఅసిస్. కీసుత్ జలొ
యేసుక నంపజారచిచ్ంచుప జతిసిజేఁవ్ కొడొతెయిజానయ్జతయ్. 16దేముడుచికొడొఎతిక్జోచిఆతమ్
మానుస్ల్ చిఅతిత్ రెగడ్య్ లొ. ఇసి రెగడ్య్ లికొడొఎతిక్,జోసికడిత్సిఅమ్ఒతత్య్సికుక జయెదె. పాపుమ్ చి
రిసొ జాగర సంగితిసి ఒతత్య్ తయెదె, పాపుమ్ ముల కీసి బుదిద్ జంక గే సికడిత్సి ఒతత్య్ తయెదె, చి
సతిత్మ్ ఇండుక సికయ్ తిసి ఎతిక్ ఒతత్య్ తయెదె. 17 దేముడుచి సేవ కెరొ కేన్మానుస్కి జేఁవ్ కొడొ పెటిట్
నిదానుమ్ తియనెల్, జా కామ్ నిదానుమ్ కెరి రితి దొరుక్ జలి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ దేముడుచి కోడు
సదు కెరిస్ తెయ్దొరుక్ జయెదె.

4
పవులు తిమోతిక నిదానుమ్ సంగిలిసి

1మొరల్సక 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, దేముడుచిమొకెమ్, కీసుత్ జలొయేసుచిమొకెమ్,జోవయించినావ్ తెన్ తుక ఆఁవ్
జాగర సంగితసి మెలె, 2 కీసుత్ చి రిసొ తుయి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తా. కెఁయఁక కి, ఇసుట్ మ్ తిలె
కి నెంజిలె కి, కెదొద్డ్ తెదొడ్ నిదానుమ్ తెన్ జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె తా. పాపుమ్ చి రిసొ తీరుప్ల్
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సంగు, పాపుమ్ కెరిస్ చి రిసొ జాగరల్ సంగు, బుదిద్ సికడ నంపజలస్ క డిటుట్ మ్ కెరు, చి అలల్ర్ జలెకి,
బదుద్ కుమ్ నే జతె, బమమ్ నే జతె,బోదన కెరె తా.

3 ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జా కాలుమ్ క ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ కీసి జవుల మెలె, బుదిద్ కొడొ సూనుక నెస
కెర,జోవయించ కంగడ్ల్ క కజజ్ర్ తిలి రితి కిచొచ్ కిచొచ్ వేర వేర నొవ కొడొ సూనుక ఆసజా, కో జేఁవ్ సూనుక
ఇసుట్ మ్ జలిసి సికడుల గే, దస మానుస్ల్ క ఎకిక్లొచి పడొత్ అనెన్కొల్ క ఆనవ. 4 సతిత్మ్ సూనుక ముల,
మానుస్ల్ జెఁవివ్ ఉచరల్ మతెత్లివొ నంప కెరుల. 5 తుయి, మాతుమ్, మచిచ్ల్ రితి బుదిద్ నే జతె, తెలివి
నిదానుమ్తెన్తా, బమమ్ నే జతెబాదల్ ఓరుస్పజా, కీసుత్ చి రిసొచి దేముడు సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తె
తా,జో దేముడు తియారిల్ కామ్పూరి కెరు.

6ఆఁవ్, జలె, *పబుచిఅతిత్ అంచిపానుమ్ఆఁవ్సొరప్ కెరి సమయుమ్,ఆఁవ్ఉటట్ గెతిపొది,పాసిజా
అసెస్. 7చెంగిలొ జమానుయుదుద్ 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 బవుమానుమ్మెలె, సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ తీరుప్ కెరొసొ జతొ పబుయిఉతజాజోతీరుప్
కెరి వెలిల్ దీసిక దెతిసి. ఎకిక్ అంకయ్ బవుమానుమ్ తయెదెమెను నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ కోజో
అనెన్ ఉత జెతిస్ క రక నిదానుమ్ కెర తవుల గే.

పవులుమాలఙ్జా తిమోతిక బుకారిల్సి
9 తెరెల్, అంచితె బే బేగి జే. 10 కిచొచ్క మెలె, దేమా, జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తతిస్ క పేమ తా, అంక

మోసిమ్ కెర ముల దా దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసెస్. కేసేక్, జలె, గలతీయ పదేసిమ్ తె, తీతు,
జలె, దలమ్తియ పదేసిమ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసిత్. 11ఎకిక్ లూకా అంచి తెన్ అసెస్. తుయి జెతిపొదిమారుక్క
కడఆను. జోఅంచికామ్ తెఅంకజలెతోడ్తయెదె,చెంగిల్సేవకెరెదె. అగెగ్ తెంతొదసిస్అసెస్. 12తుకికుక
ఎపెసుతె తెదవ అసిస్. 13 తుయి జెతి పొది, తోయ పటున్మ్ తె కరుప్చి గెరి ఆఁవ్ ములిలి గొంగెఙ్ల, పడొత్
అంచ పుసత్కల్, చిముకిక్మ్ క ఆఁవ్ రెగిడల్ పుసత్కుమ్ ఆను.

14సరాబు జలొఅలెకస్ందు,జలె,అంక ఒగగ్ర్ సెమసేడయ్ లొ. పబుయితీరుప్ కెరజోవయించ కమొచి
రిసొచి సిచచ్ జోవయింక దెయెదె. 15తుయి, మాతుమ్, జోవయించి రిసొజాగర తా. కిచొచ్క మెలె, అమ్
సంగిలి చి ఉపిప్రి జో బలే విరోదుమ్ కెరొల్ .

16 †అదికారుల్ చిమొకెమ్ అంక తొలితొ పరిచచ్ కెరిల్స్ తె కోయి అంక తోడు సంగితి నాయ్. మాయబుదిద్
తిలి రితి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తా అంక ములిల రితి జల. జోవయించి జాపాపుమ్ జేఁవ్ నే వయితి రితి
పబు చెమించుప కెరుస్! 17 గని తెదొడి జా అదికారుల్ చిమొకెమ్ పబుయి అంక తోడు తా, ఒతత్ బెర తిల
యూదుల్ నెంజిలస సూన్ తి రితి సుబుమ్ కబుర్పూరిఆఁవ్ సూనయ్ తి రితిఅంక సెకి దిలన్. చిజొయియ్
తోడు తతికయ్, పమాదుమ్నే జతి రితి రచిచ్ంచుప జలయ్‡,వాగుచిచోండి తెంతొ రచిచ్ంచుప జలి రితి.
18 కచితుమ్, సయ్ తాన్ కెరయ్ త పమాదల్ ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప కెర, పరలోకుమ్ తెఅంక
తియనెదె. జోవయింక కెఁయఁక తెఁయఁక ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ క గవురుమ్ కెరె తతుత్ ! ఆమేన్.

ఆకర్ కోడు
19పిసిక్లల్క చి అకులక పడొత్ ఒనేసిపొరుచి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ క అంచిముదుద్ సంగు. 20ఎరసుత్ ను కొరింది

పటున్మ్ తెతా గెలొ. తోపిముక,జోక జీవ్ చెంగిల్ నాయ్చి రిసొమిలేతు పటున్మ్ తెముల దిలయ్.
21తెరెల్, చలిల్ పొది నే జెతె జే. యుబూలస్, పుదెన్స్, లీను, కౌల్దియ చి ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ జల

రిత ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.
22పబు తుచి ఆతమ్ తెన్ తవుస్! జోవయించి దయతుమ్ ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

* 4:6 4:6 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ బలి జతి సమయుమ్…’. జోనిజుమిబలి జయెనాయ్, గనిజోమొరుక తిలిస్ చిటాలికయ్దసిస్ సంగితయ్.
† 4:16 4:16ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొది పవులు రోమ్ తె జేలిజా తిలొ, బెరె. బారికుల్ 28:16-31 దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ నెంతె
తిలన్, చి పడొత్ , బెరె,జోవయించి తగు సూనల్. ‡ 4:17 4:17జాసుటుట్ పవులుచి తగు సూనిల్సి విడద్ల్ కెరల్, బెరె, గని పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్
దెర, తగు కెర,బోడి గండల్ కెరమారల్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి.
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తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ పవులుక పబు నిసానిల్సి
1 దేముడు నిసానల్సచి నముకుమ్ చి రిసొ, 2 నేమొరె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి బతుక్చి రిసొ, ఆస తెన్

బకిక మూలుమ్ జతి నిజుమ్ తి రిసొ, “పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్ బెదితి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్ కెరిందె”మెన,
అబదుద్ మ్ కెఁయయ్ నే జతొ దేముడు కిచొచ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ పమానుమ్ సంగ దిలొ. జొయియ్ జా
పమానుమ్సంగిలి రిసొఅమ్ కపూరిదయిరిమ్. 3“పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్ బెదితి రచచ్నచివాటు ఆఁవ్
దొరుక్ కెరిల్స్ చికోడు పలాన్సమయుమ్ కబార్ కెరిందె”మెనజోఅమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొదేముడు
అగెగ్ తెంతొఉచరయ్తిలన్,చి “తుయిసూనవు”మెనఆడదాఅంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలిసుబుమ్ కబుర్
ఆఁవ్ సూనయ్ లిస్ తెన్ అపెప్ జా కోడు బార్ కెర అసెస్.

4సొంతపుతుత్ జలొరితొతీతుక,అమ్ చిఎకిక్నముకుమ్ చిరిసొఅబొబ్సిజలొరితొఆఁవ్పవులు రెగిడిల్
ఉతుమ్. దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ *కీసుత్ యేసుచి దయసేంతుమ్ తుచి తెన్
తవుస్.

5ఒతత్ కేతు డిబబ్తెతుక కిచొచ్కములిలయ్మెలె,ఒతత్చ సంగుమ్ లుతె కిచొచ్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్ గే,తుయి
చెంగిల్ నెరవెరుస్ప కెరి రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచొచ్ ఏక్ చి రిసొ సంగిలయ్మెలె,జానిస్, గెద. “ఒతత్చ ఎతిక్
పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ ల్ క జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ †వెలెల్లమానుస్ల్ క నిసానొల్ , చిజోవయింక అదికారుమ్ దేసు”
మెలయ్. దసిస్ కెరు.

6 కీస మానుస్ల్ క జా అదికారుమ్ దెంక మెలె, ‘జేఁవ్ పొరపాట్ ఇండితస నెంజితి’ మెన ఎతిక్జిన్
జానుక. ఎకిక్ తెరిన్తెన్ చొమానుస్, చి జోచ బోదల్, యేసుపబుక నంపజా తా, ఆరి సొంత ఇసుట్ మ్ కెరి
రితి డబుబ్ల్ గటపాడ్ నే కెరసజాతంక, చిజోవయించ ‡అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు సూన్ తస జేఁవ్బోదల్
తంక. 7 కిచొచ్క మెలె, సంగుమ్ క పాసట్ర్ జతొ కేన్ వెలొల్ మానుస్ దేముడుచి గేర్ చి కామ్ దెకితొసొ జయెదె.
జాకయ్జోసతిత్మ్ఇండితొసొతంక,పొరపాట్ఇండితొసొతంకనాయ్. అనెన్మానుస్ల్ కనేసూన్ తెసొంత
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరొసొజోతంక నాయ్, బేగి కోపుమ్సేడొత్సొ 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 సతిత్మ్నాయిమ్
ఇండితొసొ,పబుచిసేవఎకిక్ సతిత్మ్తెన్ కెరొసొ,ముదొద్ కెరంతొసొజాతంక. 9పడొత్ , దేముడు అమ్ క దిలి
జోచి నిదానుమ్ తెన్ చియేసుచి రిసొచి చి బోదన అమ్ జోచ బారికుల్ క సికడ అసుస్మ్. జయియ్ బోదన
జో ఎకిక్ నిదానుమ్ దెరనుక అసెస్. కలిత్ నెంజిలిసి సరి జతి బోద కెరుక జోక సెకి తయెదె, చి జా సుబుమ్
కబుర్ నెస వేర సికడత్సక సరిగా జబాబ్ దెంక జోక సెకి తయెదె.

10సరిగాజబాబ్దెంకపాసట్ర్ కసెకితంకముకిక్మ్. కిచొచ్కమెలె,కోడునేసూన్ తబుదిద్ నెసితమానుస్ల్
ఒగగ్ర్ జిన్అసిత్. ఆరిచకొడొజేఁవ్ లటట్బెత్ తవుల. మోసిమ్ చిబోదన కెరె తవుల. దసిస్ కెర కో కో ఒగగ్ర్ అలల్ర్
కెరతి మెలె, ‘యూదుల్ చి సుదిద్ గురుచి సునన్తి నే కెరనెల్ సతిత్మ్ నాయ్’ మెన సికడత్స. 11జోవయింక
ముదొద్ కెరుక అసెస్. కిచొచ్కమెలె,జేఁవ్సికడుకనాయిమ్నెంజిలిఅబదుద్ మ్జేఁవ్లాబుమ్ఆననుకఉచర
సికడ,పూరిసగుమ్ కుటుంబల్ క సికుక్ కెర,జోవయించి §నముకుమ్పాడ్ కెరతి. జెఁవివ్ చోండి డంకవుక
* 1:4 1:4 ‘కీసుత్ ’ మెలె, దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక పడొత్ క తెదయిందె; మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
యూదుల్ క పమానుమ్సంగ తిలొ. గీకు బాస తెన్జో రచిచ్ంచుప కెరొసొక ‘కీసుత్ ’మెనుల, ఎబీబాసతెన్జోవయింక ‘మసీస్యస్’మెనుల.
† 1:5 1:5 జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జతిస్ తె వయసు ముకిక్మ్నాయ్, గని పబుచి బుదిద్ జోవయింక తిలిసిముకిక్మ్. ‡ 1:6 1:6జా

బుదిద్ తిలె, అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి కోడు కి సూనుల, గెద. § 1:11 1:11మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ వాటు,
యేసుకీసుత్ క నంపజతివాటుయిరచిచ్ంచుపజంక జయెదెచినముకుమ్. రోమియుల్ 3:23, 24, 28, 30,చి 4అదయ్యిమ్,చిగలతీయుల్
2:16.
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అసెస్. 12జేఁవ్మోసిమ్కెరసతెచొసొంతఎకిక్లొసొంత కిచొచ్ ఏక్మెనఅసెస్మెలె, “అమ్ చ *కేతీయులు
అగెగ్ తెంతొ అబదుద్ మ్ చి, మూరుక్డుల్ , బదుద్ కుమ్ చ, జోవయించి పెటిట్ బెరవంతి ఆసక జితసయ్” మెన
సంగ అసెస్. 13జా సాచి సతిత్మ్. జాకయ్, జోవయించి తపుప్ జేఁవ్ పూరి అరుద్ మ్ జతి రితి సొసుట్ మ్
గటిట్ఙ సంగు, చి 14అమ్ చ యూదుల్ చ పూరుగ్ ల్ తెంతొచ మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ మతెత్లివొ కి, సతిత్మ్
నెసితమానుస్ల్ సికడత్ †కొడొ కి బింక పిటట్వన, యేసుపబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తెన్ బెదితి బోద జేఁవ్
ఎకిక్ నిదానుమ్ నంప కెర, ఆతమ్క చెంగిల్ జంక జయెదె.

15ఆతమ్క సుదిద్ జలస, జలె, కతిసి పితిసిచడితిసిచెంగిల్మెనుల. 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 పూరి గార్ జా అసిత్, చి §కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్
మెన జానెల్ కి, చెంగిల్ ఇండుక పిటట్వన, జోవయించి బుదిద్ గార్ జా జోవయించి ఆతమ్ పాడ్ కెరన అసిత్.
16 “దేముడుక జానుమ్”మెనంతతి, గనిజోవయించ కమొక దెకిలె, ‘దేముడుక నేన్ తి’మెనపూరి రుజుజ్
జతయ్. జేఁవ్*వెటాక్రుమ్జాఅసిత్,పబుచికోడు సూన్ తినాయ్,జేఁవ్ చి కిచొచ్చెంగిల్కామ్ క నెంజితస.

2
తీతు కిచొచ్ కిచొచ్ బుదుద్ ల్ సికడుక గే పవులు రెగిడిల్సి

1తుయి,మాతుమ్,తీతు,ముకిక్మ్ క తుయికిచొచ్ కెరుకమెలె, సరిజతిబోదనతెబెదితిసిఎతిక్ సికడెత్
తా 2మంతమానుస్ల్ క తుయికిచొచ్బుదిద్ సికడుమెలె, కిచొచ్తె కి *ముదొద్ కెరనబుదిద్ ఇండుతు,మరియాద
బుదిద్ ఇండుతు, బుదిద్ సుదల్ తతుత్ ,చిపబుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్ క, పేమక,చినిదానుమ్ కజోవయించి
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. కీస బుదుద్ ల్ జోవయింక
జేఁవ్ సికడుక మెలె, జోవయించ మునస్రుస్ల్ క చి బోదల్ క జేఁవ్ పేమ దెకితె తంక, 5 జేఁవ్ బమమ్బుదిద్
ముదొద్ కెరన బుదిద్ ఇండుక, లంజె కెరిస్ తె ఉచరిస్ తె ఎదగ్రె నే బెదుక, గెర్ చి కామ్ చెంగిల్ నిదానుమ్
కెరుక,మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితెతంక,చిజోవయించమునస్రుస్ల్ చితెడితాదాక్ కెరన,జోవయించికోడు
సూనుక. సంగుమ్ చ తేర్ బోదల్ కిచొచ్క ఇస బుదుద్ ల్ ఇండుక మెలె, ఇసి ఇండిలె, ‘నాయ్ గెద, పొరపాట్
జతి నాయ్’ మెన దెక, దేముడు దిలి తుమ్ సూనయ్ తి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఒతత్చ కేన్
మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరుక నెతిరి.

6 దసిస్, ఉబెడల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, “ఆసల్ రకన తుమ్ బుదిద్ ఇండ” మెన తుయి బలవంతుమ్
కెరు. 7అనెన్, జేఁవ్ తుచ కమొ దెక సికిత్ రితి చెంగిల కమొ కిచొచ్ జలెకి నిదానుమ్ కెరె తా. అనెన్, తుయి
బోదన కెరిస్ తె సతిత్మ్ బుదిద్ చి మరియాద దెకవు. 8అనెన్, జా బోదనతె కీస కొడొ కావలె మెలె, నిజుమ్ తె
వడితె కొడొయ్, ‘తపుప్’మెనకో సంగుక నెతిర కొడొయ్. దసిస్ తిలె, కో వేర సంగితొసొజలె, 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 తాజోవయించి కోడు సూన, కిచొచ్
కామ్ చి రిసొ జలెకి,జోవయింక సతిత్మ్ కెరె తతుత్ . జాకామ్ జేఁవ్ కీసి కెరుక ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ తయెదె
గే, దసిస్ కెరుక. పడొత్ , జోవయించ ఎజొమానుల్ చి కోడు నెతొవుక నాయ్. 10పడొత్ చోరుక నాయ్. గనిపూరి

* 1:12 1:12మెలె, ‘కేతు డిబబ్చ మానుస్ల్’. † 1:14 1:14 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 4:3-4. ‡ 1:15 1:15

తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:4-5. § 1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 4:2. * 1:16 1:16 పబుచి

మొకెమ్ చి మానుస్ల్ 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’. ‡ 2:9 2:9 తిమోతిక రెగిడిల్
ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 6:1-2 దెక.
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సతిత్మ్ నిదానుమ్ తతుత్ . కిచొచ్క మెలె, దసిస్ సతిత్మ్ ఇండిలె, దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దిలి చి
బోదనచి సతిత్మ్ జేఁవ్ ఇండితిస్ తె రుజుజ్ డీసెదె, చిజాకయ్ ‘సతిత్మ్’మెనఅనెన్మానుస్ల్ దెక ఒపప్నుల.

11 దసిస్, ‘బూలోకుమ్ చ §కేన్ రగుమ్ చ మానుస్ల్ క కి రచిచ్ంచుప జతి వాటు దొరుక్ కెరిందె’ మెన
దేముడు కెరిల్ దయ అసెస్, డీస అసెస్. 12జా దయ అమ్ క కిచొచ్ సికడత్య్ మెలె, దేముడుక విరోదుమ్
జల వెరి కమొ వెరి 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 తిలి
జో దెతి సరద్వరుమ్ జెయిమ్ జతిస్ క అమ్ నిదానుమ్ రకితె తంక. మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొ
పరలోకుమ్ చొదేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొయేసుకీసుత్ ఉత జెతిస్ క చిజోఅనెన్ ఉత జెతిస్
తెన్ పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ డీసిత్స్ క అమ్ పేమ తెన్ రకితె తంక. 14పాపుమ్ ఎతిక్ తెంతొ అమ్ క
*నెతొవితి రిసొ, చి ‘అంచ సొంతమానుస్ల్ జా సతిత్మ్ కమొ కెరి ఆస తెన్ ఇండుత్’ మెన అమ్ క సుదిద్
కెరి రిసొ, అమ్ చి రిసొయేసు జోచి జీవ్దామొర గెలన్.

15 జలె, తీతు, ఈంజ ఎతిక్ తుయి సికడెత్ తా. ఒతత్చ నంపజలస సతిత్మ్ ఇండుక అనెన్ నిదానుమ్
సికిత్ రితి, పబు తుక దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోవయించ తపుప్ల్ జోవయింక దెకవు, చి జేఁవ్ బుదిద్ జతి
రితి జోవయింక 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,జోవయింకమరియాద కెరుక. పబుతుమ్ చ ఆడచి రితి జేఁవ్ ఇండుక. *కేన్ చెంగిల్ కామ్అయ్ లె
కి, తోడు కెరి బుదిద్ తెన్ జా కామ్ కెరు. 2 పడొత్ , కకక్ దూసుప కెరు నాయ్, చి జటుల్ జతిసి దూరి కెరంతు,
మెతత్న తతుత్ , కేన్మానుస్ల్ క కిపూరిమరియాద కెరె తతుత్ .

3 ఆమ్ కి సొంత అగెగ్ బుదిద్ నెంతె తిలమ్, కోడు నే సూన్ తస తిలమ్, మోసిమ్ జా పాపుమ్ తె గెతె
తిలమ్,వేరవేరఆసల్ఊసిల్ క దెరున్ సేడతిలమ్, కుసిస్దుమ్తెన్గోసల్తెన్జితెతిలమ్,అమ్ఇండిత్
తిలి బుదిద్ దెకిలె అనెన్ మానుస్ల్ అమ్ క ‘వెటాక్రుమ్ చ’ మెంతె తిల, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్ కెరె
తిలమ్. 4 గని దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి దయ పేమ †రుజుజ్ జా అమ్ క డీసిల్ తెంతొ, 5జో
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , అమ్ కిచొచ్ పునిన్మ్ కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని పూరి జోచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి రిసొ
అమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లి రితి కెర, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క అమ్ చి పెటిట్ దా అమ్ క దోవ, సుదిద్ కెర, అమ్ క
మారుస్ప కెరల్న్. 6 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి ఎదివాట్ దరుమ్మ్ తెన్ అమ్ చి ఉపిప్రి సుఁవ
దిలన్. అమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ ‡యేసుకీసుత్ చిఅతిత్ సుఁవ దిలన్. 7కిచొచ్దొనిన్చి రిసొమెలె,అమ్
అగెగ్ తెంతొ పూరి పాపుమ్ సుదల్ జలెకి అమ్ పునిన్మ్ జలి రితి జో దెకుక జోచి సరద్. జోచి దయవాటు
అమ్జోచపుతత్రుల్ జా పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితివరుమ్దొరుక్ జలి దయిరిమ్అమ్ క తంకమెనయ్
ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెరల్న్. 8 “పబుచి కోడు ఈంజ”మెన కచితుమ్ దెరను. అమ్ చొ దేముడుక నంపజలస
బుదిద్ జా §చెంగిల కమొనిదానుమ్ఇండుక ఎకిక్ ఆస జంక సికుక్త్మెనఈంజేఁవ్ కొడొతుయిదయిరిమ్
తెన్ గటిట్ఙ సంగితె తామెన అంచి ఆస. చెంగిల కమొ ఇండిలె, ఎతిక్జిన్ క కామ్ క జెయెదె. 9 గని తెలివి
డీసుక ఉచర సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్ కొడొ పుసితె తతత్తి. దస బుదిద్ నెంజిల తగుల్ పోన, పూరుగ్ ల్ చ
సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి రిసొచ ఆరిచ మతెత్లివొ పోన, కొడొ జుజవ జటిట్ జతిసి పోన, అమ్యూదుల్ చ
§ 2:11 2:11మెలె, మునుస్బోదల్ క, తేర్ బోదల్ క బాల వెలొల్ క, గొతిమానుస్ల్ క, గొతి నెంజిల మానుస్ల్ 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….’ * 3:1 3:1 నెంజిలె, ‘దేసిమ్ క తోడు కెరి కేన్ కామ్….’ † 3:4
3:4యేసు అయ్ లిస్ తెన్,జోఅమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్. ‡ 3:6 3:6జోమొర పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలిస్ క చి
జోపారద్న కెరిల్స్ కయేసు అబొబ్స్ చిజోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెతికయ్వాటు దొరుక్ కెరల్న్. యోహాను 14:16, 16:17. § 3:8 3:8
నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’మెన….



తీతు 3:10 393 తీతు 3:15

ఆగన్ల్ చి రిసొచ కొడొచ తగుల్ పోన. దసచతె లాబుమ్నాయ్, కామ్ క నెంజిలి, కిచొచ్ చెంగిల్ దెరి నాయ్
చి రిసొ దసచ దూరి కెరు.

10కేన్మానుస్జలెకుకొడొజుజయ్ తిస్గటకఒతత్చనంపజలసకజటుల్ జటుల్ కెరయ్ తిరితిజలె,తొలితొ
చి సుటుట్ జవుస్, తివెవ్రి జవుస్, జోక జాగర సంగ తా, చి ఒతత్ తెంతొ జో అనెన్ అలల్ర్ కెరెల్, జో తెన్ బెద
నాయ్. 11దసొమానుస్మారుస్పజాగార్జాఅసెస్,పాపుమ్జాఅసెస్మెన తుయిజానిస్. జోచిపాపుమ్
జోచ కమొతె రుజుజ్ జతయ్. జోచిపాపుమ్జో వయజోచిసొంత సిచచ్ ఆనన అసెస్.

తీతుక పవులు బుకారిల్సి
12అరెమాక 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 కఅనెన్బార్జతిపొదికపయానుమ్ కజోక కిచొచ్కొతుక్ నేతతిరితి,కామ్ క జెతిసిఎతిక్దొరుక్
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 కమొతె బెద కమొతె నిదానుమ్ కెరుక జేఁవ్ అలవాట్
జతు.

15అంచితెన్తిలసఎతిక్జిన్తుకజోవయించిపేమసంగతెదయ్ తతి. అమ్ చితెన్పబుచిఉపిప్ర్ చి
ఎకిక్ నముకుమ్తా 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
1-2పేమతిలొఅమ్ 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 జలొయేసుచి
సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ ‡జేలి జలొ పవులు అమ్ చొ బావొ జలొ తిమోతి తెన్ రెగిడిల్
ఉతుమ్.

3అమ్ 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. 5 కిచొచ్క మెలె, పబు జలొయేసుక తుయి నంపజలిస్ చి రిసొ, చిజోవయింక నంపజా సుదిద్ జా
జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుయి పేమ కెరె తతిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సూన్ తె తతత్సి. 6అనెన్మానుస్ల్
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.

7అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ ఆఁవ్ పారద్న కెరిస్ తె అంచి సరద్ సంగితసి మెలె, బావొ, తుచి పేమచి రిసొ అంక
ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జా అసెస్. కిచొచ్క మెలె తుచి పేమచి రిసొ పబుచయ్ జల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి
పెటిట్చి దయిరిమ్ తుయిఅనెన్ జియడిల్ రితి కెర అసిస్సి.

ఒనేసిముక పిలేమోనుతె అనెన్ తెదయ్ లిసి
8జాకయ్, ఏక్ కామ్ చి రిసొ తుక సంగుక అంక దయిరిమ్. జా కామ్ తుయి జరుగ్ కెరుక ముకిక్మ్ చి

రిసొతుక ఆడ దెంక కి కీసుత్ చి తెడి అంక దయిరిమ్అసెస్, 9గని అంచి పేమక తుక ఆడ దెయినాయ్, గని
ఆఁవ్,మంతొమానుస్, కీసుత్ జలొయేసుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి రిసొజేలి జలొపవులు, తుక ఆఁవ్
పారద్న కెరిల్ రితి బతిమాలప్ జా 10 కిచొచ్ నఙితసిమెలె, అనెన్ పుతుత్ రితొ జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక ఆఁవ్
బతిమాలప్ జతసి. ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొజోవయింక §అబొబ్సి రితొజా అసిస్.

11 అగెగ్, మాతుమ్, జో *ఒనేసిము తుక గొతిమానుస్ జలెకి, తుక †కామ్ క నెంజిలొ. గని అపెప్, జలె,
తుక కి అంక కి కచితుమ్ కామ్ క జెయెదె. 12జలె, 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,జోచిఅతిత్ తుయిఅంకతోడు దిలి రితి,జోక ఇనెన్ అనెన్ సేంపుతియంతయ్, 14గని,తుచి
సెలవ్ నెంతెఅనెన్ తియంతయ్జలె,తుక బలవంతుమ్ కెరిల్ రితి జయెదెమెన, నెసిలయ్. తుచి ఇసుట్ మ్ క
తుయిసొంత తెదయ్ లె జలె,బాద తయెనాయ్.
* 1:1-2 1:1-2జోసొమాస్రి జా తిలొ, కిచొచ్గె, జోవయింక గొతిమానుస్ తిలొ; 10-16చి కొడొ. 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 తెజో అరిక్పుప్క
కి పబుచి కామ్ కెరెదె, కిచొచ్గె. ‡ 1:1-2 1:1-2 రోమ్పటున్మ్ తెజో జేలిజాతిలిపొదిఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ ,మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి.
బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, సరియ పటున్మ్ తె, బారికుల్ 23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పటున్మ్ తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి జలిస్ క
రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె; బారికుల్ 16:23; చియెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33; కి జేలి జా తిలన్, గని ఒగగ్ర్ దీసల్ నాయ్. § 1:10
1:10 పవులు జోవయింక సికడిత్కయ్, కిచొచ్గె, జో ఒనేసిము కీసుత్ క నంపజలొ, చి దసిస్కయ్, చి జోవయించి పేమకయ్, దసిస్ సంగితయ్.
* 1:11 1:11 కొలొసిస్ పటున్మ్ చొమానుస్ జయెదె. కొలొసిస్యుల్ 4:8-9 దెక. † 1:11 1:11 ‘ఒనేసిము’మెలినావ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్
తయెదెమెలె, ‘కామ్ క జెతొసొ’. ఒగగ్ర్ జిన్ గొతిమానుస్ల్ క, బెరె,జానావ్తిలి. జోఅగెగ్ కిచొచ్క కామ్ క నెంజిలొమెలె,జోఉటట్ నిగ తిలి రిసొ;
15చి కోడు, చి ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు.
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15తుచితె తెంతొజోఉటట్ నిగ గడియవేరతెతిలిసి కిచొచ్క గే జరుగ్ జలిమెనఆఁవ్ ఉచరిసి కిచొచ్మెలె,
జో అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి బుదిద్ నెంతె తుక నిదానుమ్ తా ఒగగ్ర్ దీసల్ చి చెంగిల్ సేవ కెరి రిసొయి ఇసి జరుగ్
జంక పబు సెలవ్ దిలన్. 16అపెప్ తెంతొ జో తుక రితొయిగొతిమానుస్ 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 తెజోఅంచి తెన్ బెద అసెస్’మెనతుయిఅంక పేమఅసిస్స్
జలె, తుయి అంకయ్ కీసి బెదవంతె గే, జో ఒనేసిముక కి దసిస్ బెదవను. 18జో తుక కిచొచ్ నసుట్ మ్ కెర
తయెదె గే,జోతుక కిచొచ్ రునుమ్జా అసెస్ మెలె, ఆఁవివ్పూచిజా తుక దెయిందె.

19 ఆఁవ్ పవులు, సొంత ఆతు తెన్ ఇసి మెన రెగిడత్సి. ఆఁవ్ సొంత పూచి జా, ఒనేసిము తుక దెంక
తిలిసి ఆఁవివ్ దా గెలిందె. తూయి,మాతుమ్, తుచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ చి రిసొ అంకయ్ రునుమ్ జలి రితి
జా అసిస్సి, గని తుక సంగుక నెసి. 20 గని, బావొ, *పబుచి తెడి అంక ఇదిల్ జవుస్ లాబుమ్ తుచితె
దొరుక్ జతి రితి, దయ కెర, అంచి పెటిట్ ఆఁవ్ సరద్ జతి రితి, పేమచి రిసొజోమానుస్క తుయి చెమించుప
కెరు. 21 ‘సంగిలి కోడు సూనెదె. నాయ్, అనెన్య్ చెంగిల్ కెరెదె’మెన తుచి రిసొ అంక దయిరిమ్ చి రిసొ,
ఆఁవ్ ఇసిమెన తుక కబుర్ రెగిడత్సి.

22మదెనె, అంచి రిసొ ఒతత్ ఏక్ గది తెయార్ కెర. అంక ‘విడద్ల్ జా అమ్ తె గోత్ జెవుస్’ మెన అంచి
రిసొపారద్న కెరసు. జలె, తుమ్ చపారద్నల్ చి రిసొ పబు అంక వాట్ దెవుస్మెన అంచి ఆస.

ఆకర్ కోడు
23 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి అంచి తెన్ †జేలి రితొ జలొ ‡ఎపపా తుక జోచి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్.

24అనెన్ కొనస్ మెలె, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ కెరస మారుక్, అరిసాత్ రుక్, దేమా, చి లూకా, జోవయించి
పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి.

25పబు జలొయేసుకీసుత్ 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 కి అసుస్మ్, చి….’ † 1:23 1:23 జో
ఎపపా నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెద జాబాద ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. ‡ 1:23 1:23జో
ఎపపా కి కొలొసిస్యుడు; కొలొసిస్యుల్ 4:12; చి కొలొసిస్తెచి సంగుమ్మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొసిస్యుల్ 1:7.
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ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్*
ఎబీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్

యేసుకీసుత్ ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్
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, జోచొసొంత పుతుత్ స్ చి అతిత్ అమ్ క జోచి ‡కోడు
లటట్బ అసెస్. ‘జోచి ఈంజ ఎతిక్’ మెనయ్, ఎతిక్ కి జోక అకుక్సుదొ మెనయ్, దేముడు జో పుతుత్ స్ క
నిసానఅదికారుమ్దాఅసెస్. 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,
పాపల్పుంచి జతిమానుస్ల్ సుదిద్ జతివాటు జో తెయార్ కెరతా, పరలోకుమ్ తె దేముడుచి ఉజెతొ పకక్
వెసిలన్. 4జో ఒతత్ నే వెసితె అగెగ్, దూతల్ చి కంట జోచి విలువ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి రుజుజ్ అయ్ లి. జోచినావ్
జోవయించినావ్ చి కంట కెదిద్ విలువ జతయ్ గే, తెదిద్ వెలొల్ జో జా అసెస్.

5 కిచొచ్క జో ఇదిలి వెలొల్ జా అసెస్ మెనజానుమ్మెలె, దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లి రితి, కేన్ దూతక;
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
తుక ఆజి ఆఁవ్ జెరమ్య్ లయ్అసిస్.”
మెన దేముడు కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? నాయ్గెద, కేన్ దూతక జో దసిస్ సంగె నాయ్. నెంజిలె,
†“జోక అబొబ్సి జయిందె, చి
జో అంక పుతుత్ జయెదె”
మెన కేన్ దూతక కెఁయయ్ సంగిలన్ గె? జోవయింక దసిస్ సంగె నాయ్. 6 పడొత్ , అనెన్, జో తొలుస్ర్ జతొ
కీసుత్ క ఈంజ లోకుమ్ తె దేముడు జెరమ్య్ లిపొది,
‡“ఆఁవ్ దేముడుచ దూతల్ ఎతిక్
జోకయ్ బకి కెరు!”
మెలన్. 7పడొత్ దూతల్ చి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
§“జోజోచ దూతల్ క వాదుల్ రిత,
జోచ సేవ కెరసక ఆగివొ లగితి రిత
జో జరుగ్ కెరయ్.”
మెన సంగితయ్. 8 గని జోచొసొంతపుతుత్ సి రిసొ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
*“ఓ దేముడు, తుచి సిఙాసనుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తతిసి,
నీతిమెలొరానొచి డండొ తెన్ తుయి ఏలుప కెరసి.

* : 1:0 ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్సొ ఈంజ ఉతుమ్ తె కిచొచ్ ముకిక్మ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, ఈంజయి లోకుమ్ 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’ మెన ఈంజ ఉతుమ్ తె రెగిడిల్సి
రుజుజ్ దెకయ్ తయ్. † 1:1 1:1 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసమెలె,జాకామ్ క కకక్ జో నిసానతయెదెగే,జోవయించిఆతమ్కజోవయించి
చోండి పుటట్వ 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 , జోమొర అనెన్ జలిసి, జా ఎతిక్తెయి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోవయించి అతిత్ అమ్ క జోవయించి కోడు సంగిల్ రితి జతయ్; జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జోయేసుకీసుత్ యి, మెలి రితి.
యోహాను 1:1-4, 14 దెక. § 1:3 1:3 కొలొసిస్యుల్ 1:15-17, 19, చి 2:19 దెక. * 1:5 1:5 కీరనలు 2:7 † 1:5 1:5
సమూయేలు దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 7:14. ‡ 1:6 1:6 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:43, కీరనలు 97:7. § 1:7 1:7 కీరనలు
104:4. * 1:8 1:8 కీరనలు 45:6-7.
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9నీతిచి ఉపిప్రి పేమతా, గని అబదుద్ మ్ ఎదగ్రె నెస అసిస్స్.
జాకయ్తుయిఅనెన్ తుచి తెన్ తిలి ఎతిక్ జీవుల్ చి కంట వెలొల్ జంక మెన
దేముడు, తుచొ దేముడు,
తుచి ఉపిప్రిపూరి సరద్సంతోసుమ్జా
తుక నిసాన అదికారుమ్దా,
తుచి బోడితెజోచి తేల్ సువ దా అసెస్.”
10దేముడు అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
†“తుయి, పబు, కిచొచ్ నెంజిలిపొది బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లది, చి
ఆగాసుమ్ తిలిసి ఎతిక్ తుచి అతిత్చి కమొ.
11బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ జలె,పాడ్ జయెదె
గని తుయి తిఁయొఁ జా తసెత్.
పాలల్ చ రిత జేఁవ్ పోరన్ జాపాడ్ జవుల,
12చి డుపప్టిక కీసి మడత్ కెరుక జయెదె గే,
దసిస్ జాక తుయిమడత్ కెరె, చిమారుస్ప జయెదె.
గని తుయి కీసి అసిస్స్ గే, దసిస్ తాఁ జసెత్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ జసెత్”
మెన దేముడు పుతుత్ స్ క సంగితయ్, గని,
13 ‡“జలె తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క
తుచి సుఁదితి పొదొ జేఁవ్ జతి రితి ఆఁవ్ జరుగ్ కెరె ఎదక,
అంచి ఉజిల్ పకక్ తుయి వెసతా”మెన
కేన్ దూతక కెఁయయ్ జవుకు సంగిలయ్ గె? 14 జేఁవ్ దూతల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, రచచ్న దొరుక్ జత
పబుచమానుస్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెనయ్జోవయింక దెకిత దేముడుచి సేవ కెర జీవుల్ మెన దేముడు
జోవయింక జా సేవదా అసెస్. జేఁవ్ జోచి సేవ కెరసయ్.

2
యేసుమానుస్ల్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి

1 జలె, అమ్ జేఁవ్ చి సతిత్మ్ నే పఁవిస్తి రితి, నే ములిత్ రితి ఆమ్ పెట నే దెర గెతె సూనిల్స్ చి చి రిసొ
చెంగిల్ ఉచర, అమ్ ఏదాసట్ కెరుక. 2మెలె పూరుగ్ మ్ చి *ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ చి రిసొ దూతల్ జానవ
కెర ఎతిక్ కోడు నిజుమ్ చి జలె, అనెన్,మానుస్ల్ ఆగన్ల్ చి కోడు పిటట్య్ లె, దేముడుచి కేన్ జవుస్ కోడు నే
కెరెల్, కీసి జేఁవ్ దూతల్ చి అతిత్ జో సంగిలి ఎదిలి సరిగా సిచచ్ జవుల జలె, 3అపెప్చి పబు దెతి ఈంజ వెలిల్
రచచ్నక ఆమ్ విలువ నే దెకిలె, విలువ నే కెరెల్, అమ్ చి సిచచ్ కీసి పిటెట్దె? పిటెట్ నాయ్. ఈంజ రచచ్న, జలె,
యేసుపబుతొలితొసొంతయ్జానయ్ లిరిసొ,జోకతొలితొసూనల్సఅమ్ కయ్సాచిసంగిల. 4పడొత్ ,అనెన్,
జోయేసుకీసుత్ చి అతిత్ జో దెతి రచచ్నచి రిసొదేముడుసొంత వేర వేరతె రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్. కిచొచ్ కిచొచ్తె
జా రచచ్నచ రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లన్మెలె,జోచిఅదికారుమ్దెకయ్ తవెలొల్ కమొ కెరిస్ తె,చిదేముడుచి సుదిద్
తిలిజోచిఆతమ్వరల్జోచిఇసుట్ మ్ క కకక్ కకక్ వంట దిలిస్ తెయిఈంజ రచచ్నచి రిసొజోచిసాచిదాఅసెస్.

5అమ్సంగితి †జెతికయ్లోకుమ్ఏలుప కెరుక దూతల్ చిఅతిత్ దేముడుసొరప్ కెర దెయెనాయ్. 6 కేనె
గే రెగిడిల్ ఇసి సాచి అసెస్. ఇసిమెలిసి;
‡“మానుస్క తుయిఉచరన్ క జో కిచొచ్ విలువసొ?
నెంజిలె,మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక కిచొచ్క తుయి విలువ దెకితసి?
7దూతల్ చి కంట జోక ఇదిలి దాక్ తతి రితి తుయి జరుగ్ కెరల్ది,

† 1:10 1:10 కీరనలు 102:25-27. ‡ 1:13 1:13 కీరనలు 110:1, మతత్యి 22:44, ఎబీయుల్ 10:13. * 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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గని అపెప్ జోక గవురుమ్ కెర అదికారుమ్దా,
జోక ఏలుప కెరవ అసిస్సి.
8జోచిచాటు సుఁదితి రితి ఎతిక్ జోచి అతిత్
తుయిసొరప్ కెర దా అసిస్సి”
మెన రెగడ్ అసెస్. జలె, దేముడు ఎతిక్ జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్చి రిసొ జో ఏలుప నే కెరిసి కిచొచ్ కి
నాయ్. ఎతిక్జోచిఅతిత్ తతిస్ చి రుజుజ్ అపెప్చిమటుట్ క అమ్ క సరిగా డీసెనాయ్. 9గని ఇనెన్ ‘మానుస్జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెనయేసుకయ్ సంగితసుమ్. యేసుకయ్ దెకితసుమ్. జో గడియయ్ దూతల్ చి
కంటదాకు జలొ, గని దేముడు అబొబ్స్ చి దయచి రిసొ ఎతిక్మానుస్చి నావ్ తెన్ అమ్ చి సిచచ్ వయంతి
రిసొ జో బాదల్ సేడ మొరిల్స్ చి రిసొ జో అపెప్ ఎతిక్ అదికారుమ్ గవురుమ్ జా కిరీటుమ్ గలన ఏలుప
కెరయ్.

10కిచొచ్కఇసిజరుగ్ జలిమెలె,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ కజోచిపరలోకుమ్ చిఉజిడ్ తెగవురుమ్ తెబెదవంతి
రిసొమానుస్ల్ క రచచ్న దొరుక్ కెరొసొ §బాదల్ ఓరుస్ప జతి వాటుయి జీన సరి జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
పూరి జంక ఎతిక్క ఆదారుమ్ తిలొ, ఎతిక్ ఏలుప కెరొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి చెంగిలి, పూరి బెదితయ్.
11 నిజుమి, సుదిద్ కెరొ యేసుక చి జో యేసు సుదిద్ కెరసక ఎకిక్ మొదొల్; దేముడు అబొబ్సి. జాకయ్,
జోవయింక ‘అంచబావుడుల్ ’మెనుకయేసుక లాజ్నాయ్.
12 *“అంచబావుడుల్ తె తుచి నావ్ తుచి గవురుమ్ సూనయిందె,
సంగుమ్ చి నెడ్ మెతుచి గవురుమ్ గాయిందె”
మెలి కోడుతె, అనెన్,
13 †“జోచిఉపిప్రి అంచి నముకుమ్ తియిఁదె”
చి అనెన్,
‡“ఇనెన్ ఆఁవ్ అసిస్, చి దేముడు
అంక దిల జోచబోదల్ అంచి తెన్ అసిత్”
మెనయేసు సంగిల్ రితి రెగిడల్ కోడుతె ఇసి ఒపప్నొల్ .

14జలె, ఎకిక్ ఆఁగ్, ఎకిక్ లొఁయిబోదల్ ఎతిక్క తయెదె చి రిసొ,సొంత కి ఈంజయ్అమ్మానుస్ల్ 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 లొఁయిజో దెరనల్న్. 15జోవయించి ఒండి జీవితుమ్ కమొరున్చి ఉపిప్ర్ చి బయిమ్ క దెరున్
సేడల్ ఎతిక్జిన్ క విడద్ల్ కెరుక మెనయ్దసిస్ జా జీనుక ఒపప్న, దసిస్ జా జీనల్న్. 16 కీసి మెలె,ఈంజ ఎతిక్
కకక్య్రచిచ్ంచుప కెరుకమెలె,దూతల్ క రచిచ్ంచుప కెరుకనాయ్గని §అబాహామ్ చిసెకుమ్ తెజెరిమ్లసక
‘రచిచ్ంచుప జతు’మెనయ్. 17జాకయ్, దేముడుచి సేవ కెరొ కనాక్రుమ్దెకితొనిదానుమ్ చొపూజరిజా,
పెజల్ చ పాపల్ పుంచ దా జోవయింక దేముడు తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి రితిచి అరిప్తుమ్ జతి రిసొయి,
ఎతిక్ రగల్ క ఎతిక్ బాదల్ తె పెజల్ జల జోవయించ బావుడుల్ చి రితి జో జంక తిలి. జోమానుస్ల్ చి రితి
జాజోవయింక జెత రగల్బాదల్జో ఓరుస్ప జలెకయ్జోచెంగిలొపూజరిజా కనాక్రుమ్ దెకెదెమెనయ్.
18 దసిస్, జోసొంత బాదల్ సేడ పరిచచ్ జా జీనిల్ రిసొ, జేఁవ్ బాదల్ సేడ పరిచచ్ జత అనెన్మానుస్ల్ 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 మెనయేసుచి రిసొ అమ్ ఒపప్న

§ 2:10 2:10 18చూ కోడు దెక. * 2:12 2:12 కీరనలు 22:22. † 2:13 2:13యెసయా 8:17. ‡ 2:13 2:13
యెసయా 8:18. § 2:16 2:16 గలతీయుల్ 3:6-9, చి రోమియుల్ 4 అదయ్యిమ్ దెక. ‘ఆతమ్క అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లస’
మెలె, అబాహామ్ చి రితి నముకుమ్ తిలస.
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అసుస్మ్. జలె, జోచి రిసొ ఉచరుమ. 2 దేముడుచి గేర్ జల యూదుల్ తె తామోసే కీసి జో దేముడుచి
కామ్ నిదానుమ్ కెరె తిలొ గే, దసిస్ ఈంజ బారికి జతి రితి కామ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కెరి రితి, కామ్ క
నిసానొల్ దేముడుకయేసుయినిదానుమ్తిలన్. 3గనిగేరుచి కంటఅనెన్ గేర్బందిలొసొక కీసిఒగగ్ర్ విలువ
తయెదెగే, దసిస్, దేముడుచి గేర్ చతెతిలొమోసేచి కంటయేసుయిజాగేర్ బందితొసొజాతా,అనెన్ ఒగగ్ర్
గవురుమ్ క విలువ జతయ్. 4 ఎతిక్ గేరు, కచి అతిత్ గే బందిలిసి, గని ఎతిక్ బందితొసొ దేముడుయి.
5 జలె, దేముడు పడొత్ క సంగిత కొడొచి రిసొ సాచి గురు సంగితి రిసొ, జో దేముడుచి గేర్ ఎతిక్తె మోసే
నిదానుమ్ చొ సేవ కెరొసొ జలొ. 6 గని కీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె జా కెర, జో పుతుత్ సి జలి రిసొ, దేముడుచి
గేరు నిదానుమ్ ఏలుప కెరె తిలన్. ఆకర్ ఎదజోచిఉపిప్ర్ చిఅమ్ చి డిటుట్ మ్ దెరనెల్,జో రచచ్నదాఅమ్ క
పరలోకుమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి అమ్ చి దయిరిమ్, ఆస అమ్ దెరనెల్,జోచి గెర్ చయ్ఆము జా అసుస్మ్.

యేసు దెతి విసాంతి రచచ్న తుమ్ పిటట్వన నాయ్
7 “జాకయ్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సంగిలి రితి;

*జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి పెటిట్ బేడు బందిల్ రితిజా,
జోచి కోడు నే సూనిల్ రితి జల.
తూమ్, జలె, ఆజిజోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,
దసిస్ నే జతి రితి,జాగర దెకన.
8పూరుగ్ మ్, †జోచి కోడు సూనుక నెస
జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది
పెజల్ జోక పరిచచ్ కెరిల్ రితి,రాడ్ జీవు జతె తిల.
9జో దేముడు సంగిలి రితి;
అంచి ఉపిప్రి అనామ్నుమ్జా పరిచచ్ కెరిల్ రితి జా
జేఁవ్ జా దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ అంచ కమొ దెకిలెకి కీసి జల గే,
తుమ్ దసిస్ జానాయ్.
10జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్,జాఉగుమ్ చచి రిసొ ఆఁవ్ కోపుమ్జా,
జోవయించి పెటిట్ , కెఁయఁక తెఁయఁక అంచి వాటు ముల పిట గెతతి.
అంచి ఇసుట్ మ్ నేనిల్ రితి ఇండితతిమెలయ్, చి
11 ‘అంచి ‡సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్’మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన, సంగితయ్.

12 జలె, బావుడుల్ , జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుక తుమ్ దూరి నే జతి రితి, తుమ్ తె కిచొచ్ పెటిట్ గరిచ్
జోచిఉపిప్ర్అనామ్నుమ్ చిఆతమ్ నేతతి రితి,తుమ్జాగరదెకన. 13గని ‘ఆజి’మెనఈంజకాలుమ్ క కెతిత్
పొదుల్ సేఁసతయ్గే,రోజుకతుమ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొజాగర సంగ, దయిరిమ్సంగ;పాపుమ్ చిమోసిమ్ క
తుమ్ తె కో దెరున్ నే సేడిత్ రితి, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందితి రితి, 14అమ్ నంపజలిమొదొల్ తెంతొ చి
జోవయించి రిసొచి దయిరిమ్అమ్ఆకర్ ఎద దెరనెల్కయ్ కీసుత్ తెన్ వాట నఙన తమ్ దె.

15 §“ఆజి,జోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్,
జోచి కోడు నెసిల జేఁవ్ అగెగ్చ పెజల్ చి రితిజానాయ్.
తుమ్ చి పెటిట్ జోచి రితి బేడు నే బందిత్ రితిజాగర దెకన్.”
మెన రెగిడిల్సి తుమ్ పఁవస్ నాయ్. 16 జలె, జేఁవ్ సూన నెసిలస కొనస్ మెలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి తెడి
ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ, జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ, బార్ జా ముల విడద్ల్ జల అమ్ చ యూదుల్

* 3:7 3:7 కీరనలు 95:7-11. † 3:8 3:8నిరగ్మకాండుమ్ 13-40అదయ్యల్, లేవీయకాండుమ్, సంకాయ్కాండుము, దివ్తీయోపదేశ
కాండుము. ముకిక్మ్ క నిరగ్మకాండుమ్ 32 అదయ్యిమ్, చి సంకాయ్కాండుము 14 అదయ్యిమ్ దెక. ‡ 3:11 3:11 తెదొడ్ చి జో దెంక
ఉచరతిలివిసాంతి కిచొచ్మెలె, కనాను దేసిమ్జోవయించితాగెతిరితిదెతిసి. జాదేసిమ్అపెప్పరలోకుమ్ కయ్,జావిసాంతిపరలోకుమ్ చి
విసాంతికయ్,టాలి జయెదె. § 3:15 3:15 కీరనలు 95:7-8.
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ఎతిక్జిని. 17అనెన్, జేఁవ్ దొనిన్ విసొస్ వెరుస్ల్ పూరి కచి రిసొ దేముడు కోపుమ్ జలొ మెలె, *పాపుమ్
కెరల్సచి రిసొజా బయిలు దేసిమి జేఁవ్మొరి రితి జో దేముడు సిచచ్ దిలన్. 18పడొత్ ,జోచి సుకుక్మ్ తె నే
బెదుక మెన కచి రిసొజో ఒటుట్ గలనొల్ మెలె,జోచి కోడు నే కెరల్సచి రిసొయి గెద?. 19జాకయ్ కిచొచ్ అమ్ క
జానుక జతయ్మెలె,జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొజా సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ బెదుక వాటు నే దిలొ.

4
పబుచయ్ జలమానుస్ల్ క దొరుక్ జతి విసాంతి

1జలె,జోపమానుమ్సంగిలిరితి,జోచి *సుకుక్మ్ తెబెదితివాట్తతెఎద,తుమ్ తెకోజాసుకుక్మ్ తె
పాఁవుక నే పిటట్వన్ తి రితి జిమ. 2 కిచొచ్క మెలె,పూరుగ్ మ్ చమానుస్ల్ కయ్ కెఁయెఁక కి తతిత్సి సుకుక్మ్ చి
అవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జలి. దసిస్, అమ్ క కి సుకుక్మ్ చి అవ్ కాసుమ్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ దొరుక్ జా అసెస్. గని జేఁవ్ సూనిల్ జా కోడు జోవయింక కామ్ క నెంజిలి. కిచొచ్క మెలె,
నిజుమ్ కయ్ సూనల్సచి పెటిట్చి రితిచి నముకుమ్ తిల తెన్ బెదిత్ నాయ్. జాకయ్ సూనిల్ కొడొ జోవయింక
కామ్ క నెంజిల్ రితి జలి. 3అమ్యేసుకీసుత్ పబుక నంపజలస,మాతుమ్,జా సుకుక్మ్ తె బెదితసుమ్.
జేఁవ్పూరుగ్ మ్ చచిపాపుమ్ చి రిసొ దేముడు సంగిలి తీరుప్ అగెగ్ రెగిడల్య్.†
‡“అంచి సుకుక్మ్ తె జేఁవ్ కెఁయఁక బెదుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్,మెన
ఒటుట్ గలన అంచి కోపుమ్ క ఒపప్నల్య్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. జో దేముడు, మాతుమ్, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది జోసొంత జోచయ్ కమొ కేడవన జో
తెదొడి సెలవ్ కడన తిలె కి, జోవయింక దసిస్ మెన ఒపప్నల్న్. 4 ‘సెలవ్ కడనల్న్’ మెన సంగిలె, §సొవువ్
పొదుల్ ఆగాసుమ్, బూలోకుమ్,లోకుమ్ తెతిలిసి ఎతిక్ జెరమ్య్ లి పడొత్ ,అనెన్క్ దీసి *‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి’
మెనయ్జోచిజా సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి రిసొ కేనె గే కిచొచ్ సంగ అసెస్ మెలె,
†“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.

6 జలె, అనెన్ సగుమ్ జిన్ దేముడుచి సుకుక్మ్ తె బెదుక జలస బెదుక నేతయ్. జా ఏక్, పడొత్ అనెన్క్
కిచొచ్ మెలె, జా సుకుక్మ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అగెగ్ సూనల్స జో దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిలి రిసొ
జోచి జా సుకుక్మ్ తె బెదితి నాయ్. 7అనెన్క్ దీసి మెలి కోడు జో నిసాన, జోచి సుకుక్మ్ తె బెదుక అమ్ క
అనెన్క్ అవ్ కాసుమ్దా కెర,ఈంజ అవ్ కాసుమ్ క ‘ఆజి’మెన, అమ్అగెగ్ రెగిడిల్స్ తె సంగిల్ రితి,
§“ఆజిజోచి అవాడ్ తుమ్ సూనెల్, తుమ్ చి పెటిట్ బేడు నే బందిత్ రితి
తుమ్జాగర దెకన”
మెన్ తయ్. 8మెలె, దేముడు సంగిలి కనాను దేసిమి జేఁవ్ పాఁవ పెసితి రితియెహోసువ కడ నిలన్, గని
జా తెన్ జా కోడు పూరి నెరవెరుస్ప జతి జలె, అనెన్క్ దీసిచి రిసొ ‘తెదొడ్ కయ్ సుకుక్మ్ దొరుక్ కెరిందె’
మెన దేముడు సంగితొ నాయ్, సంగుక జతి నాయ్. 9జాకయ్, దేముడుచి సెలవ్ కడనిల్ దీసితె బెదితి
వాటుమానుస్ల్ క అపెప్క దొరుక్ జతయ్. 10మెలె, దేముడుజోచికామ్ కేడవ కీసి సెలవ్ కడనొల్ గే, దసిస్జో
దెతిసుకుక్మ్ తెకోబెదెదె గే,జోమానుస్కిజోచికామ్కెర కేడవసెలవ్ కడనెదె. 11జాకయ్,జాసుకుక్మ్ తె
ఆమ్ కి బెదితి రితి నిదానుమ్ కెరుమ; జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చి రితి జోచి కోడు నెస అమ్ తె కో దసిస్ పాపుమ్ తె నే

* 3:17 3:17 నిరగ్మకాండుమ్ 32అదయ్యిమ్, సంకాయ్కాండుము 14,ముకిక్మ్ క 14:27-30. * 4:1 4:1పూరుగ్ మ్ చయూదుల్ క
జలె, తెదొడ్ చి పమానుమ్ క చెంగిలి ఈంజయ్లోకుమ్ చి కనాను దేసిమి జేఁవ్ గెచుచ్క అవ్ కాసుమ్ తిలి, గని పిటట్వనల్. అమ్ క, జలె, అపెప్చి
అవ్ కాసుమ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సేంతుమ్ తె బెదితిసి చి పరలోకుమ్ తె గెతిసి. † 4:3 4:3 3:11 దెక
‡ 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. § 4:7 4:7 3:7-8 దెక.
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సేడిత్ రితి. 12 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కోడు దొనిన్ పకక్లె వాండి తిలి ఎతిక్ కతిత్చి కంట *లగున్ అసెస్, చి
జాకోడు జివివ్తాకామ్ కెర కెరయ్మానుస్చి ఆతమ్ చి జీవుఅతుక్ జతిస్ తె,అతుక్ల్ చి ఆడుచిములువ
బెదితిస్ తె బెర, మానుస్ల్ చి పెటిట్చ ఉదెద్సుమ్ లు పరిచచ్ కెర, జోవయింక ‘చెంగిల్ అసిత్’ గే నాయ్ గేమెన
తీరుప్ కెరయ్. 13అనెన్, జెరమ్య్ లిస్ ఎతిక్ కి జోచిమొకెమ్ లుంకుక నెతె, గని అమ్ క పరిచచ్ కెరొసొచిమొకెమ్
ఎతిక్ డుమ్ డితాఎదారుద్ మ్ డీసత్య్;అమ్ చఉదెద్సుమ్ లు కి ఆకర్ కయ్జోచిమొకెమ్ అమ్ఎతిక్జిన్సాచి
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 జోయేసు అమ్ చి సెకి నెంజిలిసి
నేనొల్సొ అమ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ నేనొల్సొ నెంజె, గని అమ్ చ బాదల్ ఎతిక్ జొయియ్
కి సేడ, అమ్ చి రితి పరిచచ్ జాఁ అసెస్. గని జో పాపుమ్ నే కెరె జీన అసెస్. 16 జలె, కామ్ క జెతికయ్
సమయుమ్ క జోచి తోడు తతి రితి జో అమ్ క కనాక్రుమ్ దెకితి వరుమ్ అమ్ నఙనుక, జోచి దయఅమ్
చజనుక మెన, దయిరిమ్ తెన్జోచి దయ దెతి సిఙాసనుమ్ క పాసి జెమ.

5
1 మానుస్ల్ తెంతొ దేముడు నిసాన ఎతిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి కామ్ కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ చి

పాపుమ్ గెసుస్’ మెనయ్ దేముడుచిమొకెమ్ జేఁవ్మానుస్ల్ చి నావ్ తెన్ బలివొ దెంక అసెస్. 2జోపూజరి
కి మాములుమ్ మానుస్ జా సొంత సెకి నెంజిలొసొచి రిసొ నేనల్సక చి తపుప్ జలసక మెతత్న దెకెదె.
3జోవయించి 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 పూజరి ఎకిక్లొ జతిసి జోమానుస్చి సొంత
ఇసుట్ మ్ క జరుగ్ జతిస్ నెంజె. ‘ఆఁవ్ పూజరి’ మెన జోమానుస్ సొంత ఇసుట్ మ్ క టీఁవ్ క నాయ్. దేముడు
సొంతనిసానజోఎతిక్కవెలొల్ పూజరిజంకజోకఅదికారుమ్తయెదె. దేముడుటీఁవడెల్కయ్,యూదుల్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ అహరోనుక కీసి దేముడు బుకారొల్ గే, దసిస్, జో దేముడు
సొంత జోమానుస్క బుకారుక.

5దసిస్ కి కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జతిసిసొంత ఇసుట్ మ్ క గవురుమ్ కెరనిల్సి నెంజె, గని జోచి రిసొ:
*“తుయిఅంచొసొంతపుతుత్ ,
ఆజి తుక పాయఅసిస్”
మెన సంగిలొ దేముడు సొంత జోక నిసాన అదికారుమ్ దిలన్. 6దేముడు అనెన్క్ తె సంగ రెగడ్య్ లి రితి;
†“‡మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరి తిలొ గే,
తుయి దసొపూజరిజా కెఁయఁక తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెనజోచి రిసొ రెగడ్ అసెస్.

7యేసు మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, జలె, గటిట్ఙ కేకుల్ గల ఏడ ఏడ,
జోకమొరున్ తెంతొ పిటట్వుక సెకి తిలొ దేముడుక పారద్నల్ కెరె తిలన్, చి దేముడు అబొబ్స్ క జో బిలొసొచి
రిసొ, జో దేముడు అబొబ్సి జోచ ఆసల్ సూన్ తె తిలన్. 8జలె, జోజోచొపుతుత్ స్ జలెకి, దేముడుచి కోడు
పూరి నిదానుమ్ కెరెల్ కీసి తయెదె గే, కిచొచ్ సెమల్ దుకుమ్ నొపుప్ల్ జంక జయెదె గే, జొయియ్ దసిస్ పూరి

* 4:12 4:12డీసయ్ లిసి 1:16. † 4:14 4:14మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చిదేముడుచిగుడితెజరుగ్ జతిసిఉచరెల్,యూదుల్ క
ఎకిక్లొయియెరూసలేమ్ 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. ఈంజయ్
లోకుమ్ చి దేముడుచి గుడితె జరుగ్ జతిసి, జలె,యేసు పరలోకుమ్ తె జరుగ్ కెరిస్ క టాలి జతయ్. * 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 తెఏలుప కెరె తిలొ,ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్పొది,యూదుల్ ఒతత్ నే బసజతెఅగెగ్. కీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెబులెత్ తిలిపొది,యూదుల్ చి
దేముడుచి గుడియెరూసలేమ్ తె తిలి. 7:1-3 కి దెక.
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ఓరుస్పజాఅజజ్య్జలొ,చిజోజేఁవ్బాదల్ఓరుస్పజలిస్తెన్జోదేముడుఅబొబ్స్ చికోడుపూరి కెరిల్స్ చి
రుజుజ్ అయ్ లి. 9అనెన్, జేఁవ్ బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జలిస్ తె జోచి సెకి జోచి సతిత్మ్పూరి రుజుజ్ జతికయ్,
పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రచచ్న జోచి కోడు సూన కెరొ ఎతిక్మానుస్కయ్జొయియ్ దొరుక్
కెరల్న్. 10 కీసి మెలె, ‘మెలీక్సెదెక్ చొ రితొ జో జంక’ మెన దేముడు జోక ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెనయ్
నావ్ తిలి.

ఆతమ్క నే వడిడ్తె నేనల్ బాలబోదల్ రితతా
11ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అమ్ ఒగగ్ర్ సంగుక జతి, గని తుమ్ చ కంగడ్ల్ బొయ్ ర జల రిత జలి రిసొ జా

అరుద్ మ్ సంగుక అలల్ర్ జతసుమ్. 12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ ఎదిలి ఎద అనెన్మానుస్ల్ క సికడత్స జంక జతి,
గని దేముడుచి కోడుతెముకిక్మ్ తిలిసి ఎతిక్మొదొల్తెంతొ తుమ్ క సికడుక అవ్ సురుమ్ జలి. తుమ్ క
అపెప్క కి దూదు అవ్ సురుమ్, మాములుమ్ అనిన్మ్ కతి రితి తుమ్ వడుడ్ క నేతయ్. 13కో రితి దూదుక
జితయ్గే,బాలబోదల్ రితొతా, సతిత్మ్ చి రిసొచిబోదనఅరుద్ మ్ కెరనుక నెతె, సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొచి
బోదననెరవెరుస్ప కెరుక నెతె. 14గనిమాములుమ్సెకిచిఅనిన్మ్కకక్ కవడుకజయెదెమెలె, కిచొచ్ కిచొచ్క
‘గరిచ్’ గే ‘చెంగిల్ చి’ గే నిసితి రితి అలవాట్ కెరన సతిత్మ్ ఇండితివాట్ సిక కెర అగెగ్ ఇండితసకయ్.

6
పబుక నంప కెర పడొత్ అనెన్ ములిత్స్ చి రిసొ

1జాకయ్, కీసుత్ చి రిసొమొదొల్ క ఇదిలిదిల్ సికితిస్ తె నే టీఁవు తతె, ఆతమ్తె వడుడ్ మ. ఎకిక్ మొదొల్
తెంతొ చి ఇదిలి నముకుమ్ తె తంక నాయ్. కీసచతె మెలె, కామ్ క నెంజిత కమొక దుకుమ్ జా ముల
దేముడుక నంపజంక దెరిసి, 2సుదిద్ కెరంతి *దొవన్ తిస్ చిరిసొచిబోదన,బోడిలెచడితిస్ చిరిసొచిబోదన,
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 కిచొచ్కమెలె, కేన్ జవుస్మానుస్ తొలితొనంపజాపబుచిఉజిడ్ తెజా, పరలోకుమ్ చి రచచ్న
వరుమ్ చక దెక, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె వాట దొరుక్ జలి, 5 దేముడుచి కోడుచి రుసి చక తా,
జెతికయ్ ఉగుమ్ చి సెకి చక తిలె, పటొత్ జేఁవ్ పొరపాట్ జా కీసుత్ క ములిలె, జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ
జేఁవ్ దుకుమ్ జతి రితి జేఁవ్ క చెంగిల్ వాట్ తె అనెన్ కడ ఆనుక నెంజె. కో నెతిరి. 6 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
జోకములిలిసి జేఁవ్సొంత, దేముడుచిపుతుత్ క అనెన్ సిలువతె గలమారిల్ రితి జతయ్,చిఅనెన్మానుస్ల్
జోక నిసాక్రుమ్ కెర జొకరిల్ రితి జోచి నావ్ కడిల్ రితి జతయ్. 7 కీసి మెలె, జేఁవ్ తె ఒగగ్ర్ సుటుల్ పెటిల్ పాని
కేన్ బుఁయి పియతా,జాబుఁయెయ్ పంటొ పికడత్సక చెంగిల్ కామ్ క జెతికయ్ పంటొ దిలె, దేముడు తెంతొ
జేఁవ్ చివాటచివరుమ్జాబుఁయినఙన్ తయ్. 8గని,జాబుఁయి రితయ్కంట రూకుల్ గట దిలె,కామ్ క
నెంజిలిసి, చిజాకసాపెనల్ దెంక జయెదె. ఆకర్ క జేఁవ్ క డయ గెలుకయ్ తయెదె.

దయిరిమ్ కొడొ సంగిలిసి
9అమ్ ఇసిజాగర సంగిలే కి, తుమ్ చి రిసొ,బావుడుల్ , కిచొచ్ ఉచరసుమ్మెలె,ఈంజ రచచ్నతె బెదిత

అనెన్ చెంగిలి వరల్ తుమ్ క దొరుక్ జవుస్ మెన అమ్ క దయిరిమ్. 10 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రిసొచి
తుమ్ చి కామ్, అగెగ్ కి అపెప్ కి జోచయ్ జల మానుస్ల్ క తుమ్ తోడు కెర, జోచి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి పేమ
దెకయ్ లిసి జో పఁవెస్ నాయ్ మెన, దసిస్ పొరపాట్ తీరుప్చొ నెంజె మెన, అమ్ క దయిరిమ్. 11 తుమ్ చి
రిసొఅనెన్ కిచొచ్ ఆసజాఅసుస్మ్మెలె ‘జరుగ్ జయెదె’మెనతుమ్నంపజలిసిపూరినెరవెరుస్ప జతి రితి
తుమ్ ఎకిక్ నిదానుమ్ ఎకిక్ ఆస తంక. 12తుమ్ దసిస్ నిదానుమ్తాఁ గెలె, బదుద్ కుమ్ నే జతె, దేముడు
పమానుమ్ సంగిలిస్ చివాటజోవయించి నముకుమ్ చి జోవయించి నిదానుమ్ చి రిసొ కలుగు జత అనెన్
మానుస్ల్ చి రితి తుమ్ ఇండితె, జయియ్ అమ్ చి ఆస.

అబాహామ్నంపజా నిదానుమ్ తతికయ్ జెయిమ్జలిస్

* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘బాపిత్సుమ్ నఙన్ తిస్ చి రిసొచి….’
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13అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక దేముడు పమానుమ్ సంగిలి పొది, జో దేముడు సొంతచి కంట కెఁయ కో
వెలొల్ తతి నాయ్ చి రిసొ, అనెన్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర ఒటుట్ గలుక అవ్ కాసుమ్ నాయ్ చి రిసొ, జోచి
సొంతయ్నావ్ తెన్ ఒటుట్ గలన, 14 కిచొచ్ పమానుమ్ సంగిలన్మెలె,
†“తుక కచితుమ్ దీవెన దా జెయిమ్ కెర
తుమ్ చిసెకుమ్ చఒగగ్ర్ జిన్జతి రితిజరుగ్ కెరిందె” 15దసిస్కయ్,అబాహామ్నిదానుమ్తాఎతిక్ ఓరుస్ప

జతికయ్,జాపమానుమ్ తిలిసి జోక దొరుక్ జలి.
16మానుస్ల్,జోవయించి కంట కేన్ జవుస్ వెలొల్ సుదొచి నావ్ దెర ఒటుల్ గలత్తి, చి జోవయించ తగుల్

ఎతిక్తె ఒటుట్ గలిలె, ‘నిజుమ్’ మెంతతి. 17 దసిస్ జో సంగిలి పమానుమ్ తె వాట నఙన్ తసక జోచి కోడు
పిటెట్ 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, మెలె పమానుమ్ చి
రిసొ కి జో ఒటుట్ గలనిల్స్ చి రిసొ కి, జో దేముడు అబదుద్ మ్ జంక నెతెచి రిసొ, అమ్ పరలోకుమ్ తె
పాఁవితి వరుమ్ చి పమానుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి దయిరిమ్, అమ్ డిటుట్ మ్ దెరన్ తి రితి, అమ్ జోచి రచచ్నతె
నిగ అయ్ లస దయిరిమ్ తంక జయెదె. 19 కేన్ జవుస్ దొనిన్, జలె, వేరతె నే గెతి రితి లంగరు కీసి జాక
డిటుట్ మ్ టీఁవడెదె గే, దసిస్, పరలోకుమ్ తెజో అమ్ క పాఁవడిత్ వరుమ్ చిఈంజ అమ్ చి దయిరిమ్అమ్ చి
ఆతమ్క అమ్ క డిటుట్ మ్ టీఁవడత్య్. అమ్ క జో దిలి ఈంజ వరుమ్, జలె, అమ్ క అడుడ్ తిలి తెర ఒతత్ల్ తొ
అమ్ జీన తెడిక తెడిచి గదితె పెసితి రితి, పరలోకుమ్ తెయి పాఁవడ జీనయ్ తయ్. 20 ఒతత్ జా ‡తెర
ఒతత్ల్ తొమెలి కోడు యేసు అమ్ చి నావ్ తెన్, అమ్ క రచచ్న దొరుక్ కెరి రిసొయిపురెతొ నిగ గెచచ్ పాఁవ
అసెస్ గెద,చిరానొజలొమెలీక్సెదెక్ చొరితొఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజోజా, కెఁయఁకతెఁయఁకఅమ్ క దేముడు
అబొబ్స్ చిమొకెమ్ తోడు తయెదె.

7
మెలీక్సెదెకు కెఁయఁక తెఁయఁకపూజరి

1ఈంజొ మెలీక్సెదెకు, జలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది సాలేమ్ క రానొ జలొసొ, ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ జలొ
దేముడుచి సేవ కెరొ పూజరి జలొసొ, జలె. రానల్ క జీన మారిల్స్ తెంతొ *అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొ బుల
జెతె తిలి పొది, జోమెలీక్సెదెక్ జోవయింక దసుస్ల్ జా జోక చెంగిల్ వరుమ్ దిలన్. 2వరుమ్ 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.
3జోవయింక కేన్అబొబ్స్అయయ్స్పాయితినాయ్,జోకేన్సెకుమ్ చొనెంజె,చిజోచిజీవితుమ్ క ‘మొదొల్
జలి’ జవుస్ ‘కేడ గెలి’ జవుస్మెనుక నెంజె. దసచజోకనాయ్,చి దేముడుచొపుతుత్ స్ రితొజా, కెఁయఁక
తెఁయఁక జోచొపూజరిజా తతత్య్.

4జో మెలీక్సెదెక్ కెదొద్ వెలొల్ సుదొ జయెదె గే, అపెప్ ఆఁవ్ రెగిడత్ కొడొతె తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. అమ్ చొ
పూరుగ్ మ్ చొ జలొ అబాహామ్ కి జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ క ఏక్ వాట దా గెలన్. జో దసిస్
కెరిల్స్ తెన్ మెలీక్సెదెక్ క ‘ఒగగ్ర్ వెలొల్ ’ మెన ముకిక్మ్ చొ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ ఒపప్నల్న్ మెన
రుజుజ్ జతయ్. 5అహరోనుచి తెడి పెజల్ ఎతిక్క §లేవీపూరుగ్ మ్ చొచి తెగచ మునుస్బోదల్పూజరుల్ జా,
† 6:14 6:14 ఆదికాండుమ్ 22:17. ‡ 6:20 6:20యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి
గని అనెన్ లొఁయి నే గెతి రితి తెర అడుడ్ తయెదె. పరలోకుమ్ తెచొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, జలె, యేసుయి. జొయియ్ ఒతత్ అడుడ్ తిలిస్ క జీన
అసెస్, చి జోవయింక నంపజలసకయ్ కి జీనయ్ తయ్. యేసుమొరిల్స్ తెనిన్ యెరూసలేమ్ తెయూదుల్ చి దేముడుచి గుడితెచి తెర ఉపిప్ర్
తెంతొ ఎటొట్ ఎద పూరి చిరి జా గండల్ జలి. దసిస్ జరుగ్ జలిసి టాలి జా అమ్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె, జోమొరిల్స్ తెనిన్ అమ్ క చి
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక అడుడ్ తిలి పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. మతత్యి 27:51,మారుక్ 15:38, లూకా 23:45, ఎబీయుల్ 9:1-3,

10:19-20. * 7:1 7:1 ఆదికాండుమ్ 14:17-20. † 7:2 7:2జోవయించినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘పునిన్మ్ అంచొరానొ’.
‡ 7:2 7:2 ‘సాలేమ్’మెలినావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘సేంతుమ్’ ‘సాంతి’. § 7:5 7:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:25-29, 38:21.
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దేముడుచికొడొతెరెగిడిల్ రితి,పెజల్ఎతిక్క కలుగు జలిసిచిదెసుస్వాటల్ తెఏక్వాటనఙనుక 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 కొడొతెపూరి 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. 10 కీసి మెలె, అబాహామ్తెన్మెలీక్సెదెక్ దసుస్ల్ జలి పొది, జో *లేవీ తెదొడి కి
అబాహామ్ చి పెటిట్ తిలన్మెనుక జయెదె. అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరిమ్లన్.

మెలీక్సెదెక్ జలొ రితొ కీసుత్ పూజరి
11పడొత్ , ‘లేవీచితెగతెజెరిమ్లసపూజరుల్ జేఁవ్ కెరి కమొతెమానుస్ల్ చిపాపుమ్జావాట్గెలిచిపునిన్మి

పూరి జా అసిత్’ మెనుక జతి జలె; జయియ్ పమానుమ్ చి తెడి పెజల్ క ఆగన్ల్ దొరుక్ జలి, గెద; జలె, ఒతత్
సుదిద్ జతిసిపూరిజతిసిదొరుక్ జతిజలె,అహరోనుచిరితి,మెలె,లేవీయుల్ చిరితిముల, ‘మెలీక్సెదెక్ చొ
రితొపూజరి జంక’మెన కిచొచ్కయేసుక దేముడు టీఁవొ కెలాన్? 12వేర రగుమ్పూజరి జతి రితిమారుస్ప
కెరెల్,వేరరగుమ్ఆగన్ల్ కిమారుస్పజెతయ్. 13ఈంజేఁవ్కొడొకచిరిసొగే,జోఅగెగ్చపూజరుల్ జెరిమ్లితెగచొ
నెంజె. ఇనెన్చి తెగతెచ కోయి అగెగ్ పూజరుల్ జతి నాయ్. 14మెలె, లేవీచి తెగతె నాయ్, గని యూదాచి
తెగతెయి అమ్ చొ యేసుపబు జెరిమ్లన్ మెన ఎతిక్జిన్ జాన్ ల, చి ఈంజ తెగచి రిసొ పూజరుల్ జతి కేన్
కోడు కి అమ్ క ఆగన్ల్ దిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ సంగె నాయ్.

15అగెగ్చి పమానుమ్ చి, అపెప్చి పమానుమ్ చి తేడ కీసి అనెన్ సొసుట్ మ్ డీసత్య్ మెలె, మెలీక్సెదెక్ చొ
రితొచొ ఈంజొ అనెన్కొల్ పూజరి అయ్ లిస్ తెనిన్ డీసత్య్. 16మెలె, ఈంజొ పూజరి జలిసి కీసిచి మెలె,
ఆగన్ల్ చిమొకెమ్ నాయిమ్తిలి రితి కేన్ జవుస్తెగతె జెరిమ్లి రిసొఎకిక్లొపూజరి జతిస్ చి రితి నెంజె, గని
కెఁయఁక తెఁయఁక నేమొరె చెంగిల్ తతి జివివ్ జోయేసు తిలిస్ చి సెకికయ్జోపూజరి జా అసెస్. 17మెలె
జోచి రిసొ దేముడుచి కోడు సాచి సంగిలి రితి;
†“మెలీక్సెదెక్ కీసొపూజరిజా తిలొ గే,
తుయి దసొపూజరిజా కెఁయఁక తెఁయఁక తాజాకామ్ కెరె”
మెన రెగిడిల్సి.

18జలె, అగెగ్చ ఆగన్ల్ క దెకిలె, జేఁవ్ చి సెకి నెంజిలిస్ చి రిసొజా 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,ఈంజయ్వరుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి దయిరిమ్ చి రిసొ, ఆమ్ దేముడుక పాసిజా జెతసుమ్.

20అనెన్,యేసుపూజరి జతిఈంజనొవి వరుమ్ఒటుట్ నెంజిలిసి నెంజె. ఒటుట్ తెన్ చి జతయ్,చిఅనెన్
విలువ అసెస్. 21అగెగ్చి పమానుమ్ క పూజరుల్ జలస, జలె, ఒటుట్ నెంతె పూజరుల్ జల, గని ఈంజ నొవి
వరుమ్ జలె, ఒటుట్ గలిలిసి. కిచొచ్ ఒటుట్ గలిలిస్మెలె,
§“తుయి కెఁయఁక తెఁయఁక తతొపూజరి,మెన
ఆఁవ్ దేముడు ఒటుట్ గలన అసిస్, చి
అంచిమెనుస్ ఆఁవ్మారుస్ప కెరనీ నాయ్”

* 7:10 7:10 లేవీచి సెకుమ్ తెపూజరుల్ పడొత్ జెరిమ్ల. జయియ్ సెకుమ్ తె జెరిమ్ల. † 7:17 7:17 కీరనలు 110:4 చి ఎబీయుల్ 5:6

దెక. ‡ 7:19 7:19 రోమియుల్ 3:20-22, 8:3-4. § 7:21 7:21 కీరనలు 110:4.
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మెన దేముడు యేసుచి రిసొ ఒటుట్ గలన అసెస్. 22దసిస్, అగెగ్చి పమానుమ్ కోడుచి కంటయేసు మదెనె
జతి పమానుమ్ కోడు కచితుమ్ జెయిమ్జతిసిమెనయ్ఈంజ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్.

23 అగెగ్చ పూజరుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ మొరసయ్ జవులచి రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక
పూజరుల్ జా తంక నెతిరి. ఎకిక్లొమొరెల్, *అనెన్కొల్ పూజరి జంక, మెలి రితి జతతి. 24 గని ఈంజొయేసు
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతొసొ జా అసెస్చి రిసొ ఈంజొయిపూజరి జలిసి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతిసి.
25జాకయ్, ఇనెన్చి తెడి కో ఎదిద్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక పాసి మెలి రితి జెతతి గే, జేఁవ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక రచచ్నతెయితతి రితిపూరి రచచ్న దెంకఈంజొయితెరె; దేముడుక చి అమ్ క ఈంజొయ్మదెనె
జా అమ్ నంపజలమానుస్ల్ 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. 27 జేఁవ్ అనెన్ ఎతిక్క వెలెల్ల
పూజరుల్ చి రితిజోరోజుకఅరిప్తల్దెంకనాయ్. జెఁవివ్పూజరుల్ ,జలె,తొలితొజోవయించసొంతపాపల్ చి
రిసొ, పడొత్ పెజల్ చ పాపల్ చి రిసొ, అరిప్తల్ దెతతి. జో, జలె, పాపుమ్ సుదొ నెంజె, చి సొంతచి రిసొ
అరిప్తుమ్ దెంక, నాయ్, చి పెజల్ చి రిసొ ఎకిక్ సుటుట్ జోచి సొంత జీవ్ దా, కెఁయఁక తెఁయఁక కామ్ క
జెతిస్ జలి అరిప్తుమ్ జలన్. 28 దసిస్, కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె, సెకి నెంజిల మానుస్ల్ పూజరుల్ జతిసి
ఆగన్చి పమానుమ్ తె తయెదె, గని ఆగన్చి కంట పడొత్ అయ్ లి జో ఒటుట్ గలనిల్ కోడుకయ్ దేముడు కిచొచ్
సెలవ్ దిలొ మెలె, పూరి జలొ జోచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘కెఁయఁక తెఁయఁక తతొ పూజరి జవుస్’ మెనయ్ జో
దేముడు జోక టీఁవడ అసెస్.

8
యేసు పరలోకుమ్ తె అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస అసెస్

1 జలె, అమ్ సంగితిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, దసొ కెఁయఁక తెఁయఁక తతొపూజరి అమ్ క అసెస్. జో
పరలోకుమ్ చొ వెలొల్ రానొ జలొ దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస తా, 2మానుస్చి అతిత్ నాయ్ గని
దేముడు పబుచిఅతిత్ తెయార్జలిపరలోకుమ్ చినిజుమ్జలిటంబుగుడితె,పరలోకుమ్ చిఒగగ్ర్ సుదిద్చి,
తెడిక తెడిచి గదితె,జోచి సేవ కెరయ్.

3జలె, బలివొ అరిప్తల్ దెంక మెన ఎతిక్పూజరి నిసాన అసిత్. జాకయ్, ఈంజొపూజరి కి కిచొచ్గె బలి
దెంక జోచి అతిత్ కిచొచ్ జకు తంక అసెస్. 4 జలె, బూలోకుమ్ తె అపెప్ తతొత్ జలె, ఈంజొపూజరి జా తతొత్
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆగన్ల్ రితి తెన్ బలివొ దెత పూజరుల్ లేవీచి సెకుమ్ చ అసిత్. ఈంజొ, మాతుమ్,
జా సెకుమ్ చొ నెంజె. 5 అమ్యూదుల్ 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
6ఈంజొ 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.
7తొలితొ చి పమానుమ్ కిచొచ్ పిటిల్స్ నెంజిలిసి జతి, జలె, అనెన్క్ పమానుమ్ దొరుక్ జతి నాయ్. 8జా
పమానుమ్ దొరుక్ జలసక ‘జా పమానుమ్ తె పిటల్ , పిటట్వనల్’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
ఒపప్న్ తిసి కిచొచ్ కోడుతె రుజుజ్ జతయ్మెలె,
* 7:23 7:23 ఎకెక్ దడిమొతుత్ మ్ విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్మాములుమ్పూజరుల్ తవుల, పడొత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కి తయెదె. * 8:5 8:5
నిరగ్మకాండుమ్ 25:40.



ఎబీయుల్ 8:9 406 ఎబీయుల్ 9:4

†“‡ఇసాయేలుచి గేర్ చక చి §యూదాచి గేర్ చక ఆఁవ్
నొవి పమానుమ్ దెత దీసల్ జెవుల”
మెన పబు సంగితయ్.
9 “జానొవి పమానుమ్, జలె,
జోవయించపూరుగ్ ల్ క ఆఁవ్ దిలి పమానుమ్ చి రితిచి నెంజె.
జోవయించి ఆతు దెర జోవయింక ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ విడద్ల్ కెర
కడ దెర నిలి దీసి జా పమానుమ్ దిలయ్.
గని, అంచిజా పమానుమ్ క సతిత్మ్ కెరి నాయ్,
సతిత్మ్ ఇండితి నాయ్చి రిసొ ఆఁవ్ పసుల
జోవయింక ములిల్ రితిజా దెకి నాయ్,
మెన పబు సంగితయ్.”
మెనజో దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్. గని ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ దయిరిమ్ దెతి కోడు సంగితయ్మెలె,
* 10 “గని, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ మెలి గేర్ చక పడొత్చ దీసల్ క
నొవి పమానుమ్ దెయిందెమెన
పబు కిచొచ్ సంగితయ్మెలె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ ఆఁవ్ తియిఁదె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె, చి
అఁవ్ జోవయించొ దేముడు జయిందె, చి
జేఁవ్ అంచయ్ పెజల్జా తవుల.
11అనెన్, జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బుదిద్ సికడుక తయెనాయ్.
జోవయించబావుడిస్వొక పబు తెన్ తుమ్ బెద,మెన
ఎతిక్మానుస్ సికడుక తయెనాయ్.
కిచొచ్క మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ క జేఁవ్ బాల వెలొల్ కి ఎతిక్జిన్ అంక జానుల.
12 కిచొచ్క మెలె,
జోవయించపాపల్ ఆఁవ్ చెమించుప కెరిందె,
జోవయించ తపుప్ల్ ఆఁవ్ పఁవస్ గెలిందె”
మెన దేముడు పబు సంగితయ్. 13 దసిస్ నొవి పమానుమ్ చి రిసొ సంగ, అగెగ్చిక ‘కామ్ క నెంజె’ మెన
ఒపప్న్ తయ్. అనెన్, కామ్ క నెంజిలి రితి జతిసిపొరిన్ జాపూరి కేడయ్ గెచెచ్దె.

9
దేముడుచి గుడితె కిచొచ్ కిచొచ్ తిలిసి

1జలె,అగెగ్చి పమానుమ్ తె కీసి బకి కెరుక గే ఆగన్ల్ తిలి,చిఈంజలోకుమ్ చి రగుమ్ చిపబుక బకి కెరి
టాన్ తిలి. 2మెలె, టంబుగుడడ్ తెయార్ కెరల్, చియూదుల్ చ పెజల్ ఎతిక్జిన్ పెసితిపురెతొచి టంబుగుడడ్
గదితె దీవుకంబుమ్ చిపోడియొబలిదెతి బలల్ తిల. జాగదిక దేముడుక సుదిద్ తతిటాన్మెనుల. 3పడొత్ ,
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
దూపుమ్ డయితి బఙర్ చి పీటుమ్ తిలి, చి దేముడుచి తెదొడ్ చి పమానుమ్ క గురు జతి పెటెట్ తిలి. జా
పెటెట్తె ఎతిక్ పకక్లెఉపిప్రి బఙార్పుఙడతిల. జాపెటెట్చి తెడి *మనాన్మెనపరలోకుమ్తెంతొదేముడు
పూరుగ్ మ్ సువ తిలి అనిన్మ్ ఇదిల్ దెరిల్ బఙర్ చి మరముంత తిలి. పడొత్ అనెన్ అగెగ్ ఐగుపు దేసిమి జేఁవ్
అమ్ చయూదుల్తిలిపొదిగజజ్ల్జాతిలిఅహరోనుచి †టెకొన్ డండొ,పడొత్ జాపొరిన్ పమానుమ్ చఆగన్ల్
† 8:8 8:8యిరీమ్యా 31:31-32. ‡ 8:8 8:8యూదుల్ క ‘ఇసాయేలుచి గెర్ చ’ మెనుల కి. § 8:8 8:8 ‘యూదా’ మెలె,
ఇసాయేల్మెలొయాకోబుచొపుతుత్ స్ జలొయూదా. * 8:9 8:9యిరీమ్యా 31:33-34. * 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-35.
† 9:4 9:4 నిరగ్మకాండుమ్ 7:8-13.
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రెగిడల్ ‡పతల్ తిల. 5జాపెటెట్చి ఉపిప్రి,మెలె, దేముడు పాపల్ చెమించుప కెరి గురుచిజా పెటెట్చి ఉపిప్రి
దొనిన్ బఙర్ చ దూతల్ చ బొమమ్ల్ టీఁవ, జా పెటెట్క దెకిల్ రితి వంపొ జా తిల. ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ అనెన్
ఒగగ్ర్ సంగుక నెతుమ్.

6జా ఎతిక్ తెయార్ జలి తెంతొ, జా టంబుగుడడ్చి పురెతొచి గదితె పూజరుల్ గెచుచ్క జెంక జతె తా
జోవయించి సేవచ నీతికమొ కెరె తతత్తి. 7 గని తెడిక తెడిచి గదితె ఎకిక్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, వెరెస్క్ క
ఎకిక్ సుటుట్ గెతయ్. గెలె, లొఁయి నెంఇతె బెరుక నాయ్. నే జాన్ తి రితొ కెరల్ జోచ పాపల్ చి రిసొచి,
పెజల్ చపాపల్ చి రిసొబలిదెతిలొయఁతెన్బెరుక అసెస్. 8ఈంజటాలిదెకవ దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్
కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్మెలె, జాపురెతొచి గదిచి తెడిచి తెర అడుడ్ టీఁవ్ తి ఎదిలి సేంపు, దేముడుక
ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి తెడిక తెడిచి గదితె పెసుక మానుస్ల్ క వాటు నాయ్. 9జాపురెతొచి గదితె ఒడొయ్ జలి
జేఁవ్ చిజాతెర కిచొచ్చి రిసొటాలి జయెదెమెలె,ఈంజయిఉగుమ్ కయ్టాలి జతయ్. దేముడుక ఈంజ
ఉగుమ్ తె కో నంపజా గెచుచ్ల గే, ఉగుమ్ కేడెల్ జోతె గెచుచ్క అడుడ్ తయె నాయ్. జా రితితె, జలె, బకి
కెరొసొచిఆతమ్క సుదిద్ కెరుక నెతెత్ర బలివొఅరిప్తల్దెతతి. 10దసచరితిఅనిన్మ్,పితిసి,ఆఁగ్దొవన్ తిసి,
ఎకిక్ ఆఁగ్ కయ్కామ్ క జెత ఆగన్ల్ జతతి. నొవి ఆగన్ల్, నొవి వరుమ్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ రకితె తిలిసి,జా.

కీసుత్ పూజరి జా అరిప్తుమ్ జలిసి
11 గని చెంగిల్ పమానుమ్ అయ్ లిస్ క కీసుత్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా అయ్ లిస్ తెన్, మానుస్ తెయార్

నే కెరిల్, ఈంజయ్ రగుమ్ జెరుమ్న్ నే జలి, అనెన్ వెలిల్ అనెన్ పూరి జలి రగుమ్ చి టంబుగుడడ్తె, మెలె
పరలోకుమ్ తెదేముడు అబొబ్స్తిలిస్ తెయిపెస, 12దేముడుక ఒగగ్ర్ సుదిద్ తతిటాన్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక
కామ్ క జెతికయ్, ఎకిక్ సుటుట్ యియేసు పెసిలన్. పెస, గొరెల్ చి, వసొస్ పిలల్ల్ చిలొఁయినాయ్, గని జోచి
సొంతలొఁయిదాకెర,అమ్అనెన్ కెఁయఁకవిడద్ల్నేజతిరితిఅమ్ కఅనెన్నెతొవనఅమ్ కజతబెదయ్ లన్.
13మెలె,గార్ జలమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి గొరెల్ చి జవుస్, వసొస్ పిలల్ల్ చి జవుస్లొఁయి చించితిసి, నెంజిలె
వసిస్ పిలల్క డయిలిస్ చి సార్ వించితిసి, ఎకిక్ జోవయించి ఆఁగుచి కీడు గెచచ్య్ తి రితి జతయ్. 14 గని
అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జంక మెనయ్ కీసుత్ జోచి పరలోకుమ్ చి తాఁ గెతి ఆతమ్సెకిక జోచి
జీవ్ దామొరల్న్. జాఅగెగ్చి పమానుమ్ చ ఆరిప్తుమ్ లుమానుస్చి ఆఁగుక సుదిద్ కెరయ్ జలె,జోవయించి
ఆతమ్కయేసు దిలిసొంతలొఁయిఅనెన్ కెదిద్ కామ్ కెరెదె! జాకయ్, జీవ్తిలొజీవ్ దెతి దేముడుచి సేవఆమ్
కెరి రితి,కామ్ క నెంజిలమొరి రితఅమ్ చ కమొజోపుంచ గెల కెర,అమ్లాజ్జంక నెంజితి రితి,అమ్ చి
ఆతమ్ జో సుదిద్ కెరెదె, 15 దసిస్, ఈంజ నొవి పమానుమ్ క ఈంజొయి దేముడు అబొబ్స్ క చి అమ్ క మదెనె
జతొసొజా అసెస్. దసిస్, ఈంజొమొర 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 బుకారాతయెదె గే, పమానుమ్జలి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతివాట్జోవయింక దొరుక్
కెరుక మెనయ్.

16అనెన్ కిచొచ్ ఉచరుక జయెదెమెలె, ‘ఆఁవ్మొరెల్ అంచి ఆసిత్ ఇసి దసిస్ వంట దెతు’మెనమానుస్ ఏక్
కాగుమ్ రెగడ్ తిలె, జేఁవ్వాటల్ వంట దెంక జలె,తొలితొజోమానుస్మొరిల్స్ చి రిసొ రుజుజ్ జంక. 17 కిచొచ్క
మెలె, మానుస్ మొరెల్కయ్ జో రెగిడిల్ దసిస్ కాగుమ్ కామ్ క జెయెదె, గని జా రెగడ్య్ లొసొ జీవ్ తిలి పొది
కామ్ క జెయె నాయ్. దసిస్కయ్ జోచి ఆసిత్చి వాట జోచమానుస్ల్ క దొరుక్ జవుస్ మెనయ్యేసు మొర
గెలన్.

18 ఇసి, తొలితొ చి పమానుమ్ కి లొఁయి సూఁయి జలిస్ చి జలి. 19మెలె, పెజల్ ఎతిక్క దేముడుచ
ఆగన్ల్ చిఎతిక్ ఆగన్మోసేపూరుగ్ మ్ చొసూనవ కేడయ్ లిపడొత్ వసొస్ పిలల్ల్ క చి,గొరెల్ క కండజోవయించి
లొఁయి దెరన,పాని, ఎరనఊలు,హిసోస్పుమొకక్చ 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. 21దసిస్ కి,జాటంబుగుడడ్తెచి బకి కెరిస్ తెవాడిక కెరిసామన్ ఎతిక్తెజాలొఁయి
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చించ దిలన్. 22నిజుమి, ఆగన్ల్ రితి తెన్, కేన్ గె ఏక్ క ముల, ఎతిక్ వసుత్ వక లొఁయికయ్సుదిద్ కెరుల, చి
లొఁయి నే సూఁయి జలె,పాపల్ చెమించుప జయెనాయ్.

యేసు అమ్ చిపాపుమ్పుంచదా
23దసిస్ పరలోకుమ్ తెజతిస్ కటాలిజతిసిఎతిక్లొఁయిసూఁయిజతిస్తెన్దస కమొకయ్సుదిద్ జంక

అగెగ్యి దొరుక్ జా తిలి, గని పరలోకుమ్ తె బెదితిసి ఎతిక్ అనెన్ చెంగిలి బలి జతిస్ కయ్ సుదిద్ జంక దొరుక్
జలి. మెలె, కీసుత్ బలి జలిస్ కయ్. 24మెలె, దేముడుక సుదిద్ తతిటాన్ తె కీసుత్ పెస అసెస్. జాటాన్మానుస్
తెయార్ కెరిల్స్ నెంజె, గని పరలోకుమీ, చి దేముడుచి సొంతచిమొకెమ్ కీసుత్ టీఁవ అమ్ చి పచెచ్న జతయ్.

25పడొత్ అనెన్,జోచిసొంత నెంజిలి లొఁయి దెరన,మాములుమ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కో జలెకు వెరెస్క్ క
ఏక్ సుటుట్ ఈంజయ్లోకుమ్ తె తిలి దేముడుచి గుడితెచి, ఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి టాన్ తె పెసుక జతయ్. గని
ఒగగ్ర్ సుటుల్ కీసుత్ అరిప్తుమ్ జంక నాయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక అరిప్తుమ్ జతె తంక నాయ్. 26 దసిస్ జతి
జలె, లోకుమ్ జెరమ్య్ జలిమొదొల్ తెంతొ ఒగగ్ర్ సుటుల్ జో జా సెమ సేడుక తతిత్. గని, ఉగుమ్ చి ఆకర్
పొది జోచిసొంత జీవ్ దా, మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జా, పాపుమ్ గెచచ్వుక మెన ఎకిక్
సుటుట్ జో టీఁవిలిస్ సరిజాఅసెస్. 27అనెన్,మానుస్ల్ కీసి ఎకిక్ సుటుట్ మొరుక అసెస్ గే,చిపడొత్ దేముడుచి
పరిచచ్ జవుల గే, 28దసిస్, కీసుత్ , ఒగగ్ర్ జిన్ చపాపల్వయనగెచచ్వ గెలుకమెనసరిపుచుప జతిజా, ఎకిక్
సుటుట్ మొర గెలన్. చి అనెన్క్ సుటుట్ డీసెదె; పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ నాయ్ గని సరద్ తెన్ జోవయింక
రకితస రచచ్న జతిసిపూరి నెరవెరుస్ప జతి రితి జరుగ్ కెరుకయ్మెనజో అనెన్ డీసెదె.

10
యేసు ఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్ అమ్ సుదిద్ జలిస్

1జలె, వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుక బలివొ దెతతిఅనెన్ ‘ఇసి కెరెల్ దేముడుకపాసి జెమ్ దె’మెనఉచరతి,
గని వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క, జేఁవ్ బలివొ దిలెకి జోవయించి పాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్. జేఁవ్ బలివొ దెతి ఆగన్ల్ రితి
సొంతయ్రచచ్నదొరుక్ కెరిసి నెంజె, గనిజారచచ్న జరుగ్ జతిస్ క ఎకిక్టాలిఎకిక్ నీడయ్జతయ్. 2జేఁవ్
బలివొపాపుమ్ గెచచ్వుక తెరితి జలె, ‘జెయిమ్జలి’మెన అమ్ చయూదుల్ దసచములిత. నాయ్ గె?
మెలె,బకి కెరల్స ఎకిక్ సుటుట్ కయ్సుదిద్ జత జలె,బలిదిలిపడొత్ ‘పాపుమ్తెన్అసుస్మ్’మెనఅనెన్ ఉచర
నాయ్. 3గనిఈంజేఁవ్ బలివొదెతిస్తెన్వెరెస్క్ క వెరెస్క్ కమానుస్ల్జోవయించిపాపుమ్ చి రిసొఉచరుక
జతయ్. అమ్ క ఏదాసట్ కెరయ్ తయ్. 4కిచొచ్కమెలె. వసొస్పిలల్ల్ చిగొరెల్ చిలొఁయిఅమ్ చిపాపుమ్ బుదిద్
గెచచ్వుక ఎదగ్రె నెతె.

5జాకయ్, కీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅయ్ లిపొది దేముడు అబొబ్స్ తెన్జోలటట్బిల్ రితి కిచొచ్ అసెస్మెలె,
*“బలివొ అరిప్తల్ తుయి నెసిలది, గని
‘దొరుక్ జలి బలి’మెన అంక
తుయి ఆఁగ్ తెయార్ కెర అసిస్సి.
6డయిత అరిప్తల్ చి రిసొ,పాపల్ గెచచ్య్ తి గురుచ అపెప్కచ అరిప్తల్ చి రిసొ
తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్.
7తెదొడి,
దేముడుచి కొడొతె అంచి రిసొ తుయి రెగడ్య్ లి రితి,
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెలయ్మెలె,
ఈందె, దేముడు ఓ బా,
తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక మెన
ఆఁవ్ జా అసిస్”మెలయ్.

8 జలె, జా కోడు దెకిలె, “బలివొ, అరిప్తల్, డయిల బలివొ, అపెప్కచ పాపుమ్ గెచచ్య్ తి గురుచ
బలివొచి రిసొ తుక కిచొచ్ ఇసుట్ మ్ నాయ్, దసచ నెసిలది” మెన జో సంగ కెర; ఆగన్ల్ రితి దసచ దెతతి,

* 10:5 10:5 కీరనలు 40:6-8.
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జలె, జో దసిస్ సంగ కెర 9అనెన్ కిచొచ్ కోడు ఒతత్ బెదయ్ లొ మెలె, “ఈందె తుచి ఇసుట్ మ్ జెయిమ్ కెరుక
మెనయ్ ఆఁవ్ జా అసిస్” మెలన్. జో దసిస్ సంగిలిన్ తెన్ పొరిన్ పమానుమ్ క ‘జా పోన. కామ్ క నెంజె’
మెన్ తయ్. ‘నొవిచిపమానుమ్అవ్ సురుమ్. ఈంజయిదొరుక్ జలిసి’మెననొవిచికటీఁవడిత్ రిసొపోరిన్చి
ముల దిల. 10జోచిఈంజయ్సెలవ్ క,యేసుకీసుత్ చి ఆఁగ్జాఎకిక్ సుటుట్ మొరిల్స్ కయ్, కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతి రితి జోచి సుదిద్ అమ్జాఁ జోచయ్జాఅసుస్మ్.

11 పడొత్ యూదుల్ చొ ఎతిక్ పూజరి రోజుక జో సేవ కెరిస్ తె టీఁవ ఏక్ చి ఉపిప్రి అనెన్క్, జాచి ఉపిప్రి
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. 13ఒతత్ వెస తాజోక విరోదుమ్ సుదల్ జలస జోచ చటొట్ సుఁదితి పొదొ
జతె ఎదక రకితయ్.

14దసిస్ ఎకిక్ సుటుట్ జో సొంత అరిప్తుమ్ జా, సుదిద్ జా, జోచయ్జలమానుస్ల్ క పూరి కెరిసి కెఁయఁక
తెఁయఁక కామ్ క జెతి రితిజో జరుగ్ కెర అసెస్. 15అమ్ క జోపూరి కెరిస్ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
ఇసి మెనసాచి సంగ అసెస్.
16 †“పబు సంగితిసి కిచొచ్ మెలె,
జేఁవ్ దీసల్ కచి పడొత్ క జోవయింక కిచొచ్ పమానుమ్ దెయిందెమెలె,
జోవయించి పెటిట్ అంచ ఆగన్ల్ తియిఁదె,
జోవయించ ఆతమ్ల్ తె అంచ ఆగన్ల్ రెగిడిందె”
మెన సంగ అనెన్ కిచొచ్ మెన్ తయ్మెలె,
17 ‡“తెదొడ్ తెంతొజోవయించపాపల్,జోవయించ తపుప్ల్
ఆఁవ్ ఏదాసట్ నే కెరె పఁవస్య్ గెలిందె”
మెనదేముడు సంగితయ్. 18జలె,పాపల్చెమించుపజాఅసిత్ మెలె,పాపుమ్గెచచ్య్ తఅనెన్ అరిప్తల్
నాయ్.

దేముడుక పాసి గెచచ్ సతిత్మ్ ఇండుమ
19 జాకయ్, బావుడుల్ , అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ యేసుకీసుత్ జోచి లొఁయి సువ దిలి రిసొ,

దేముడుచి పరలోకుమ్ చిజోచిగుడితె,జోచిసుదిద్ టాన్ తెఅమ్పెసుక అమ్ క దయిరిమ్ చి రిసొ, 20మెలె,
జోవయించి దేముడుచి గుడి అగెగ్ డంక తిలి తెరచి తెడి పెసితి నొవి, జీవ్ తిలి జీవ్ దెతి వాటు, మెలె,
§జోచిఆఁగ్ వాట్ గెచుచ్క మెలి కోడుచి దయిరిమ్దాఅసెస్. 21అనెన్, దేముడుచి గెరి అమ్ క వెలొల్ పూజరి
జో జా కెర తోడు అసెస్. 22 అమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్ తా జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి రిసొ పూరి
దయిరిమ్తా, అమ్ చి ఆతమ్తె ‘అమ్ క పాపుమ్నాయ్, జోఅమ్ క సుదిద్ కెర అసెస్’మెలి దయిరిమ్ అమ్
జతి రితి, అమ్ చి ఆతమ్క సుదిద్ కెరి పానిక జో అమ్ క చించ దిలి రితి కెర అసెస్, అమ్ చి ఆఁగ్ *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
సంగిలొసొ నిదానుమ్ చొ. 24 అనెన్, పేమ కెరయ్ తి రితి, చెంగిల కమొ కెరయ్ తి రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
కీసి చెంగిల్ కెరుక గే, పేమ దెకవుక గే ఉచరె తమ. 25సంగుమ్ చ సబతె బెదుక నే పిటెత్, సగుమ్ జిన్ జెంక
ములితతి గెద, జలె, సబతె బెదుక నే పిటెత్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ డిటుట్ మ్ దయిరిమ్ కెరె తమ. ముకిక్మ్ క
కిచొచ్క ఇసి జమమెలె, పబుచి వెలిల్ దీసి పాసిజా జెతయ్.

సతిత్మ్జానజానయ్ములిత్స్ చి రిసొజాగర
26 జలె, సతిత్మ్ చిన నంప కెరల్మ్ మెలె, జాచి పడొత్ జాన జానయ్ పాపుమ్ ఇండితె తిలె, పాపల్

గెచచ్య్ తి రిసొ జో అరిప్తుమ్ జలిసి అమ్ క అనెన్ బలివొ నాయ్. 27 దసిస్ జలె అమ్ క కిచొచ్ రకితయ్
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అరిప్తుమ్జలి రిసొపరలోకుమ్ తెబెదితివాటు అయ్ లి. * 10:22 10:22బాపిత్సుమ్ చి రిసొసంగితయ్మెనసగుమ్ జిన్ సంగితతి.
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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, దేముడుచొపుతుత్ స్ క నంప కెరుక నిదానుమ్ కెరుక నెస, సుదిద్ కెరి జా నొవి పమానుమ్ చి
రిసొసువదిలియేసుచిలొఁయిదూసుప కెర,పబుచిదయకెరిజోచిరచచ్నదెతిజోచిపరలోకుమ్ చిఆతమ్క
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,
‡“జోచ పెజల్ క పబు తీరుప్ కెర సిచచ్ల్ గే, బవుమానల్ గే దెయెదె”
మెలిసి. 31సిచచ్ జంక మెన జీవ్ తిలొ జీవ్ దెతొ దేముడుచి అతిత్ మానుస్ దెరున్ సేడెల్ బింకయ్ జయెదె!

పబు అనెన్ ఉత జెతిస్ క రకితె తా
32 గని, అగెగ్చ దీసల్ తుమ్ ఏదాసట్ కెర. తెదొడి కీసుత్ చి రిసొచి సతిత్మ్ తుమ్తొలితొ సూన చినిలిపొది

ఒగగ్ర్ సెమల్ బాదల్ సేడెల్ కి ఓరుస్ప జలదు. 33 సగుమ్ సుటుల్ కి ఎదారుద్ మ్ ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ దూసుప
జలదు, కసట్ల్ సేడల్దు, చి అనెన్ దస బాదల్ సేడల్సచి జాడు బెద వయిలి రితి జలదు. 34 కీసి మెలె, జేలి
జలసక కనాక్రుమ్ జలొ, చి విరోదుమ్ సుదల్ తుమ్ చిఆసిత్ దెర గెతికయ్, పరలోకుమ్ తెఅనెన్ 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. 36జాకయ్,
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ చి రితి ఇండ. జో పమానుమ్ సంగిలిసి తుమ్ నఙన్ తి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
తంక. 37 కిచొచ్క మెలె,జో సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె,
§“అనెన్ గడియయ్గెలె జెతె తిలొసొ జెయెదె,
ఆలిస్మ్ నే కెరె జయెదె.
38 గని, ఆఁవ్ దిలి రచచ్న అంచి పునిన్మ్ కోజా తవుల గే,
జోవయించి నముకుమ్ చి నిదానుమ్ క జివుల,
గని జోవయింతె కో పడొత్ గుంచిలె,
జోవయించి రిసొ అంక ఆతమ్తె కిచొచ్ సరద్ తయెనాయ్”
మెన దేముడు సంగితయ్. 39 గని జలె ఆమ్ పడొత్ గుంచ నాసెనుమ్ తె గెతస నెంజుమ్. నిదానుమ్
నముకుమ్తాఅమ్ చి ఆతమ్ చెంగిల్ తతి రితి దెకన్ తస ఆము.

11
పూరుగ్ మ్ చ నముకుమ్ తెన్ డిటుట్ మ్ తిలిసి

1జలె, నముకుమ్ కిచొచ్మెలె,అమ్ఆసజలి కిచొచ్ జవుస్కామ్ క ‘కచితుమ్జరుగ్ జయెదె’మెలిఆస,
నే డీసిలిస్ క ‘అసెస్’ మెన అమ్ చి పెటిట్ కచితుమ్ జాన్ తిసి. 2జా నముకుమ్ కామ్ క జెతయ్ మెన కీసి
జానుమ్ మెలె, జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొయి అమ్ చ కో కోపూరుగ్ ల్ చి రిసొ దేముడు సరద్ జా ‘జేఁవ్
అంచయ్మానుస్ల్’మెనఒపప్నల్న్. 3అనెన్,దేముడుచి *కోడుకయ్లోకుమ్జెరిమ్లిమెననముకుమ్ కయ్
ఆమ్ చినితసుమ్. దసిస్, ఈంజ డీసిత్ లోకుమ్, డీసిత్స్ తెనె నే తెయార్ జలి మెన ఆమ్ నముకుమ్ తెన్
జాన అసుస్మ్.

4హేబెలు †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
† 10:30 10:30 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:35. ‡ 10:30 10:30 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 32:36, కీరనలు 135:14.
§ 10:37 10:37హబకూక్కు 2:3-4. * 11:3 11:3 ఆదికాండుమ్ 1:1-2. † 11:4 11:4 ఆదికాండుమ్ 4:1-7.
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జానుమ్మెలె,జోహేబెలు దిలిసి రిసొదేముడు సరద్ తెన్ సంగిలొమెనఆమ్జానుమ్. జోహేబెలు, జలె,
మొరల్న్, గని జోచి నముకుమ్ అపెప్క అమ్ క లటట్బ్ తయ్.

5జోచి నముకుమ్ చి రిసొ ‡హనోకు నేమొరె పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలన్. అనెన్, దేముడు సొంతయ్
జోక కడ నిలి రిసొ ఒతత్ తెంతొ కో జోక చజుక నెతిరల్. జో నే గెతె అగెగ్ కి ‘ఆఁవ్ మెనిస్తొసొ’ మెన దేముడు
రుజుజ్ ల్ దెకవ తిలొ. 6 నముకుమ్ నెంజిలె, దేముడుక సరద్ కెరుక నెతుమ్. మెలె, కో దేముడుక పాసి
జెంక ఇసుట్ మ్ జలె, దేముడు ‘అసెస్’ మెన, చి ‘జోక ఇసుట్ మ్ జా చజితసక దెకితయ్’ మెన జోమానుస్క
నముకుమ్ తంకయ్.

7 తెదొడి అనెన్, నే జరుగ్ జలిస్ క ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడు §నోవహ క సంగితికయ్, జోచి
నముకుమ్ చి రిసొయి ‘నిజుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుక బియఁ నోవహ దయిరిమ్ జా దేముడు
సంగిలి రితి కెర, జోచి కుటుంబుమ్ చక ఉగుమ్ గెడుస్ప కెరిల్స్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ, జా వెలిల్
ఓడ రితిసి బందిలొ. దసిస్ కెర, లోకుమ్ చ ఎతిక్ నంపనెంజిలసక జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్చి రుజుజ్
దెకయ్ లొ, చి నముకుమ్వాట్ జెతికయ్పునిన్మ్ తెజొయియ్వాట నఙనొల్ .

8 ‘జోక పడొత్ ఆఁవ్ దొరుక్ కెరుక తిలి కానాను దేసిమ్ తె గెసుస్’ మెన, “బార్ జా” మెన దేముడు
*అబాహామ్ క బుకారికయ్, జో కేనె గెచెచ్దె గే వాట్ నేనెల్ కి, జోచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ సూన కెర
బార్జలన్; 9దసిస్,జోచినముకుమ్ చిరిసొ,జాజోచిసొంతదేసిమ్నెంజిలె కి, “తుక చితుచిసెకుమ్ చక
దెయిందె”మెనదేముడు పమానుమ్ కెర తిలి కానాను దేసిమిబులెత్ తిలొ,అనెన్ జో,జాపమానుమ్ తెజో
తెన్ వాట నఙిత జోచి పెటిట్చొ ఇసాస్కు కి, ఇసాస్కుచి పెటిట్చొ యాకోబు కి టంబుగుడడ్ల్ తె జిఁయ బులెత్
తిల. 10 కిచొచ్క మెలె, చెంగిల్ పునాది తిలి †పటున్మ్ క ‘జెయెదె’మెన అబాహామ్ నంప తెన్ తిలన్. కేన్
పటున్మ్మెలె, దేముడు సొంత బందితిసి, జెరమ్య్ లి పటున్మ్.

11 దసిస్, జాచి నముకుమ్ చి రిసొ అబాహామ్ చి తేరిస్ ‡సారా, జా మంతిరి జా గెచచ్, బోదల్ పాయితి
వయసు జీనతిలె కి,జాపమానుమ్సంగిలొదేముడుక ‘జోసంగిల్ రితి జరుగ్ కెరెదె’మెననంపజలి రిసొ,
అంగి జతి సెకిజాక దొరుక్ జలి. 12జలె, ఎకిక్లొమానుస్ అబాహామ్ చి పెటిట్ జోమొరొ రితొమంతొజాతిలె
కి, ఆగాసుమ్ చ సుకక్ల్ చ రిత, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ చి ఇసక్చ గిడడ్ల్ రిత, కీసి కో లెకక్ కెరుక నెతిరి, దసిస్
ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ జోచి సెకుమ్ తె జెరుమ్న్ జల.

ఈంజ బూలోకుమ్ తెటాన్ నెంజిలస ఆము
13 అమ్ ఉపిప్రి సంగిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జోవయింక పమానుమ్ సంగిలిసి జరుగ్ నే జతె అగెగ్,

జాకయ్ ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెన నముకుమ్ తెనిన్ మొర గెల. దూరి తెంతొ దెకిల్ రితి జా, జా
పమానుమ్ సంగిలిసి నఙనిల్ రితి జాఁయి మొరల్. ‘ఈంజ బూలోకుమ్ తె టాన్ నెంజిలస ఆము, అమ్ క
ముకిక్మ్ జలి లోకుమ్ వేరచి’ మెన చిన కెర మొరల్. 14 జలె, ఇసి లటట్బెల్, జేఁవ్ సొంత దేసిమ్ చజితత్
మెనరుజుజ్ దెకయ్ లి రితిజతయ్. 15జేఁవ్ములదాబార్జలిదేసిమ్ క అనెన్ గెచుచ్కమెనఆసతిలిపొది,
జేఁవ్ ఒతత్ అనెన్ గెచుచ్క వాటు తతిత్. 16అనెన్ చెంగిలి దేసిమ్ క ఆసజాఅసిత్; కేన్మెలె, పరలోకుమ్ చి. జో
జేఁవ్ ◌ఁచొ దేముడు జా తంక దేముడు లాజ్ జయెక నాయ్. జోవయింక ఏక్ పటున్మ్ జో తెయార్ కెరిల్స్
తెన్ రుజుజ్ జతయ్.

17అబాహామ్ దేముడుచి అతిత్ పరిచచ్ జలి పొది, ‘తుక సంతానుమ్ దెయిందె’మెన పమానుమ్ సంగ
తిలొ దేముడుక జోచొ ఎకిక్లొ పుతుత్ స్ ఇసాస్కుక నముకుమ్ తెన్ §అరిప్తుమ్ దెంక కి తెయార్ జలన్.
18మెలె,జోపుతుత్ స్ చి రిసొ
*“ఇసాస్కుచి తెడి తుచి సెకుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జెరుమ్ల”

‡ 11:5 11:5 ఆదికాండుమ్ 5:24. § 11:7 11:7 ఆదికాండుమ్ 6:5-8:22. * 11:8 11:8 ఆదికాండుమ్ 11:31-12:9.
† 11:10 11:10పరలోకుమ్ క, పరలోకుమ్ చి ‘నొవియెరూసలేమ్’మెలిస్ కటాలిజయెదె. డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. ‡ 11:11 11:11
ఆదికాండుమ్ 18:1-15. § 11:17 11:17 ఆదికాండుమ్ 22:1-18. * 11:18 11:18 ఆదికాండుమ్ 21:12.
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మెన దేముడు సంగ తిలె కి. 19 దసిస్ ‘మొర గెలసక దేముడు జియడుక తెరె’ మెన కి అబాహామ్
నముకుమ్ తెన్ తిలొ. జాకయ్, జో మొరుక తిలొ ఇసాస్కుక అనెన్ జియడ, దేముడు జోక అబాహామ్
అబొబ్స్ క అనెన్ దొరుక్ కెరల్న్.

20దేముడుక ‘చెంగిల్వరల్దెతొసొజో’మెనయ్,జోచినముకుమ్ చిరిసొ, †ఇసాస్కుజోచపుతత్రుల్ జల
యాకోబుక చిఏసావుకదయిరిమ్తెన్చెంగిల్వరుమ్ లు సంగిలన్. 21దసిస్ కి,జోవయించినముకుమ్ చి
రిసొ ‡యాకోబు,జోచిమొరున్పురెజాఅయ్ లిపొది,జోచిటెకొన్డండొచిఉపిప్రిబోడివంపొకెరదేముడుక
ఉచర,జోచొపుతుత్ సియోసేపుచ దొగుల పుతత్రుల్ ఎకెక్కల్క చెంగిల్ వరల్ సంగిలన్.

22జోచి నముకుమ్ చి రిసొ §యోసేపు, జోమొరి సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది, జోచ ఇసాయేలుల్
పడొత్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ బార్ జంక తిలిస్ చి రిసొ, చోండి పుటట్వ సంగ కెర, జోచి పీనుమ్ ఐగుపు
తెంతొ దెర గెచచ్ జేఁవ్ కేనె నా రోవుక గే సంగిలన్.

23 *మోసేజెరిమ్లిపొది,జోక ‘సూటిచొ’మెనదెక కెర,జోచినముకుమ్ చి రిసొ ‘జోకమారసతెజోదెరున్
సేడుస్ నాయ్’ మెనయ్, అయయ్సి అబొబ్సి తినిన్ జొనొన్ పూరి జోక లుంకడ తిల; జో రానొ “ఇదుదల్ నాడుల్
ఎతిక్మొరుక”మెనఆడ దిలిస్ క నే బితె. 24పడొత్ ,జోమోసేవెలొల్ మానుస్ జలిపొది,జోచి నముకుమ్ చి
రిసొ †మోసేజోరానొచి దువిస్ చి పుతుత్ స్ నే బుకారవన్ క, 25జారాజిమ్ చితె నే బెదితె, దసచి సరద్ల్ నెస
పిటట్వన, దేముడుచజోచయ్మానుస్ల్ చ కసట్ల్ తె బెదుక సరద్ జలొ. 26జలె, ‘దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్
తిలిస్జరుగ్ కెరుకయ్ముకిక్మ్’మెనయేసుకీసుత్ చి రిసొ కీసి సెమల్సేడెల్, ‘ఐగుపుదేసిమ్ చిసొమాస్రుమ్
కలుగు కెరంతి కంట దేముడుచి కామ్జరుగ్ కెరుకయ్ముకిక్మ్’మెనయ్ఒపప్నొల్ . కిచొచ్కమెలె, ‘దేముడు
దెతి బవుమానుమ్ముకిక్మ్’మెన దెకితె తిలన్. 27జోచి నముకుమ్ క,జోపరోరానొచి కోపుమ్ క నే బితె
ఐగుపు దేసిమ్ ముల దిలొ. కీసి మెలె, నే డీసొత్ దేముడుక దెకితె తిలి రితి జా, నిదానుమ్ తెన్ ఎతిక్
ఓరుస్ప జలన్. 28జోచి నముకుమ్ చి రిసొ, ‡ఐగుపు దేసిమ్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ కమారొ దేముడుచి దూత
జోవయించ ఇసాయేలుల్ చబోదల్ క నే చడితి రితి, ‘పసాక్ పండుగు’మెనదేముడు సంగిలి రితిమొదొల్
కెరల్న్, చి జేఁవ్ ఇసాయేలుల్ చ గెరల్ ఎతిక్చ దార్ బందల్ తెమెండపిలల్చి లొఁయి చించ దిల.

29 “తుమ్ క ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిందె” మెన దేముడు సంగిలిస్ చి ఉపిప్ర్ చి జోచి
నముకుమ్ చి రిసొ, మాములు వాట్ ఇండిలి రితి జా, §‘ఎరన’ మెలి సముదుమ్ ఇసాయేలుల్ చ పెజల్
ఇండ జీనల్. గని ఐగుపు దేసిమ్ చ “అమ్ కి దసిస్ జీనుమ్ దె”మెనఉచర కెరెల్ పొది బుడడ్ గెల.

30 ‘దేముడు అమ్ క తోడు తయెదె’ మెన జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ
ఇసాయేలులు సతుత్ పొదుల్ రోజుక *యెరికో పటున్మ్ చి వెలిల్ కోటచి సుటుట్ నంత ఇండ బులిత్కయ్, 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 తెదొడిమొరె 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. 33జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొ
రాజిమ్ లుక జీనల్, సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ చ రుజుజ్ ల్ దెకవ, తపుప్ల్ కెరల్సక సిచచ్ దా, పెజల్ క బుదిద్ సికడల్,
దేముడుజోక పమానల్దాజెయిమ్కెరికయ్సరద్ జల. సింవుమ్ లు జేఁవ్ క కంకమెనమొకెమ్ అయ్ లిపొది
జేఁయ్ చి చోండివొ డంకిల. 34 వెలొల్ ఆగివొ విజయ్ ల, యుదుద్ మ్ తె కతిత్వొ తెనె కండితిస్ పిటట్వనల్, అవుక్
† 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. ‡ 11:28

11:28 నిరగ్మకాండుమ్ 12:1-36. § 11:29 11:29 నిరగ్మకాండుమ్ 14:1-31. * 11:30 11:30యెహోసువ 2:1-24.
† 11:31 11:31యెహోసువ 6:1-25.
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తిలిపొదిసెకి జల,యుదుద్ మ్ తెజోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ చిఉపిప్రి జీనఉదడల్. 35జేఁవ్ తెమొరల్సక
దేముడు అనెన్ జియడిత్కయ్, జోవయించ తేర్ బోదల్ క అనెన్ దొరుక్ జల. దేముడుక నిదానుమ్ తిల అనెన్
సగుమ్ జిన్, ‘అనెన్ చెంగిలి లోకుమ్ తె పడొత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ మ్ దె’ మెనయ్, సిచచ్ల్ తెంతొ విడద్ల్ నే
కెరంతె, జేఁవ్ సిచచ్ల్ తె మొరల్. 36 అనెన్, విరోదుమ్ సుదల్ దూసుప కెరిసి, కొరడ్ల్ చ దెబబ్ల్ అదికారుల్
పెటిల్సి, గొలుస్ల్ తెన్ బందితిసి, జేల్ తె గలిత్సి అనెన్ సగుమ్ జిన్ ఓరుస్ప జల. 37 సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ 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, బుఁయి గొయితె నిద తా బులెత్
తిల. జేఁవ్ చెంగిలమానుస్ల్ ఈంజలోకుమ్ తె తంక ఈంజపాపుమ్ చిలోకుమ్ క జేఁవ్ విలువ కెరి నాయ్.

39 అనెన్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జోవయించి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తిలిస్ చి రిసొ దేముడు జోవయించి రిసొ
చెంగిల్ సాచి దెకయ్ లెకి రుజుజ్ ల్ దెకయ్ లెకి, జో దేముడు పమానుమ్ సంగిలిసి జోవయించయ్ పొదులె
జరుగ్ జంక నాయ్. 40 కిచొచ్క మెలె, అమ్ కయ్ కి జోవయింతెన్ బెదవనుక మెనయ్ జో దేముడు అనెన్
చెంగిల్ చి జరుగ్ కెరుక ఉచర తిలొ. మెలె, ఆమ్ నెంతె జేఁవ్ కిపూరి నే జతి రితిజాజో సంగిలి పమానుమ్
జరుగ్ కెరిసి వాయిద కెరల్న్; అమ్పడొత్ జెరిమ్లస కి జోవయింతెన్జా పమానుమ్ తె బెదుకయ్మెనవాయిద
కెరల్న్.

12
కీసుత్ చి రితి ఆమ్ కిబాదల్ ఓరుస్ప జంక

1జాకయ్పూరుగ్ మ్ తెంతొ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తె ఇండిలస ఈంజేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్ సాచి
జతసమబుబ్ల్ రితి అమ్ చి సుటుట్ నంతతా,అమ్ క వాట్ దెకయ్ లి రితిజాఅసిత్చి రిసొ,అమ్ క అడుడ్ కెరి
ఎతిక్ జాడు,అమ్ క లంబితి ఎతిక్పాపుమ్ములదా, పబు అమ్ క నిగయ్ తి పందెమ్ తె నిగుమ. 2 కిచొచ్
సెకిక అమ్ నిగుక మెలె, అమ్ చి నముకుమ్మొదొల్ కెరొల్ చిపూరి కెరొయేసుక దెక, దెకయ్ నిగుమ. జో,
జలె,జోకతిఁయతిలిసరద్ సంతోసుమ్ కఉచర, సిలువతె గలిత్ సిచచ్ ఓరుస్ప కెరల్న్. దసిస్ నిసాక్రుమ్జతిసి
నే బితె, చి అపెప్ దేముడు అబొబ్స్ చి సిఙాసనుమ్ చి ఉజెతొ పకక్య్ జో వెస అసెస్. 3తుమ్ అలుస్ప నే
జతి రిసొఅనామ్నుమ్నేజతి రిసొ, జలె,పాపుమ్కెరల్సచిఅతిత్,జోచిఉపిప్ర్ చివిరోదుమ్ చి రిసొచసిచచ్ల్
ఓరుస్ప జలొ,జో కెదిద్ బాద సేడెల్ కి నిదానుమ్తిలొయేసుచి రిసొతుమ్ఉచర. 4తూమ్, జలె,పాపుమ్ చి
ఉపిప్ర్ చి ఈంజ యుదుద్ మ్ కెరిస్ తె, తుమ్ జోచి నావ్ చి రిసొ అలల్ర్ సేడ అసుస్స్, గని అపెప్క తుమ్ చి
లొఁయి సూఁయి జతి రితి,మెలె,మొరి రితి ఎదిలి సెమ తుమ్ సేడుక నేతయ్. తుమ్ అనామ్నుమ్ నే జతె
ఎతిక్ ఓరుస్ప జా.

కకక్య్ దేముడు పేమ తయెదె గే,జోకయ్ సిచచ్ల్ దా సికడెదె
5అనెన్, తుమ్జోచపుతత్రుల్ 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 అనామ్నుమ్జానాయ్.
6 కిచొచ్క మెలె,
కకక్ జో పేమ తయెదె గే, ‘సికుక్త్’మెనయ్
జోకయ్సిచచ్ కెరెదె, చి
జో బెదవనొల్ ఎతిక్ పుతుత్ స్ క
‘బుదిద్ జవుస్’మెనయ్సిచచ్ల్ దెయెదె”
* 12:5 12:5సామెతల్ 3:11-12.
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మెన సంగ రెగడ్వ అసెస్.
7 జలె, ఇస బాదల్ తుమ్ ఓరుస్ప జంక తిలిసి కిచొచ్క మెలె, తుమ్ దేముడు అబొబ్స్ తె సిక డిటుట్ మ్

జతి రిసొయిజోదేముడు తుమ్ క “అంచపుతత్రుల్ యి”మెనదెకితయ్. మెలె, కేన్పుతుత్ స్ క అబొబ్సి కిచొచ్
సిచచ్ దా సికడె నాయ్ గె? మానుస్చొ అబొబ్సి జలె, సిచచ్ దా సికడెదె. 8అబబ్దింసిచి అతిత్ ఎతిక్జిన్ జత
బుదిద్ సికడత్ కిచొచ్ సిచచ్ల్ తుమ్ 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
జాకయ్జేఁవ్ కమరియాదదెకఅసుస్మ్. దసెజలె,అమ్ చఆతమ్ల్ క అబొబ్ జతొదేముడుచితెడితా,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 జలతుమ్ చఅతొత్ ,సెకి నెంజిలతుమ్ చమొగల్తుమ్నేముచిక్ల్ తెదెకన. 13ఇదిల్

సొటిట్ జలిసి అనెన్ సొటిట్ నే జతె పూరి చెంగిల్ జతి రిసొ తుమ్ చ చటొట్ చెంగిల్ ఇండిత్ రితి, సోగ వాటు
తుమ్ తెయార్ కెర. 14అనెన్, ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ తెన్ సేంతుమ్ కటుట్ తెన్ తతి రితి తుమ్ దెకన. అనెన్,
పబు దెతి సుదిద్ జంక తుమ్ ఆస జా. జయియ్ సుదిద్ నెంజిలె, కో కి దేముడుక దెకుక నెతిరి. 15తుమ్ చితె
కకక్ కి పబుచి రచచ్న నే పిటిత్ రితి తుమ్ దెకన. కోడ్ దెతి కేన్ చెరొ తుమ్ చితె నే ఉటిట్తి రితి తుమ్ దెకన.
దసిస్ కోడ్ చిచేర్ కేన్ జలెకి ఉటెల్ ,జాచి రిసొ గలిబిలిజా కెర ఒగగ్ర్ జిన్ ఆతమ్కపాడ్ జంక జయెదె,జాపోన.
16 పడొత్ క, తుమ్ చితె కో లంజె నే జతి రితి దెకన. పడొత్ †ఏసావుపూరుగ్ మ్ చొ జలి రితి తుమ్ జా నాయ్.
జోఎకిక్పూటచి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరంతి ఆసకయ్అబొబ్స్ దెంక తిలిజోతొలుస్ర్ జెరిమ్లిస్ చి రిసొచి దొరుక్
జతి అకుక్ బావొస్ తె విక గెలొ. 17పడొత్ జావాట దొరుక్ జతి అకుక్ నఙనుక ఉచరొల్ , గని అబొబ్సి నే దిలొ,
చిజో కెదిద్ ఏడెల్కి,జో జరుగ్ కెరనిల్సిమారుస్ప జంక వాటు తిలి నాయ్.

18తుమ్ పాఁవ అయ్ లి టాన్, సీయోను డొంగు నెంజె. జా డొంగు ఈంజయ్లోకుమ్ చి. చడితిసి, జా.
పూరుగ్ మ్ చఅమ్ చఇసాయేలులుజాడొంగుతెజాకెర కిచొచ్దెకిలసూనల్ మెలె, ‡వెలిల్ ఆగి,అందర్,చిముమ్న
జలిసి, తుపాన్ జతిసి. 19నపిప్ర్ మూరి బజితిస్ చి అవాడ్, బింక జతి వెలిల్ §అవాడ్. తెదొడిపూరుగ్ మ్జా
వెలిల్ అవాడ్ క బియఁ కెర, “అపెప్ తెంతొజావెలిల్ అవాడ్జలొసొఅమ్ క కోడ్ లటట్బ కబురుల్ సంగుకనాయ్”
మెన పెజల్ బతిమాలప్ జా సంగ తిల. 20 కిచొచ్క మెలె,
*“కేన్ జంతు కి ఈంజ డొంగుర్ చడిలె,
జాక పతల్ గలమారుక అసెస్”
మెన దేముడుచి జా అవాడ్ ఆడ దిలన్. జా ఆడ సంగిలిసి ఓరుస్ప జంక అమ్ చ ఇసాయేలుల్ నెతిరల్.
21అనెన్, తెదొడి జరుగ్ జలిసి దెకుక కి కెదిద్ బయిమ్ చిమెలె, జేఁవ్ పెజల్ క ఏలుప కెరె తిలొవాట్ దెకయ్ తె
తిలొమోసే కి “బిఁయ అదుద్ ర్ జా గెలొ”మెన సంగిలన్.

22జేఁవ్పూరుగ్ మ్ చ తెదొడిపాఁవిలి సీయోను డొంగు, జలె, †బయిమ్ చి, గని తూమ్ కేనెపాఁవ అసుస్స్
మెలె, పరలోకుమ్ చి ‡సీయోను డొంగుతె, జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచి పటున్మ్ తె, §పరలోకుమ్ చి
† 12:16 12:16 ఆదికాండుమ్ 25:27-34. ‡ 12:18 12:18 నిరగ్మకాండుమ్ 19:16-19, 20:18-21. § 12:19 12:19

నిరగ్మకాండుమ్ 19:8-9. * 12:20 12:20 నిరగ్మకాండుమ్ 19:12, 13. † 12:22 12:22 ‘బయిమ్ చి’మెలె, ఒతత్ ‘సీనాయి’
డొంగుతె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమోసేక ఆగన్ల్ దిలన్. జేఁవ్ ఆగన్ల్ తెన్ సిచచ్ల్ కి దిలన్, పడొత్ తెదొడి పెజల్జో ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుక పాసి గెచుచ్క పమాదుమ్. గనిఈంజ 22 నంబర్ చి కోడుతె సంగితి ‘సీయోను’డొంగుతె,మెలె పరలోకుమ్ తె, దసిస్ బయిమ్
తంకనాయ్. యేసుక నంపజలమానుస్ల్ చిపాపుమ్గెలి రిసొఅడుడ్ నెంతె బయిమ్నెంతెజోతె గెచుచ్క జయెదె. జాతేడ ఇనెన్ దెకయ్ తయ్.
‡ 12:22 12:22 డీసయ్ లిసి 14:1 దెక. § 12:22 12:22 డీసయ్ లిసి 21:2.
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యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె, పడొత్ కో లెకక్ కెరుక నెతిరల్ ఎతివాట్ జిన్ దూతల్ పండుగు కెరి రితి సరద్ తిల
బెరిల్స్ తె,జాఅసుస్స్. 23అనెన్ కిచొచ్తెజాఅసుస్స్ బెదఅసుస్స్మెలె, *తొలుస్ర్ జెరిమ్ల రితపరలోకుమ్ తె
బెదిలసచి †పదుతె తిలసతె, అనెన్, ఎతిక్చి ఉపిప్రి దేముడు జలొ మానుస్ల్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెరొసొ‡తిలిస్ తె,అనెన్, దేముడుక సతిత్మ్ఇండిలపబుచిసుదిద్ జాపూరిజలమానుస్ల్ చఆతమ్ల్తిలిస్ తె
జా అసుస్స్, 24అనెన్ ముకిక్మ్ క కతెత్ మెలె, దేముడు దిలి నొవి పమానుమ్ క, జోక చిమానుస్ల్ క నెడ్ మె
జతొయేసుతె, చిపూరుగ్ మ్ చొ §హేబెలు చి లొఁయిచి కంట చెంగిల్ లటట్బిత్, చించ గెలి యేసుచి లొఁయితె
పాఁవ జా అసుస్స్.

25తుమ్ చి తెన్ లటట్బొత్ దేముడుక తుమ్ నే సూన్ తి రితి, నంప నే జతి రితి తంక నాయ్మెన తుమ్
జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ బూలోకుమ్ తె తిలొమోసేపూరుగ్ మ్ చొ జోక జాగర సంగిలిసి జేఁవ్ నే
సూనిల్ రిసొ జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ సిచచ్ పిటట్వనుక నెతిరల్. జలె, పరలోకుమ్ తెంతొ అమ్ క జాగర సంగితొ
దేముడుక ఆమ్ నే సూనెల్, అనెన్ కీసి సిచచ్ పిటట్వనుక జయెదె?! జయెనాయ్! 26 *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 కయ్నాయ్,
గని అనెన్, ఆగాసుమ్ క కి కదుల్ కెరిందె”
మెన్ తయ్. 27 ‘అనెన్ అనెన్క్ సుటుట్ క’ మెన సంగిలిసి అమ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ దెకయ్ తయ్ మెలె, జెరమ్య్
జలిస్ కదుల్ కెరిల్స్ క జాక గెచచ్వ గెలిత్ సమయుమ్. జయి గెచచ్వుక కిచొచ్క మెలె, కదుల్ కెరెల్ 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. 2వేర తెంతొ
జెతమానుస్ల్ క మరియాద దెకుక తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘దూతల్’మెన నేనెల్ కి, గోత్ అయ్ ల
దూతల్ క కి సగుమ్ జిన్ మరియాద కెర అసిత్. 3 జేలితె గలిలసక కనాక్రుమ్ ఉచర దెక, జోవయింతెన్
తుమ్ జేలితె తిలి రితి ఉచరన, జోవయించి జాడు వయన. పడొత్ , తుమ్ జోవయింతెన్ ఎకిక్ ఆఁగ్ తె
బెదిలసమెన, అనెన్మానుస్ల్ చి అతిత్ వేర వేర అలల్ర్ లు సేడల్ నంపజలసక దసిస్ తోడు తా.

4పెండిల్ మెలిస్ క చెంగిలిమెనఎతిక్ విలువ దెక గవురుమ్ కెరుక అసెస్. పెండిల్తె తెరిన్మునుస్ చి నెడ్ మె
సతిత్మ్తంకమెనతుమ్ తెకోలంజెజానాయ్. లంజెఉచరసక చి లంజె జతసక దేముడు తీరుప్ కెర సిచచ్
దెయెదె.

5తుమ్ చి జీవితుమ్ తె డబుబ్ల్ ఆస దూరి కెరన, తుమ్ క తిలిస్ క ‘జయెదె’మెనసేంతుమ్తెన్ జియ.
*“తుమ్ క కెఁయఁక కి ములి నాయ్, పఁవ్ సి నాయ్.”
మెన దేముడు పమానుమ్ కెర సంగ అసెస్. 6జాకయ్,
†“పబు అమ్ క తోడు అసెస్, ఆఁవ్ బియిఁ నాయ్.
అంక పాడ్ కెరి రితిమానుస్ల్ అంక కిచొచ్ కెరుక నెతిరి”
మెన అమ్ దయిరిమ్ తెన్ సంగుక జతయ్.
* 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 12:23ఆదికాండుమ్ 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. యేసుచి లొఁయి ‘చెమించుప కెరు, చెమించుప కెరు!’ మెన కేక్ గలత్య్. * 12:26 12:26 నిరగ్మకాండుమ్ 19:18.
† 12:26 12:26హగగ్యి 2:6. * 13:5 13:5 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 31:6. † 13:6 13:6 కీరనలు 118.6
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తుమ్ క దెకయ్ ల వెలొల్ సుదల్ క నే పఁవిస్తె, చెంగిల్ ఇండ
7దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క సూనయ్ ల,తుమ్ కవాట్దెకయ్ లసక తుమ్పఁవస్నాయ్. జేఁవ్

జోవయించిజీవితుమ్ క ఇండిలిస్ క కిచొచ్ పలితుమ్దెరల్ గే తుమ్ఉచర. జోవయించినముకుమ్ చిఎదిలి
నముకుమ్ తూమ్జోవయించి పటిట్ ఇండ. 8యేసుకీసుత్ కాలి కీసొ తిలొ గే, ఆజి కి దసొస్యితా, కెఁయఁక
తెఁయఁక కి దసొస్యి తయెదె. 9 వేర వేర నముకుమ్ చి బోదన సూన తుమ్మోసిమ్ జా సతిత్మ్ తిలిసి
తుమ్ ముల నాయ్. మెలె, జేఁవ్ చ కమొచ పండుగ్ అనిన్మ్ జవుస్, కిచొచ్ కిచొచ్ కతిస్ నే కతిసి జవుస్,
జోవయింక నంప కెరల్ మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె నాయ్. ముకిక్మ్ క పబుచి దయ జో అమ్ క దెతిస్ కయ్
అమ్ చి పెటిట్చి ఆతమ్ డిటుట్ మ్ జంక అసెస్.

10అమ్ నంపజలసక వేర బలి దెతి టాన్మెలి కోడు దొరుక్ జా అసెస్. యేసుమొరిల్సి. 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 చిపాపుమ్గెసుస్’మెనగొరెల్ చిలొఁయితెడిచిఒగగ్ర్ సుదిద్ తిలి గదితెఆన, సువతా,జేఁవ్గొరెల్ చ
పీనుమ్ లుక బయిలె కడన కెర,జాబయిలెడయగెలత్తి. 12 కిచొచ్కమెలె, దసిస్, దేముడు అబొబ్స్ తెఅనెన్
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 బయిలెజోతె 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. 15రోజుక దేముడుక బలి దిలి రితి, జో అమ్ క దిలి ఆతమ్సెకిక జోక గవురుమ్ కెరుమ.
కీసి బలి మెలె, జోచి నావ్ చి విలువ ఒపప్న గవురుమ్ సంగితిసి. 16అనెన్, మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకుక, చి
తుమ్ క కలుగు జలిస్ క అనెన్మానుస్ల్ కతోడు దెంకములనాయ్. కిచొచ్కమెలె, దసచక ‘బలివొ’మెనయ్
దేముడుక 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 దేముడుచిమొకెమ్ అమ్సాచి నఙనుక తయెదె”
మెన జానయ్ తుమ్ క జేఁవ్ సికడత్తి, దెకితతి. జేఁవ్ తుమ్ క సికడత్స దుకుమ్ నెంతె సరద్ తెన్ ఏలుప కెరి
రితితుమ్జోవయించితెడితా. జోవయింకఅలల్ర్ కెరెల్, దుకుమ్జవులచితుమ్ కలాబుమ్తయెనాయ్.

అమ్ చి రిసొపారద్న కెర
18అమ్ 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.

20జలె,జోచమెండల్జలఅమ్నంపజలసకముకిక్మ్జలొగొవుడు జలొఅమ్ చొపబు జలొయేసుక
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.
‡ 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 13:14 మెలె, పరలోకుమ్. డీసయ్ లిసి 21:2 దెక. * 13:16 13:16 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 10:31
దెక.
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యేసుకీసుత్ చి అతిత్ ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ కెరెదె. జోక కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తవుసు!
ఆమేన్.

ఆకర్ కోడు
22జలె,బావుడుల్ , ఇదిల్ కొటు తెన్ ఆఁవ్ రెగిడిల్ ఈంజజాగర సంగితి దయిరిమ్సంగితిఉతుమ్తుమ్

ఓరుస్ప జా.
23అమ్ చొబావొజలొతిమోతిక †విడద్ల్ కెర అసిత్ మెన తుమ్జాన్ క మెన ఆఁవ్ ఆస జతసి. జోబే బేగి

ఉటట్ అయ్ లె, అంచి తెన్ జో జెయెదె, చి బెద తుమ్ తెజా తుమ్ క దెకుమ్ దె.
24తుమ్ క బోదన కెర ఎతిక్జిన్ క చి పబుచయ్జలఅనెన్ ఎతిక్జిన్ క అమ్ చి పేమతుమ్ సంగ. ఇటలీ

దేసిమ్ తెంతొచ నంపజలస్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 25 తుమ్ ఎతిక్జిన్
తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయతవుస్! ఆమేన్‡.

† 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, పబు జలొయేసుకీసుత్ చి సేవ కెరొజోచొ *గొతిత్ సుదొజలొ †యాకోబు, వేరవేర దేసిమ్ లుతె
చెతురప్ జల ‡బార తెగల్ చయూదుల్ క,జొఒర సంగ కెర రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అలల్ర్ సేడిత్స్ చి రిసొ దయిరిమ్ కోడు
2బావుడుల్ , తుమ్ వేర వేర అలల్ర్ సేడ పరిచచ్ రితి జలె, ‘చెంగిల్’ మెన పూరి సరద్ తెన్ తా 3 కిచొచ్క

మెలె,తుమ్ చి నముకుమ్అలల్ర్ లువాట్ పరిచచ్ జలె, జీనెల్,తుమ్ చిపెటిట్ పూరి నిదానుమ్జసెత్. 4పబుచి
ఆతమ్క తుమ్ పూరి జతి రితి, తపుప్ నే జతి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్తె కిచొచ్ చెంగిల్ చి నే పిటిత్ రితి, జేఁవ్ చి
కామ్పూరి జరుగ్ కెరి రితి తుమ్ నిదానుమ్ కెరన.

5ఇస అలల్ర్ పరిచచ్ల్ తె కీసి ఇండుక గే తుమ్ తె కో జలెకు నేనెల్గిన, దేముడుక పుస. కోపుసిలె, 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, జోమానుస్ 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 రిసొసరద్ జవుస్. 10దసిస్,సొమాస్రి జలొబావొకోజలెకు 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, జోమానుస్కి ఆకర్ క మొరెదె. 11 బయిలుచి చివవ్ర్ జలె, పొదుద్ బార్ జా గటిట్ఙ
వాదు ఒపప్డ్ కెరెల్, జేఁవ్ చపులొల్ సుకిల్ రితిపాడ్ 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’.

13 గని అలల్ర్ సేడత్ పరిచచ్ల్ జతె పొది, కో పాపుమ్ కెరుక ఉచరెల్ జవుస్, పాపుమ్ కెరుక దెరెల్ జవుస్,
“దేముడు అంక పాపుమ్ కెరయ్ తయ్” మెనుస్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు పాపుమ్ తె బెదితొసొ
నెంజె, పాపుమ్ తె ఎదగ్రె బెదె నాయ్, కో కి, కిచొచ్ కి జోక పాపుమ్ కెరవుక నెతిరి, చి ‘పాపుమ్ కెరుస్’ మెన
కిచొచ్ రిసొ ఉచరె నాయ్, కేన్ పాపుమ్ కెరె నాయ్. 14మానుస్క పాపుమ్ సికయ్ తిసి కిచొచ్ మెలె, జోచి
సొంత *పెటిట్చ గార్ ఆసలి జోక సికయ్ తయ్, పెలయ్ తయ్. 15మానుస్చి పెటిట్ ఆస మొదొల్ జా జెరమ్,
గజజ్ల్ జా వడడ్ ,పాపుమ్వీరయితయ్. ఒతత్ తెంతొ,జాపాపుమ్వడడ్ వడడ్ పూరిజా,మొరున్ వీరయితయ్.

చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దేముడు తెంతొ జెతిసి

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్’ నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:1 1:1ఈంజొయాకోబు యేసుచొ బావొస్ జా తిలొ, బెరె. మరియ చి
యోసేపుచి పెటిట్చొ. యెరూసలేమ్ చ నంపజలసచి సబక వెలొల్ తిలొ. బారికుల్ 15:6-29, 21:18, గలతీ 1:19, 2:9, 12. ‡ 1:1 1:1
‘బార తెగల్’ మెలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ, 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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16 నాయ్, బావుడుల్ , తుమ్ మోసిమ్ సేడ నాయ్. 17 చెంగిల్ తిలిస్ ఎతిక్, సతిత్మ్ తిలిస్ ఎతిక్
పరలోకుమ్ తెంతొ జెతయ్. ఉజిడ్ ఎతిక్క అబొబ్సి జలొ దేముడు తెంతొ జెతయ్. జోమారుస్ప జతొసొ
నెంజె, జోచి ఉజిడి కెఁయయ్ నీడ జయె నాయ్. 18జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క, జోచి సతిత్మ్ కోడుచి సెకికయ్
అమ్ క జో జెరమ్య్ లన్. కిచొచ్క మెలె,జోజెరమ్య్ లస కెరల్స ఎతిక్తె అమ్జోక 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 తసజా, బమమ్ తెన్ లటట్బత్స నే జతె, బే బేగి కోపుమ్జానాయ్. 20 కిచొచ్క మెలె,మానుస్చి కోపుమ్
దేముడుచి పునిన్మ్ క వాట్ దెయెనాయ్, జోచ పునిన్మ్ కమొ జరుగ్ కెరె నాయ్. 21జాకయ్, మరక్టుమ్
బుదిద్ ఎతిక్, తుమ్ చి పెటిట్ గుడియయ్ జలి కుసిస్దుమ్ ఎతిక్ తుమ్ చి పెటిట్ తెంతొ వెంట గెల కెర, దాక్
కెరన, కోపుమ్ నే జతె, దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ రోవిలి జోచి కోడు సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన సూన జాక
పోసన. జాకోడు తుమ్ చ ఆతమ్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె.

22గనిదేముడుచికోడు ఎకిక్ సూన్ తసయ్తుమ్జానాయ్. ఎకిక్ సూన్ తసయ్గనిజోచికోడు నే కెరస
జలె, తుమ్మోసిమ్ కెరన తసెత్. జోచి కోడ్ రితి ఇండ, చి తుమ్ చి ఆతమ్తె పలితుమ్ దెరెదె. 23జోచి కోడు
ఎకిక్ సూనయ్కోదసిస్ ఇండెనాయ్గే, కీసి జతయ్మెలె,అదుద్ మ్ తెమాములుమ్మొకొమ్దెకన్ 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 జోమానుస్క విడద్ల్ కెరెదె, చి జా ఆగన్ రితి ఇండితిస్ తె జోక చెంగిల్ జయెదె,
ఆతమ్పలితుమ్ దెరెదె.

దేముడుచి నిజుమ్ చి బకి
26 “దేముడుచి బకి ఆఁవ్ కెరసి” మెన కో ఉచరంతయ్ గే, జోచి చోండి తెన్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి

లటట్బ్ తయ్గే,జోవయించిపెటిట్ జోకజొయియ్మోసిమ్కెరంతయ్. జోవయించిబకిఆరిజతయ్. 27అమ్ క
అబొబ్ జలొ దేముడుచి మొకెమ్ మానుస్ కెరి కిచొచ్ బకి సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి జయెదె మెలె, అమ్ జోచి సేవ
కెరిస్ క ‘సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి’ మెన కీస కమొ రుజుజ్ దెకవుల మెలె, పోర బోదల్ చ, రండెల్ మానుస్ల్ చ
బాదల్ దెక అమ్తోడ్ కెరిసి, పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ చపాపుమ్ కమొతెఅమ్ నే బెదితె ఆతమ్ సుదిద్ తతిసి.

2
సొమాస్రుల్ క బీద సుదల్ క తేడల్ నే దెకుత్

1బావుడుల్ , పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తిలొ అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజలి రిసొ, తిలసక
నెంజిలసక తేడల్ దెక నాయ్. 2మెలె, దొగుల సబతె అయ్ లె, ఎకిక్లొ జలె, బఙర్ చ ముదిద్వొ ఉంగారల్
తియనచెంగిల్పాలల్ గలనఅయ్ లె, గనిఅనెన్కొల్ బీదతాపోరన్పాలల్ గలనతాజోకిఅయ్ లె, 3చెంగిల
పాలల్ తిలొసొక తుమ్ చెంగిల్ దెక, “ఈందె, ఇనెన్ చెంగిల్ తె వెసు” మెన పురె బుకారెల్, గని బీద సుదొక
“ఒతత్ టీఁవ”జవుస్, “అంచిచటెట్ వెసు”మెనజవుస్సంగిలె, 4తుమ్దొనిన్మెనుస్ల్జాతపుప్చతీరుప్ల్
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
దెతి వాటతె బెదుత్ మెనయ్, మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదుత్ మెనయ్. 6తూమ్, బీద సుదల్ క నిసాక్రుమ్
దెకఅసుస్స్. తుమ్ క కో నసట్ల్ చమోసిమ్ లు కెరతి గేతుమ్ఉచర. బీదసుదల్నాయ్, గనిసొమాస్రుల్ యి
దసిస్ కెరతి. జెఁవివ్ తుమ్ క తీరుప్ కెరి గెరితె పెలన తగుల్ కెరతి. 7పడొత్ , తుమ్ కీసుత్ క నంప కెరికయ్,జోచి

† 1:18 1:18 సంకాయ్ 15:19-21, దివ్తీ 18:3-4, రోమి 11:16. ‡ 1:25 1:25 2:18 దెక. * 2:5 2:5 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2
నంబర్ ఉతుమ్ 1:27-29.
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నావ్ తెన్ బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు, గెద. జలె, జోచి నావ్, గవురుమ్ చి నావ్, కో దూసుప కెరతి మెలె, బీద
సుదల్ నాయ్, గని సొమాస్రుల్ యి.

8దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
†“తుమ్ క తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క కి తెదిద్ పేమ కెరె తా”
మెనపరలోకుమ్ చొరానొజలొదేముడు దిలిముకిక్మ్ చిఆగన్ తుమ్ ఇండితిస్ తెనెరవెరుస్ప కెరెల్,తుమ్ క
చెంగిలి. 9 గని, జా ఆగన్ నెరవెరుస్ప నే కెరి రితి తుమ్ తేడల్ దెకిలె, పాపుమ్ ఇండితసు, చి ఆగన్ల్ చి
మొకెమ్ పాపుమ్సుదల్ చి సిచచ్క విలువజాఅసుస్స్. 10 కిచొచ్కమెలె, ఆగన్ల్ ఎతిక్ నిదానుమ్ కో కెరెల్, గని
మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్య్ లె, మొతుత్ మి పిటట్య్ లొసొ జతయ్, చిమొతుత్ మ్ చి సిచచ్క జోమానుస్
విలువ జా అసెస్. 11 కిచొచ్క మెలె,
‡“లంజెకమొ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ,
§“నరు అతయ్ కెర నాయ్”
మెనసంగిలొసొఎకిక్లొయి. జలె, తుమ్ లంజెకమొనే కెరెల్ కి నరు అతయ్ కెరెల్గిన,జోదేముడు దిల ఆగన్ల్
మొతుత్ మ్ చిమొకెమ్ పాపుమ్ కెరల్స జా అసుస్స్.

12జలె, అమ్ చపాపుమ్ చ ఆసల్, తపుప్ల్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెరి *మానుస్ల్ క పేమ కెరి కనాక్రుమ్
దెకితి ఆగన్క దెకయ్ దేముడు తుమ్ క తీరుప్ కెరెదె. అమ్ క ‘జయియ్ ఆగన్ రితి ఇండిల గే నాయ్ గే’ మెన
జో తీరుప్ కెరెదె. జయి కోడు నే పఁవిస్తె తుమ్ లటట్బా, ఇండ. 13 కిచొచ్క మెలె, కో అనెన్ మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే, దేముడు జోకయ్ తీరుప్ కెరిస్ తె జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకుక బెదె నాయ్. గని,
కో అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితయ్ గే,జోక తీరుప్ కెరి పొదిక జో పబు జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకెదె.

14బావుడుల్ , “పబుక నంప కెరసి” మెన ఎకిక్లొ సంగిలే కి, జో బులిత్ బుదిద్ దసిస్ నముకుమ్ తెన్ నే
బెదిలె, కిచొచ్య్ లాబుమ్! ‘నముకుమ్’ మెన జోమానుస్ రితి సంగితిసి జోక రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె గే?
తుమ్ ఉచర. 15నంపజలొస్ తె కేన్ జవుస్ బావొక గే, బేనిక గే, సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలె జవుస్,
సరిపుచుప జతి రోజుకచి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరంతి సెకి జవుస్ నెంజిలె, 16 కో జలెకు జోక “చెంగిల్ తా.
తుమ్ క పాలల్ చి అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్” మెన సంగిలె, గని సరి జతి తోడు నే దిలె, కిచొచ్ లాబుమ్!
కామ్ క నెంజె. 17దసిస్, రితి నముకుమ్ సంగనెల్, గని కామ్ క జెతికయ్కామ్నే కెరెల్,జానముకుమ్ ఆరిచి.

18“తుకయ్నముకుమ్, గనిఅంకయ్కమొ”మెనకోజలెకు అనెన్కొల్ క సంగిలె,జోఅనెన్కొల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
జబాబ్ దెయిందె మెలె, “తుచ కమొ నెంతె తుచి నముకుమ్ అంక రుజుజ్ జయెనాయ్. కేన్ జవుస్ కామ్
కెరెల్కయ్నముకుమ్చినుక జయెదె. ఆఁవ్, జలె,అంచ కమొకయ్అంచి నముకుమ్ దెకయిందె”మెనయ్
జబాబ్ దెయిందె. 19 †“ఎకిక్లొ దేముడు ఎకిక్లొయి అసెస్” మెన తుమ్ నంప కెరసు. జా సరిగా, గని
దసిస్ మెన బూతల్ కి ఒపప్న్ తతి. గని ఒపప్న జేఁవ్ జంక బియఁ అదుద్ ర్ జా గెతతి.

20 చెంగిలి నే ఉచరొ ఓమానుస్, 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 నాయ్గే? 22మెలె,జోఅబాహామ్ చ కమొతెజోచి నముకుమ్ బెద కామ్
కెరె తిలి, చి జోవయించ కమొతె జోచి నముకుమ్ బార్ జా నెరవెరుస్ప జలి. 23 దసిస్, జా కామ్ తె జోచి
నముకుమ్ రుజుజ్ జలి రిసొ,
§“అబాహామ్దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక పునిన్మ్’మెలి రితి పబు దెకిలన్”
† 2:8 2:8 లేవీయకాండుమ్ 19:18 మతత్యి 22:39, చి యోహాను 13:34 దెక. ‡ 2:11 2:11 నిరగ్మకాండుమ్ 20:14,
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మెన రెగిడిల్స్ క ‘నిజుమ్’ జతయ్. *‘దేముడుచొమింతుస్’మెన కి అబాహామ్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె
రెగడ్ అసెస్. 24 దసిస్, ఎకిక్ సంగనిల్ నముకుమ్ చి రిసొ నాయ్, గని జా నముకుమ్ జోచి కమొతె బార్ జా
రుజుజ్ జలి రిసొయి, దసొమానుస్క ‘సతిత్మ్ చొ. పునిన్మ్ చొ’మెలి రితి దేముడు దెకితయ్.

25 అగెగ్ లంజె జిఁయ తిలి రాహాబు తెన్ కి దసిస్. జేఁవ్ చి †ఏక్ కామ్ చి రిసొ, మెలె, జా సుటుట్ కబుర్
అయ్ లపూరుగ్ ల్ క జామరియాద కెర,జోచవిరోదుమ్ సుదల్ తె జేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి లుంకడ, వేరవాట్
తెదవదిలి రిసొ, ‘జాకపునిన్మ్’మెలిరితిదేముడు దెకిలన్. 26జలె,జీవ్నెంజిలెఆఁగ్ కీసిమొరతయెదె
గే, దసిస్,మానుస్ ఇండిత కమొతె నేబార్ జలె,జో సంగితి నముకుమ్ కామ్ క నెంజె,మొరఅసెస్.

3
కొడొ లటట్బిత్స్ తెజాగర దెకనుక

1బావుడుల్ ,తుమ్ తెఒగగ్ర్ జిన్బోదనకెరసజతునాయ్. కిచొచ్కమెలె,అమ్బోదనకెరసచిపూచిఒగగ్రి,
చిఆకర్ దీసల్ క పబు అమ్ క పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరిపొదిక,అమ్ క జో తియారిల్ జాకామ్ చి రిసొముకిక్మ్ క
అమ్ కయ్ తీరుప్ కెరెదె. 2అమ్ తె కో కి తపుప్ల్ సంగుక జయెదె, చి కొడొ లటట్బిత్స్ తె కో కిచొచ్ తపుప్ల్ నే
సంగుక తెరెల్,జోమానుస్క ‘జోచిఆఁగుచి ఉపిప్రిజోపూరిఏలుప కెరయ్,జోమానుస్తె కిచొచ్య్పొరపాట్
నాయ్’మెనుక జతయ్.

3జేఁవ్ 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
జాచిచటుట్ జాచి కంట ఇదిలిసిజయెదె. జలె,జాఓడక గటిట్ఙవాదు పెలిలెకి, ఓడచి కంటొదికుక్ దెకయ్ తి
జా చటుట్ ఇదిలిసి జలెకి, ఇండయ్ తొసొజా చటుట్ బుడడ్వ కేన్ పకక్ దెకయెదె గే, జయియ్ పకక్ ఓడ గెచెచ్దె.
5 దసిస్, ఒండి ఆఁగుక జీబు ఇదిలిసి జలెకి, లటట్బెల్ జాక కెదిద్ సెకి! అనెన్, కెదొద్ డొంగుర్ చ రూకుల్ క ఏక్
ఇదిలిసి ఆగి డయ గెలెదె! 6 దసిస్, జీబు ఆగిచి రితి జయెదె. అమ్ చి ఒండి ఆఁగుతె జీబు కెదిద్ పాపుమ్
కెరయెదె! అమ్ చి ఒండి ఆఁగుక గార్ కెరెదె. అమ్ జెరిమ్ల్ తెంతొమొరె ఎదక ఈంజ లోకుమ్ తెచి అమ్ చి
బతుక్తె జరుగ్ జతిసి ఎతిక్క జీబు ఏలుప కెరయ్. మానుస్ జాగర నెంజిలె, అమ్ చి చోండితె వెలిల్ ఆగి సేడిల్
రితి జయెదె.

7మెలె,ఎతిక్ రగుమ్జంతువుల్ క,పిటట్ల్ క,అయివొగటక,మొసస్ గటకమానుస్ముదొద్ కెరుక జయెదె.
జేఁవ్ కమానుస్ల్ముదొద్ కెర అసిత్, గని 8జీబుక కేన్మానుస్ముదొద్ కెరుక నెతిరి. జీబు తుకెల్ తంక నెత,ఒగగ్ర్
పమాదుమ్ దెకయ్ తయ్,జాచితెమొరి విసుస్మ్ బెరు తయెదె. 9జీబు తెన్ అబొబ్ జలొ దేముడు పబుక
గవురుమ్ సంగితసుమ్, గనిమానుస్ల్ క దూసుప కెరసుమ్, జోచి పోలిక జేఁవ్ జెరుమ్న్ జలెకి. దసిస్, కెదిద్
తపుప్ కెరసుమ్! 10ఎకిక్చోండితెంతొ గవురుమ్సంగితిసి, దూసుప కెరిసిబార్జతయ్. బావుడుల్ ,ఈంజ
తపుప్. ఇసిచి పోన. 11ఎకిక్ గొయి తెంతొఊంట పుటెల్, చెంగిలొపానిచి 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 జలిపానిచిఊంట చెంగిలొపాని 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. 15తుమ్ చి పెటిట్ దసస్ బుదుద్ ల్ తిలె, తుమ్ చి గాయ్నుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్మెలె,
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 తయెనాయ్, గొడబ్ల్ తయెదె, చిమానుస్ల్ ఎతిక్ పాపుమ్ ఇండుక అలవాట్ జవుల.
* 2:23 2:23 2 దిన: 20:7. † 2:25 2:25యెహోసువ 2:1-24, 6:1-25. * 3:12 3:12 అంజూరుమ్ రూకు బొడడ్ రూకు
రితి తయెదె. † 3:15 3:15 1:14 దెక.
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17 గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లి గాయ్నుమ్, పబుచి సుదిద్ తెన్, సేంతుమ్ బుదిద్ తెన్, మెతత్న బుదిద్
తెన్, సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక ఒగగ్ర్ నే తతె, వేరమానుస్ల్ చి కోడు మరియాద తెన్ సూన్ తి బుదిద్ తెన్
తా, కిచొచ్య్ఉపమెనుస్ నెంతె తయెదె. 18అనెన్,పునిన్మ్ కేనె పలితుమ్దెరెదెమెలె, సేంతుమ్ కెరయ్ త
మానుస్ల్ చి అతిత్ సేంతుమ్ చి బీ గలిలిస్ తెయ్పలితుమ్ దెరెదె.

4
దేముడు సంగిలి రితి ఇండుక

1తుమ్ 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.
దసగోసల్తెన్తతత్సు, గనితుమ్ఆసజలిసిదొరుక్ నెంజె,చిగొడబ్ల్తగుల్జతెతతత్సు. కిచొచ్కతుమ్ క
దొరుక్ జలిసిదొరుక్ నెంజెమెలె,దేముడుకపుసుస్నాయ్. 3నెంజిలె,పుసిలెకి,దొరుక్ నెంజె. కిచొచ్కమెలె,
గరిచ్ బుదిద్ తెన్ పుసితసు. మెలె, తుమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ జరుగ్ కెరన్ కయ్ ఉచర పుసితసు. 4 కేన్ జవుస్
తేర్ బోదమునుస్స్ కములదా లంజె జలి రితి, తుమ్ దేముడుకముల,ఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్తె గెచచ్
అసుస్స్! ఈంజయ్లోకుమ్ చిదనుమ్ కఆసజతిసిదేముడుక విరోదుమ్జతయ్మెననేనుస్ గే? జాకయ్,
ఈంజయ్లోకుమ్ 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. జాకోడు ఆరి ఒతత్ అసెస్ మెన ఉచరసు గే?

6 అనెన్, అమ్ వేర ఆసల్ నే జతి రితి పబు అమ్ క దయ కెర దొరుక్ జలి తోడు తయెదె. జాకయ్,
దేముడుచి కొడొతె అనెన్ కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు
దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు దెయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, దేముడుచి తెడిజా,దాక్ కెరన జోవయించి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండుక తుమ్ కోర్ ప
జా. దసిస్ జలదుమెలె, సయ్ తాన్పాసిఅయ్ లి రితిజాజోచిబుదిద్ సికడుక జవుస్ కిచొచ్ వేర అలల్ర్ కెరుక
జవుస్ ఉచరెల్,జోక “ఉటట్ గో!” మెలె,జోఉటట్ నిగెదె.

8దేముడుకపాసిజా,చిజోతుమ్ కయ్పాసిజెయెదె. తుమ్పాపుమ్కెరల్స తుమ్ చిఆతమ్చ అతొత్ సుదిద్
కెరన. తుమ్దొనిన్మెనుస్ల్ తిలస, తుమ్ చి పెటిట్ ఎకిక్ పబుచయ్జాజోచిసుదిద్ జా,జోక ఎకిక్ నిదానుమ్
జా. 9 తుమ్ చ కమొచి పాపుమ్ ఉచరన పెటిట్ బాద సేడ, లాజ్ జా దుకుమ్ జా ఏడ, దస కమొ ముల.
పాపుమ్కమొచిఆఁసుకములిత్ బుదిద్ జా తుమ్ ఏడ. పాపుమ్కమొచిసరద్ ములిత్ బుదిద్ జా తుమ్ దుకుమ్
జా. 10దేముడుచిమొకెమ్ దాక్ కెరన, చిజో తుమ్ క టీఁవడెదె.‡

మానుస్ల్ క తీరుప్ నే కెరుక
11బావుడుల్ , ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ దూసుప కెర తీరుప్ కొడొ లటట్బా నాయ్. అనెన్కొల్చి రిసొ దూసుప

కెర తీరుప్ కొడొ కో లటట్బుల గే, దేముడు దిలి §ఆగన్క కి దూసుప కెర తీరుప్ కెరయ్. దేముడుచి ఆగన్చి
ఉపిప్రితుమ్తీరుప్ కెరసు జలె,జోచిఆగన్ రితిఇండుస్నాయ్, గనిజోచిఆగన్చి కంటవెలొల్ కెరనుకఉచరిల్
రితి జతసు. 12 *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ ఆగన్ల్ దెతొసొ తీరుప్ కెరొసొ ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయినాయ్.
రచిచ్ంచుప కెరుక నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్ తిలొసొ. ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ తీరుప్ కెరుక తూమ్ కొనస్!
* 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 అనెన్ మానుస్ల్ క పేమయ్ కెరిసి. మతత్యి 22:37-40,
మారుక్ 12:30, 31, 33 చి లూకా10:27. యాకోబు 2:8 కి దెక. * 4:12 4:12 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్
దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన
కుపియబాసతె నొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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అమ్ చి బతుక్ దేముడుచి అతిత్ అసెస్
13అలెల్, “ఆజిగే కలిక గేపలాన్పటున్మ్ తెగెచచ్ వెరెస్క్ క రోజుకబియాయ్ర్ కెర కెరలాబుమ్కెరనుమ్ దె”

మెన జవుస్ తుమ్ దయిరిమ్ ఉచరస జాగర ఉచర. 14 కలిక కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే నేనుస్. తుమ్ చి
బతుక్ కీసిచి? తుమ్ కీసి జసెత్ మెలె,గాందుచి రితిజా, కెఁయ గే డీస, గడియయ్తా,అనెన్ డీసుస్నాయ్.
15నాయ్, సొంత సెకిక దసిస్ దయిరిమ్ నే జతె, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరుక చెంగిల్ మెలె, “పబు సెలవ్ దిలె
జిమ్ దె, చి ఈంజ జా కామ్ కెరుమ్ దే” మెన. 16 అపెప్ తుమ్ కీసి జతసు మెలె, తుమ్ చి సొంత సెకిక
నంపజా, దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతసు. దసిస్ సొంత సెకిక దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి తపుప్.
17జలె, కిచొచ్ కెరెల్ కీసి ఇండిలె చెంగిల్ గే కో జాన జానయ్ దసిస్ నే కెరెల్ నే ఇండిలె, జోమానుస్క జా తపుప్
పాపుమ్ జతయ్.

5
మానుస్ల్ కమోసిమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ తీరుప్

1 అలెల్, తుమ్ సొమాస్రుల్ కో జలెకు, పాసి జెత తుమ్ క లాయిత కసట్ల్ చి రిసొ తుమ్ ఏడుక దెర.
2తుమ్ చిసొమాస్రుమ్ కువ గెచచ్ అసెస్, తుమ్ చపాలల్ క నుసిస్ కా గెల అసెస్, 3తుమ్ చి బఙార్సామన్,
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 రిసొఈంజ సిచచ్ సంపాదన కెరన అసుస్స్. ఆకర్ క దసిస్ సిచచ్ జసెత్.

4 ఆదె, తుమ్ చి బుఁయిచి పంటొ లాయిల కూలి మానుస్ల్ చి కూలి డబుబ్ల్ తుమ్ మోసిమ్ కెర
తియనల్దు. జా కూలి డబుబ్ల్ కేక్ గల తుమ్ క నింద సంగితయ్. జా పంటొ లాయిలసచి ఏడుక ఎతిక్క
ఏలుప కెరొ పరలోకుమ్ చొ పబు సూన అసెస్. 5ఈంజయ్లోకుమ్ తె సుకుక్మ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి జిఁయ అసుస్స్. ‘కండుక’ మెన తుమ్ బెయిలల్ గొరెల్ గటక కీసి బలుమ్ కెరసు గే, దసిస్,
మొరి సిచచ్ కతి రిసొ తుమ్ క తుమి బలుమ్ కెరన అసుస్స్! 6పాపుమ్, సతిత్మ్ చమానుస్ల్ క నిందల్ 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

పానిఆకర్పానిపెటపంటొపికిత్ ఎదక,ఈంజలోకుమ్ చిజావిలువచి పంటొలాయితిసమయుమ్జెతె
ఎదక బమమ్ నెంతె, జో రయ్ తు రకెదె. 8 తూమ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ తెన్ రక. నిజుమి, తుమ్ చి ఆతమ్తె
డిటుట్ మ్ జా. కిచొచ్క మెలె, పబు అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్పాసిజాఅసెస్.

9ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ నిందల్ ఉచర నాయ్, చి పబు తుమ్ కయ్ నిందల్ కెరుక తయెనాయ్. ఓదె,
ఈంజ లోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఒతత్ల్ తొమెలి రితి తీరుప్ కెరొసొ జతొ జో పబు టీఁవ, మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరుక మెనయ్ రకితయ్.

10బావుడుల్ , బాదల్ ఓరుస్ప జతిస్ చి నిదానుమ్ చి రిసొ తుమ్ క రుజుజ్ తంక మెలె, దేముడు పబుచి
నావ్ తెన్ జోచ కబురుల్ సూనయ్ ల పూరుగ్ ల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర. జోవయించి నిదానుమ్ దెక, తూమ్
కి దసిస్ నిదానుమ్ జా. 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. జోయోబు నిదానుమ్ తతికయ్, దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి, కనాక్రుమ్ దెకిలిసి, రచిచ్ంచుప కెరిల్స్ చి
రిసొ సూన అసుస్స్, గెద. దసిస్, తూమ్ కి దేముడుచి దయ దెక అసుస్స్.

ఒటుట్ నే గలనుక
12ముకిక్మ్ 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.
* 5:11 5:11యోబుపుసత్కుమ్ దెక.
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13తుమ్ తె కో కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ సేడ అసెస్ జలె, పారద్న కెరుస్. తుమ్ చితె కకక్ సరద్ అసెస్ గే, పబుచి
గవురుమ్ గాయుసు. 14 తుమ్ చితె కకక్ జొరొజ్ గే జబుబ్ గే అసెస్ జలె, పబుక నంపజలసచి సంగుమ్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ క బుకారు, చి జేఁవ్, పబుచి నావ్ తెన్, జాబాద తిలొసొచి తేల్ సువ, జోచి రిసొపారద్న
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, జా పాపుమ్ కి జోక
చెమించుప జయెదె. 16జాకయ్, తుమ్ కెరల్ పాపల్ ఎకిక్లొచి మొకెమ్ అనెన్కొల్ ఒపప్న, ఎకిక్లొచి రిసొ
అనెన్కొల్ పారద్న కెర, తుమ్ చ బాదల్ పబు చెంగిల్ కెరి రితి, తుమ్ క జో చెంగిల్ దెతి రితి. పబుక సతిత్మ్
నిదానుమ్ తిలొమానుస్ పారద్న కెరెల్,జాపారద్న జలె కామ్ కెరయ్. 17 †ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొజలె, అమ్ చొ
రితొమాములుమ్మానుస్, చి “పాని పెటుస్ నాయ్” మెన జా సుటుట్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న కెరికయ్,
తినిన్ వెరుస్ల్సొవువ్జొనొన్పూరిజాదేసిమిపానిపెటెనాయ్. 18తెదొడిఅనెన్పారద్న కెరల్న్, చి ఆగాసుమ్
తెంతొపాని పెటిల్, చిఈంజ బూలోకుమ్ తె పలితుమ్ అనెన్ దెరిల్.

19బావుడుల్ , సతిత్మ్ ముల కో జలెకు పాపుమ్ త ఉటట్ గెచచ్ తయెదె జలె, జోక కో సతిత్మ్ వాట్ అనెన్
దెకవ ఆనుల గే, 20జో కిచొచ్ జానుస్ మెలె, జోపాపుమ్ కెరొల్సొ పాపుమ్వాటు అనెన్ నే గెతి రితి జోక కో
సతిత్మ్ తెఅనెన్ కడ ఆనుల గే,మొరున్తెజోమానుస్ నే గెతి రితిజోక రచిచ్ంచుప కెర తమ్ దె,చిజోచఒగగ్ర్
పాపల్ చెమించుప జతి రితి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ కెర తయెదె.

† 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 లుతెసొంతటాన్నెంజిలవేరవేరతెచతిలనంపజలస్ క, రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2యేసుకీసుత్ చి ఇసుట్ మ్
రితి తుమ్ ఇండుక మెన, జోచి సుఁవి జలి లొఁయిక తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచి జంక మెన, అబొబ్స్ జలొ
దేముడు *అగెగ్ తెంతొ ఉచర తుమ్ క నిసాన అసెస్, చి దసిస్ జతి సెకి తుమ్ క తంక మెన, తుమ్ జోచయ్
మానుస్ల్ జంక మెన, తుమ్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సుదిద్ కెర అసెస్. జలె, పబుచి దయ, జోచి
సేంతుమ్ తుమ్ క కొతుక్ నెంజితె తవుస్.

దేముడు దిలి రచచ్నచి రిసొచి దయిరిమ్
3అమ్ 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 4జీవుమ్ తెన్ బెద తిలి ఆసతె అమ్ క నొవి జెరుమ్న్ చి రిసొ, నే గార్ జతి,
కలిత్ నెంజిలిసి పరలోకుమ్ తె తుమ్ క దేముడు దిలి వాట తుమ్ క రకితయ్. 5ఆకర్ దీసల్ క పూరి డీసుక
తెయార్ తిలి రచచ్న తుమ్ క నే పిటుట్ క మెన, దేముడు పబు జోచి సెకిక తుమ్ చి నముకుమ్వాట్ తుమ్ క
తోడ్ అసెస్.

6ఆకర్ దీసల్ చి రచచ్నచి రిసొ తుమ్ సరద్ తెన్ జతసు. గని రకుమ్ రకుమ్ చ కసుట్ మ్ తెన్ అపెప్ ఇదిల్
కాలుమ్ క తుమ్ క దుకుమ్ జయెదె. 7 జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె కిచొచ్ లాబుమ్ మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ క
సతిత్మ్ చి గే నెంజె గె తుమ్ జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె డీసెదె. బఙర్ క ‘సతిత్మ్ చి గే నెంజె గే’ మెన రుజుజ్ తంక
మెలె, జేఁవ్ క ఆగితె పరిచచ్ కెరుల. బఙార్జలె, విలువ జలెకిపాడ్జతివసుత్ వ. జలె,తుమ్ చినముకుమ్
బఙర్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ, చిజా పరిచచ్ జలె, జీనెల్,యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్పూరి
డీసిత్ ఆకర్ దీస్ క జా తుమ్ చి నముకుమ్ క ‘సతిత్మ్ చి’ మెన, జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె
తుమ్ క జో వాట దెయెదె. 8జోక తుమ్ సొంత అంకివొ తెన్ నే దెకిలెకి, జోక పేమయ్ అసుస్స్. జోక
అపెప్ దెకుక నెంజిలె కి, జోక నంపజా అసుస్స్, చి మానుస్ అరుద్ మ్ కెరుక నెతిరి పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్
సరద్సంతోసుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ బెరయ్అసెస్. 9తుమ్ చిజా నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చపానుమ్ క రచచ్న
తుమ్ క దొరుక్ జా అసెస్.

10 తుమ్ క దొరుక్ జతి ఈంజ రచచ్నచి రిసొచ దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్ సంగిలస, ఈంజయి
రచచ్నచి రిసొ ఒగగ్ర్ పుసితె తిల. 11 కిచొచ్ పుసిల మెలె, “అమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ చి ఆతమ్ సంగిల జో సేడుక
తిల బాదల్ జో పడొత్ క గవురుమ్ జంక తిలిసి కేన్ సమయుమ్ క జరుగ్ జంక, కీసి సమయుమ్ క జరుగ్ జంక
అసెస్?” మెనపుసిల. 12దేముడుజోవయింక దెకయ్ లన్. కిచొచ్ దెకయ్ లన్మెలె,జేఁవ్జా కబుర్ సంగితి
సేవ కెరిక జోవయించి రిసొ నాయ్, గని తుమ్ చి రిసొయిమెన దేముడు జోక దెకయ్ లన్†. జా సుబుమ్
కబుర్ తుమ్ రచిచ్ంచుప జతిస్ చి రిసొ, పరలోకుమ్ తెంతొ తెదయ్ లి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి తెడి,
తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్ మానుస్ల్ చి అతిత్ జానయ్ తెయ్. జా సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిసి ఎతిక్
పూరి అరుద్ మ్ కెరనుక పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ అసిత్.

దేముడుచి సుదిద్చి రితి ఇండ

* 1:2 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక. † 1:12 1:12మెలె, జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ చి కాలుమ్ నాయ్,
గని పడొత్ అయ్ లసచి కాలుమ్యేసుబార్ జంక తిలి, చి ఎకిక్యూదుల్నాయ్, గనియూదుల్ నెంజిలస కియేసుచి తెడిచి రచచ్న నఙనుక
ఈంజయి కాలుమ్ అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్ 3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్
ఉతుమ్ 1:20 దెక.
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13 జలె, పబు జలొ యేసుతెచి రచచ్న తుమ్ కయ్ దొరుక్ జలి రిసొ, తుమ్ చ మెనుస్ తుమ్ డిటుట్ మ్
కెరన, నే మచిచ్ల్ రితి, ముదొద్ కెరన, తెలివి తా, జో అనెన్ ఉత జా జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్
పూరి డీసిత్ ఆకర్ దీసిచి రిసొ ఆస తా, తుమ్ క దెతి దయచి రిసొ ఉచర, జా రచచ్న కచితుమ్ దొరుక్ జతి
రితిపూరి దయిరిమ్జా, జయియ్ నముకుమ్పూరి డిటుట్ మ్ దెరన. 14జో పబుచి ఇసుట్ మ్ నిదానుమ్ కెర
బోదల్ జా, తుమ్ అగెగ్ నేనిల్ పొదిచ తిల ఆఁగ్ చి గార్ ఆసల్ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్. 15తుమ్ 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 కకక్య్మొకమాటుమ్ నే దెకితొ, ఎతిక్మానుస్క జేఁవ్ కెరల్ కమొ కొలిద్ తీరుప్ కెర ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’
గే సంగితొసొక ‘అబొబ్’మెనఉంకయ్ తసు జలె,ఈంజ తుమ్ చి §సొంతటాన్ నెంజిలిస్ తె తుమ్ గడియ
జితెపొదిజోవయించిమరియాద దెకయ్ తి రితిజాగర తెన్ నిదానుమ్ ఇండ.

18తుమ్ చపూరుగ్ ల్ దిలి అగెగ్చి కామ్ క నెంజిలి ఇండుక తెంతొ, తుమ్ విడద్ల్ జంక మెనయ్ దేముడు
పబు తుమ్ క నెతొవనొల్ మెన జానుస్. కీసి నెతొవనొల్ మెలె, వెండి గే బఙార్ గే దస పాడ్ జత పసుత్ వల్ దా
గెనె నాయ్, 19 గని కిచొచ్ గార్ నెంజిలి కిచొచ్ మచచ్ల్ సరద్ల్ నెంజిలి గొరెక బలి దిలి రితి జోచొ పుతుత్ స్
జలొ కీసుత్ చి లొఁయి *సుఁవ దిలన్. 20ఈంజ లోకుమ్ జెరిమ్న్ నే జతె అగెగ్ తెంతొ దేముడు అబొబ్సి “కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె”మెన నిసానల్ తిలన్, గని కెఁయ కీసుత్ బార్ జలన్మెలె, తుమ్ చి రిసొయి
‘రచిచ్ంచుప జతు’మెనయ్ఈంజ ఆకర్ సమయుమ్ తెయ్బార్ జలన్. 21 కీసుత్ చి రచచ్న నఙనతాజోచి
తెడి దేముడుచి ఉపిప్రి తుమ్ చి నముకుమ్ తిఁయ అసుస్స్. “జో రచిచ్ంచుప కెరెదె” మెన, జోచి ఉపిప్రి
దయిరిమ్జాఅసుస్స్. మెలె, కీసుత్ క జోమొరున్ తెంతొజియడగవురుమ్ కెరొల్చి రిసొ,తుమ్ చినముకుమ్
తుమ్ చి దయిరిమ్ దేముడుచి ఉపిప్రి అసెస్.

22జలె,దేముడుచిసతిత్మ్కోడు దెరనజాకోడ్రితిఇండుక ఒపప్నతుమ్ చిఆతమ్క సుదిద్ కెరనఅసుస్స్,
చిదసిస్జాతిలె, కిచొచ్మాయనెంతెతుమ్ఏక్బావొకఅనెన్కొల్ పేమ కెరుక జయెదె. జాకయ్,తుమ్ చిపెటిట్
పూరి నిదానుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమయ్ కెర. 23తుమ్ నొవర్ జెరమ్ అసుస్స్. జా నొవర్ జెరుమ్న్ జలిసి
నాసెనుమ్ జతి బి గలిలిసి నెంజె, గని జీవ్ తిలి, కెఁయఁక కి తా గెతి దేముడుచి కోడు తెన్ ఈంజ జెరుమ్న్
తుమ్ జెరుమ్న్ జలదు. 24దేముడుచి కోడుతె జో రెగడ్వ తిలి రితి,
†“ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ చివవ్ర్ చి రితి జతతి,
జోవయించి గవురుమ్ చివవ్ర్ చపులొల్ చి రితి జతయ్.
జాచివవ్ర్ వాడుప జతయ్,
జేఁవ్ చపులొల్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి.
25దేముడుచి కోడు,మాతుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె”
జలె, జీవ్ దెతితాఁ గెతి జోవయించి కోడు కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క బోదన కెరిల్ సుబుమ్ కబుర్.

2
1జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ మెన తుమ్ చక దెక తిలె, కుసిస్దుమ్ ఎతిక్, మోసిమ్ బుదిద్ ఎతిక్,

మాయబుదిద్ ఎతిక్, గోస జతిసి ఎతిక్, దూసుప కెరిసి, గోస లటట్బిత్సి ఎతిక్ తుమ్ తె తెంతొ వెంట గెల.
‡ 1:16 1:16 లేవీయకాండుమ్ 11:44-45, 19:2, 20:7. § 1:17 1:17 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె
జితె తిల, పడొత్ ‘సొంతటాన్ నెంజిలిసి’మెలస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచిసొంతటాన్ జయెదె, చి రిసొ
బూలోకుమ్ క ‘అమ్ చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20,

ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13. * 1:19 1:19యోహాను 19:17-37, ముకిక్మ్ క 34, 37. లూకా 22:44, మతత్యి 26:28, లూకా
22:30,యోహాను 6:53-56. † 1:24 1:24యెసయా 40:6-8.
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2తుమ్ చిరచచ్నతెవడిడ్తి రిసొ,నొవర్జెరిమ్లబోదల్రితజా, కిచొచ్ వేరచినేబెదిలిసతిత్మ్తిలిదేముడుచి
కోడు జలి ఆతమ్యి దూదుక తుమ్ ఆసజా తంక. 3జాకయ్,జాదయచి రచచ్నతె తుమ్ డిటుట్ మ్ జాతా.

4మానుస్ల్నెసిలొగనిదేముడుచిమొకెమ్ గవురుమ్తిలొవిలువజలొజీవ్తిలొ,జీవ్దెతొ *పతెతుమ్
జా. 5జోతె అయ్ లె, తూమ్ కి జీవ్ తిల పతల్ రిత జా, పబుచి ఆతమ్తె గేర్ బెద బందితి రితి సుదిద్ తిల
పూజరుల్ జా, దేముడుచి సేవతె బెద, జోయేసుకీసుత్ చి తెడిచ దేముడు మెనిస్తె ఆతమ్ బలుల్ దెతస జసెత్.
6దేముడుచి కొడొతె
†“ఈందె, సీయోను డొంగుతె, ఏక్ పతుత్ ర్ క టీఁవడత్సి.
అంచి గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జో జా, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జయెదె.
జోఆఁవ్ నిసానొల్ గవురుమ్ కెరొల్ , అంక ఒగగ్ర్ విలువ జలొసొ జయెదె.
జోవయింక కో నంపజవుల గే,
కచితుమ్ జేఁవ్ అంచిమొకెమ్ లాజ్ జంక నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, తుమ్ నంపజలసక జో విలువ జతయ్. గని నంపనెంజిలసక జో కీసి జతయ్
మెలె, దేముడుచి అనెన్క్ కోడుతె అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
‡“ ‘కామ్ క నెంజె’మెన §బందిలస
జో ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,
జొయియ్ పతుత్ రు బోడిపతుత్ ర్ జఁయి అసెస్”
మెన రెగిడిల్సి. 8అనెన్క్ కి,
*“నంప నెంజిలస పిసిరొ పతుత్ రు జో జయెదె,
జోవయింక సేడయ్ తొసాపజో జయెదె”
మెనరెగిడిల్సి. ఈంజకోడు కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్మెలె, ‘జరుగ్ జయెదె’మెనఅగెగ్ తెంతొదేముడు సంగిలి
రితి,జోవయించి కోడు నే సూనిల్ రిసొ జేఁవ్ నే కెరిల్ రిసొవాట్ పిటట్వన్ తతి. జయిజోవయించి తీరుప్.

9గనితుమ్ క,దేముడు కీసిదెకితయ్మెలె, ‘ఆఁవ్నిసానిల్ సెకుమ్ చ’మెన, ‘అంచిరాజిమ్ చ †పూజరుల్ ’
మెన, ‘అంచి సుదిద్ తిల జాతి’మెన, ‘అంచసొంత పెజల్’మెనయ్జోదెకితయ్. అందర్ తెంతొ తుమ్ క
బుకారా కెర,జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదయ్ లొయేసు పబుచ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొచి రిసొ
తుమ్సాచి సూనవుక మెనయ్తుమ్ క దసిస్ నిసాన అసెస్. 10అగెగ్ తూమ్ ‘దేముడుచమానుస్ల్ ఆము’
మెననుక నెతిరల్దు, గని అపెప్ దేముడుచ పెజల్ జా అసుస్స్. అగెగ్యి తుమ్ క కనాక్రుమ్ దొరుక్ జయె
నాయ్, గని అపెప్ దేముడు తుమ్ క కనాక్రుమ్ దెక రచిచ్ంచుప కెర అసెస్.

11పేమతిలబావుడుల్ ,తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్జాసంగితసిమెలె,తుమ్గడియతుమ్ చిసొంత
టాన్నెంజిలిస్ తెఅసుస్స్. జలె,ఈంజతుమ్ చిసొంత ‡టాన్నెంజిలిస్ తెతుమ్జితెతా,తుమ్ చిఆతమ్చి
ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరఈంజలోకుమ్ చిఆఁగుచ ఆసల్ జరుగ్ నే కెరి రితి,తుమ్ముదొద్ కెరన. 12దేముడుక
నేనల్ యూదుల్ నెంజిల ఒతత్చమానుస్ల్ తెతా 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
13పబుచిమరియాదటీఁవడిత్ రిసొ,ఈంజలోకుమ్ చొఎతిక్ అదికారిక తుమ్మరియాదదెక. దేసిమ్ క

వెలొల్ జా ఏలుప కెరొసొక కి, 14 ‘నేరిమ్ కెరసక సిచచ్ కెరు’ మెన జవుస్ ‘చెంగిల్ కెర మానుస్ల్ క
* 2:4 2:4యేసుకీసుత్ చి రిసొ సంగితయ్. లూకా 20:17-18,మతత్యి 21:42-44,మారుక్ 12:10, రోమియుల్ 9:32-33. † 2:6
2:6యెసయా 28:16. ‡ 2:7 2:7 కీరనలు 118:22. § 2:7 2:7 ‘దేముడుచి గుడి బందిలస’ మెలె, జోవయింక నంప నే కెరల్
యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్. ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక బకి కెరయూదుల్ క సికడత్స, జేఁవ్, గనియేసుక ‘జొయియ్ఎతిక్ 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. ‡ 2:11 2:11 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్
‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలిస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్ క
‘అమ్ చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 11:9,
10, 13.



1 పేతురు 2:15 428 1 పేతురు 3:7

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, తపుప్మెన తుమ్ రుజుజ్ దెకవ
ముదొద్ కెరుక దేముడుచిఇసుట్ మ్. 16§ఆగన్ల్ కగొతిమానుస్ల్జలరితతుమ్జియనాయ్. దసచనెంజుస్.
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, జోచయ్గొతిమానుస్ల్ రిత జా, జోచి ఇసుట్ మ్
రితి తుమ్ ఇండ. 17ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ 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
జోమానుస్క ‘చెంగిలొసొచొ’మెనెదె. 20తుమ్తపుప్ కెరిల్ రిసొదెబబ్ల్ కయ్ లెపొదిసేంతుమ్తెన్ఓరుస్ప
జలె, కిచొచ్ పునిన్మ్ నాయ్! గని, తుమ్ సతిత్మ్ కెరెల్ కి సిచచ్ సేడెల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలె, దేముడు
తుమ్ క ‘చెంగిలచ’మెన్ తయ్. 21దసిస్ సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ తంకమెనయ్దేముడు తుమ్ క బుకారయ్
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ గెసుస్ మెనయ్ కీసుత్ బాదల్ ఓరుస్ప జా, తూమ్ కి జోచ అజుజ్ ల్ తె
ఇండుక మెలి కోడు తుమ్ క జో వాట్ దెకవ అసెస్. 22జో, జలె, కెఁయయ్ కిచొచ్య్ పాపుమ్ కెరె నాయ్.
కిచొచ్య్మోసిమ్కోడు లటట్బెనాయ్. 23మానుస్ల్జోక దూసుప కెరెల్,జోవయింకజో 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. 24జోయేసు సొంత ఆమ్ కెరల్ పాపల్ జోచి ఆఁగి వయన, సిలువతె
మొరల్న్. పాపుమ్ములఅమ్ చిసొంతఆతమ్కమొరల్ రితజాసతిత్మ్ ఇండితి రితిఅమ్జింకమెనయ్. జో
యేసు కయ్ ల దెబబ్లు తుమ్ క చెంగిల్ కెర అసెస్. 25తుమ్అగెగ్యివాట్ పిటట్వన చెదురప్ జలమెండల్ చ
రితజా తిలదు, గని అపెప్ తుమ్ చ ఆతమ్ల్ రకితొ చెంగిలొ గొవుడుతె అనెన్ బుల జా అసుస్స్.

3
తేర్ బోదల్ బుదిద్ ఇండుక

1 తుమ్ తేర్ బోదల్ కి, దాక్ కెరన తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి అదికారుమ్ క మరియాద దెక. తుమ్ దసిస్
ఇండిలె, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ అపెప్చి ఎదక పబుచి కొడొ రితి నే ఇండిలెకి, జోవయించ తుమ్ తేరిస్వొ
పబుచికోడునేసికడెల్కి, 2తుమ్ చిసతిత్మ్ చిఇండుక,మరియాదచిఇండుక,జేఁవ్దెకదెక,పబుకనంపజా,
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
గలంతిసిజవుస్తుమ్విలువ దెకనాయ్. 4గని,తుమ్ క కిచొచ్ సూటి కెరుస్మెలె, దేముడుచిమొకెమ్ ఒగగ్ర్
విలువ జతి, కెఁయఁక నాసెనుమ్ నే జతి పేట్ చి తెడిచొమానుస్ పబుచి మెతత్న బుదిద్ , సేంతుమ్ బుదిద్ జా
తుమ్ చి పెటిట్ తవుస్. 5అగెగ్చ పొదులె దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల తేర్ బోదల్ జోవయించి సుదిద్
తిలి ఆతమ్చి సూటిక తెయార్జామునస్రుస్ల్ చి అదికారుమ్ క మరియాద దెకితె తిల. 6పూరుగ్ మ్ చిసారా
దసిస్మునుస్స్ జలొఅబాహామ్ క ‘ఎజొమాని’మెన,జోచిఅదికారుమ్ కమరియాదదెకితెతిలి. జోచికోడు
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

§ 2:16 2:16 గలతీయుల్ 5:1. * 2:18 2:18 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1. * 3:3 3:3 ఎపెసు 6:5-10,
కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1.
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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
8 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ పేమయ్తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కనాక్రుమ్ దెక, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క

బాబేన్ దెకితి పేమ దెక, ముదుద్ కెర, సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతె, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తా. 9 ఎకిక్లొక
అనెన్కొల్ అరల్ కెర తిలె, జో అరల్ సేడొల్సొ అరల్ కెరొల్సొక అనెన్ అరల్ కెరుక పోని. ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ దూసుప కెర
తిలె, దూసుప జలొసొ, దూసుప కెరొల్సొక అనెన్ దూసుప కెరుక పోని. జో ఎకిక్లొక జో అనెన్కొల్ ‘చెంగిల్
తవుస్’ మెన దెకుస్. 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 కిచొచ్మోసిమ్ నే లటట్బిత్ రితి దెకనుస్.
11దసొమానుస్ పాపుమ్ దూరి కెరన సతిత్మ్ ఇండుసు,
సేంతుమ్ చజ సేంతుమ్ ఇండుసు.
12 కిచొచ్క మెలె,పునిన్మ్ ఇండితసక పబు దెకెదె,
జోవయించపారద్నల్ జో సూనెదె,
గని పాపుమ్ ఇండితసక జో దెకె నాయ్, సూనె నాయ్.”

13 చెంగిల్ కమొ కెర ఇండితి ఆస రితి తుమ్ ఇండిలె తుమ్ క కో అరల్ కెరుల? కోయి నాయ్! 14 గని,
సతిత్మ్తుమ్ఇండిలి రిసొఏక్వేలకోజలెకు అరల్ కెరెల్,దేముడు తుమ్ క ‘చెంగిల్’మెనెదె. దసఅరల్ కెరసక
తుమ్బియఁనాయ్. జోవయించి రిసొబమమ్ నే జతె, 15 ‘పరలోకుమ్ చొపబుయిజో’మెన,తుమ్ చిపెటిట్
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 తెయార్జాతా.
గని, ‡జబాబ్ దెంక జలె, బడాయ్ నెంతె మరియాద తెన్ లటట్బా. 16అనెన్, ‘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’మెన జేఁవ్ చినన,లాజ్ జవుల.

17తపుప్ 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, జోపూరి సతిత్మ్ తిలె కి,
పాపుమ్ జలొసక ‘జోవయించి పాపుమ్ గెసుస్’ మెన జోమొరిల్స్ తెన్ అమ్ చి పాపుమ్పూరి గెచచ్వయ్
గెలన్. జా §ఎకిక్ సుటుట్ జో బలి జలిసి సరిపుచుచ్ప జెయెదె. అమ్ క దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ కడ ఆన్ తి
రిసొమొర అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లన్. ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగ్ రగుమ్ క జోక మారల్, గని జోచి ఆతమ్క
దేముడు అబొబ్సి జోక అనెన్ *జియడల్న్.

19జోమొరిల్ పొదియేసు కేనె గెలన్మెలె, బూలోకుమ్ క ఎటొట్ లోకుమ్ తెజేలిజల,ఆకర్ దీసిచిపరిచచ్క
సిచచ్క రకిత ఆతమ్ల్ తిలిస్ తె జోవయించి ఆతమ్క 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,జోనోవహ ,జాఓడ బందితె తిలిపొదిజోచి కోడు సూనుక నెసిలసచ ఆతమ్ల్ క
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సుబుమ్ కబుర్ కోడు సాడుప కెరల్న్. జలె, జా ఓడతె తొకిక్జిని, మెలె, ఎకిక్ అటుట్ జిన్మానుస్ల్ పానితె
రచిచ్ంచుప జల.

21జా సమయుమ్ తె జేఁవ్ దసిస్ పానితె రచిచ్ంచుప జలిసి, జలె, బాపిత్సుమ్ క టాలి జతయ్. మెలె,
పానితె బాపిత్సుమ్ జతిసి తుమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి గురు జతయ్. కీసి మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుచి మురిక్,
దొవన్ తిస్ చి రిసొనాయ్, గనియేసుకీసుత్ అనెన్ జీవ్జాఉటిల్ రిసొదేముడుచిమొకెమ్ తుమ్ చిపాపుమ్గెలి
గురుయిబాపిత్సుమ్దెకయ్ తయ్. పబుక నంపజలసజోవయించిబుదిద్ మారుస్పజాపబుకయ్గవురుమ్
కెరి రితి ఇండుక ఇసుట్ మ్ జలిస్ చి గురు బాపిత్సుమ్ తెయి దెకయ్ తతి. 22జలె, జో కీసుత్ జీవ్ జా ఉటట్ కెర
పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్, దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస తా, ‡దూతల్ చి ఉపిప్రి, అదికారుల్ చి
ఉపిప్రి, సకుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరయ్.

4
ఆఁగ్ క బాదల్ సేడెల్ బుదిద్ చెంగిల్ జతిస్ చి కోడు

1-2 కీసుత్ ,జలె,మానుస్చిజోచిఆఁగుతెబాదల్సేడల్న్. జాకయ్, *‘ఆమ్కిజోచిరితిబాదల్సేడఓరుస్ప
జమ’మెన తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్క మెలె,జోతెన్మెలి రితి ఆఁగుక కో బాదల్ సేడ తయెదె గే, ఒతత్
తెంతొఈంజ అఁగి జితె ఎదిలి సేంపుకమానుస్చ ఆసల్ రితినాయ్, 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 జోవయించిఆఁగ్ చిఆసముదొద్ 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. 4తుమ్అపెప్జోవయింతెన్ దస బుదిద్ నెంజిల అలవాటుల్ తె బెదుస్నాయ్చిరిసొజేఁవ్ 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 కమానుస్ల్ సేడిత్ జోవయించిపాపుమ్ చి సిచచ్ జేఁవ్
జలెకి, దేముడు జోవయించి ఆతమ్క కీసి జితయ్ గే, జేఁవ్ కి దసిస్ జింక అవ్ కాసుమ్ తంక.

7ఈంజ ఎతిక్క ఆకర్ దీసి పాసి జా జెతయ్. జాకయ్, పారద్నల్ కెరె తతి రిసొ తుమ్ మచిచ్ల్ రితి
నే జతె తెలివి తాముదొద్ కెరన, బుదిద్ ఇండుక జాగర తా. 8ముకిక్మ్ క, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపూరి పేమయ్
ఇండదెకితెతా. దసిస్ పేమదెరన. కిచొచ్కమెలె, ‡ఒగగ్ర్ తపుప్ల్ క పేమయ్ఓరుస్పజాచెమించుప కెరయ్.
9అనెన్,తుమ్ చితెఎకిక్లొతెఅనెన్కొల్ అయ్ లె, కోపుమ్నెంతె గడుస్ నెంతె, సరద్ తెన్జోవయింకమరియాద
కెర. 10 దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ సెకి దా తిలె, జోచి దయచ, జో దెత వేర వేర §సెకివరల్ పొరపాట్ నెంతె
జోచి బుదిద్ రితి, అనెన్ మానుస్ల్ చెంగిల్ తతి రితి తుమ్ వాడిక కెర దాసా. 11 దసిస్, బోదన కెరొసొ జలె,
దేముడుచి తెడి తా జొయియ్ దిల కొడొ లటట్బుస్. దసిస్ కి, కో అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెరొసొ జలె, దేముడు
దెతి సెకికయ్ జో జా తోడ్ కామ్ కెరుస్. తుమ్ దసిస్ ఇండిలెగిన, యేసుకీసుత్ చి రిసొ దేముడుచి గవురుమ్
ఎతిక్తె రుజుజ్ డీసెదె. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుసు!

జెతబాదల్ చి రిసొ దయిరిమ్ సంగితిసి,జాగర సంగితిసి
12అనెన్, పేమ తిలబావుడుల్ , తుమ్ క అపెప్ జెతికయ్ఆగిమెలి రితిచి పరిచచ్చి రిసొ తుమ్ ఆచారిమ్

జానాయ్. ‘అమ్ క దసిస్చి కిచొచ్క లయిక?’ మెన తుమ్ ఉచరెల్,జాజరుగ్ జతిసి కిచొచ్ ఆచారిమ్ చి నెంజె.
కిచొచ్క తుమ్ క జరుగ్ జతయ్ మెలె, తుమ్ చి నిదానుమ్ పరిచచ్ జా రుజుజ్ జంక. 13 ‘కీసుత్ సేడల్ బాదల్ తె
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అనెన్ మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరుక. పడొత్ , అమ్ దసిస్ పేమ కెరెల్, జయి కి జో దెక అమ్ క కనాక్రుమ్ దెకెదె. మతత్యి
6:12, 14, 15 దెక. § 4:10 4:10 రోమియుల్ 12:6-8 దెక.
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ఆమ్ కి బెదితసుమ్’ మెన తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ జా, చి జోచి గవురుమ్పూరి డీసిత్ దీసిక ఒతత్య్ కి జో
తెన్ సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. 14 “అమ్ నంపజలస” మెన తుమ్ ఒపప్నిల్ రిసొ మానుస్ల్ తుమ్ క దూసుప
కెరెల్, తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్కమెలె, దేముడుచి ఉజిడ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి తెన్తా గెచచ్ తుమ్ క తోడుతా 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 రిసొయితుమ్ చితె కో కచి అతిత్ బాదల్
సేడెల్, లాజ్ జంక నాయ్. ‘నంపజలస’ మెన జా నావ్ దెరనిల్సి చెంగిల్ మెన, జో నంపజలస దేముడుక
గవురుమ్ దెవుసు! 17 కిచొచ్కమెలె, దేముడుమానుస్ల్ క పరిచచ్ కెరి సిచచ్ కెరి సమయుమ్పాసిజాఅసెస్.
జలె,జోపరిచచ్ కెరిసితీరుప్ కెరిసిఅమ్నంపజలసతెయ్మొదొల్జతయ్జలె,దేముడుచిసుబుమ్కబుర్
రితి ఇండుక నెసితమానుస్ల్ ఆకర్ క కెదిద్ సిచచ్ జవుల! 18జో దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“సతిత్మ్ జలొమానుస్ †కసట్నె రచిచ్ంచుప జతయ్జలె,
దేముడుక నే బితస,పాపుమ్ కెరల్స,
కీసి రచిచ్ంచుప జవుల! రచిచ్ంచుప జంక నెతిరి!”

19జాకయ్, దేముడుక నిదానుమ్ తా జోవయించి సెలవ్ క కో ఈంజ లోకుమ్ తె సిచచ్ల్ అరల్ సేడత్తి గే,
ఎతిక్క జెరుమ్న్ కెరొల్ నిదానుమ్ తిలొ జో దేముడుచి అతిత్ జోవయించ ఆతమ్ల్ సొరప్ కెర దా, చెంగిల్ కమొ
కెరె తతుత్ !

5
సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ 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 బాదల్సొంత దెకిలొసొజా, పడొత్ తెదొడ్ క రుజుజ్ జా డీసుక
తిలి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదితొసొజా, 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 , జామందతెచమానుస్ల్ క
బియడిత్ రగుమ్ ఏలుప కెర నాయ్, గని జేఁవ్ కీసి సతిత్మ్ ఇండుక గే దెకిత్ రితి తూమ్ దసిస్ సతిత్మ్ ఇండ
దెకవ. 4 తూమ్ దసిస్ ఇండ వాట్ దెకయ్ లదు మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ గొవుడు జతొ కీసుత్ ఆకర్ దీసిక
ఎతిక్జిన్ క డీసిత్ పొదిక పబుచి గవురుమ్ నే గెతి బవుమానుమ్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ జయెదె.

5 పడొత్ , సంగుమ్ క దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి తెడి తుమ్ అనెన్ నంపజలస దాక్ కెరన, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి కోడుక మరియాద కెర. తుమ్ ఎతిక్జిన్ సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతె, ఎకిక్లొచి మొకెమ్
ఎకిక్లొదాక్ కెరన, ఎకిక్లొచి సేవ ఎకిక్లొ కెర. పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
*“సొంత గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు జో దెయెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

6జాకయ్, ఎతిక్చి కంట సెకి తిలొ దేముడుచి అతిత్ తుమ్ చి బతుక్ సొరప్ కెర దా జోచి తెడిదాక్ కెరన,
చి జో ఒపప్నిల్ సమయుమ్ క గవురుమ్ తెన్ తుమ్ క టీఁవడెదె. 7బాదల్ సేడిత్ 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 పజా, ఒరిస్తొ సింవుమ్ చి
* 4:18 4:18సామెతల్ 11:31. † 4:18 4:18 కసట్నె మెలె, రచిచ్ంచుప నే జలి రితి జా కీసి గే రచిచ్ంచుప జతయ్. * 5:5
5:5సామెతల్ 3:34,యాకోబు 4:6.
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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 జలదు మెలె, కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక తతి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదుక మెన తుమ్ క నిసాన బుకారొల్ ఎతిక్ దయ కెరొ దేముడు సొంత తుమ్ కపూరి
కెర, డిటుట్ మ్ కెర, జీన్ తి సెకి దెయెదె. 11జో కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరుస్! ఏలుప కెరెదె. జోక జొఒర!
ఆమేన్.

ఆకర్ కోడు
12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమిదేముడు దిలిసి’మెనసాచిసంగ తుమ్ క డిటుట్ మ్ కెరుకమెన,జోక

‘నిదానుమ్ తిలొ బావొ’ మెన సిలావ్నస్ క నంపజా జోచి అతిత్ తుమ్ క ఈంజ ఉతుమ్ రెగడ్వ అసిస్. పబు
దిలి ఈంజ నిజుమ్ జలి దయతె తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ.

13 దేముడు అమ్ క తుమ్ క కీసి నిసాన అసెస్ గే, దసిస్ ‘అంచయ్ మానుస్ల్ జతు’ మెనయ్ ఈంజ
†బబులోను పటున్మ్ తె కిమానుస్ల్ క నిసాన అసెస్. జోనిసానిల్సి ఈంజ సంగుమ్ చ కి తుమ్ క జోవయించి
జొఒరసంగితతి. అంకపుతుత్ జలొరితొమారుక్జోచిజొఒరసంగితయ్. 14పబుచిపేమకతుమ్ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొజొకర.

కీసుత్ చి తెడిచ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క జోచి సేంతుమ్ తవుస్!

† 5:13 5:13 ‘బబులోను’ మెలె, ఏక్ వేల రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. డీసయ్ లిసి 17 అదయ్యిమ్ చి జా అదయ్యుమ్ తెచ కొడొచ
ఎటొట్ చ కొడొ దెక.
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పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1అమ్ చొ దేముడు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ చి పునిన్మ్ చి రిసొ, జోచి దయక అమ్

నంపజలస తెన్ ఎకిక్ విలువచి నముకుమ్ తిల నంపజలసక, యేసుకీసుత్ క *సేవ కెరొసొ జాజోచిబారికి
జలొ †సీమోను పేతు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2దేముడుచిపబుజలొఅమ్ చొయేసుకీసుత్ చిఉపిప్ర్ చిగాయ్నుమ్తుమ్ చిపెటిట్ జానుస్పజా,జోకతుమ్
రోజుక అనెన్య్జాన్ తిస్ చి రిసొ తుమ్ క జోచి దయజోచి 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 తె బెదితి జీవ్,
పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ సుదిద్ ఇండితి సెకి అమ్ క దొరుక్ జతి రితి, ఎతిక్ అమ్ క దా అసెస్. 4 దసిస్, ఎతిక్చి
కంట విలువ తిల జోచ పమానల్ అమ్ క దా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పమానల్ చి సెకిక ఈంజ ఆఁగ్ చ
గార్ ఆసల్ చి రిసొచిఈంజలోకుమ్ చిపాపుమ్తెంతొతుమ్ పిటవన్ క, చిఅనెన్,జోచిఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
జా, దేముడుచి రితి తుమ్మారుస్ప జాజోచి తెన్పాఁవుక మెన తుమ్ క దా అసెస్.

5జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ దెరన తుమ్ చి నముకుమ్ తె చెంగిల్ గునుమ్ బెదవుక అసెస్. జా
చెంగిల్ గునుమ్ తె గాయ్నుమ్, 6 జా గాయ్నుమ్ తె ఆస ముదొద్ కెరంతిసి బెదవ, ఆస ముదొద్ కెరంతిస్ తె
నిదానుమ్ బెదవ, జా నిదానుమ్ తె దేముడుక బితిసి బెదన, 7జా దేముడుక బితిసి తెన్ నంపజలసక
ముదుద్ కెరి పేమయ్ బెదవ, చి పేమయ్ తెన్ కనాక్రుమ్ బెదవ తంక. 8 ఇస బుదుద్ ల్ తుమ్ ఇండుక దెర
అనెన్ అలవాట్ జలె, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ క జాన్ తిస్ తె తుమ్ కామ్ క నే అయ్ లస్ నే జసెత్,జోచి
రిసొపలితుమ్ దెరె. 9ఇస బుదుద్ ల్ కకక్ తయెనాయ్గే,జోమానుస్ గుడిడ్ జలి రితిజా,జోచఆతమ్ 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.

10జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క దేముడు నిసాన బుకారిల్ వాట్ ఇండుక ఆస జా అనెన్ నిదానుమ్ జతి
రితి తుమ్ దెకన. తుమ్ ఇసి నిదానుమ్ జలె, వెరి బుదిద్తె అనెన్ సేడుస్ నాయ్. 11 దసిస్ కి అమ్ చొ పబు
అమ్ చ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె తుమ్ బెదుక మెన జోపూరి సరద్
తెన్ తుమ్ క వాట్ దెయెదె.

12తుమ్ క దిలి సతిత్మ్ తె తుమ్ డిటుట్ మ్ జలెకి, ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ జానెల్ కి, కెఁయెఁక కి తుమ్ క ఆఁవ్
ఉచార కెరయ్ తె తయిందె. 13 ఆఁవ్ ఈంజ ‡కుడియ జలి రితి మొరి ఆఁగ్ తె తతి ఎద తుమ్ క ఉచార
కెరవుక అంచి పూచి మెన జాని. 14 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ అంక §దెకయ్ లి రితి, ఆఁవ్ ఈంజ
కుడియ జలి రితిమొరి ఆఁగ్ ములిత్ సమయుమ్పాసి జెతయ్మెనజాని. 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, కోతెలివిమానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. జోచి †పరలోకుమ్ చి గవురుమ్తిలిఉజిడిజోజతిసి
అమ్సొంత దెక అసుస్మ్. 17 కెఁయమెలె, కీసిమెలె, దేముడు అబొబ్సిజోక గవురుమ్ఉజిడి కెరిల్స్ తె, చి
‡“ఈందె,ఈంజొయిఅంచొ పేమ తిలొపూతుత్ .
* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్’, నెంజిలె ‘గొతిత్ సుదొ’. † 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీమోను’. జోవయించిఅనెన్క్నావ్ ‘పేతురు’. బారికుల్
15:7, 14 దెక. ‡ 1:13 1:13 కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1, 4 దెక. § 1:14 1:14యోహాను 21:18-19

దెక. * 1:15 1:15 పేతురు బోదన కెర కెర సంగిలిన్ ఎతిక్మారుక్ రెగడ్ చి రిసొచిజోవయించిసాచి రెగిడల్న్,మెనమానుస్ల్ సంగితతి.
జేఁక, ఇనెన్ జామారుక్చి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. † 1:16 1:16మతత్యి 17:1-5,మారుక్ 9:2-7, లూకా
9:28-35 దెక. ‡ 1:17 1:17మతత్యి 17:5.
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ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్”
మెనపరలోకుమ్ చొదేముడు అబొబ్సిజోచిఅవాడ్ సూనయ్ లిపొది, 18పరలోకుమ్తెంతొచిజాఅవాడ్
అమ్సొంత సూనల్మ్. కీసి మెలె, అమ్ కిసొంత జో తెన్జా సుదిద్ తిలి డొంగె తిలమ్.

19పూరుగ్ మ్ దేముడుజోచ కబురుల్ సంగిలసచిఅతిత్ సంగిలిసి ఎతిక్ కచితుమ్జరుగ్ జయెదె,మెనఅమ్
తెదొడి దెకిలిస్ చి రిసొ అమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి. జాకయ్, దేముడు సంగిలి ఈంజ కబుర్ తుమ్ డిటుట్ మ్
దెరన,రాత్పాయితిపెందాలె దీసిత్ సుకొక్ తుమ్ చి పెటిట్ ఉజిడ్ జతి రితి పబు అనెన్ జెతికయ్జావెలిల్ దీసి
జెతెఎదకఅందర్ తెఉజిడ్దీసిత్ దీవు రగుమ్జాఅసెస్. జాకయ్తుమ్జాగరతెన్దెకన్ లెతుమ్ 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 దిలిఅరుద్ మ్ అమ్ కెరనుక అసెస్. 21 కిచొచ్కమెలె, దస కబురుల్ తె కేన్ కి కెఁయఁక కిమానుస్చిసొంత
పెటిట్చిఉచరన్ తతితెంతొచినెంజె. గనిదేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ కేన్ కేన్మానుస్ల్ క దెరిల్ గే,దేముడుచి
సొంత కొడొ జేఁవ్మానుస్ల్ లటట్బల్, రెగిడల్. జేఁవ్ జోచయ్కొడొ.

2
అబదుద్ మ్ క సంగితస సికడిత్ రిసొ

1 “దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్” మెన అగెగ్చ పొదులె, పూరుగ్ మ్, అబదుద్ మ్ క కి అమ్ చ పెజల్ తె,
అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె, సగుమ్ జిన్ బార్ జల. దసిస్, తుమ్ తె కి అబదుద్ మ్ చి బోదన కెరస తవుల. జేఁవ్
మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరుల మెలె,నాసెనుమ్ కెర ఇసుట్ మ్ అయ్ లజోవయించ 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, అనెన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగుల, చి
జోవయించి ఇండుకతె పబుచి సతిత్మ్ వాటు నిసాక్రుమ్ డీసెదె. 3జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ క తెలివి
కొడొ బెదవ బెదవ, తుమ్ కి అబదుద్ మ్ నంపజతి రితి తుమ్ క మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుల. జలె, అగెగ్
తెంతొ జోవయించి సిచచ్ దేముడు సంగ అసెస్, జోవయించి సిచచ్ రకితె అసెస్, చి జోవయించి నాసెనుమ్
కచితుమ్జోవయింక లయెదె.

4అగెగ్యి పరలోకుమ్ చ దూతల్ సగుమ్ జిన్ †పాపుమ్ కెరపాపుమ్ తె సేడిల్ రిసొ, దేముడు జోవయింక
సిచచ్ కెరుక నే పిటట్య్ తె, వెలిల్ ఆగిచి గొయిచితె 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, గొమొరామెల పటన్ల్ సార్ జతి రితి దేముడు సిచచ్ దా, కిచొచ్
జీవ్ నేతతి రితిపూరినాసెనుమ్ కెరపుంచదా, పడొత్ కపాపుమ్ఇండితమానుస్ల్ 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 . 8జో సతిత్మ్ చొ

* 2:1 2:1యూదా, చెతత్ర్ నంబర్ చి కోడు దెక. † 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.
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మానుస్ జేఁవ్ పాపుమ్ చమానుస్ల్ తె జితె తా దెకిలిస్ సూనిల్స్ చి రిసొ, జేఁవ్ కెరె తిల జోవయించ ఆసల్
ముదొద్ నే కెరంత పాపల్ చి రిసొ, రోజుక జోచి పెటిట్ దుకుమ్ సేడెత్ తిలొ.

9 జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదయ్ లె కిచొచ్ దెకితసుమ్ మెలె, జోవయింక నిదానుమ్ తిలసక బాదల్
తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక కి, పడొత్ వెలిల్ తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి సిచచ్ జతె ఎదక సతిత్మ్ నెంజిలసక
సిచచ్తె రకుక కి దేముడు జానె. 10 ‡ముకిక్మ్ క కకక్ సిచచ్ దెంక మెలె, మరియాద గెత ఆసల్ రితి
ఇండితసక చిఅదికారుమ్ క నే బితసక. జోవయించవెటాక్రుమ్ చఆసల్ క ఇండిత,అదికారుమ్ క నే బిత
మానుస్ల్, జలె, సొంత సెకిక నంపజా తా దయిరిమ్ తెన్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితస జా, దేముడు
కబుర్ తెదయ్ త పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తిల దూతల్ గటక §దూసుప కెరుక కి బితి నాయ్.
11 *పరలోకుమ్ చ దూతల్, మాతుమ్, జేఁవ్ మానుస్ల్ చి కంట జోవయింక ఒగగ్ర్ సెకి అదికారుమ్ తిలె
కి, పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్ తిలె కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ క దూసుప కెరి తీరుప్ నే సంగితె తుకెల్ తతత్తి. 12 †జేఁవ్
మానుస్ల్,మాతుమ్, కీస జతతిమెలె, జంతువుల్ చ రిత, జంతువుల్ రిత గునుమ్తా,జోవయించి పెటిట్
అయ్ లిసి అరుద్ మ్ నెంతె దసేస్ జరుగ్ కెరతి, చి బోనుతె దెరున్ సేడమొరి రిసొయి జెరమ్ తవుల. జలె, జేఁవ్
మానుస్ల్, దసిస్, జేఁవ్ నేనిల్స్ చి రిసొ దూసుప కెర తీరుప్ల్ సంగ సంగ, జంతువుల్ చి రితి జోవయించి
నాసెనుమ్ జెఁవివ్ జవుల. 13జోవయించిపాపుమ్ జెఁవివ్ కవుల. కీస కమొతె జేఁవ్మానుస్ల్ 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 జాపాపుమ్ కెరుక కెఁయఁక ములిత్ నాయ్. డిటుట్ మ్ నెంజిల నంపజలసక సికడపాపుమ్ కెరయ్ తతి.
ఆసచి అలవాట్ కెరనయి అసిత్, రితి పాపుమ్ చ బోదల్, జేఁవ్. 15 సతిత్మ్ చి వాటు ముల దా, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి వేర వాట్ బుల, బెయోరుచొ పుతుత్ స్ §బిలామ్ చి పటిట్ గెచచ్, జో గెలి వాట్ గెచచ్ అసిత్. పాపుమ్ తె
లాబుమ్ కెరనుక జోవయించి అలవాట్, జోచి సరద్! 16జో *బిలామ్ చి సొంత పాపుమ్ చి రిసొ, దేముడు
జోక తీరుప్ కెరల్న్. మెలె, నే లటట్బిత్ గాడెద్ మానుస్చి అవాడ్ క లటట్బ, బిలామ్ క కోడు సంగ, జో ఉచరిల్ వెరి
కామ్ అడుడ్ కెరిల్.

17జలె,పాపుమ్ చజేఁవ్మానుస్ల్ కీస జతతిమెలె,పానినెంజిలఊటల్ చి రిత, †వాదు పెటట్నిలిపాని
నెంజిల్ మబుబ్ల్ చ రిత జా అసుస్. ఆకర్ దీసిచి రిసొ కిచొచ్ వాట జోవయింక రకితయ్మెలె, అందర్ చి
ఉపిప్రి అందర్. 18 కిచొచ్క మెలె, వెరి కమొచి రిసొ గవురుమ్ లటట్బన,పాపుమ్తెంతొ నొవర్ విడద్ల్ జల
నొవ నంపజలసక సికడ సికడ,ఆఁగిచ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతిస్ తెజోవయింక అలవాట్ కెరతి. 19 ‡“ఆగన్ల్ చ
గొతిమానుస్ల్ నెంజుస్, ఆగన్ల్ తెంతొ విడద్ల్ జా అసుస్స్. తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి బాద నాయ్” మెన సికడ,
వేర అరుద్ మ్ బెదవ పాపుమ్ సికయ్ తతి. గని జేఁవ్ దసిస్ సికడత్స కిచొచ్చ గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ మెలె,
మొరున్ దెత ఆసల్ చ గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, కేన్ 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 ఈంజయ్ లోకుమ్ చి పాపుమ్ ఇండుక తెంతొ విడద్ల్ జా తా, జేఁవ్ జా పాపుమ్

‡ 2:10 2:10యూదా 8 నంబర్ చి కోడు దెక. § 2:10 2:10పూరుగ్ మ్, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెతి సిచచ్ జరుగ్ కెరుక
మెనమానుస్ రూపుమ్జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమ పటున్మ్ తె గెతికయ్,జాపటున్మ్ చమునుస్బోదల్ జేఁవ్ దూతల్ క లంజె కెర
జోవయించి మరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి
19:1-11. పేతురు ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్ క పాపుమ్ చమానుస్ల్ దూసుప కెరె తిల. చి అగెగ్చి
ఇనెన్క టాలి జతయ్. * 2:11 2:11యూదా 9 నంబర్ చి కోడు దెక. † 2:12 2:12యూదా 10 నంబర్ చి కోడు దెక. ‡ 2:13
2:13యూదా 12నంబర్ చికోడు దెక. § 2:15 2:15యూదా 11నంబర్ చికోడు దెక. * 2:16 2:16యూదా 11నంబర్ చికోడు
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 తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెంతికయ్, జా డబుబ్ల్ ఆసకయ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిటట్వుక ఉచరొల్ , సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి దిలిసి పెజల్ కంక
సికడొల్ , చి పెజల్ లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14. † 2:17 2:17యూదా 12, 13 నంబర్ చ కోడు దెక. ‡ 2:19 2:19
యూదా 4 నంబర్ చి కోడు దెక.
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వాట్ అనెన్ గెచచ్ సికుక్ జా దెరున్ సేడెల్, జేఁవ్ అగెగ్యి తిలి పాపుమ్ చి కంట అనెన్య్ నాసెనుమ్ జా గెచచ్
అసిత్. 21దేముడు దిలిపరలోకుమ్ చిసుదిద్ సెలవ్జేఁవ్జానజానయ్ములిలి కంట,జాసతిత్మ్వాట్జేఁవ్
కెఁయయ్ నేజానెల్ చెంగిల్ తతిత్. 22సతిత్మ్తిలిటాలితెసంగిల్ రితి,జోవయింక జరుగ్ జాఅసెస్. మెలె,సొంత
ఒకనిల్సి అనెన్ కతయ్ సూనొ, చి అండి దోయిజాతిలె, బురద్తె ఎంగడ్ జా అనెన్ మురిక్ కలొయ్జతయ్.

3
కీసుత్ పబు అనెన్ ఉత జెతి దీసి

1ఈది తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడ్లి దొనిన్చి ఉతుమ్. పేమ తిల బావుడుల్ , చి దొనిన్తె కి అంచి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్
మెలె, సతిత్మ్ చినిదానుమ్ చితుమ్ చిమెనుస్తె తుమ్ క ఏక్ కోడు ఉచరసి రిసొ,తుమ్ క ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరి
రిసొ. 2 కిచొచ్ కోడు మెలె, *‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి ఎతిక్, పడొత్ పబు
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజోవయించబారికుల్ చిఅతిత్ తుమ్ క సంగిల సెలవ్ కొడొఎతిక్ తుమ్ కెరమెనయ్
ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సి.

3తొలితొముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరనుకమెలె,ఆకర్ దీసల్ క †అనామ్నల్ చమానుస్ల్ సతిత్మ్ చి
ఉపిప్రిఆఁసత్సజాకెర,జోవయించిపెటిట్చిపాపుమ్ చఆసల్రితిఇండ. 4కీసకొడొలటట్బులమెలె. ‡“అనెన్
జెయిందె, మెన జో కీసుత్ సంగిలిసి కేతె జరుగ్ జలి? అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జిఁయమొరిల్ తెంతొ కి, అనెన్ అగెగ్
తెంతొ, లోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి తెంతొ కి, ఎతిక్ మాములుమ్ అగెగ్చి రితి జరుగ్ జతయ్.” మెన సంగుల.
5దసిస్ సంగితసజానజానయ్కిచొచ్ కోడు ఉచరుక నెసితిమెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అగెగ్య్తెంతొ ‘జరుగ్ కెరిందె’
మెనదేముడు ఒపప్న్ తికయ్,ఆగాసుమ్అసెస్, చి §పానితెంతొ,పానితెజరుగ్ జలిస్ చి రిసొ, బూలోకుమ్
జెరుమ్న్ జలి. 6అనెన్,బూలోకుమ్తెదొడితిలిసివెలొల్ పానిచి *బూరుమ్ క సిచచ్జానాసెనుమ్జలి. 7జలె,
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, పబుచిమొకెమ్ ఎకిక్ దీసి వెయి
వెరుస్ల్ చి రితి జతయ్, చి వెయి వెరుస్లు ఎకిక్ దీసిచి రితి జతయ్. 9 పబు సంగిలి పమానుమ్ జో
నెరవెరుస్ప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరెల్ కి, జో ఆరి ఆలిస్మ్ కెరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
“జోవయింతెన్ కోయినాసెనుమ్ తె గెతు నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్జోవయించిపాపుమ్చిననములుత్ ”
మెన, తుమ్ చి రిసొయిజో ఆలిస్మ్ కెరయ్. 10 గని, జా వెలిల్ దీసి జెతిసి కీసి తయెదెమెలె, కో నేనెల్ పొది
చోరు అయ్ లి రితి జెయెదె. తెదొడ్ క వెలిల్ అవాడ్ వీరిల్ రితి కెర, ఆగాసుమ్ తె తిలిసి డడడ్ గెచచ్ ఆగాసుమ్
కేడయ్ గెచెచ్దె, చిఈంజ బూలోకుమ్ జేఁవ్ చ కమొతెనిన్ †డడడ్య్ గెచెచ్దె.

11అపెప్ తిలిసి ఎతిక్ దసిస్ జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, కీసమానుస్ల్ జా తుమ్ ఇండుక మెలె,మానుస్ల్ చి
మొకెమ్ సుదిద్ తెన్ ఇండ, దేముడు తెన్ బెద నిదానుమ్ ఇండ, 12జోచి వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక ఎకిక్ ఆస
నిదానుమ్ ‡రకితెతా,జో §బే బేగి జెతిస్ కయ్ రితిపారద్న కెర, సతిత్మ్ ఇండ. జాదీసిచికామ్ క ఆగాసుమ్
డడడ్ గెచచ్ కేడెదె, చి జా ఆగిక ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జూర గెచెచ్దె. 13 జలెకి, జో పమానుమ్ సంగిలిస్ క
రకితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, *నొవి ఆగాసుమ్ క, చి సతిత్మ్ బెరిల్ నొవి బూలోకుమ్ క రకితసుమ్.

14జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , ఇనెన్క తుమ్ రకితసు చి రిసొ, పబు జా కెర తుమ్ క చజిలె, కిచొచ్
మురిక్ నెంతె కిచొచ్ పొరపాట్ నెంతె, జోచి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరె తా, సుదిద్ తంక తుమ్ దెకన.
* 3:2 3:2యూదా 17 నంబర్ చి కోడు దెక. † 3:3 3:3యూదా 18 నంబర్ చి కోడు దెక. ‡ 3:4 3:4యోహాను 14:3, 28 దెక.
§ 3:5 3:5 ఆదికాండుమ్ 1:2, 6, 7. * 3:6 3:6 ఆదికాండుమ్ 6-8 అదయ్యల్. † 3:10 3:10 డీసయ్ లిసి 8:7, 21:1,
మతత్యి 5:18, 24:35,మారుక్ 13:31, లూకా 21:33,యోహాను రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:17. ‡ 3:12 3:12 దెసస్లొనీకుల్ క
రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 1:10, రోమియుల్ 8:19-25, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 1:7, గలతీయుల్ 5:5, పిిలిపిప్యుల్ 3:20,

ఎబీయుల్ 9:28. § 3:12 3:12 “జెవుస్”మెనపారద్న కెరుక జయెదె,మతత్యి 6:10,చి ‘ఒండిలోకుమ్ తెసుబుమ్ కబుర్ సూనయ్

జలెజా దీసి జెయెదె’మెన కేనె డీసత్య్మెలె,మతత్యి 24:14తె. * 3:13 3:13 డీసయ్ లిసి 21:1.
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15అనెన్,అమ్ చొపబు ఆలిస్మ్ కెరిస్ క ఉచరెల్,తుమ్ కిచొచ్ చినమెలె,జోవాయిద కెరిస్ తెఅనెన్మానుస్ల్
రచిచ్ంచుప జంక జో అవ్ కాసుమ్ దెతయ్. పబు జోక దిలి గాయ్నుమ్ చి రిసొ పవులు కి ఇనెన్చి రిసొ ఇసి
సంగ రెగిడల్న్† 16జోచ ఉతల్ ఎతిక్తె రెగిడిల్ రితి. జోచ ఉతల్ తె తిలిసి సగుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుక ఇదిల్
అలల్ర్ జంక జతయ్. జేఁవ్ కొడొ సగుమ్ జిన్ నేనల్ మానుస్ల్, దొనిన్ మెనుస్ల్ తిల మానుస్ల్, జోవయించి
సొంతయ్ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమారుస్ప కెర, వేరయ్అరుద్ మ్ సికడత్తి. దేముడుచి కొడొతెచ అనెన్ కొడొ కి
దసిస్మారుస్ప కెరతి. జలె,జోవయింక జెఁవివ్ నాసెనుమ్ కెరంతతి.

17జలె, పేమ తిల బావుడుల్ , ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ సూన జానుస్చి రిసొ, దేముడుచి కోడు నే
సూన్ తమానుస్ల్ చి పటిట్ తుమ్ నే గెతి రితి, తుమ్ చి సొంత నిదానుమ్ తుమ్ నే పిటట్వన్ తి రితి, తుమ్
జాగర తెన్ తా. 18 అమ్ చొ పబు, అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ చి దయతె ఇండ, జోచి
గాయ్నుమ్ పోసన, ఆతమ్క తుమ్ వడడ్ . అపెప్, కి, జా ఆకర్ దీసి ఎద కి కెఁయఁక తెఁయఁక కి జోక జొఒర!
ఆమేన్.

† 3:15 3:15 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. రోమియుల్ 2:4, చి డీసయ్ లిసి 2:21 కి దెక.
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యోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

1మొదొల్ తెంతొ తిలిసి, అమ్ సూనిల్సి, అమ్ చ సొంత అంకివొ దెకిలిసి, దెక సొంత అతొత్ చడిల్సి చి
రిసొ తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్, రెగిడ్తసుమ్.* మెలె, †ఎతిక్క దొరుక్ జలి జీవ్ జలిసి, దొరుక్ జలి జీవ్
జోతెదొరుక్ 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. 3అమ్దెకిలిసి,అమ్సూనిల్సి 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 చికటుట్ దేముడుఅబొబ్స్తెన్చిజోచొపుతుత్ స్జలొయేసుకీసుత్ తెన్అమ్ కబెదవఅసెస్. 4అమ్ చి
సరద్సంతోసుమ్పూరి జవుస్మెనయ్ఈంజ 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 చ జా సతిత్మ్ ఇండుమ్ నాయ్. 7 గని, జో కీసి ఉజిడి అసెస్ గే, ఆమ్ కి
దసిస్ †ఉజిడ్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బెద ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఇండితసుమ్, చి
జోచొపుతుత్ సియేసు ‡సిలువతె జోమొర అరిప్తుమ్ జలిస్ చి జోచి సూఁయి జలిలొఁయిఅమ్ చిపాపుమ్
ఎతిక్ పుంచ అమ్ క సుదిద్ కెరె అసెస్.

పాపుమ్ఒపప్న్ తిస్ చి రిసొ
8 ‘అమ్ క పాపుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ ఏక్ వేల సంగనెల్, అమ్ క ఆమిమోసిమ్ కెరంతసుమ్, సతిత్మ్

అమ్ చిపెటిట్ నాయ్. 9గనిఅమ్ కెరల్ పాపల్ దేముడుచిమొకెమ్ అమ్ఒపప్నెల్,జోనిదానుమ్సతిత్మ్ కెరొసొ,
చి అమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అమ్పాపుమ్ తెన్ నే తతి రితి జో అమ్ క సుబుమ్ కెరెదె. 10అమ్
కెరిల్ పాపుమ్ క ‘పాపుమ్ కెరుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ సంగిలె, జోకయ్ ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన సంగిల్ రితి
జతసుమ్,చిజోచికోడు అమ్ చిపెటిట్ నాయ్, ‘పాపుమ్సుదల్’మెనజోఅమ్ క సంగిలి §కోడు ఒపప్నుమ్
నాయ్.

2
పాపుమ్ కెరుక పోన

1అంచ పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క ‘పాపుమ్ కెరు నాయ్’ మెనయ్తుమ్ క ఆఁవ్ ఈంజ రెగిడత్సి. గని
ఏక్ వేల అమ్ కో పాపుమ్ కెరెల్, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిస్ తె,
అమ్ క ఎకిక్లొతోడ్సంగితొసొఅసెస్. పూరిపునిన్మ్తిలొయేసుకీసుత్ . 2అమ్కెరల్పాపల్గెచచ్య్ తి *బలి

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొరుక్ జలొ జీవ్ తిలి దొరుక్ జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొ యేసుకీసుత్ చి రిసొ రెగిడత్సుమ్’. యోహాను 1:1-4,
14 దెక. † 1:1 1:1యోహాను 1:4, బారికుల్ 5:20 దెక. ‡ 1:2 1:2యోహాను 1:14. § 1:5 1:5యోహాను 1:4,
5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46, యాకోబు 1:17 దెక. * 1:6 1:6యోహాను 3:19, 20, 11:9-10, 12:35, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2
నంబర్ ఉతుమ్ 6:14. † 1:7 1:7మతత్యి 5:14, 16,యోహాను 3:21, 12:36, బారికుల్ 13:47, రోమియుల్ 13:12, ఎపెసు
5:8, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 5:5 దెక. ‡ 1:7 1:7 కొలొసిస్యుల్ 1:20, 2:14, పేతురుక రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్

2:24,మతత్యి 27:32-54,మారుక్ 15:21-39, లూకా 23:26-48,యోహాను 19:17-37 దెక. § 1:10 1:10 రోమియుల్ 3:10,
23, 5:12. * 2:2 2:2 1:7చి ఎటొట్ చి చి కోడు దెక.
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జోజాఅసెస్. ఎకిక్ అమిమ్ కెరల్ పాపల్మెననాయ్, గనిఒండిలోకుమ్ చమానుస్ల్ కెరల్ పాపల్ గెచచ్య్ తొసొ
జోజాఅసెస్. 3 ‘జోక అమ్జానుమ్’మెనఅమ్ కీసిజాన దయిరిమ్తంక జయెదెమెలె,జోచఆగన్ల్ రితి
ఇండితసుమ్జలెకయ్. 4 ‘జోకజాని’మెనకోజలెకు సంగితయ్గనిజోచఆగన్ల్ నే సూనిల్ రితిజా కెరయ్
నాయ్జలె,జోమానుస్ అబదుద్ మ్ చొ, చిజోచి పెటిట్ సతిత్మ్నాయ్. 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
7పేమతిలగోతుసుదల్,తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడిత్సి నొవిఆగన్ నెంజె, గనిమొదొల్తెంతొతుమ్ క దొరుక్ జలి

ఆగన్. అగెగ్ తెంతొచిజాఆగన్తుమ్సూనిల్ కోడు. 8జలెకి,యేసుకీసుత్ దిలి ‡నొవిఆగన్తుమ్ కఆఁవ్ రెగిడత్సి.
తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుకయ్. ఈంజ ఆగన్ జోయేసుకీసుత్ చి తెడి నెరవెరుస్ప జతయ్, తుమ్ చి
తెడి కినెరవెరుస్ప జతయ్. కీసిమెలె,అందర్ కేడ గెతెఅసెస్,చినిజుమ్ చిఉజిడిఅపెప్ కి లగుక దెరఅసెస్.
9 ‘ఉజిడ్ చి తెడి అసిస్’ మెన కో సంగనెల్ కి జోచొ కేన్ బావొక జో విరోదుమ్ అసెస్ జలె, జో అపెప్క అందర్ చి
తెడి అసెస్. 10జోవయించ బావుడుల్ జల రిత అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ కెరయ్ గే, జొయియ్ ఉజిడ్ చి తెడి
జితయ్, చి ఈంజ ఉజిడ్ తె కకక్ తపుప్ కెరయ్ తిసి కిచొచ్ కి తయె నాయ్. 11 గని, బావొ జలొ అనెన్ కేన్
మానుస్క కో విరోదుమ్ కెరయ్ గే, అందర్ చి తెడి అసెస్. అందర్ చి తెడి ఇండితయ్, చి జో కేనె గెతయ్ గే
జో నేనె. కిచొచ్క మెలె, అందర్ జోక గుడిడ్ కెర అసెస్.

12 పేమ తిల బోదల్, తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సి మెలె, జో యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి రిసొ జోచి నావ్ చి తెడి
తుమ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప జా అసిత్. 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. తుమ్బాలబోదల్, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్జానుస్చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి.
14 అబబ్దింసిక, తుమ్ మొదొల్ తెంతొచొక తుమ్ జోక జానుస్చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి. ఉబెడల్, తుమ్
ఆతమ్తె 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.

15ఈంజలోకుమ్ క చిఈంజలోకుమ్ చి కిచొచ్ కి తుమ్ పేమజానాయ్. ఈంజలోకుమ్ చి కో పేమఅసిత్
గే, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి పేమ జోచి పెటిట్ నాయ్. 16 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిస్ ఎతిక్, ఆఁగ్ ఆస జతిసి, అంకివొ ఆస జతిసి, ఆసిత్చి గవురుమ్ కి, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుచి
తెంతొ చి బుదిద్ నెంజె, గని ఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్చి, జా. 17అనెన్, ఈంజ లోకుమ్, ఈంజ లోకుమ్ చి
ఆసిత్చి ఉపిప్రి ఆస జతిసి ఎతిక్ కేడయ్గెతిసి, 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 జిన్బార్జాఅసిత్. జాకయ్, ఇనెన్క
‘ఆకర్ చి గడియఈంజ’మెనజానుమ్. 19 ‘జోచిఉపిప్రి జేఁవ్ విరోదుమ్ జలస అమ్ చితె తెంతొబార్జా
గెల’ మెనుక జయెదె, గని జోవయింక ‘అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ జా తిల’ మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె, అమ్ చి
తెన్ ఎకిక్ జత జలె, అమ్ చి తెన్తాఁ గెత. గని నాయ్,బార్జాముల దిల, చి అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ నెంజితి
మెన రుజుజ్ డీసత్య్. జేఁవ్ ములిత్స్ తెన్ జా రుజుజ్ డీసుక మెన సెలవ్ తిలి.

20తూమ్, మాతుమ్, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ జోచి ఆతమ్క తుమ్ క బోడి ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జా,
‘అంచయ్’ మెలి రితి తుమ్ క జోచి గురు కెర అసెస్. జాకయ్, తుమ్ జోచయ్ జలస ఎతిక్జిన్ సతిత్మ్
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జానుస్. 21 జలె, తుమ్ క ‘సతిత్మ్ నేన్ తి’ మెన రెగిడ్ నాయ్, గని సతిత్మ్ జానుస్చి రిసొయి రెగిడత్సి. కేన్
అబదుద్ మ్ తిలె, సతిత్మ్ తెంతొ జెయెనాయ్మెన 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 జలొజోదేముడుచొమానుస్ నెంజె,జోమానుస్చి పెటిట్ నాయ్. కీసుత్ పుతుత్ స్ క
§‘దేముడుచొ పుతుత్ సి నిజుమిజొయియ్ జయెదె’ మెన కో *ఒపప్న్ తయ్ గే, దేముడు అబొబ్స్ చొమానుస్కి
జో జా అసెస్, జోవయించి పెటిట్ ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అసెస్. 24 కీసుత్ చి రిసొ తుమ్మొదొల్ తెంతొ
సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెసుస్. తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెలె, కామ్ కెరె తిలె
జలె, దేముడు పుతుత్ స్ చి తెడి కి దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి కి తాఁ గెతె, జోచి తెన్ †ఇండితె తసెత్.‡ 25జోచి
రాజిమ్ తె అపెప్ కి బెదితి, పరలోకుమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి చెంగిల్ తతి వాట అమ్ క తుమ్ క జో
పమానుమ్ సంగిలిసి కోడు.

26తుమ్ కమోసిమ్ కెరుక ఉచరసచి రిసొతుమ్ క ఈంజ రెగిడ్తసి. 27గని పబు జోచిఆతమ్ తేల్ తుమ్ క
బోడి ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జలి గురు తుమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ కామ్ కెరయ్. మెలె, జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తతత్య్తుమ్ క సికడత్య్,చితుమ్ క కోమానుస్ సికడుకనాయ్. జలె,జోచిఆతమ్ తుమ్ క కీసి ఎతిక్చి రిసొ
సికడత్య్ గే, చి జోచి ఆతమ్ కీసి సతిత్మ్ తా కిచొచ్ అబదుద్ మ్ జయెనాయ్ గే, జా ఆతమ్ తుమ్ క సికడిల్ రిసొ,
యేసుపబుచి తెడి తుమ్తాజోచి జీవ్ క జోచి ఆతమ్సెకిక జో తెన్ ఇండితె.

28అనెన్,అపెప్,పేమతిలపుతత్రుల్ , ‘యేసుపబుచితెడితుమ్తా. జోచిజీవ్ కయ్జోచిఆతమ్సెకికజిఁయ
జో తెన్ ఇండ’మెన అనెన్ సంగితసి. ఇసి తాఁ గెలమ్మెలె, జోఅనెన్ జెతి పొదిక, అనెన్ డీసిత్ పొదిక అమ్
లాజ్ నే బెటెత్, నే గుంచితె, దయిరిమ్ తెన్ తమ్ దె. 29జో ‘పునిన్మ్ చొ’మెనజానుస్ జలె, అనెన్ కో సతిత్మ్
ఇండితతి గే, జేఁవ్ కి జోచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ మెన తుమ్జాన.

3
1 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు అమ్ క *“అంచయ్ బోదల్, తూమ్” మెన అమ్ క నావ్ తిఁయ అమ్ క

కెదిద్ పేమ కెర అసెస్ గే తుమ్ ఉచర! జో దసిస్ కెరికయ్, నిజుమిజోచబోదల్ జలమ్! దసిస్ మెనఈంజయ్
లోకుమ్ చిబుదిద్చమానుస్ల్ కిచొచ్క తుమ్ క చినితినాయ్మెలె, †జోకయ్నేన్ తి. 2పేమజలగోతుసుదల్,
అమ్ అపెప్ కి దేముడుచ బోదల్ జా అసుస్మ్. అమ్ తెదొడ్ క కీసి జమ్ దె గే అపెప్ డీసె నాయ్, గని కిచొచ్
జానుమ్మెలె,యేసుపబు అనెన్ డీసిలె, ‡జోచి రితిపూరిజమ్ దె. జో కీసిఅసెస్ గే, తెదొడ్ కయ్ కిచొచ్ అడుడ్
నెంతె జోక సొసుట్ మ్ దెకుమ్ దె. 3అనెన్,మదెనె,జోచిఉపిప్రి 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. 5పాపల్
గెచచ్వుక మెన యేసుపబు బార్ జలొ మెనయ్, పడొత్ జోతె కిచొచ్య్ పాపుమ్ కి నాయ్ మెనయ్, తుమ్
జానుస్. 6§జోచితెడితతొకేన్మానుస్పాపుమ్ఇండెనాయ్. కోపాపుమ్ఇండితయ్గే,పబుక *దెకిలొసొ
నెంజె,జోకజానొల్సొ నెంజె.

7 పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క కో మోసిమ్ తె సేడవుక తుమ్ వాట్ దాస నాయ్. మెలె, కో సతిత్మ్
ఇండితయ్గే,జోయేసుచిరితిజోచితెన్పునిన్మ్ చొజతయ్. 8కోపాపుమ్ తెఇండితయ్గే,సయ్ తాన్ చొ
§ 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. * 3:1 3:1యోహాను 1:12-13. † 3:1 3:1యోహాను 1:10-11,
8:54-55, 14:7, 17, 16:2-3, 17:25. ‡ 3:2 3:2 రోమియుల్ 8:19, 29, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:18, పిిలిపిప్యుల్

3:21, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 15:49-50. § 3:6 3:6 2:6, 24, 27, 28 దెక, చి 3:24, 4:13, 16 దెక. * 3:6
3:6యోహాను రెగిడిల్ 3 నంబర్ ఉతుమ్ 11 నంబర్ కోడు దెక.
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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 ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలొ కేన్మానుస్ పాపుమ్
ఇండెనాయ్. దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్జోచిపెటిట్ అసెస్,చిజోజాఆతమ్క జెరిమ్లి రిసొజోమానుస్పాపుమ్
ఇండుకనెతె. 10ఇసికయ్కోదేముడుచబోదల్జవులగే,కోసయ్ తాన్ చబోదల్జవులగే,చినుకజయెదె.
కో సతిత్మ్ ఇండె నాయ్ గే, పడొత్ †జోచ బావుడుల్ జల అనెన్ మానుస్ల్ క పేమ దెకె నాయ్ గే, జో దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెరుమ్న్ చొమానుస్ నెంజె.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుక
11 తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్ కబుర్ ఈంజ, అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ‡పేమయ్ తంక. 12బావొస్ 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 కమొపునిన్మ్ చచి రిసొ దెకుక నెత గోసక
మారొల్ . 13బావుడుల్ , ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ తుమ్ చి విరోదుమ్ జలిస్ క తుమ్ ఆచారిమ్జానాయ్.
14మొరున్క ముల జీవ్ జతిస్ తెపాఁవజాఅసుస్మ్మెనజానుమ్. నంపజలబావుడుల్ క పేమ కెరసుమ్ చి
రిసొజానుమ్. కోపేమతెన్తయెనాయ్గే,మొరున్తెయిఅసెస్మెనజానుమ్. 15జోచొకేన్బావొచిఉపిప్రి
కో విరోదుమ్తతత్య్ గే,అతయ్ కెరొసొజతయ్,చిఅనెన్ కిచొచ్జానుమ్మెలె,అతయ్ కెరొ కేన్మానుస్చి 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 రిసొజోచి జీవ్దామొరల్న్. అనెన్, అమ్ చబావుడుల్ క ‘చెంగిల్ జతు’మెనయ్అమ్ కి
అమ్ చిజీవ్దిలె,చెంగిలి. 17గని కకక్ఈంజయ్లోకుమ్ చిఆసిత్ తతత్య్ గే,చిజోచొ కేన్బావుడిస్క కొతుక్
అసెస్ మెన దెకిలె, గని జోక కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే, దేముడుచి పేమ జోమానుస్చి పెటిట్ అసెస్ మెన కీసి
సంగుక జయెదె! బెదె నాయ్. 18పేమ తిల పుతత్రుల్ , రిత కొడొకయ్అమ్ పేమ కెరుక పోన, గని సతిత్మ్ చి
పేమఅమ్ చిపెటిట్ తా,అమ్ చ కమొతెయిఅమ్ చిపేమదెకవుమ,అమ్ చ కమొతెయినెరవెరుస్ప జవుస్!

19 ఇసి, అమ్ చి పేమ అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెర కమొతెయి బార్ కెరెల్కయ్ ‘సతిత్మ్ జలమ్’ మెన
చినుమ్ దె, చి కెఁయఁక జవుస్ §‘సతిత్మ్ చ నెంజుమ్ సిచచ్క విలువ జలస ఆము’ మెన లాజ్ జా అమ్ చి
పెటిట్ బాద సేడెల్, ‘జోదిలి పేమఅమ్ చ కమొతెనెరవెరుస్ప కెరసుమ్’మెనఉచార కెరన. 20పబుచిమొకెమ్
అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె, ‘లాజ్ నెంతె జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ క జయెదె’ మెన అమ్ చి పెటిట్ అనెన్ దయిరిమ్
జమ్ దె. కిచొచ్క మెలె, *అమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ చి కంట జో వెలొల్ , చి జో ఎతిక్ జానె. 21 జలె, పేమ తిల
గోతుసుదల్, అమ్ చ కమొచి రిసొ అమ్ చి పెటిట్ అమ్ లాజ్ జంక నాయ్ జలె, దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ క
దయిరిమ్ తయెదె. 22 అనెన్, జోవయించి మొకెమ్ అమ్ లాజ్ జంక నాయ్ జలె, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి
ఇండితసుమ్ చి రిసొజోమెనిస్తిసి కెరసుమ్ చి రిసొ,జోతె అమ్ కిచొచ్ సంగిలె,జోఅమ్ క దొరుక్ కెరయ్.

23ఈంజయి జోచి ఆగన్. జోచొ పుతుత్ స్ జలొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ చి ఉపిప్రి అమ్ క నముకుమ్ తంక,
యేసుక †నిజుమిదేముడుచొపుతుత్ సి, నిజుమిజోచొపుతుత్ స్ జాజోచిఅదికారుమ్ తిలొతెదయిందెమెన
జో సంగ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్ మెనయ్జోచి ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్ తింక, చి
జో కీసుత్ పబు అమ్ క ఆడ దిలి రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొఅమ్పేమయ్కెరుక. 24జోచఆగన్ల్ రితి ఇండితస
ఎతిక్జిన్ ‡జోచి తెడి తతత్తి, జోచి జీవ్ క జోచి ఆతమ్సెకిక జితతి, చి జోవయించి పెటిట్ జొయియ్ తతత్య్,
జోవయింకజొయియ్తోడు తతత్య్,అనెన్,అమ్ చి పెటిట్ జో తతిసిజోఅమ్ క తోడ్ తతిసిఅమ్ కీసిజానుమ్
మెలె, అమ్ చి పెటిట్ జో దిలి జోచి ఆతమ్ తతికయ్జానుమ్.
† 3:10 3:10 2:9, 10 దెక. ‡ 3:11 3:11 2:7-11 దెక. § 3:19 3:19 డీసయ్ లిసి 12:9-11 దెకిలె, సయ్ తాన్అమ్ క ‘ఇసి
దసిస్ కెరల్’మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడుచిమొకెమ్ అమ్ క నేరిమ్ లు వయడుక ఉచరయ్, గని కీసుత్ అమ్ చిపాపుమ్వయగెచచ్య్ లి
రిసొఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుఅమ్ కజానేరిమ్వయడెనాయ్,చిసయ్ తాన్ఓడుపజతయ్. * 3:20 3:20 కిచొచ్ జవుస్అమ్
కెరిల్ కామ్ క ‘తపుప్ కెరల్మ్’ నెంజిలె, ‘ఏక్ వేల తపుప్ కెరల్మ్. లాజు’మెన అమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్,జాకామ్ క ‘తపుప్ గే నెంజె గె’జొయియ్జానె,
చి కిచొచ్క దసిస్ కెరల్మ్ గే జొయియ్ జానె, చి తపుప్ కెరెల్ కి జో చెమించుప కెరుక జోవయింక సెకి అసెస్. చి అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి అనామ్నుమ్
జో గెచచ్వుక తెరె. † 3:23 3:23 2:23, 4:15, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 3:24 3:24 2:6, 24, 27, 28, 4:13, 16, చి
యోహాను 15:3-10 దెక.
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4
ఆతమ్ల్ క కీసి చినుక జయెదె

1 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్ ఆతమ్ సంగితిస్ క ‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’ మెన నే పరిచచ్ కెరె తుమ్
నంప కెర నాయ్. గని నిజుమిదేముడుచ జతతి గేనాయ్గే, 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, జోమానుస్ జా
జెరుమ్న్ జాబార్ జలన్’మెన కేన్ ఆతమ్ ఒపప్నుల గే,జోఆతమ్ దేముడు తెంతొచమెనయ్చినుక జయెదె,
3అనెన్, యేసుక ‘జొయియ్’ మెన కేన్ ఆతమ్ల్ ఒపప్న్ తి నాయ్ గే, జేఁవ్ దేముడు తెంతొచ ఆతమ్ల్ నెంజితి.
‘బార్జయెదె’మెనతుమ్సూనిల్ ఆతమ్,మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్జలొసొచిఆతమ్,అపెప్యికిఈంజ
లోకుమ్ తెబార్ జఁయి అసెస్.

4 పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ దేముడుచ మానుస్ల్ జా అసుస్స్, జోచి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా అసుస్స్, చి
జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్ జీన అసుస్స్. కీసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తతొసొచి కంట తుమ్ చి
పెటిట్ తతొసొ వెలొల్ . 5 జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చ ఆతమ్ల్ చ మానుస్ల్ ఈంజయి లోకుమ్ చ జవులచి రిసొ, జేఁవ్
సంగితిసి ఈంజయ్లోకుమ్ చి బుదిద్చి, చి జోచి కోడు ఈంజయిలోకుమ్ చమానుస్ల్ సూన్ తతి. 6ఆమ్,
మాతుమ్, దేముడుచమానుస్ల్ జా అసుస్మ్, జోచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసుస్మ్, చి జో దేముడుక కో
జాన్ తి గే, అమ్ చి కోడు సూన్ తతి, చి కో దేముడుచమానుస్ల్ జతినాయ్ 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
పేమఇండితినాయ్గే, దేముడుక నేన్ తి. కిచొచ్కమెలె, దేముడు పేమయిజాఅసెస్. 9 కిచొచ్తె దేముడుచి
పేమ డీస అమ్ క రుజుజ్ జలి మెలె, జో దేముడు జోచొసొంత 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 డీసత్య్మెలె, 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, జోచొపుతుత్ స్ క ఈంజ
లోకుమ్ తెతెదయ్ లొ. 11జలె, పేమతిలగోతుసుదల్, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు అమ్ క తెదిద్ పేమ
కెరొల్ జలె, ఆమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తెదిద్ పేమ కెరుక. 12 కేన్మానుస్ కెఁయ దేముడుక దెకుక నాయ్. గని
అమ్ఎకిక్లొక ఎకిక్లొపేమ కెరసుమ్మెలె, దేముడు అమ్ చిపెటిట్ తతత్య్,చిఅమ్ చితెజోచిపేమపూరి
జా నెరవెరుస్ప జతయ్, రుజుజ్ జతయ్. జోచి పేమక జయియ్ రుజుజ్ మానుస్ల్ దెకుక జతయ్.

13*పబుచితెడితతత్సుమ్,జోచిజీవ్ క జితసుమ్,చిజోఅమ్ చిపెటిట్ తతత్య్మెనకీసిజానుమ్మెలె,
జోచిసొంత ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దిలిస్ చి రిసొ. 14ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జో జంక మెన, జోచొపుతుత్ స్ క ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు తెదవ అసెస్ మెన అమ్ దెక కెర సాచి
సంగితసుమ్. 15యేసుక †దేముడుచొపుతుత్ సిమెనకో ‡ఒపప్నుల గే,జోవయించిపెటిట్ దేముడు తతత్య్,
చి జేఁవ్ దేముడుచి తెడి అసిత్,జోచిజీవ్ క జితతి. 16దసిస్, దేముడు అమ్ చిఉపిప్రి పేమతిలిసి,అమ్ చి
ఉపిప్ర్ చిజోచి పేమ,జానుమ్ నంపజాఅసుస్మ్. 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’మెనదయిరిమ్తతుత్ మెనయ్జోజాసెలవ్దెతయ్.
* 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.
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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. 18పేమచి తెడి
అమ్ తిలె, పేమ అమ్ ఇండిలె, అమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ బయిమ్ తయెనాయ్. గని పేమపూరి తిలె, జా పేమ
బయిమ్ గెచచ్వ గెలత్య్. బయిమ్ సిచచ్ జతిస్ తెన్ బెదితిసి, ‘సిచచ్ జమ్ దె’ మెన అమ్ ఉచరెల్ బిందె,
చి కో బితయ్ గే, జోచి పెటిట్ పేమపూరి జంక నెరవెరుస్ప జంక నేతయ్మెన రుజుజ్ జతయ్. 19 దేముడు
తొలితొ అమ్ కయ్ పేమ కెరొల్చి రిసొయిఆమ్జోక పేమ కెరసుమ్.

20జలె, దేముడుక ఆఁవ్ పేమ కెరస్ మెన కో సంగితయ్ గే, 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

1యేసుక *తెదయిందె మెన దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్
జొయియ్ మెన నంప కెరొ ఎతిక్ మానుస్ దేముడుచొ బోద జయెదె, అనెన్, కో అబొబ్స్ క పేమ కెరయ్ గే, జో
అబొబ్స్ చ అనెన్ బోదల్ క కి పేమయ్ కెరయ్. 2దేముడుచ 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.
ఈంజయ్లోకుమ్ చబుదిద్వొచిఉపిప్రిజీన్ తిసికిచొచ్మెలె,యేసుచిఉపిప్ర్ చిఅమ్ చినముకుమ్. 5మెలె,
కో ఈంజ లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి ఉపిప్రి జీన్ తతి మెలె, యేసుకయ్ ‘జొయియ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి’ మెన కో
నంపజా అసిత్ గే, జెఁవివ్.

6 పాని వాట్ లొఁయి వాట్ గెచచ్ అనెన్ బార్ జా జో దేముడుచొ పుతుత్ స్ జలిస్ రుజుజ్ జలొసొ, జో
రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ,యేసుకీసుత్ . జోఎకిక్పానివాట్గెచచ్బార్జయెనాయ్గనిపానితెన్లొయిఁతెన్
బార్జాఅసెస్. అనెన్ ఈంజ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సాచి సంగితయ్, కిచొచ్కమెలె దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సతిత్మ్ జా అసెస్. 7అనెన్, యేసుక ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జొయియ్’, ‘దేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొజలొకీసుత్ జొయియ్’మెనపానితెచిసాచిచిజోవయించిసూఁయిజలిలొఁయిచిసాచితెన్
బెదితి సాచి సంగితొసొ కొనొస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి. జోవయించి ఆతమ్చి సాచిముకిక్మ్.
కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్ సతిత్మ్ చి. 8జోక, §దొరుక్ జల తినిన్ సాచుల్ అసిత్, చి జోవయించి సాచి
బెదితయ్, కిచొచ్ కిచొచ్ సాచుల్ మెలె, జా పాని, జా లొఁయి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. 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 దేముడుచి సాచి అసెస్.
‘ఈంజొ అంచొ పుతుత్ ’ మెన దేముడు సాచి సంగిలిస్ చ ఉపిప్రి కో నముకుమ్ తితి నాయ్ గే, జోచి కోడు
నంపజతినాయ్చి రిసొ,జోక ‘అబదుద్ మ్ చొ’మెన సంగిల్ రితి జతయ్.

11జలె,సతిత్మ్ చిసాచికిచొచ్మెలె,పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెజితివాట,జాకదొరుక్ జలిజీవు,దేముడు
అమ్ క దా అసెస్, చి ఈంజ జీవ్ కచి తెడి అసెస్. కతెత్య్ దొరుక్ జతయ్మెలె, జోచొపుతుత్ స్ చి తెడి అసెస్,
జోతెయిదొరుక్ జతయ్. 12 కచి పెటిట్ దేముడుచొపుతుత్ స్ అసెస్ గే,జోకయ్జాజీవు. దేముడుచొపుతుత్ సి

* 5:1 5:1 2:23, 3:23, 4:15, 5:5, 13, 20దెక. † 5:2 5:2మెలె,అమ్కీస కీసమానుస్ల్ క పేమదెకవుక గేజోవయించఆగన్ల్ 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. § 5:8 5:8యూదుల్ చ ఆగన్ల్ తెన్ ‘దొగుల తీగల్ సాచుల్ సంగిలిన్ బెదిలె సతిత్మ్’మెంతతి.
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కచి పెటిట్ తయె నాయ్ గే, పరలోకుమ్ తె గెతి వాట, జాక దొరుక్ జలి జీవు, జోకయ్ దొరుక్ జయె నాయ్.
13దేముడుచొ పుతుత్ స్ చి నావ్ క ‘జయియ్. జొయియ్ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన తుమ్జోక నంపజలసక
‘పరలోకుమ్ తె గెతి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతివాటచిజాక దొరుక్ జలి జీవు దొరుక్ జలిస్ చి రిసొ తుమ్ క
దయిరిమ్ తవుస్’మెనయ్ఈంజ ఆఁవ్ రెగిడత్సి.

14 అనెన్, జోచి తెడి అమ్ క అనెన్య్ కిచొచ్ దయిరిమ్ మెలె, జోచి ఇసుట్ మ్ తెన్ బెదితిసి కిచొచ్ జవుస్
జోతెఅమ్నఙిలె,జోసూన్ తయ్. 15అనెన్, ‘అమ్ కిచొచ్ నఙిలెజో సూన్ తయ్’మెనజానుమ్ జలె,జోతె
అమ్ సంగిలిస్ క ‘దొరుక్ జలి’మెన ఒపప్నిల్ రితి, ‘కచితుమ్ దొరుక్ జయెదె’మెనజానుమ్.

16నంపజలొ కేన్ జవుస్బావొమొరొన్ ఆన్ తిపాపుమ్ కెరెల్గిన, అనెన్కొల్ బావొస్ దెకిలె,జాపాపుమ్జోక
మొరిసిచచ్ నేఆన్ తి రిత, “జోకచెమించుప కెరుమెన”జోఅనెన్కొల్ దేముడుకపారద్న కెరెల్,చి కచిపాపుమ్
మొరి సిచచ్ ఆన్ తిస్ నెంజె జలె, జో అనెన్కొల్ పారద్న కెరిల్ రిసొ, జోపాపుమ్ కెరొల్సొక దేముడు జీవ్ దెయెదె.
గని మొరి సిచచ్ ఆన్ తి పాపుమ్ కి తయెదె. కో దసిస్ పాపుమ్ కెరెల్, జోచి రిసొ పారద్న కెర మెని నాయ్.
17గార్ చి కిచొచ్ జలెకి పాపుమీ, గని సగుమ్ రగల్ పాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తస నెంజితి.

18 ‘కో దేముడుచి తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ గే, పాపుమ్ తె ఇండితి నాయ్’ మెన జానుమ్. దేముడుచి
పెటిట్చొ కీసుత్ దస మానుస్ల్ క రకితయ్ చి రిసొ, పాపుమ్ సికడొత్ సయ్ తాన్ జెఁవివ్ మానుస్ల్ క చడె నాయ్.
19అమిమ్ జలె, ‘దేముడుచ బోదల్జాఅసుస్మ్’మెనజానుమ్, అనెన్, అపెప్క ఒండి లోకుమ్జోపాపుమ్
కెరయ్ తొసయ్ తాన్ చిఅతిత్ అసెస్మెన కిజానుమ్. 20అనెన్య్కిచొచ్జానుమ్మెలె,నిజుమ్ చొదేముడుక
అమ్జాన్ తి రితిజోదేముడుచొసొంతపుతుత్ సిబార్జా కెర,జోకచినితిజోకజాన్ తి సెకి అమ్ కదాఅసెస్
మెనజానుమ్. అనెన్,సతిత్మ్తిలొదేముడుచితెడి,జోచొపుతుత్ స్యేసుకీసుత్ చి తెడిఅసుస్మ్. ఈంజొయి
నిజుమ్తిలొఎకిక్లొదేముడు. పరలోకుమ్ తెబెదితికెఁయఁకతెఁయఁకచెంగిల్తతివాటయేసుకీసుత్ తెయ్
దొరుక్ జతయ్,జోక దొరుక్ జలి జీవ్ జొయియ్.

21పేమ తిలపుతత్రుల్ ,బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క తుమ్ దూరి తా.
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యోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

1దేముడు నిసానిల్ *అమమ్క చిఆఁవ్చిసతిత్మ్జాన్ తసఎతిక్జిన్నిజుమిపేమకెరతుచబోదల్ క ఆఁవ్
వెలొల్ జలొసొ రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2 కిచొచ్క ఇసి పేమ తెన్ అసుస్మ్ మెలె, దొరుక్ జలి †సతిత్మ్ అమ్ చి పెటిట్
అసెస్, చి కెఁయఁక తెఁయఁక అమ్ చి తెన్తాఁ గెచెచ్దె.

3ఎతిక్క అబొబ్ జలొదేముడు తెంతొచిజోఅబొబ్స్ చొపుతుత్ స్ జలొయేసుకీసుత్ తెంతొజోచిదయజోచి
కనాక్రుమ్జోచి సేంతుమ్ అమ్ చి తుమ్ చి తెన్ తయెదె, చిజోచి సతిత్మ్ జోచి పేమ తెన్ తమ్ దె.

4 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు దిలి ఆగన్ రితి తుచ బోదల్ జల నంపజలసతె సగుమ్ జిన్ సుబుమ్
కబుర్ తె తిలిస్ చి సతిత్మ్ ఎతిక్ నిదానుమ్ నంప తా, జా సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిస్ తెన్ బెదితి సతిత్మ్
ఇండితతిమెన సూన ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్. 5అనెన్, అపెప్, అమమ్, తుమ్ క ఏక్ కోడు బతిమాలప్ జా రెగిడత్సి.
తుమ్ క నొవి ఆగన్ రెగిడిత్సి నెంజె, గనిమొదొల్ తెంతొ చి ఆగన్ ఈంజ. కిచొచ్ మెలె, అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
‡పేమయ్ కెరుక. 6 అనెన్, పేమ కిచొచ్ జతయ్ మెలె, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి అమ్
ఇండుక. మొదొల్ తెంతొ తుమ్ సూనిల్ ఆగన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ పేమయ్ఇండుక.

మోసిమ్బోదచి రిసొజాగర
7అనెన్,ఒగగ్ర్ జిన్మోసిమ్సంగితసఈంజలోకుమ్ తెబార్జాబులత్తి,యేసుక §‘దేముడుచొపుతుత్ 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 జలొయేసుచ కి జా అసిత్. అబొబ్స్ కి పుతుత్ స్ కి జోచి పెటిట్ అసెస్.
10ఈంజయ్ బోదన నే ఆన్ తె కో తుమ్ తె అయ్ లె, గెరి టాన్ దాస నాయ్, జోక జొకర నాయ్. 11 కిచొచ్క
మెలె, కో జోక జొకరయ్ బెదవంతయ్ గే,జోమానుస్చి తపుప్ కామ్ తె బెదిల్ రితి జతయ్.

12 తుమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గని కాగుమ్ క సిరక రెగుడుక నెసి. తుమ్ క అమ్ క పూరి
సరద్సంతోసుమ్ కెరి రితి తుమ్ తెసొంతజా దెకయి లటట్బుక ఇసుట్ మ్ జతసి.

13దేముడు నిసానిల్ తుచి ఇనెన్చి †బయ్ దిచ ‡బోదల్ రిత జలస తుమ్ క జోచిజొఒర సంగితతి.

* 1:1 1:1 ‘అమమ్’ఇనెన్ సంగిలె, కేన్జవుస్సంగుమ్ కటాలిజతయ్మెన,చి ‘తుచబోదల్’మెనసంగిలె,జాసంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్
టాలి జతయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. † 1:2 1:2యోహాను 14:6, 16-17 దెకిలె, యేసుయి దొరుక్ జలి సతిత్మి, చి జోవయించి
పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సతిత్మ్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. యోహాను 8:32, 36 కి దెక. పడొత్ , యేసు సంగిలిసి, దేముడు అబొబ్సి
సంగిలిసి,జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సతిత్మి;యోహాను 8:45-47, చియోహాను రెగిడిల్ ఈంజ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 9-10, గలతీయుల్ 2:5.
కొలొసిస్యుల్ 1:5 కి దెక. ‡ 1:5 1:5యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:8 దెక, చియోహాను13:34, 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. † 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్ ది’ మెలిసి ఏక్ వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్. చి
‘బేన్ దిచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అనెన్క్ సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలి సంగితయ్. ‡ 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి,
‘బేన్ ది’ మెలిసి ఏక్ వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్. చి ‘బేన్ దిచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అనెన్క్ సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్ టాలి
సంగితయ్.
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యోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి ఉతుమ్

1సతిత్మ్ క ఆఁవ్ పేమ తిలొగాయుక ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2పేమ తిలొమింత, తుక చెంగిల్ తవుస్,మెన ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. తుచి ఆతమ్తె చెంగిల్ అసిస్స్ మెన

జాని.
3 కీసి మెలె, బావుడుల్ జల సగుమ్ జిన్ అయ్ లి పొది, తుయి సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల,

చి ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జలయ్. 4ఎతిక్చి కంట అంక కిచొచ్ కోడు ఒగగ్ర్ సరద్ కెరయ్మెలె, అంచ బోదల్
సతిత్మ్ ఇండితిసి ఆఁవ్ సూనెల్, జయియ్ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ కెరయ్. జాచి కంట అంక జీనిల్ సరద్
నాయ్.

5పేమ తిలొమింత,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 పేమతెన్ దసమానుస్ల్ క మరియాద దెక జేఁవ్ గెతివాట్ క సరి జతితోడ్దాఁయి
అనెన్ తెదయ్ లె, చెంగిలి. దసిస్ కెరె తా. 7 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి సేవకయ్’ మెన జేఁవ్ బార్ జా అసిత్, చి
ఎతిక్అదికారుమ్దేముడుక నంపనేజలసతెకిచొచ్య్తోడునఙితినాయ్. 8జాకయ్,అమ్నంపజలసక
కి దసమానుస్ల్ కతోడు దెంకచెంగిలి. దసిస్ కెరెల్,సతిత్మ్ చిరిసొచిజోవయించిసేవతెఆమ్కిజోవయింతెన్
బెద తమ్ దె.

9తుమ్ తెచి సంగుమ్ క కిచొచ్గె రెగిడ్ అసిస్ గని దియొతెపెసొంత గవురుమ్ఉచరన వెలొల్ మెనన,అంచి
అదికారుమ్ క ‘అసెస్’ మెన ఒపప్నె నాయ్. 10జాకయ్, 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 అనెన్మానుస్ల్ క పిటట్వ, సంగుమ్ తెంతొములయ్ తయ్.

11 పేమ తిలొ మింత, గరిచ్క దెక తుయి సికుక్ నాయ్, గని చెంగిల్ చిక దెక దసిస్ ఇండు. కో సతిత్మ్
ఇండితయ్ గే, దేముడుచొమానుస్ జతయ్. కో గరిచ్ బుదిద్ ఇండితయ్ గే, దేముడుక *నే దెకిలొసొ మెలి
రితి జతయ్. 12 దేమేతి చి రిసొ ఎతిక్జిన్ ‘చెంగిలొసొ’ మెనసాచి సంగితతి, జోచి సతిత్మ్ కి జోచి రిసొ
సాచి జతయ్. ఆఁవ్ కి జోచి రిసొ ‘చెంగిలొచొ’మెనసాచి సంగితసి, అనెన్, అంచిసాచిక ‘సతిత్మ్ చి’మెన
తుయిజానిస్.

13తుక అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గని పుసత్కుమ్ చి సిర తెన్ రెగుడుక నెసి. 14బే బేగి తుమ్ తె జెంక
ఉచరసి, చి అయ్ లె, ఆఁవ్ తూయి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక సొంత లటట్బుమ్ దె.

15 తుక సేంతుమ్ తవుస్. తుచ అమ్ చ గోతుసుదల్ తుక జోవయించి జొఒర సంగితతి. ఒతత్చ
గోతుసుదల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి జొఒర సంగు.

* 1:11 1:11యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 3:6 దెక.
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యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్

1 దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి పేమ తిల, *యేసుకీసుత్ చి రచచ్నచి తెడి తిల, జేఁవ్ నిసాన బుకారల్సక
యేసుకీసుత్ క †సేవ కెరొసొ జలొ,యాకోబుచొబావొస్ జలొ,యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2పబుచి కనాక్రుమ్, సేంతుమ్ చి పేమ అనెన్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ కలుగు జవుస్!

దేముడుక విరోదుమ్ జలిస్ చి రిసొజాగర తతిత్ కోడు
3పేమ తిలబావుడుల్ , అంచి తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ తుమ్ క ఉతుమ్ రెగుడుక ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జలయ్.

గని, కిచొచ్చి రిసొ ముకిక్మ్ క అపెప్యి రెగుడుక మెన అంక జానయ్ జలి మెలె, ఆము తూమ్ పబుచి
సుదిద్ జా జోచయ్ జలమానుస్ల్ క ముకిక్మ్ క దిలి సుబుమ్ కబుర్మొతుత్ 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
జోవయించిఉపిప్రి విరోదుమ్ జల జేఁవ్మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరతిమెలె, §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 కోడుమారుస్ప కెరతి, చి జోవయించి ఆఁగ్ చ ఆసల్ముదొద్ నే కెరంతె “దసిస్
ముదొద్ కెరనుక నాయ్” మెన అనెన్ మానుస్ల్ క కి సికడత్తి, చి అమ్ చొ ఎతిక్ ఎజొమాని, ఎకిక్ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ క *దేముడు నెంజె మెన సంగిల్ రితి జా,జోచిమరియాద కడిల్ రితి ఇండితతి.

5 జలె, తుమ్ క “కెఁయఁక పఁవుస్త్ నాయ్” మెన తుమ్ క అమ్ అగెగ్ పూరి సూనయ్ లమ్. తెదొడి
సూన్ తదు జలె, జతి. గని తుమ్ క అనెన్ ఉచార కెరయిందె. ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ అమ్ చ పెజల్ జల
ఇసాయేలుల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ దేముడు పడొత్ జేఁవ్ పెజల్ తెచ జోవయింక నంపనెంజిలసక †మొరి సిచచ్
దిలన్.

6 అనెన్, జోవయింక దిలి కామ్, జోవయింక దిలి టాన్ ములిల ‡దేముడుచి దూతల్ క దేముడు కిచొచ్
సిచచ్ దా అసెస్ మెలె, ఎతిక్క తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీస్ క, ముకిక్మ్ జలి దీసిక జేఁవ్ సిచచ్ జతె ఎదక, ఎటొట్ చి
కంట ఎటొట్ తిలిస్ చిఅందర్ తె జేఁవ్ రకితి రితి, కో కెఁయఁకయిపుక నెతిర గొలుస్ల్ తెన్జో బందదాఅసెస్.

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 వేరయ్ ఆసల్ జా,
మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదల్ సాని జతె తిల. అమ్ క జాగర దెకయ్ తి రిసొ జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్
మెలె, ఆగితె సిచచ్ జల, చి కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె జేఁవ్ సిచచ్ జవుల.

8 దసిస్, *తుమ్ చి సంగుమ్ తె బెదిల ఉపమెనుస్చి ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ కి, వెరి సివన్ల్ దెకిల్ రిత జా,
లంజెకమొ కెర జోవయించి ఆఁగ్ గార్ కెరంతతి, దేముడుచి అదికారుమ్ క బితి నాయ్, చి జో దేముడు

* 1:1 1:1 నెంజిలె,యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరు మెన తుమ్నాసెనుమ్ నే జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెక తిల,…. † 1:1
1:1 నెంజిలె గొతిమానుస్ నెంజిలె గొతిత్ సుదొ. ‡ 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1చి కోడుతె ‘దసిస్ జరుగ్ జయెదె’ మెన
సంగిలన్. ఇనెన్,యూదా రెగిడిల్స్ తె ‘జరుగ్ జలి’మెనదెకితసుమ్. § 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:19 దెక. * 1:4
1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1 దెక. † 1:5 1:5 నిరగ్మకాండుమ్ 32:1-28, 35, సంకాయ్కాండుము 11:1, 14:29, 30,
35. ‡ 1:6 1:6 ఆదికాండుమ్ 6:1-7, పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:4. జేఁవ్ దూతల్మానుస్ల్ చ తేర్ బోదల్ తెన్ లంజె జల.
§ 1:7 1:7 ఆదికాండుమ్ 18:20-29 చి పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:6 దెక. * 1:8 1:8 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్
2:10 దెక.
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కబుర్ తెదయ్ ల పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చిఉజిడ్ చ దేముడుచ దూతల్ క †దూసుప కెరతి. 9 ‡గనిమోసే
పూరుగ్ మ్ చొ §మొరిల్స్ తె జోచి ఆఁగ్ చి రిసొ వెలొల్ దూత జలొ మికాయేలుచి ఉపిప్రి సయ్ తాన్ వాదన కెరిల్
పొది,మికాయేలు సయ్ తానుక దూసుప కెరి తీరుప్ సంగుక అదికారుమ్ఉచరనెనాయ్, గని ఎకిక్ ఈంజ,
“పబుయి తుక తుచి తపుప్చి తీరుప్ సంగుస్”మెలన్.

10 *అమ్అపెప్ సంగిత ఉపమెనుస్చమానుస్ల్,మాతుమ్, జేఁవ్ అరుద్ మ్ నే కెరనిల్సి కిచొచ్ జలెకి జేఁవ్ క
దూసుప కెరతి,అనెన్,జంతువుల్ రితఅరుద్ మ్ నెంతెజోవయించిఆఁగిచఆసల్ కీసి దసేస్ జరుగ్ కెరంతతి గే
మెన జేఁవ్ కి దసిస్, బుదిద్ నెంతె,జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కెర కెర పాడ్ కెరంతతి. జాఆస జరుగ్ కెరంతిసి
జోవయింక సొంత పాడ్ కెరయ్. 11అయొయ్! జోవయించి సిచచ్ కెదిద్ సిచచ్! కిచొచ్క మెలె, †బావొస్ కమారొల్
కయీనుపూరుగ్ మ్ చొగెలివాట్ఇండితతి,చి కిచొచ్ కిచొచ్ డబుబ్ల్లాబుమ్ క ఆసజా, ‡బిలామ్పూరుగ్ మ్ చొ
కెరిల్ తపుప్తె జేఁవ్ కి జోవయించి బుదిద్ వికంతతి, చి §కోరహ పూరుగ్ మ్ చొ కీసి మోసేచి దేముడు దిలి
అదికారుమ్పాడ్ కెరుక ఉచరొల్ గే, జేఁవ్ కి దసిస్, దేముడుచి కామ్జోచిఅదికారుమ్ పిటట్వుక ఉచరతి, చి
కోరహ చిజోచి పచెచ్న గెలమానుస్ల్ చి రితినాసెనుమ్ చి సిచచ్ జా *మొరుల.

12పడొత్ , పబుచి తెడిచి తుమ్ చి పేమదెకయ్ తి గురుచి †అనిన్మ్ కెరిస్ తె జేఁవ్ ఉపమెనుస్చమానుస్ల్
బెద, అనెన్ మానుస్ల్ క నాయ్, గని జోవయింక జెఁవివ్ దెకన, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి గమమ్త్ తెన్ కతిస్ క,
జేఁవ్మరియాదనెంజిలిస్ క మురిక్ మరక్ల్ రితజా,జాపేమదెకయ్ తి గురుచి అనిన్మ్ చి విలువ కడత్తి.
అనెన్ జేఁవ్, ‡వాదు కెరెల్ మబుబ్ తిలె కిపాని నే జెతె కీసిఉడడ్ గెతయ్, గే, జేఁవ్ కి దసిస్. జేఁవ్ కిజామబుబ్చి
రితి కామ్ క నెంజితి. అనెన్, అంజూరుమ్ రూకు చెంగిల్ తిలె, చలిల్ పొదిపాసి అయ్ లెపొది రూక్ తె పండుల్
దెరుల, గని పంటొ లాయితి పొది 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,
జోచిమరియాద కడత్ జేఁవ్ కెరల్ పాపుమ్ కమొచి రిసొ
జోవయించి నేరిమ్ వయడుక,
† 1:8 1:8పూరుగ్ మ్ ‘దేముడు దెతి సిచచ్ జరుగ్ కెరుక’మెనమానుస్ రూపుమ్జలదొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమపటున్మ్ తె గెతికయ్,
జా పటున్మ్ చ మునుస్బోదల్ జేఁవ్ దూతల్ క లంజె కెర జోవయించి మరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక
అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11.యూదాఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ క
పాపుమ్ చ మానుస్ల్ దూసుప కెరె తిల, చి అగెగ్చి ఇనెన్క టాలి జతయ్. ‡ 1:9 1:9 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:11 దెక.
§ 1:9 1:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 34:1-8. * 1:10 1:10 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. † 1:11 1:11
ఆదికాండుమ్ 4:1-16. ‡ 1:11 1:11 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ఉతుమ్ 2:15 దెక. బిలామ్ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచ కబురుల్
సంగితొసొ జలెకి, చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడుమారుస్ప కెరుక ఉచరొల్ , ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
విరోదుమ్ తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెంతికయ్, జా డబుబ్ల్ ఆసకయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిటట్వుక ఉచరొల్ ,
సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి దిలిసి పెజల్ కంక సికడొల్ , చి పెజల్ లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14.
§ 1:11 1:11 సంకాయ్కాండుము 16:1-35. * 1:11 1:11 కోరహ క చి జోవయించ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ క బుఁయి గీడ గెలన్,
చి జోవయించ అనెన్ సగుమ్ జిన్మానుస్ల్ ఆగిక డడడ్య్ గెల. † 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:13. ‡ 1:12

1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17 దెక. § 1:12 1:12మాములుమ్మొరున్ కి తయెదె,ఆకర్ చిమొరున్ కి తయెదె. ఆకర్ చి
మొరున్మెలె, 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 జాపూరిమొరుల. * 1:13 1:13 పేతురు రెగిడిల్
2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17.
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చిజోవయించి 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,
బడాయ్లటట్బత్స,లాబుమ్ క అనెన్మానుస్ల్ క పులయ్ తస జవుల.

సతిత్మ్ చ నంపజలసక అనెన్ జాగర సంగిలిసి
17 తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ ఉచార కెర మెలె, †అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చ

బారికుల్ జోచి సెకిక సంగిలిసి. 18జేఁవ్ జోవయించబారికుల్ తుమ్ క,
‡“ఆకర్ దినాల్ క సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి ఆఁసత్స బార్ జవుల.
దేముడుక విరోదుమ్ జల జోవయించి
పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి ఇండుల”
మెన తుమ్ క సంగిల. 19 జేఁవ్ సంగిల్ రితి ఈంజేఁవివ్ మానుస్ల్ నంపజలసతె జటుల్ కెరయ్ తతి,
దేముడుచి సుదిద్ జోవయించి పెటిట్ తయెనాయ్, చిజోవయించిసొంత 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
కెఁయఁకతెఁయఁకజితివరుమ్అమ్ చొపబుజలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరె ఎదక,జాకనిదానుమ్రక. 22పడొత్ ,
సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్జాఅసిత్. జోవయించిఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా, సతిత్మ్ దెకవ. 23సగుమ్ జిన్ క ఆగి
తెంతొఉరిల్ల్ రితిసయ్ తాన్ చితెంతొరచిచ్ంచుప కెర,పడొత్ ,సగుమ్ జిన్ క,జోవయించిపాపుమ్ తెనేబెదితి
రితిజాగరతా, బియఁ జోవయింక కనాక్రుమ్ దెక.

ఆకర్ కోడు
24 జలె, తుమ్ పాపుమ్ తె అనెన్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ క రకుక తెరొల్ , జోవయించి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె

తుమ్ పొరపాట్ నెంతె సరద్ తెన్ జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ తి రితి దొరుక్ జలిసి జెయిమ్ కెరుక తెరొల్ 25 ఎకిక్లొ
దేముడు జలొ, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడుక
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి, గవురుమ్, అదికారుమ్, సెకి, కిచొచ్ నెంజిలి అగెగ్ తెంతొ తా, అపెప్ కి, కెఁయఁక
తెఁయఁక కి నే పిటెత్ తవుస్! ఆమేన్!

† 1:17 1:17 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:2 దెక. ‡ 1:18 1:18 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:3 దెక.
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పకటన పుసత్కుమ్
జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు బారిక్ జలొయోహానుక డీసయ్ లిసి

మొదొల్ కోడు
1యేసుకీసుత్ , జోచ సేవ కెరసక దెకవుక మెన బే బేగి జరుగ్ జంక తిలిసి దేముడు అబొబ్సి జోక దిలన్.

బే బేగి జరుగ్ జంక తిలిసి జా ఎతిక్, 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
రిసొయోహాను ఇనెన్ సాచి రెగిడత్సి. 3జరుగ్ జంక తిలిస్ చి ఈంజ కబుర్ అనెన్ కో సదు కెరుల గే, ఇనెన్క కో
సూన ఇనెన్ సంగిల్ రితి కెరుల గే,జోక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,ఈంజ జరుగ్ జంక దెరి సమయుమ్పాసిజా
జెతయ్.

4 ఆసియా పదేసిమ్ చ *సతుత్ †సంగుమ్ ల్ చక ఆఁవ్ యోహాను కిచొచ్ కబుర్ రెగిడత్సి మెలె, కెఁయఁక
తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ తెంతొ, పడొత్ జోచి సింగాసనుమ్ చి పురెతొ తతా ‡సతుత్ ఆతమ్ల్
తెంతొ, 5పడొత్ నంపజతిసాచినిదానుమ్ తెఇండ,మొరఅనెన్ జీవ్జతసకతొలుస్ర్ జతొ,ఒండిలోకుమ్ చ
రానల్ క ఏలుప కెరొయేసుకీసుత్ తెంతొ దయ, సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్. యేసుకీసుత్ అమ్ క పేమ
కెర,జోచిమొరిన్చి అరిప్తుమ్ జలిసొంతలొఁయిసువడ కెర,అమ్ చపాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్
కెరల్న్. 6జో అమ్ క జోచొ దేముడు జలొ జోచొ అబొబ్స్ చి రాజిమ్, పూజరుల్ జతి రితి, సేవ కెరుక మెన
జో జరుగ్ కెర అసెస్. జా ఎతిక్చి రిసొ జో యేసుకీసుత్ క కెఁయఁక తెఁయఁక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుస్!
§ఆమేన్! 7ఈందె,మబుబ్ల్ తెన్జో పరలోకుమ్ తెంతొఅనెన్ ఉత జెయెదె, చి ఎతిక్ అంకివొజోక దెకుల.
జోక మారల్స ఎతిక్జిన్ కి. అనెన్ జోక అగెగ్ మార తిలస్ జలె ‘బలే తపుప్ కెరల్మ్’ మెన ఒండి లోకుమ్ చ
సెకుమ్ లుచమానుస్ల్ ఏడుకుడు జవుల. దసిస్ జరుగ్ జవుస్! *ఆమేన్!

8 కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ పబు జలొ దేముడు,
జొయియ్మొదొల్జొయియ్ ఆకర్ మెన అరుద్ మ్ జలి, “ఆఁవ్ అలాఫ్, ఆఁవ్ ఓమెగ”మెన సంగితయ్.

పతామ్స్ డిబబ్తెయోహాను తిలిపొదియేసుపబు డీసిలిసి
9ఆఁవ్ తుమ్ చొబావొ జలొయోహాను, జలె,యేసుచి తెడి తుమ్ చి తెన్ఈంజ కాలుమ్ చబాదల్ సేడ

తుమ్ చి తెన్ ఓరుస్ప జతసుమ్. తుమ్ చి తెన్యేసుచి తెడిజోచిరాజిమ్ తె, బెద ఏలుప కెరసుమ్. జలె,
ఆఁవ్ యోహాను, దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్, యేసుచి రిసొచి సాచి, సూనయ్ తె తిలి రిసొ జేలి జా
పతామ్స్ డిబబ్తె తిలయ్. 10 ఒతత్ తిలె, పబుచి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, దేముడుచి జో యేసుపబుచి
ఆతమ్తె అంచి ఆతమ్ తెన్ ఆఁవ్ బెరవ తిలిపొది, 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
ఆఁవ్సంగితసతుత్ సంగుమ్ లుతెతెదవు. ఎపెసు,సుమ్రన్,పెరగ్ము,తుయతెత్ర,సారీద్స్,పిలదెలిప్య,అనెన్
లవొదికయ పటున్మ్ తెచి సతుత్ సంగుమ్ లుతె తెదవు”మెనజాఅవాడ్ అంక సంగిలన్.

డీసన్ సేడిల్సి

* 1:4 1:4యూదుల్ తెన్, ‘సతుత్ ’ మెలి నంబర్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, పూరి తిలిసి ఇనెన్ దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ఏక్ సతుత్
సంగుమ్ లుచ నవొవ్ దెర జోవయింక ఎకెక్క్ కబురుల్ సంగెదె, గని ఏక్ వేల ఈంజ ‘సతుత్ ’ నంబర్ ఒండి లోకుమ్ చ నంపజలసచ సంగుమ్ లు
మొతుత్ మ్ క కి ఏక్టాలి జయెదె. † 1:4 1:4 ‘సంగుమ్’మెలె, ఏక్ తెచ నంపజలసమొతుత్ మ్ క ‘సంగుమ్’మెనుక జతయ్. ‡ 1:4
1:4 సతుత్ ఆతమ్ల్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క సంగితయ్. ఇనెన్ సతుత్ మెలె, పూరి తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి, పూరి
సతిత్మ్ తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి తయెదె. పూరి సెకి తిలిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ ఒండి లోకుమ్ తె తిలిసి పబుచి ఆతమ్ దెకితిస్ చి
అరుద్ మ్ కిఉచరుక జయెదె; జెకరాయ్ 4:10. § 1:6 1:6ఎబీబాసతెన్ఇనెన్ ‘ఆమేన్’మెనుల. జాకోడుచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘తెదిద్లి!’.
‘జరుగ్ జవుస్!’ * 1:7 1:7 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్!’ మెనుల. కుపియ బాస తెన్ తెదిలి మెన సవుల † 1:11 1:11 నెంజిలె
‘వెలిల్ పుసత్కుమ్’. జేఁవ్ పొదులె ఏక్ వెలిల్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్, సదు కెర తిఁయ తతిపొది, సుటుట్ ప కెర తిఁయ తవుల.
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12తెదొడి అంక జా కోడు సంగిలి అవాడ్ తిలొసొక దెకుక మెన, ఆఁవ్ పసిల్ లె, సతుత్ దివొవ్ తిత బఙర్ క
తెయార్ కెరల్ తంబల్ దెకిలయ్. 13 జేఁవ్ తంబల్ చి నెడ్ మె ఎకిక్లొ టీఁవొజ తిలొ. జో కీసొ తిలొ మెలె,
‡మానుస్ జా జెరిమ్లొ రితొ డీస, చటెట్ పాఁవితి దిగిల్లాల్ చి గలనతా, గుండె బఙర్ చి పటక్ §బందన తిలొ.
14జోచి *బోడిచిసెండి,పూరిచొకిక్లిఊలుచిఎదిలి,మంచుచిఎదిలిచొకు తయెదె. జోచఅంకివొ,ఆగివొ
లగిలి రితి తిల. 15జోచచటొట్ , ఆగితె డడడ్ దగదగాలన్మెరుస్ప జతి కంచుచి రితి తిల. జోచిఅవాడ్, వెలిల్
బూరుమ్ చిపాని సూఁయిజతిఅవాడ్ చి రితి బడబడాలన్ జయెదె. 16జోచొఉజిల్అతిత్ సతుత్ సుకక్ల దెర
తిలన్, చిజోచిచోండి తెంతొదొనిన్ పకక్లెవాండి తిలి కండాబార్ జతెతిలి, చిజోచిమొకొమ్,పొదుద్ పూరి
సతుత్ తెన్ ఉజిడి లగితెపొది కీసి తయెదె గే, దసిస్ జలె.

17జోక దెకిల్ బేగి, మొరొల్ రితొ జా జోచి చటెట్ సేడ గెలయ్. గని జోచొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ అంక చడ,
అంక కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “తుయ్ బి నాయ్. ఆఁవ్ తొలితొచొ కి ఆకర్ చొ కి. 18 ఆఁవ్ జీవ్ తిలొసొ జీవ్
దెతొసొ. ఆఁవ్మొరల్య్, గని అనెన్ జీవ్జా కెఁయఁక తెఁయఁక జివివ్ తయిందె,అనెన్మొరున్క చిమొరల్స్ క
రకితి టాన్ కచి †తాలుమ్ అంచి అతిత్ అసెస్. 19జాకయ్తుయి కిచొచ్ అపెప్ దెకితసి గే, రెగుడు. అపెప్చి కి
పడొత్ క జరుగ్ జంక తిలిసి కి. 20 పడొత్ అంచొ ఉజిల్ అతిత్ తిల సతుత్ సుకక్ల్, చి బఙర్ క తెయార్ కెరల్ సతుత్
దీవుకంబల్ చిఅరుద్ మ్,సతుత్ సుకక్ల్సతుత్ సంగుమ్ లుచదూతల్జవుల,చిసతుత్ దీవుకంబల్,జేఁవ్సతుత్
సంగుమ్ లుయి జవుల”మెలన్.

2
ఎపెసు పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

1 “ఎపెసు పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు. *సతుత్ సుకక్ల్ జోచి ఉజిల్ అతిత్ దెరితొ,
దివొవ్తితసతుత్ బఙర్ చతంబల్ చినెడిమిబులితొసొతుమ్ కసంగిలిస్కిచొచ్మెలె, 2 †తుచి కమొకీసచగే,
తుయిఅంచికామ్ కెర కెర ఓరుస్పజానిదానుమ్తతిసిఆఁవ్జాని. మెలె,పాపుమ్ తె ఇండితమానుస్ల్ క
తుయిసంగుమ్ తెనేబెదవంతె, ‘కీసుత్ చబారికుల్ ఆమ్’మెనఅబదుద్ మ్ క సంగితగార్మానుస్ల్ క పరిచచ్
కెర, ‘కీసుత్ చ నెంజితి’మెన తుమ్ రుజుజ్ కెరిల్సి కి ఆఁవ్ జాని. 3అంచి నావ్ చి రిసొ తుమ్ ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
తెన్ ఓరుస్ప జా అనామ్నుమ్ నే జలిసి ఆఁవ్ జాని.

4 “గని తుచి ఏక్ తపుప్చి రిసొ అంక కిచొచ్ బాద అసెస్ మెలె, కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్ మెలె, అంచి
రిసొచితుచితె తిలితొలితొచిపేమపఁవస్ముల దిలదు. 5జాకయ్,అగెగ్ కీసి అంక ఒగగ్ర్ పేమ కెరె తిలదు,
అపెప్ కీసిఅసుస్స్ గేఉచర. అపెప్చితపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్జా,తుమ్తొలితొనంపజలిపొదిఇండిలి
పేమ కమొఅపెప్ తెంతొ అనెన్ ఇండ. నెంజిలె,జాతపుప్ ఒపప్న చెంగిల్ జతి రితి తుమ్మారుస్ప నే జలె,
తుమ్ తె ఆఁవ్జా కెర, తుమ్ చి దీవుకంబుమ్ఉరల్ వెంట గెలిందె. 6జలె తుమ్ తె చెంగిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్క
అసెస్. కిచొచ్ మెలె, జేఁవ్ ‡‘నీకొలాయితులు’ మెలసచ కమొ దూర్ కెరసు. ఆఁవ్ కి ఎదగ్రె నెసిత కమొ
తూమ్ కి నెసితసు.
‡ 1:13 1:13దానియేలు 7:13, 14. § 1:13 1:13యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్ దసొ దిగిల్పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పటక్ ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జలొ కేన్ జవుస్మానుస్ గలన బందనతయెదె. ఇనెన్,యేసుక ‘జోముకిక్మ్జలొపూజరి’
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 2:2 దొనిన్చి
తినిన్ నంబరుల్ అదయ్యల్ తె ‘సతుత్ సంగుమ్ లుచ దూతల్ క’మెన ఎకెక్క్ కబురుల్ జోవయింక రెగడ్ అసెస్. ఎతిక్ సంగుమ్ చొదూతక ఏక్ కబుర్.
గీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్ లిసి’ మెలి పుసత్కుమ్ తె ఈంజేఁవ్ 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 జలిసి మెన రెగడ్ అసుస్మ్. దొనిన్చి తినిన్ నంబరుల్
అదయ్యల్ మొతుత్ మ్ తె ఈంజ సొసుట్ మ్ కెర అసుస్మ్. ‡ 2:6 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్ సికడిల్సి; మెలె, బొమమ్ల్ క దిలిసి కతిసిచి లంజె
కమొతె బెదితిసి; జేఁవ్ నీకొలాయితులు సికడల్. 2:14, 15 దెక.
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7“జలె,సంగుమ్ ల్ క §దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్సంగితయ్గే, కంగొడ్ తిలొసొసూన్ తు.
కోఅంచిపరిచచ్తెజీనులగే,దేముడుచిపరలోకుమ్ చితోఁటతెతిలిజీవ్దెతిరూక్ చపండుల్ కంక దెయిందె.

సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
8 “పడొత్ సుమ్రన్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“తొలితొతిలొ,ఆకర్ క తిలొమొరఅనెన్ జీవ్ జలొసొతుమ్ క సంగిలిస్ కిచొచ్మెలె, 9తుమ్సేడత్ అలల్ర్,

తుమ్ బీద తిలిసి ఆఁవ్ జాని. బీద జలె కి, ఆతమ్క సొమాస్రుమ్ జా అసుస్స్. పడొత్ ‘యూదుల్ ఆమ్’
మెననసతిత్మ్ చయూదుల్నెంజిలస;సయ్ తాన్ చిసంగుమ్ తెబెదితసజేఁవ్;జలె,తుమ్ కదూసుప కెరిసి
ఆఁవ్ జాని. 10తుమ్ అపెప్ సేడుక తిల అలల్ర్ చి రిసొ తుమ్ బియఁ నాయ్. ఈందె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్
పరిచచ్ జతి రితి, సయ్ తాన్జోక జేల్ తె గలెదె, చి దెసుస్ పొదుల్ క అలల్ర్ తెన్ తసెత్. మొరుక జలెకి తుమ్
నిదానుమ్తా, 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, 13 తుమ్ జితిసి కేనె గే జాని.

కేనెమెలె, సయ్ తాన్ చి సింగాసనుమ్తిలిస్ తెయి. అంచినావ్ 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 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 దుకుమ్జా,జాతపుప్ల్ముల. నెంజిలె, బే బేగి తుమ్ తెజా కెర, అంచి చోండి
తెంతొబార్ జలి †కండా తెన్ జేఁవ్మానుస్ల్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెరిందె.

17 “సంగుమ్ ల్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ సంగితయ్ గే, కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు.
ఈంజలోకుమ్సికడిత్స్ చిఉపిప్రి కో జీనుల గే, లుంకిల్ రితి తిలి పరలోకుమ్తెంతొఆఁవ్ సువితి ‘మనాన్’
మెలి అనిన్మ్ జోక దెయిందె, చి అనెన్ కిచొచ్ దెయిందె మెలె, జోక ఎకెక్కల్క చొకిక్ల పతల్ దెయిందె. జోతె
ఎతిక్మానుస్క జోచి పతె, జోక నొవి నావ్ రెగడ్ దెయిందె. కేన్ నావ్ కకక్ దెయిందె గే, ఎకిక్ జోకయ్సొంత
ఎరెక్ జయెదె, గని అనెన్ కకక్య్నాయ్.

తుయతెత్ర పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
18 “పడొత్ తుయతెత్ర పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసిమెన రెగుడు.
“ఆగిలగితరితఅంకివొతిలొ,దగదగాలన్మెరుస్పజతికంచుడీసత్ రితచటొట్ తిలొ,దేముడుచొపుతుత్ 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
ఇండితిసిఆఁవ్జాని. 20గని తుమ్ చి రిసొఅంక కిచొచ్బాద, కిచొచ్ తీరుప్ సంగుక అసెస్మెలె, ‘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,
§ 2:7 2:7మెలె, దేముడు అబొబ్స్ చియేసుచి ఆతమ్. * 2:14 2:14 సంకాయ్కాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16. † 2:16
2:16 ‘యేసుచి చోండి దెరిల్ కడుగ్ మ్’మెలె,జోతీరుప్ కెరి కోడు. ఎబీయుల్ 4:12.
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జా సికడత్య్. 21 జాక ‘తపుప్ ఒపప్న పెటిట్ దుకుమ్ జా, జా పాపుమ్ ములుస్’ మెన అగెగ్య్ తెంతొ
జాక అవ్ కాసుమ్ దా అసిస్, గని జాచి లంజెచి రిసొ విసారుమ్ కి జయె నాయ్. 22ఈందె, జాక జబుబ్
తెదయిందె, చిజాచి తెన్ లంజె జతస ఎతిక్జిన్ క గొపప్ అలల్ర్ సేడయిందె. జాచ కమొ,జా కెరిల్స్ చి రిసొ,
జాచిదుకుమ్జానేములిలెగిన, 23పడొత్ ,జాచబోదల్జలజాచకోడు సూనల్సకమొరున్ లయడిందె. దసిస్
సిచచ్ కెరెల్, ఎతిక్ సంగుమ్ చ కిచొచ్ చినుల మెలె, ఎతిక్మానుస్చి బుదిద్ , ఎతిక్మానుస్చి పెటిట్ తిలిసి ఆఁవ్
దెకితిసి సికుల, చి తుమ్ తె ఎతిక్మానుస్చ 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 ’మెనజేఁవ్ సగుమ్ జిన్ సికయ్ తిసికో సికుస్నాయ్. తుమ్ కయ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,తుమ్ క కిచొచ్
వేర జాడు వయడుక నెసి. 25 గని ఆఁవ్ అనెన్ జెతె ఎదక తుమ్ క తిలి పేమ నిదానుమ్, ఆఁవ్ తుమ్ క
దిలి కిచొచ్ ఆసిత్ జలెకి డిటుట్ మ్ దెరన. 26కో జీన ఆకర్ ఎద అంచ కమొ నిదానుమ్ ఇండుల గే, అంక నేనల్
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి జోవయింక అదికారుమ్ దెయిందె. 27జో నిదానుమ్ తిలస గొవుడుచి ఇనుముడండొ
దెరనిల్ రితి గేడివొ పుటట్య్ లి రితి కెర, అంక నేనల్సచి సెకి పాడ్ కెరిల్ రితి కెర, జోవయింక ఏలుప కెరుల.
దేముడు అబొబ్ కీసి అంకయ్ అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్ జో నిదానుమ్ తిలసకయ్ ఆఁవ్ అదికారుమ్
దెయిందె, 28చిముకిక్మ్ జలి పెందలెచి ఒగగ్ర్ ఉజిడి దిలి ‡సుకొక్ జోక దెయిందె.

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

3
సారీద్స్ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్

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

ఆఁవ్జాని. తుమ్ క ‘జివివ్ అసిత్’మెనమానుస్ల్ ఉచరతి, గని తుమ్మొరయ్అసుస్స్. 2తుమ్ చెదొద్య్
జా, చి మొరిల్ రితి నే మొర ఇదిలిదిల్ సేఁసిలితె డిటుట్ మ్ కెరన. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ కమొ ‘అంక
దేముడుచిమొకెమ్పూరి 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 తెతుమ్ తె,జోవయించపాలల్మురిక్ నే కెరనల్స సగుమ్ జిన్అపెప్క కి అసిత్. జేఁవ్,
జలె, అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె బెదుక జేఁవ్ విలువ మెలి రితి ఆఁవ్ దెకితసి, చిచొకిక్లపాలల్ గలన
అంచితెన్ఇండుల. 5కోదసిస్జీనులగే,దసిస్జోకచొకిక్లపాలల్దెయిందె,చిగలనుల,చిపరలోకుమ్ తె
బెదితసచ నవొవ్ ఆఁవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె జోచి నావ్ ఆఁవ్ పుంచి నాయ్. అంచొ అబొబ్ జలొ దేముడుచి
మొకెమ్ కి జోచ దూతల్ చిమొకెమ్ కి ‘జోచినావ్ అసెస్’మెన ఒపప్న్ దె.

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

పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
7 “పిలదెలిప్య పటున్మ్ చ సంగుమ్ చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు. పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొ, సతిత్మ్

తిలొ,దావీదురానొచితాలల్దెరితొ,జోఉగిడెల్ కో డంకుక నెతిరి,జోడంకిలెకోఉగుడుక నెతిరి,జోతుమ్ క
సంగిలిస్ కిచొచ్ మెలె, 8తుమ్ 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, చిఅంచినావ్ చిమరియాద్ కడిల్ రితి కెరుస్ నాయ్. 9ఈందె, ‘యూదుల్
అమ్’ మెన అబదుద్ మ్ క సంగిత, నిజుమ్ చయూదుల్ నెంజిల, సయ్ తాన్ చి సంగుమ్ తె బెదితసక కిచొచ్

‡ 2:28 2:28 డీసయ్ లిసి 22:16 దెక. * 3:1 3:1 1:4 చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 3:1 3:1 1:20చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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కెరిందెమెలె, తుమ్ చి చటెట్ జేఁవ్ సెరున్ సేడిత్ రితి జరుగ్ కెరిందె, చి తుమ్ క ఆఁవ్ పేమఅసిస్మెన జేఁవ్జానిల్
రితి కెరిందె.

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

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

లవొదికయ పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక చి ఉతుమ్
14 “లవొదికయ పటున్మ్ చొ సంగుమ్ చొ దూతక 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 ఉసుమ్మెనుక నెంజె, సీడొమెనుక నెంజె, గనిదొనిన్చి నెడిమితా, ‘చెంగిల్అసుస్మ్’మెనదసేస్
తతత్సుచి రిసొ తుమ్ క అంచి చోండి తెంతొ తుంక గెలిందె. 17 కిచొచ్క మెలె, ‘సొమాస్రుమ్ జా అసుస్మ్,
చెంగిల్జాఅసుస్మ్,చిఅమ్ క కిచొచ్ కొతుక్నాయ్’మెనతుమ్ఉచరనెల్కి,ఆతమ్క దెకిలె,తుమ్బాదతెన్,
నిసాక్రుమ్జా, బీదజా, గుడిడ్ జా, డుమ్ డయ్జాఅసుస్స్ మెన నేనుస్.

18 “జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసి మెలె, తుమ్ సొమాస్రుమ్ జతి రితి, అంచి ఆగితె
డయ పూరి చెంగిల్ కెరిల్ బఙరి గెనన. తుమ్ డుమ్ డయ్ తతిసి నే డీసిత్ రితి గలనుక మెన ఆఁవ్ దెత
చొకిక్ల పాలల్ గెనన, చి తుమ్ చ అంకివొ చెంగిల్ జా డీసిత్ రితి, కాటిక అంచితె గెనన. 19ఆఁవ్ కకక్ పేమ
అసిస్ గే, జోచి తపుప్ల్ చి రుజుజ్ దెకవ, ‘సమయుమ్ తెనిన్ బుదిద్ జతు’ మెనయ్ సిచచ్ దెతసి. జాకయ్,
చెంగిల్ జంక ఆసజా, తుమ్ చ తపుప్ల్ ఒపప్న, పెటిట్ దుకుమ్జా,జాతపుప్ల్ముల. 20ఈందె, తుమ్ చి
కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొ ఆఁవ్ టీఁవొజ పెటత్సి. తుమ్ తె కో అంచి అవాడ్ సూన కెవిడ్ ఉగుడుల గే, జోచి తెడి జా పెస
జెయిందె, చిజోతెన్ అనిన్మ్ కయిందె, చిజోఅంచి తెన్ అనిన్మ్ కయెదె. 21కో జీనుల గే, ఆఁవ్ కీసి జీన
కెర అంచొఅబొబ్ జలొదేముడుచి సింగాసనుమ్ తెజోతెన్బెదవెసఅసిస్ గే, దసిస్, జేఁవ్ అంచితెన్అంచి
సింగాసనుమ్ తె వెసుక మెన, వరుమ్ దెయిందె.

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

4
పరలోకుమ్ తె సిఙాసనుమ్

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

4జాసింగాసనుమ్ చిసుటుట్ నంతఅనెన్విసెస్క్చెతత్ర్సిఙాసనల్తిల,చిజేఁవ్సిఙాసనల్ఎకెక్క్ తెవిసెస్క్
చెతత్ర్ జిన్చొకిక్లపాలల్ గలనల్,బోడిబఙర్ చ కిరీటల్ గలనల్, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ వెసఅసిత్.

‡ 3:14 3:14మెలె, సతిత్మ్ కెరొ, నిజుమ్తిలొ, ఎతిక్ జరుగ్ కెరొసొ. * 4:1 4:1 1:10 దెక
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5జా సిఙాసనుమ్ తెంతొ బిజిలిమొలిక్తయ్, చి అవాడుల్ చి ఉరుమ్ల్ చి అవాడ్ జెతయ్. సింగాసనుమ్ చి
పురెతొ వతిత్వొచ సతుత్ దివొవ్ లగితతి. జేఁవ్ దివొవ్ దేముడుచి †సతుత్ ఆతమ్ల్.

6పడొత్ సిఙాసనుమ్ చిపురెతొగాజుచి రితిటేంటచి సముదుమ్తిలి. 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. 7తొలితొచొజీవు కీసొచొమెలె, సింవుమ్ చొరితొ. అనెన్క్ జీవువసొస్ పిలల్చొ రితొ,అనెన్క్
జీవుకమానుస్చిమొకొమ్చి,అనెన్క్ జీవుఉడిడ్తొ గిదుద్ చొ రితొ డీసిలన్. 8జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ ఎతిక్క, ఏక్
ఏక్ జీవుక సొవు రెపప్ల్ తిల, అనెన్, ఉపిప్రి కి, జోవయించి రెపప్ల్ తెడి కి బెరు అంకివొ తిల, చి రాతి
మెదెద్నె కిచొచ్ గనుమ్ గాయుక ములిత్ నాయ్మెలె,
“ఎతిక్చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు,
అగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తంక తిలొసొ,
ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ, ఎతిక్ సుదిద్ తిలొసొ!”
మెన గాయితె తతత్తి. 9 పడొత్ , సింగాసనుమ్ తె వెసిలొ కెఁయఁక తెఁయఁక 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 చిపురెతొజోవయించ కిరీటల్ తిఁయదా గనుమ్ గాయితతి.
11 “తుయిఅమ్ చొ పబు, అమ్ చొ దేముడు విలువతిలొసొ
గవురుమ్,మరియాద, అదికారుమ్ తుక కలుగు జంక.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్క కి తూయి జెరుమ్య్ లది, చి
ఇసి జరుగ్ జంక తుచి ఇసుట్ మ్ జా, జేఁవ్ క జెరమ్య్ లది.”
మెనగాయితె తతత్తి.

5
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్మెండపిలల్ సదు కెరిల్సి

1పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,సిఙాసనుమ్ తెవెసతిలొసొచొఉజిల్అతిత్ సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్దెకిలయ్.
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 డీసెనాయ్చి రిసొ, 4ఆఁవ్ ఏడ గెలయ్;జాసుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ ఉగుడుక కి ఒతత్ తిలిసి దెకుక కి
కో తగుప జలొసొ డీసె నాయ్చి రిసొ. 5తెదొడి, ఒతత్చ వెలెల్లమానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ అంక, “ఏడు నాయ్.
ఈందె,యూదాపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొవెలొల్ సింవుమ్జలొరితొసొ,దావీదుచిసెకుమ్ తెచిచేరుతె
బార్ జలొసొ, జీన అసెస్, చి సుటుట్ ప కెరిల్ జాపుసత్కుమ్ ఉగుడుక, చి జేఁవ్ సతుత్ ముదల్ కడుక జో తగుప
జా తిలొసొ”మెన సంగిలన్.

6 తెదొడి, జా సింగాసనుమ్ క చి జేఁవ్ *చెతత్ర్ జీవుల్ క చి జేఁవ్ విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి
నెడ్ మె ఏక్ †మెండపిలల్ టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్. కీసొ తిలొ మెలె, అరిప్తుమ్ క కండయ్ జలి రితి జా
తిలన్, చి జోక సతుత్ కొముమ్ల్ చి సతుత్ అంకివొ తిల. ఈంజేఁవ్ కిచొచ్ 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

† 4:5 4:5 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క ఈంజటాలి జతయ్. 1:4చి ఎటొట్ చి చి కొడొ దెక. * 5:6 5:6 4:6-8
దెక. † 5:6 5:6యోహాను 1:29, 36. ‡ 5:6 5:6 1:4చి ఎటొట్ చచి కొడొ దెక.
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సేడల్. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తె ఎతిక్ సుదల్ కిచొచ్ దెర తిలొ మెలె, ఎకెక్క్ వీనెల్, చి బఙర్ చ గినన్లు. జేఁవ్
గినన్ల్ తె కిచొచ్ తిలి మెలె, బెరు దూపుమ్ తిలి. జా దూపుమ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, పబుచ సొంత జల
మానుస్ల్ చపారద్నల్. 9తెదొడి జేఁవ్ ఏక్ నొవి గనుమ్ గాయిల.
“ఈంజ సుటుట్ ప జలి జాపుసత్కుమ్ నఙ, జేఁవ్ చిముద కడుక తూయితగుప జలొసొ!
కిచొచ్క మెలె, తూయిఅరిప్తుమ్జామొర,
దేముడుచ జా గెతు మెన
తుచి సూఁయి జలిలొఁయి తెన్మానుస్ల్ క అనెన్ గెననల్ది.
జేఁవ్మానుస్ల్ క ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొ,
ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొ గెనన,జోవయింక
10 ‘అమ్ చొ దేముడుచి రాజిమ్ తెచ రానల్ జేఁవ్ జా
జోవయించపూజరుల్ జతు’మెన, జరుగ్ కెర అసిస్సి,
చి బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఏలుప కెరుల.”
మెన గనుమ్ గాయిల.

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

6
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చ సతుత్ ముదల్

1 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, మెండపిలల్ జేఁవ్ సతుత్ ముదల్ తె తొలితొ చి కడల్న్, చి జేఁవ్ *చెతత్ర్
జీవుల్ తె ఎకిక్లొ, ఉరుమ్ల్ చి రితి అవాడ్ కెరన “ఇనెన్ జే!” మెలన్. 2 ఆఁవ్ దెకిలె, ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ
డీసిలి, చిజా గోడొతె వెగిలొసొక దూన్ తిలి, చిజోక ఏక్ కిరీటుమ్ †దిల, చిబార్జా,యుదుద్ మ్ కెర జీన,
ఒండి జీనుక మెన గెలొ.

3 జలె, మెండపిలల్ దొనిన్చి ముద కడిత్కయ్, కిచొచ్ సూనల్య్ మెలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ జీవుల్ తె అనెన్క్ జీవు
“ఇనెన్ జే!” మెన కేక్ గలన్, చి 4అనెన్క్ 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.

§ 5:14 5:14 ఎబీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల. * 6:1 6:1 4:6-8 దెక. † 6:2 6:2జా కిరీటుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు సొంత జో గోడొతె వెగిలొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు కచితుమ్ సెలవ్దాతిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతినాయ్. ఈంజేఁవ్ కమొఎతిక్జొయియ్ జరుగ్ కెరయ్, గెద. ‡ 6:4
6:4 కో దిల గే నేనుమ్.



పకటన 6:5 457 పకటన 7:2

5 జలె మెండపిలల్ తినిన్చి ముద కడిత్కయ్, తినిన్చొ జీవు “ఇనెన్ జే!” మెన కేక్ గలిసి సూనల్య్. ఆఁవ్
దెకిలె,ఆదె! నీడొగోడొ,చిజాతెవెగిలొసొచిఅతిత్ తకిక్డిఅసెస్. 6అనెన్,జేఁవ్చెతత్ర్జీవుల్ చినెడ్ మెతెంతొ
ఏక్ అవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్మెలె, “ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క ఎకిక్ పాతెక్ గోదుమ్, చి
ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క తిని పొరిన్ §బారిల్ దాన్ దొరుక్ జయెదె. గని తేలుక చి దాచ రసుస్మ్ క
గార్ కెరుక నాయ్!” మెనజాఅవాడ్ కేక్ గలన్.

7మెండపిలల్ చెతత్ర్ చి ముద కడిత్కయ్, “ఇనెన్ జే!” మెన చెతత్ర్ చొ జీవు కేక్ గలిలిసి సూనల్య్. 8అనెన్
దెకిలయ్, చి ఆదె! కిచొచ్ రంగుగె సంగుక నే బెదిలిసి రితొ ఏక్ గోడొ. జాతె వెసిలొసొచినావ్, ‘మొరున్’, చి
మొరల్స్ క రకితి లోకుమ్ జోచి పటిట్ గెతయ్. అనెన్, ‘మొరున్’ మెలొసొక చిమొరల్స రకితి లోకుమ్ క కిచొచ్
సెలవ్ తిలిమెలె,యుదుద్ మ్వాట్, కకురివాట్, జబుబ్ల్వాట్చిడొంగెచ జంతువుల్ గెతివాట్మానుస్ల్ క
మారి సెలవ్ తిలి. ఒండిలోకుమ్ క చెతత్ర్ వాటల్ తిలె, జేఁవ్ చెతత్ర్ వాటల్ తె ఏక్ వాటతెమానుస్ల్ క దసిస్
మారుక సెలవ్ జా తిలి.

9మెండపిలల్ పాఁచ్ చి ముద కడిత్కయ్, పరలోకుమ్ తెచి బలి దెతి టాన్ చి తెడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె,
విరోదుమ్మానుస్ల్మారల్సచ జీవుల్ క దెకిలయ్. దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ జేఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ, చి
యేసుచి రిసొ జేఁవ్ సాచి సంగిలి రిసొ, జేఁవ్ విరోదుమ్మానుస్ల్ జోవయింకమార తిల. 10 జేఁవ్ దసిస్
మొరల్సచజీవుల్గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్మెన కేక్ గలమెలె, “ఎతిక్చిఉపిప్రిఅదికారుమ్తిలొపబువ,
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. 11తెదొడిజోవయింతె ఎతిక్మానుస్ల్ క చొకిక్లొ
పాలల్ *దా, కిచొచ్ మెల మెలె, “అనెన్ ఇదిల్ రక. మానుస్ల్ తుమ్ కయ్ కీసి మారల్ గే, దసిస్, తుమ్ చ
బావుడుల్ జత పబుచ అనెన్ సేవ కెరసకమారుల. జేఁవ్ దసిస్మొరస ఎతిక్జిన్ చి లెకక్ బెరె ఎదక రక, చి
తుమ్ క,జోవయింకమారల్సక సిచచ్ దెయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

12మెండపిలల్ సొవువ్చి ముద కడిత్కయ్, ఆదె! వెలిల్ బూకంపుమ్ జలి. పడొత్ పొదుద్ నీడిచి కంట నీడి జా
గెలి, చి ఒండి జోను లొఁయి రంగు జా గెలి. 13ఆగాసుమ్ 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
జోవయించటానుల్ తెంతొ ఎతిక్ డొంగల్, ఎతిక్ డిబబ్ ఒతత్ తెంతొ గెలి.

15 తెదొడి బూలోకుమ్ చ రానలు, ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, జమానుల్ చ అదికారుల్, సొమాస్రుల్ ,
బలుమ్ సెకిచ మానుస్ల్, ఎతిక్ మానుస్, గొతిమానుస్ జలెకి, గొతి నెంజిలస జలెకి, డొంగెచ పరొతె,
రంగిన్ బొరల్ తె లుంక తవుల. 16 జేఁవ్ డొంగల్, జేఁవ్ రంగిన్ పతల్ క కిచొచ్ మెన కేకుల్ గలిల మెలె,
“సింగాసనుమ్ తెవెసిలొసొఅమ్ కనేదెకిత్రితి,అమ్ చిఉపిప్రిసేడ. మెండపిలల్చికోపుమ్ చిసిచచ్అమ్ క
నే లయితి రితి అమ్ క లుంకడ. 17జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి వెలిల్ దీసి జా అసెస్, చి జా సిచచ్చి సెకిక అమ్
టీఁవ్ క నెతుమ్”మెన కేక్ గల సంగిల.

7
దేముడుచ సేవ కెరసక తోడు తతిముద

1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్ పకక్లె చెతత్ర్ దూతల్ టీఁవొజ తా, చెతత్ర్
దికుక్ల్ చివాదుదెర, కేన్వాదుబుఁయెయ్ కిసముదుమ్ తెకి, కేన్రూక్ తెకినేవీరిరితిఅడుడ్ కెరతి. 2తెదొడి,
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
§ 6:6 6:6ఈంజ దేసిమి కీసి ముకిక్మ్ క చింబొ కవుల గే, జా దేసిమ్ చ ముకిక్మ్ క గోదుమ్ క కెరిల్ పోడియొ గేపోడియొ గే రంద దసచక
అనిన్మ్ కెరుల. గని కారు తిలె, ఎతిక్ కరీది జా గెలె, ఈంజ దేసిమి కీసి తందుడ్ చి కంట డేరొ తొకిక్ కరీద్ జయెదె, చి చింబొ నెంజిలె కులర్

కవుల గే, దసిస్ జా దేసిమి గారు తిలె, బారిల్ దాన్ క అనిన్మ్ రందుల; గెనుక సవుక ఒతత్చి రిసొ. * 6:11 6:11పాలల్ కో దిల గే, కో
‘రక’ మెల గే నేనుమ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జరుగ్ కెరవ తయెదె మెన జానుమ్. † 6:13 6:13 అంజూరుమ్ పండుల్
బొడడ్ పండుల్ చ రిత కాయల్ జవుల.
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తిలజేఁవ్చెతత్ర్ దికుక్ల్ చివాదు దెరచెతత్ర్ దూతల్ క, 3“అమ్ చొదేముడుచసేవ కెరసఎతిక్జిన్ చనిరెడ్లె
జోచిముద గలెత్ ఎదక, బుఁయిక, సముదుమ్ క, రుకాలె కిచొచ్ అలల్ర్ కెర నాయ్!” మెన కేక్ గలొల్ .

4పడొత్ ,జీవ్తిలొజీవ్దెతొదేముడుచిముదజోవయించనిరడ్లె గలంతస కెతిత్జిన్ జవుల గే, సూనల్య్.
కెతిత్జిన్మెలె,పుంజెక్దొనిన్విసొచెతత్ర్వెయిల్ జిన్జోచిముదగలంతసజవుల. కేనె కేనెచమెలె,అమ్ చ
*ఇసాయేలులుచ ఎతిక్ సెకుమ్ లుతె బెదిలస. 5యూదాచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, రూబేనుచి
సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, గాదుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, 6 ఆసేరు సెకుమ్ తె బార వెయిల్
జిన్ క, నపాత్ లిచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, మనసేస్చి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, 7 సిమోయ్నుచి
సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, లేవీచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, ఇసాస్కారు సెకుమ్ తె బార వెయిల్
జిన్ క, 8 జెబులూనుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, యోసేపుచి సెకుమ్ తె బార వెయిల్ జిన్ క, చి
బెనాయ్మీను చి సెకుమ్ తెబార వెయిల్ జిన్ క జో జోచిముద గల తయెదె.

పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ సంగిలిసి
9 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ దెకితె తిలె, ఆదె! కేన్మానుస్ లెకక్ కెరుక నెతిరి జనాబ్ ఒతత్ తిల. ఎతిక్ రాజిమ్

తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ బాసల్ తెంతొచ జాతా, సింగాసనుమ్ చి పురెతొ,
చి మెండపిలల్చి పురెతొ టీఁవొజ తా, చొకిక్ల పాలల్ గలన అసిత్, చి జోవయించ అతిత్లె కజురుమ్ రూక్ చ
మటట్ల్ దెరన తా, 10 గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన, “మానుస్చి రచచ్న దేముడుతెయి చిమెండ పిలల్తెయి అసెస్!”
మెన కేక్ గలల్.

11 అనెన్, సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత, విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి సుటుట్ నంత, †చెతత్ర్
జీవుల్ చి సుటుట్ నంత దూతల్ ఎతిక్ టీఁవొజతా,జోచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ కిచొచ్ మెన సంగ దేముడుక జొకరల్
మెలె,
12 “ఆమేన్!‡
మానుస్ల్ జోచి గవురుమ్ గాయితిసి, గవురుమ్,గాయ్నుమ్,
జోచి దయచి రిసొ,మానుస్ల్ జోచి సరద్ సంగితిసి,
మరియాద దెకితిసి, సెకి అనెన్ అదికారుమ్ ఎతిక్
అమ్ చొ దేముడుక కలుగు జవుస్
కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ జోక తవుస్!
ఆమేన్!”
మెన కేక్ గలల్.

ఒగగ్ర్ బాదల్ తె పబుచయ్ జలమానుస్ల్ జీనిల్సి
13 తెదొడి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ అంక పుసిలన్. “ఈంజేఁవ్ చొకిక్ల పాలల్ గలన తిలస కొనస్?

కేనె తెంతొజాఅసిత్?” 14జాకయ్ కిచొచ్ మెలయ్మెలె, “బాబు, తుయిజానిస్”మెలయ్, చి జేఁవ్, “ఒగగ్ర్
అలల్ర్ జంక తిలి జా వెలిల్ బాదతె తెంతొ జీన అయ్ లస. ఈంజేఁవ్, మెండపిలల్చి లొఁయితె జోవయించ
పాలల్ కేడన చొకు కెరస అసిత్. 15జాకయ్,
జేఁవ్ దేముడుచి సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్ అసిత్, చి
రాతిమెదెద్నె జోచి దేవులుమ్ తెజోచి సేవ కెరె తతత్తి.
అనెన్, సింగాసనుమ్ తె వెసిలొసొజోవయింక జోతె రక రక,
జేఁవ్ కిచొచ్ అలల్ర్ నే జతి రితి జోచి నీడతె డంకెదె,
16జోవయింక అపెప్ తెంతొ కెఁయఁక కి చూ కెరె నాయ్. తాన్ కెరె నాయ్.
ఒపప్డ్ క సుకా గెతి నాయ్, కేనెచి ఒగగ్ర్ తాత్ లయెనాయ్.
17 కిచొచ్క మెలె, సింగాసనుమ్ చి నెడిమి తెంతొ

* 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 లెకక్పూరిజలిసి’;టాలిజతయ్. † 7:11 7:11 4:6-8. ‡ 7:12 7:12 ఎబీబాసతెన్ ‘ఆమేన్’
మెనుల.
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మెండపిలల్ జోవయింక గొవుడు జా రకెదె,
చి జీవ్ దెతపానివొ దెకవ పియడెదె.
అనెన్,జోవయించ అంకివొతె ఆఁసునొపూరిపుంచ గెలెదె.”
మెనజో వెలొల్ మానుస్ సంగిలన్.

8
సుటుట్ ప కెరిల్ పుసత్కుమ్ చి ఆకర్ చిముదమెండపిలల్ కడిల్సి

1మెండపిలల్ సతుత్ చి ముద కడిత్కయ్, రమారమి అర గంట ఎద పరలోకుమ్ తె కిచొచ్ అవాడ్ నాయ్.
2పడొత్ , దేముడుచిమొకెమ్ టీఁవొజ తిల సతుత్ దూతల్ క దెకిలయ్. జోవయింక ఎకెక్క్ నపిప్ర్ మూరివొ *దిల.

3తెదొడి అనెన్కొల్ దూత జా కెర, బఙర్ చి గినన్ దెరన బలి దెతిటాన్ చిపురె టీఁవొ జలన్. చి ‘పబుచయ్
జలమానుస్ల్ చ పారద్నల్ తెన్ బెదుస్’ మెన, సింగాసనుమ్ చి పురెతొచి బలి దెతి టాన్ చి జేఁవ్ చి దుమొమ్
ఉడిడ్తి రిసొ జో దూత డయిక మెన, జోక ఒగగ్ర్ దూపుమ్ †దిల. 4 చి దేముడుచి మొకెమ్ పాఁవితి రితి,
జోవయించయ్ జలమానుస్ల్ చపారద్నల్ తెన్ జా దూపుమ్ చి దుమొమ్ బెద, జో దూతచి అతిత్ తెంతొ ఉడడ్
దేముడుచిమొకెమ్ గెలి.

5తెదొడి జో దూత జా దూపుమ్ డయితి గినన్ దెరన, బలి దెతిటాన్ 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.

7తొలితొచొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్ తెదొడి బార్ జలి మెలె, లొఁయి తెన్ కలొయ్ జలి
కరపతల్ చి ఆగి సేడ, బుఁయెయ్ సూఁయి జలి, చి ఒండి బూలోకుమ్ తెచి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట పూరి
డడడ్ గెలి, చి రూక్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటపూరి డడడ్ గెల, చి చివవ్ర్ ఎతిక్ డడడ్ గెలి.

8 తెదొడి దొనిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి వెలిల్ డొంగు జతి రితిసి, ఆగిక డడడ్ కెర,
సముదుమ్ తె గలి జలి. 9 అనెన్, ఒండి సముదుమ్ చి తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట లొఁయి జాఁ గెలి.
సముదుమ్ తెచి జీవుల్ చ తినిన్ వాటల్ క ఏక్ వాటమొర గెల, చి ఓడల్మొతుత్ మ్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్
వాటనాసెనుమ్జాఁ గెల.

10తెదొడి తినిన్చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి పరలోకుమ్ తెంతొ వెలొల్ సుకొక్ సేడ, వతిత్చి
దీవులగిలి రితిజా, ఒండి బూలోకుమ్ చ గడొడ్చ తినిన్వాటల్ తెఏక్వాట గడొడ్ తె చిఊటల్ తెసేడల్న్. 11జో
సుకొక్చినావ్ ‘‡కోడు వాసెన’, చి ఒండి బూలోకుమ్ చపానివొక తినిన్ వాటల్ తె ఏక్వాట కోడ్జా గెల. జా
కోడు తిలొపాని పిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్మొర గెల.

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

13తెదొడిఆఁవ్అనెన్ దెకిలయ్,చి కిచొచ్ సూనల్య్మెలె,పొదుద్ ఆగాసుమ్ చిమదెనెఏక్ ఏక్ గిదుద్ ఉడిడ్తె
తా గటిట్ఙ ఒరస్ దా కిచొచ్మెన ఒరిస్తె తిలిమెలె, “అయొయ్! అయొయ్! అయొయ్! అనెన్క్ తినిన్ దూతల్ వరస్
తెన్ జోవయించ నపిప్ర్ మూరివొ అపెప్ పుఙుక తిలిస్ క బూలోకుమ్ తె జితస ఎతిక్జిన్ క కెదిద్ కసుట్ మ్ కెదిద్
నసుట్ మ్!” మెన సంగ గిదుద్ ఉడిడ్తె తిలన్.

* 8:2 8:2 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు దిలన్ గే,మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే, కచిగె అతిత్ జోవయింక దొవడల్ గే, గని జేఁవ్ నపిప్రుల్
జోవయింక తంక కచితుమ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్జా తయెదె. † 8:3 8:3 కో దిల గే నేనుమ్. ‡ 8:11 8:11
జా సుకొక్కమాచిపతిమెననావ్. 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 మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ
బూలోకుమ్ ఎద ఏక్ సుకొక్ సేడల్న్, చి జో సుకొక్ జతొసొక ఏక్ తాలుమ్ *దిల. మటుట్ నెంజిలి దిగిలి
గొయితెసేడిత్ వాట్ ఉగిడిత్ తాలుమ్. 2మటుట్ నెంజిలిజాగొయితెసేడిత్ వాట్ ఉగిడల్న్, తెదొడి వెలిల్ జా గొయి
తెంతొ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి రితిచి ఆగిచి దుమొమ్ బార్ జలన్, చి జా గొయితెంతొబార్ జతి దుమొమ్క పొదుద్
కి ఆగాసుమ్ కి గాందు డంకిలి రితిజాఅందర్ జల. 3పడొత్ ,జాదుమొమ్ తెంతొ చిటక్ల్ బూలోకుమ్ తెబార్
జా బెరల్, చి విసుస్మ్ కురుడ్ చి ఎదిలి సెకి జోవయింక †దిల. 4జోవయింక కిచొచ్ ఆడ దిలి మెలె, బుఁయెయ్చి
చివవ్ర్ గే కిచొచ్ మొకక్ల్ గే, కేన్ రూకుక గే పాడ్ కెరుక జయె నాయ్. గని, కేన్ మానుస్ల్ క దేముడుచి
ముద జోచి నిరెడ్ తయె నాయ్ గే, జోకయ్ సిచచ్ కెరుక. 5పాఁచ్ జొనొన్ ఎద జోవయింక సిచచ్చ నొపుప్ల్
కెరుక మెన జేఁవ్ చిటక్ల్ క సెలవ్ తిలి. గని కకక్ మారుక సెలవ్ నాయ్. జేఁవ్ నొపిప్ దెతిసి కీసిచి మెలె,
మానుస్క విసుస్మ్ కురుడ్ చపిప్ల్ లె కీసి నొపిప్ కెరెదె గే, తెదిద్ నొపిప్ జల. 6జా పొదులె కీసి తయెదె మెలె,
‘మొరున్ జెవుస్’మెనమానుస్ల్ కోర్ ప జవుల, గనిమొరుక నెతిరి. మొరుక ఆసయిజవుల, గనిమొరున్
జోవయింక కొంకడ ఉటట్ నిగెదె.

7డీసుక జలె, జేఁవ్ చిటక్ల్ కీస తిల మెలె, యుదుద్ మ్ క తెయార్ జల గోడల్ చ రిత తిల. జోవయించ
బోడిలెబఙర్ చకిరీటల్రితతిల. జోవయించమొకొమ్ లుమానుస్ల్ చమొకొమ్ లు రితతిల. 8జోవయించ
రోమల్తెర్ బోదల్ చిసెండిచి రితి,జోవయించదంతొసింవుమ్ లుచి దంతొ రితతిల. 9ఇనుము 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. 10జోవయించ తోకల్
కీసమెలె,విసుస్మ్ కురుడ్ చితోకల్ చిరితిబూసుల. జోవయించతోకల్ తెపాఁచ్జొనొన్ ఎదమానుస్ల్ కనొపిప్
దెతి సెకి తయెదె. 11జోవయించి ఉపిప్ర్ చొ రానొ కొనొస్ జయెదెమెలె, మటుట్ నెంజిలి గొయి రకితొ దూత.
ఎబీ బాస తెన్ జో దూతచి నావ్ ‘అబదొద్ ను’, చి జా నావ్ క అరుద్ మ్ ‘నాసెనుమ్ కెరొసొ’. గీకు బాస తెన్
జానావ్ ‘అపొలుల్ యోను’మెనుల. 12జాసిచచ్చి గండిమ్తొలితొచి. ఒతత్ తెంతొ దస సిచచ్ల్ అనెన్ దొనిన్
జరుగ్ జంక జయెదె.

సొవువ్చొ దూత జోవయించి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి
13తెదొడిసొవువ్చొ దూతజోచి నపిప్ర్ మూరిపుఙిలన్, చి దేముడుచిమొకెమ్చి బలి దెతి బఙార్టాన్ చ

చెతత్ర్ కొముమ్ల్తెంతొఏక్అవాడ్అయ్ లిసిసూనల్య్. 14జాఅవాడ్సొవువ్చినపిప్ర్ మూరిదెరితొఈంజొ
దూతక, “యూఫటీసు మెలి వెలిల్ గడెడ్ బంద తిల చెతత్ర్ దూతల్ క విడద్ల్ కెరు”మెనజాఅవాడ్ సంగిలన్.
15జాకయ్ జేఁవ్ చెతత్ర్ దూతల్ క బందిలిసి ఈంజొ దూత డీసిలన్. జేఁవ్ జయియ్ గడియ, జయియ్ దీసి,
జయియ్ జొనిన్, జయియ్ వెరిస్ విడద్ల్ జా ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ క తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాట జిన్ కమారి రిసొ
రకితి రితి తెయార్ జా తిల. 16 జేఁవ్ దూతల్ చి తెడి జా సిచచ్ జరుగ్ కెర గోడల్ తె వెగిల సయ్ నుయ్ములు
కెతిత్జిన్ జవులమెలె, విసెస్క్ కోటుల్ జీన,జాలెకక్ ఆఁవ్ సూనల్య్.

17జలె,జాడీసిల్సివన్తె జేఁవ్ సయ్ నుయ్మ్వెగిలగోడలు అంక కీస డీసిలమెలె,జోవయింతెవెగిలసక
గుండె ఆగి రంగు, నీలిమ్ రంగు చి ఎడిద్ రంగు బెదిల. ఎకెక్క్ డాలు జత రిత ఇనుముసొకక్ల్ గలన తిల,
చి జేఁవ్ గోడల్ చ బోడివొ కీస తిల మెలె, సింవుమ్ లుచ బోడివొ రిత డీసిల, చి జోవయించి చోండి తెంతొ
ఆగి, దుమొమ్, చి ఎడిద్ రితి దుమొమ్ బార్ జతె తిల. 18జోవయించి చోండి తెంతొ బార్ జతి ఆగి, దుమొమ్,
ఎడిద్ దుమొమ్ బార్ జతె తిలిస్ క ఒండి బూలోకుమ్ చ మానుస్ల్ చ తినిన్ వాటల్ తె ఏక్ వాటజిన్ మొరల్.
19 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ గోడలు అలల్ర్ కెరి సెకి కిచొచ్తె మెలె, జోవయించి చోండితె చి జోవయించ తోకల్ తె
* 9:1 9:1జాతాలల్ దేముడు సొంతజో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గేమెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే కచిగె అతిత్ జోవయింకదావడల్ గే, గని
జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్. † 9:3 9:3జాతాలల్ దేముడు
సొంత జో సుకొక్ జతొసొక దిలన్ గే మెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని జా జరుగ్ జంక ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు కచితుమ్ సెలవ్ దా తిలన్, నెంజిలె జరుగ్ జతి నాయ్.
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తిల. జోవయించ తోకల్ కీస మెలె, అయివొచ రిత జా బోడివొ తెన్ తవుల, చి జోవయించ తోకల్ కయ్
మానుస్ల్ క గాయిమ్ కెరుల.

20 జలె, జా డీసిలిస్ తె అనెన్ కిచొచ్ జలి మెలె, ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ నే మారల్ సేంసిల మానుస్ల్ కీసి జల
మెలె, జేఁవ్ కెర కమొక విసారుమ్ జతినాయ్,ములితినాయ్, చి బూతల్ క, చి బఙర్ క, వెండిక, కంచుక,
పతుత్ ర్ క,దారుకతెయార్కెరల్ బొమమ్ల్ కజొకరుకములితినాయ్. దసస్బొమమ్ల్దెకుక గేసూనుక గే ఇండుక
గే నెతిరెల్ కి. 21అనెన్, జేఁవ్మానుస్ల్ కెరల్ హతయ్లు, మెంగుర్ కమొమ్, లంజెకమొ, చోర్ కమొక, విసారుమ్
జతినాయ్,ములితినాయ్.

10
ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత

1 పడొత్ , ఒగగ్ర్ సతుత్ చొ అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెంక దెకిలయ్. జో మబుబ్ గలనిల్ రితి
జా, మబుబ్చి తెడి తా, జోచి బోడిచి ఉపిప్రి పచచ్న వయ్ డూరుమ్ రంగుచి దూని లగిల్ రితి జా, జోచి
మొకొమ్పొదుద్ చి రితిఉజిడితా,జోచచటొట్ ఆగి రిత తంబల్ రితతా. 2ఏక్ ఇదిలిస్పుసత్కుమ్జోచిఅతిత్
తిలి. అగెగ్ సుటుట్ ప జా తిలి, గని అపెప్ ఉగిడ్ జా అసెస్. జలె,జోచొఉజిల్చాటు సముదుమ్ తె తిఁయ, డెబి
చాటు బుఁయెయ్ తిఁయసుఁద, 3సింవుమ్ చిఅవాడ్ 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 సంగిలన్మెలె, “జేఁవ్ సతుత్ ఉరుమ్ల్ సంగితిసి గుటుట్ తతి రితి
కెరు, రెగుడ్ నాయ్”మెన ఆడ దిలన్.

5 తెదొడి సముదుమ్ తె బుఁయెయ్ టీఁవొజ, ఆఁవ్ దెకిలొ దూత జోచొ ఉజిల్ ఆతు పరలోకుమ్ పకక్
ఉకుక్ల. 6 “కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్ జితొ, పరలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్, బూలోకుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి
ఎతిక్, అనెన్ సముదుమ్ చి ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్ జెరుమ్న్ కెరొల్సొసాచి”మెన ఒటుట్ గలన, కిచొచ్ సాడుప కెరల్న్
మెలె, “సమయుమ్జాఅయ్ లి. అనెన్ వాయిద కెరుక నెంజె. 7 గని, సతుత్ దూతల్ తె ఆకర్ చొ దూతజోచి
నపిప్ర్ మూరి పుఙుక తిల దినాల్ క, దేముడు జోచ సేవ కెరస జల, జోచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ క సంగిలి
రితి,జోచి గుటుట్ తిలిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్”మెనజో దూత ఒటుట్ గలన సాడుప కెరల్న్.

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

11
దొగుల సాచుల్

1తెదొడి కటట్డిత్ ఏక్ డండొఅంక *దిల,చిఅంక కిచొచ్ ఆడఅయ్ లిమెలె, “ఉటట్ , దేముడుచి గుడిచిబలి
దెతి టాన్ చి ఒతత్ బకి కెరసక కటట్డ దెకు. 2 గని దేముడుచి గుడి ఒతత్ల్ తొచి బయ్ లెచి డరుడ్ క నే కటట్డతె
ములు. కిచొచ్కమెలె, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ చిఅతిత్ జాటాన్అపెప్చిమటుట్ క తంక సెలవ్ అసెస్. †దొనిన్

* 10:9 10:9యెహెజేక్లు 3:1-3. * 11:1 11:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దిలన్ గేమెండపిలల్ జలొయేసు దిలన్ గే అనెన్
కచిగె అతిత్ జోవయింక దావడల్ గే, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంజిలె, జోవయింక దొరుక్ జతి నాయ్. 3 నంబర్ కోడుక
దెకిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు, నెంజిలె మెండపిలల్ జలొ యేసు లటట్బ్ తయ్ మెన ఉచరుక జయెదె. గని గీకు బాస తెన్ ఈంజ
‘డీసయ్ లిసి’తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఆడ దిలొసొక ‘దూత’మెన. నంబర్ కోడుతె అసెస్. సగుమ్ తె దసిస్ సంగెనాయ్. † 11:2
11:2 దొనిన్ కి రమారమి తినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె.
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విసొస్ దొనిన్ జొనొన్ పూరి ఈంజ సుదిద్ జలి పటున్మ్ జేఁవ్ సుఁద గెల అలల్ర్ కెరుల. 3అనెన్, ‡బార పుంజొ
తినిన్ విసొస్ పొదులు అంచ దొగుల సాచులు §బసత్బటట్ల్ గలన అంచ కబురుల్ సాడుప కెరుక మెన సెకి
దెయిందె”మెన అంక ఆడ అయ్ లి.

4ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్ కొనస్ జవుల మెలె, బూలోకుమ్ ఏలుప కెరొ పబుచి మొకెమ్ టీఁవొజ తిల,
దొనిన్ ఒలీవ రూకుల్ చిదొనిన్ దీవుకంబల్,మెన *టాలిజయెదె. 5అనెన్,కోఇనెన్యింక కిచొచ్అలల్ర్ 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, ఇనెన్యింకమారెదె. 8పబుక సిలువతె టీఁవొ కెరమారిల్ వెలిల్
పటున్మ్ తె ఇనెన్యించ పీనుమ్ లు సేడ తవుల. జా పటున్మ్ క టాలిక §‘సొదొమ’ చి ‘ఐగుపు’ మెన
సంగుక జయెదె. 9తినిన్ నర పొదుల్పూరి ఎతిక్ పెజల్ తెంతొ, ఎతిక్ సెకుమ్ తెంతొ, ఎతిక్ బాస తెంతొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ తెంతొచ మానుస్ల్ ఇనెన్యించ పీనుమ్ లుక దెక దెక, ఇనెన్యింక మెసెన్ రోవుక సెలవ్ నే
దెతి. 10ఈంజేఁవ్ దొగుల సాచుల్ సంగ తిల కబురుల్ , ఈంజేఁవ్ కెరల్ కమొ బూలోకుమ్ తె జేఁవ్ జితసక
అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ; లాజ్ కెరయ్ లి రిసొ, బూలోకుమ్ తె జితస ఈంజేఁవ్ మొరిల్స్ చి రిసొ వెరి సరద్ జా, సరద్
కెరన,జోవయించి వెరి సరద్చి గురుక ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ బవుమానల్ దెతె తవుల.

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

14 సిచచ్ల్ చ గండిమ్ లు, కసుట్ మ్ లు ఇనెన్తెన్ దొనిన్ జా గెలి. మొతుత్ మ్ తినిన్ సిచచ్ల్ జతి రితి అనెన్క్
దసిస్ సిచచ్ కచితుమ్ జరుగ్ జంక అసెస్.

సతుత్ జిన్ దూతల్ తె ఆకర్ చొజోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలిసి
15 సతుత్ చొ దూత జోచి నపిప్ర్ మూరి పుఙిలన్, చి కిచొచ్ జలి మెలె, పరలోకుమ్ తె గటిట్ఙ అవాడ్ చ

అవాడుల్ కిచొచ్ మెల మెలె, “బూలోకుమ్ చి రాజిమ్ అమ్ చొ పబుచి చి జోచొ కీసుత్ పుతుత్ స్ చి రాజిమ్ జా
మారుస్ప జా అసెస్. కెఁయఁక తెఁయఁక జో ఏలుప కెరెదె”మెన సంగిల. 16తెదొడి దేముడుచి పురెతొజోచ
సిఙాసనల్ తె వెసిత విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్ దేముడుచిమొకెమ్ సెరున్ సేడ, జోక కిచొచ్ మెన బకి
కెరల్ మెలె,
17 “ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ ఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు పబువ,
తుయిఅపెప్ తతొసొ, అగెగ్ తెంతొ తిలొసొ,
తుయి తుచి సెకి అదికారుమ్ దెరన, ఏలుప కెరుక దెర అసిస్సి మెన,
తుక అమ్ చి సరద్ సంగితసుమ్.
‡ 11:3 11:3దొనిన్ కి రమారమితినిన్ నర వెరుస్ల్ జయెదె. § 11:3 11:3 కిచొచ్ గురు దెకవుకమెనయూదుల్ తెన్ బసత్బటట్ల్ గలవ

బులులమెలె,జోవయించిపెటిట్చిదుకుమ్దెకవుక. * 11:4 11:4జెకరాయ్ 4అదయ్యిమ్ తెఇసిటాలిఅసెస్. † 11:6 11:6ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర తిలన్. రానల్మొదొల్ పుసత్కుమ్ 17:1. ‡ 11:6 11:6మోసేపూరుగ్ మ్ చొ దసిస్ కెర తిలన్. నిరగ్మకాండుమ్
7:14-18. § 11:8 11:8సొదొమపటున్మ్ చమానుస్ల్ చిఐగుపుదేసిమ్ చమానుస్ల్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుక చిజోవయించ
మానుస్ల్ క పూరుగ్ మ్ విరోదుమ్ కెర తిల. దసిస్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్ యేసుక విరోదుమ్ కెర మారల్, చి ఈంజేఁవ్ సాచుల్ చ
పీనుమ్ లు ఒతత్య్ సేడల్.
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18తుక నేనల్ మానుస్ల్మొతుత్ మ్ తుచి ఉపిప్రి కోపుమ్ దెకయ్ ల,
గని తుచి కోపుమ్ తుయి దెకవ జోవయింక సిచచ్ కెరల్ది.
మొరల్సక పరిచచ్ కెర తుచ సేవ కెరస జల తుచ కబురుల్ సంగితసక
చి తుచ సొంత జల అనెన్మానుస్ల్ క, తుక బిత ఎతిక్జిన్ క,
జేఁవ్ బాల వెలొల్ జలె కి,జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక,
పడొత్ బూలోకుమ్ చక నాసెనుమ్ కెరసక నాసెనుమ్ కెరుక మెన,
సమయుమ్జాఅయ్ లి.”
మెనజో దేముడుచిమొకెమ్ ఒపప్నల్.

19తెదొడి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడిచి కెవిడ్ ఉగిడ్ జలి, చిజోచిజా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి
గదితెజోచి నే 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

1తెదొడిఆచారిమ్ చి వెలిల్ ఏక్ గురు ఆగాసుమ్ తె డీసిలన్. కిచొచ్మెలె,పాలుమ్మెలి రితిపొదుద్ గలనిల్
రితి జలి తేర్ బోద. జాచి చటెట్ జోను, జాచి బోడి *బార సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్. 2జా అంగి జా తిలి, చి
జాచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి నొపుప్ల్ క, లడెస్ జంక మెన, ఒరిస్తె తిలి. 3తెదొడి, ఆగాసుమ్ తె అనెన్క్ వెలిల్
గురు డీసిలి. ఆదె! వెలొల్ అయి రితొ ఆగి రితొ ఎరన జంతు. జోక సతుత్ బోడియొ చి దెసుస్ కొముమ్ల్, చి
జోచసతుత్ బోడివోతె †సతుత్ కిరీటల్తిల. 4జోచితోకతెన్ఆగాసుమ్ చసుకక్ల్మొతుత్ మ్ చతినిన్వాటల్ తె
ఏక్ వాటక కడ, బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి సేడవ దిలన్. తెదొడి,జాతేర్ బోద లడెస్ జతికయ్,జాలడెస్ జతొ
బోదక గీడ గెలుక మెన ఉచర, జాచిపురె జో వెలొల్ అయి టీఁవొజ తిలన్. 5జలె, జాపూతుత్ క లడెస్ జలి.
కీసొపూతుత్ మెలె, గవురుమ్ చి ఇనుముడండొ రితిసి దెరన దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క ఏలుప
కెరుక దిలొసొ. గని జో అయితె దెరున్ నే సేడెత్ జో బోద దేముడుతె జోచి సింగాసనుమ్ తె ఉకిక్ల్ జలొ.
6బయిలు దేసిమిజా తేర్ బోద ఉటట్ నిగిలి. ఒతత్ ‘జాక’ మెన దేముడు ఏక్ టాన్ తెయార్ కెర తిలన్. ఏక్
‡వెయిదొనిన్ పుంజొ అరవయ్పొదుల్ ఒతత్ జా కంక జింక అసెస్.

సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనిల్సి
7 తెదొడి పరలోకుమ్ తె యుదుద్ మ్ జలి. ఒతత్ మికాయేలు మెలొ వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ, జోచి తెడిచ

దూతల్ తెన్, జో వెలొల్ అయి రితొసొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరల్. జో అయిచి జాచి తెడిచ దూతల్ కి
యుదుద్ మ్ కెరల్. 8గని ఓడుప జల, చి ఒతత్ తెంతొ పరలోకుమ్ తెజోక అనెన్ టాన్నాయ్. 9జోవెలొల్ అయి,
జోపూరుగ్ మ్ చొ అయి; జోక ‘సయ్ తాన్’ మెనుల, ఒండి లోకుమ్ చకమోసిమ్ కెరొల్సొ, బూలోకుమ్ తె జేడ
సేడ గెలొ, చిజో తెన్,జోచ దూతల్ ఎటొట్ జేడ సేడ గెల.

సయ్ తాన్ ఓడుప జలిసి
* 11:19 11:19తెదొడ్ క ఎద, ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి గుడితెజాపెటెతిలితెడిక తెడిచి గదితెఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, గని
అనెన్ కోయినాయ్గెచుచ్క జయెదె,అనెన్ వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ జో ఒతత్ పెసుక జయెదె. ఇనెన్ సంగిల్ రితిజాపెటెడీసిలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె

మెలె,జాడీసిలి తెంతొ ఎతిక్జిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గవురుమ్,జో కీసొఅసెస్ గే,పూరి దెకుక జయెదె. * 12:1 12:1
యూదుల్ తెబారసెకుమ్ లు తిల, గెద. యూదుల్ క ‘ఇసాయేలులు’మెనుల కి, పడొత్ యేసుక నంపజలసక ‘అమ్ చసతిత్మ్ చఇసాయేలులు’
మెనఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొదేముడు దెకితయ్, జేఁవ్యూదుల్ జలెకి నే జలెకి. జేఁక జేఁవ్బార సుకక్ల్ తిలి కిరీటుమ్ క ‘పబుచయ్జలస
మొతుత్ మ్’ మెన అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. యూదుల్ తెంతొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెరిమ్లొ. సయ్ తాన్ జోవయింక అలల్ర్ కెరొల్ , గని జీనె
నాయ్. జా తేర్ బోదక ఏక్ రగుమ్ ఉచరెల్, ‘యేసుచి అయయ్సి మరియ’ మెన ఉచరుక జయెదె. గని అనెన్క్ రగుమ్ ఉచరెల్, నంపజలస
మొతుత్ మ్ చి ఆతమ్ సంగుమ్మెనుక జయెదె. జాఆతమ్ సంగుమ్ చ బోదల్ జల కీసుత్ చ బావుడుల్ జల నంపజలసక కి సయ్ తాన్ అలల్ర్ కెరయ్,
12:17, గని ఆకర్ క జీనె నాయ్. 12:12 దెక. † 12:3 12:3 సతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొముమ్ల్, చి సతుత్ కిరీటల్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,
అపెప్చి మటుట్ క జో బూలోకుమ్ తె ఏలుప కెరుక పూరి అదికారుమ్ తిలిసి. పడొత్ క ఓడుప జయెదె, గెద. సతుత్ నంబర్ క ‘పూరి’ మెలిస్ చి
అరుద్ మ్, గెద. ‡ 12:6 12:6మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్.



పకటన 12:10 464 పకటన 13:7

10తెదొడి పరలోకుమ్ తెచి గటిట్ఙ ఏక్ వెలిల్ అవాడ్ సూనల్య్. కిచొచ్ మెలిమెలె, “అమ్ చొ దేముడు దెతి
రచచ్న, జోచి సెకి, జోచి రాజిమ్, పడొత్ జోచొ కీసుత్ చి అదికారుమ్, అపెప్ నెరవెరుస్ప జా పాఁవ జా అసెస్.
కిచొచ్క మెలె, అమ్ చ బావుడుల్ క నిందల్ సంగితె తిలొసొ ఎటొట్ జేడ సేడ అసెస్. అగెగ్ అమ్ చ బావుడుల్ క
రోజుక రాతిమెదెద్నె దేముడుచిమొకెమ్ జో నిందల్ సంగితె తిలొ. 11 గని జేఁవ్ అపెప్ మెండపిలల్చి సూఁయి
జలి §లొఁయిచిసెకిక,పడొత్ జేఁవ్సాచిసంగిలిస్ చినిదానుమ్ క,జేఁవ్దొనిన్చి రిసొ,జోసయ్ తాన్ చిఉపిప్రి
జేఁవ్ జీన అసిత్. ‘జేఁవ్ సాచి సంగిలిస్ చి నిదానుమ్’ మెలె, జోవయించి సొంత జీవుక విలువ నే దెకన్ తె,
జా మెండపిలల్చి నావ్ క విలువ దెక, జోచి రిసొచి సాచి జేఁవ్ సంగిలి రిసొ మానుస్ల్ మొరల్. 12 జలె,
సయ్ తానుక జీన అసిత్. జాకయ్, ఓ పరలోకుమ్, ఒతత్ జితస ఎతిక్జిని, సరద్సంతోసుమ్ జా! గని, ఓ
బూలోకుమ్, ఓ సముదుమ్, అయొయ్! తుమ్ క ఒగగ్ర్ కసుట్ మ్ నసుట్ మ్! కిచొచ్క మెలె, సయ్ తాన్ ఒగగ్ర్
కోపుమ్తెన్తుమ్ తెఉతజాఅసెస్. జోచిఒగగ్ర్ కోపుమ్ కిచొచ్కమెలె,జోకఅపెప్ ఒగగ్ర్ సమయుమ్సేంసె
నాయ్మెనజోజాన అసెస్!” మెన పరలోకుమ్ చిజా 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 రెపప్ల్
దిలన్. జా అయితెజా దెరున్ నే సేడెత్ బయిలు దేసిమిజా ఉడడ్ గెచుచ్క మెన, జా దొనిన్ రెపప్ల్ దిలన్. జా
కేనె ఉడడ్ గెచుచ్క మెలె, *తినిన్ వెరుస్ల్ నర కతె జితె చెంగిల్ తంక తిలిటాన్ తెజాఉడడ్ గెచుచ్క.

15జలె, ‘బూరుమ్ జాక గుడడ్ దెర గెసుస్’ మెన, జా తేర్ బోదచి పటిట్ జో అయిజోచి చోండి తెంతొ గాడు
రితి పాని సువ దిలన్. 16 గని జా తేర్ బోదక బుఁయి తోడు తాజాచి చోండి పాడ, జోచి చోండి తెంతొ వెలొల్
జో అయి సువ దిలి గాడుక బుఁయి గీడ గెలి.

17తెదొడిజోవెలొల్ అయిజాతేర్ బోదచిఉపిప్రిఒగగ్ర్ కోపుమ్జా,జాచఅనెన్బోదల్ చిఉపిప్రియుదుద్ 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
18తెదొడి 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. జోచఎకెక్క్ కొముమ్ల్ తె ఎకెక్క్ కిరీటల్, చిజోచి ఎతిక్ బోడివోతె దేముడుక
దూసుప కెరి ఏక్ నావోల్ తిల. 2ఆఁవ్ దెకిలె జో జంతు కీసొ డీసిలొమెలె, డురొక్ వాగు రగుకమ్, చి జోచ
చటొట్ వెలుగుచ చటొట్ రిత, జోచి మూతి సింవుమ్ చి మూతిచి రితి తిల. జో జంతుకయ్ జో వెలొల్ అయి
జోచి సెకి, జోచి సిఙాసనుమ్, ఒగగ్ర్ అదికారుమ్ దిలన్. 3జో జంతుచి సతుత్ బోడివోతె ఏక్ బోడి మొరి
రితి గాయిమ్జా తిలి రితి తిలి. గనిమొరి జా గాయిమ్ అనెన్ చెంగిల్ జా తిలి, చి ఆచారిమ్ జా ఒండి
బూలోకుమ్ చమానుస్ల్ జో జంతుచి పటిట్ గెతె తిల. 4జో వెలొల్ అయిజోచి అదికారుమ్ జో జంతుక దిలి
రిసొ, మానుస్ల్ జో అయిక గవురుమ్ కెర జొకరె తిల. “జో జంతుచొ రితొ కోయి నాయ్. జో జంతుతె
యుదుద్ మ్ కెర జోచి ఉపిప్రి కో జీనుక నెతిరి”మెన జంతుక గవురుమ్ కెర జొకరె తిల.

5జోజంతుక కీసిచోండితిలిమెలె, గవురుమ్సంగన్ తకొడొ,దేముడుక దూసుప కెరకొడొసంగితిచోండి
తిలి. *దొనిన్ విసొ దొనిన్ జొనొన్ జో ఏలుప కెరి రితి జోక సెలవ్ తిలన్. 6 దేముడుక, చి జోచి నావ్ క, చి
జోచిటాన్ క దూసుప కెర కెర చోండి పుటట్య్ తె తిలన్. దేముడుచి టాన్మెలె,జోచి పరలోకుమ్ తె జితస.
7పడొత్ అనెన్,జోక కిచొచ్ సెలవ్ తిలిమెలె,యేసు పబుచయ్జలమానుస్ల్ చిఉపిప్రియుదుద్ మ్ కెర జీనుక
మెన సెలవ్ తిలి. జాపొది ఎతిక్ సెకుమ్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్ పెజల్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్ బాసల్ చి ఉపిప్రి, ఎతిక్
§ 12:11 12:11మెలె, జో అరిప్తుమ్ జలిస్ చి సెకిక. * 12:14 12:14 “ఏక్ కాలుమ్, దొనిన్ కాలుమ్ లు చి ఏక్ అర కాలుమ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. తినిన్ నర వెరుస్ల్ చి అరుద్ మ్జా కోడుక తయెదె. 11:2 దెక. * 13:5 13:5మెలె, తినిన్ నర వెరుస్ల్. 11:2, 3. 12:6,
14 దెక.
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రాజిమ్ చి ఉపిప్రి, జా జంతుక అదికారుమ్ తంక సెలవ్ తిలి. 8జా పొది ఒండి బూలోకుమ్ తె జితస
ఎతిక్జిన్ జోక బకి కెరుల. లోకుమ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్ తెంతొ తిలొ విరోదుమ్ సుదల్ మారల్ మెండపిలల్చి
పుసత్కుమ్ తె, కచ నవొవ్ తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ జో జంతుక బకి కెరుల.

9 కంగొడ్ తిలొసొ సూన్ తు. కిచొచ్ మెలె,
10 “కకక్ దెర గెచుచ్క మెన తిలె, జేఁవ్ క దెర గెచుచ్క జయెదె.
కో జలె కండాతెమొరవుకమెన తిలె, జేఁవ్ కండా తెన్మొరవుక జయెదె.”
మెన రెగిడిల్ కోడు. ఈంజ కోడుతె కిచొచ్ జాగర బెదితయ్ మెలె, పబుచయ్ జలమానుస్ల్ నిదానుమ్ తా
బాదల్ ఓరుస్ప జా నముకుమ్ తెన్ తంకయ్.

బుఁయి తెంతొ వెరి జంతు బార్ జలిసి
11తెదొడిఅనెన్క్ వెరి జంతు బుఁయితెంతొబార్ జలిసి దెకిలయ్. మెండపిలల్చి రితిజోక దొనిన్ కొముమ్ల్

తిల, గని వెలిల్ అయిచి రితి జో లటట్బొల్ . 12 జో †తొలితొచొ జంతుచి నావ్ తెన్ జోచి కామ్ ఈంజొయ్
జరుగ్ కెరయ్, చిమొరి గాయిమ్ చెంగిల్ జా తిలొ జో తొలితొచొ జంతుక ఒండి లోకుమ్, ఒండి లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ జొకరె రితి,ఈంజొయిజంతు జేఁవ్ క సికడత్య్. 13ఆచారిమ్ చ వెలెల్ల వెలెల్ల కమొఈంజొ జరుగ్
కెరయ్. కిచొచ్ మెలె, ‘మానుస్ల్ దెకుత్’ మెన జోచిమొకెమ్ ఆగాసుమ్ పకక్ తెంతొ బుఁయిచి ఉపిప్రి ఆగి
సూఁయిజతిరితికెరయ్. 14అనెన్,జోతొలితొచొజంతుచిమొకెమ్ఈంజొజరుగ్ కెరుక సెలవ్తిలఆచారిమ్ చ
వెలెల్ల కమొచిసెకికబూలోకుమ్ తెజితసకఈంజొమోసిమ్కెరయ్. దసిస్, కిచొచ్ ఏక్మోసిమ్కెరయ్మెలె,
కడుగ్ మ్ క మొరి సెకిచి గాయిమ్ జలెకి జీవ్ తిలొ జో అనెన్క్ జంతుచి రిసొ ఏక్ బొమమ్ జేఁవ్ తెయార్ కెర
జొకరుక మెన, ఈంజొ జంతు బూలోకుమ్ తె జితసక సికడత్య్. 15జో తొలితొచొ జంతుచి బొమమ్ లటట్బిత్
రితి జీవ్ దెంక కి ఈంజొ జంతుక సెలవ్ తిలి, చి జో జంతుచి బొమమ్క నే జొకరసక మొరవుక కి ఈంజొ,
జంతుక సెలవ్ తిలి.

16 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ ఏక్ అలల్ర్ ఈంజొ అనెన్క్ జంతు, బుఁయి తెంతొ బార్ జలొ జంతు, కెరయ్ మెలె,
ఎతిక్జిని,బాల,వెలొల్ ,సొమాస్రి,బీదసుదొ,గొతినెంజిలొమానుస్. గొతిజలొమానుస్,ఉజిల్అతిత్ నెంజిలె
నిరెడ్ ఏక్ గురు కెరవంతి రితిఈంజొ పెలయ్ తయ్. 17అనెన్,జా గురు నే కెరవంతె కో కిచొచ్ గెనుక గే వికుక
గే సెలవ్ తయెనాయ్. జాగురుతె కిచొచ్ తయెదెమెలె, జంతుచినావ్, నెంజిలెజోచినావ్ చి గురుచి అంకె.
18 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, ముకిక్మ్ చి గాయ్నుమ్ అవ్ సురుమ్. కకక్ దసిస్ గాయ్నుమ్ అసెస్ మెలె,
జో జంతుచి అంకె లెకక్ కెరు. ‡జేఁవ్ చి అంకె ఏక్మానుస్చి నావ్ తెన్ బెదితి అంకె. జా అంకె కిచొచ్ మెలె,
సొవువ్ పుంజొ తినిన్ విసొసొవువ్ (666).

14
మెండపిలల్ తెన్ జోచయ్జలమానుస్ల్ టీఁవిలిసి

1తెదొడి అనెన్ దెకిలయ్,ఈందె! *సీయోను డొంగె జో †మెండపిలల్ టీఁవ తా,జోతెన్ అనెన్ కొనస్ టీఁవొజ
తిలమెలె, ‡పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జోవయించినావ్, దేముడుచి నావ్ జోవయించ నిరెడ్లె
రెగడ్వనల్ మానుస్ల్ తిల. 2 అనెన్, ఒగగ్ర్ పానివొ సూఁయి జతి అవాడ్ రితిచి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్ వెలిల్ అవాడ్
† 13:12 13:12 సముదుమ్తెంతొబార్ జలొసొ. ‡ 13:18 13:18 గీకు బాస చి ఎబీబాస రెగిడత్ రితితె ఎతిక్ అచుమ్ క ఏక్ విలువ
తయెదె. జేఁక, ఏక్మానుస్చినావ్ చఅలవాటుల్ చి లెకక్ బెదవుక జయెదె. ‘నీరొ సర్’మెలొరోమ్దేసిమ్ చొఅగెగ్ వెలిల్ రానొ జలొసొఎకిక్లొచి
నావ్ కసొవువ్పుంజొఅరవయ్సొవువ్నంబర్ చిలెకక్బెదవుకజయెదె,చియోహానుఈంజపుసత్కుమ్రెగిడల్ దినాల్ క ఇదిల్అగెగ్,జోనీరొ సర్
నంపజలసకఅలల్ర్ కెరె తిలొ. గని పడొత్ అయ్ లనంపజలసకఅలల్ర్ కెరల్,మానుస్ల్ చనవొవ్క కి జయిలెకక్ తయెదె. జేఁక, కచి రిసొసంగితయ్

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, ‘పూరి
జలిసి’, ‘ఒగగ్ర్ జలిసి’, చి ఇనెన్, ‘యేసుక నంపజలసమొతుత్ మ్ చి లెకక్ పూరి జలిసి’. ఈంజ నంబర్ జయిటాలికచి నంబర్. ఎకిక్ జయి
నంబర్ చిఎతల్యిజవులమేనుమ్నాయ్, గని ‘జోవయింక నంపజలసఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జవుల’మెలిఅరుద్ మ్ ఇనెన్తెన్ కెరనుమ్ దె. పూరుగ్ మ్
తెంతొయూదుల్ తెబారసెకుమ్ లు తిల,చియేసుకబారజిన్సిసుస్ల్తిల. పడొత్ జోవయించబారజిన్సిసుస్ల్జోవయించబారజిన్బారికుల్
జల. 144,000మెలె,బారబార వెయిలు. మెలె 12వెయిలు x 12వెయిలు x 1000 = 144,000.
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రితిచి, పరలోకుమ్ తెంతొ చి, ఏక్ అవాడ్ సూనల్య్. ఆఁవ్ సూనిల్ అవాడ్ అనెన్ కీసి తిలి మెలె, వీనెల్ తె
బజయ్ తిఅవాడ్ చి రితితిలి. 3జలె, జేఁవ్ ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్ సింగాసనుమ్ చిమొకెమ్, 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. 4ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ కీస మానుస్ల్
మెలె, సుదిద్ తా, తేర్ బోదల్ తెన్ నే బెదిల సుదల్, లంజె నే జలస. ఈంజేఁవ్ దేముడుక, మెండపిలల్క
ములిత్ నాయ్, వేర ‘దేముడుల్ ’మెలసచి పటిట్ గెతి నాయ్. ఈంజేఁవ్, జలె,మెండపిలల్ కేనె గెలె కి,జోచి పటిట్
గెతతి. ఒండి లోకుమ్ చమానుస్ల్ తెంతొ దేముడుచి మెండపిలల్క దిలి తొలి పండుల్ జతి రితి ఇనెన్యింక
మెండపిలల్ అనెన్ †గెననయ్అసెస్. 5జోచిపునిన్మ్ఇనెన్యింకయ్జొయియ్దాఅసెస్చి రిసొ, ఇనెన్చిచోండితె
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 తతిపాడ్
నే జతి సుబుమ్ కబుర్ ఎతిక్ పెజల్ క సూనవుక మెన, జా సుబుమ్ కబుర్ దెరన గెతె తిలొ. 7అనెన్, జో
గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గలనొల్ మెలె, “దేముడుక బియఁ కెర జోక గవురుమ్ కెర! కిచొచ్క మెలె,
జోఎతిక్మానుస్ల్ క పరిచచ్ కెరసిచచ్ కెరుక,బవుమానుమ్దెతిగడియపాఁవజాఅసెస్. అనెన్పరలోకుమ్,
బూలోకుమ్, సముదుమ్,పానిచఊంటలు జెరమ్య్ లొజోకయ్ 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.

9పడొత్ అనెన్క్ దూత, ఇనెన్తెన్తినిన్చొ;జేఁవ్దొనిన్ దూతల్ చిపటిట్ ఉడిడ్తెతాకిచొచ్మెనసంగిలన్మెలె,
“కోజోజంతుక చిజోచిబొమమ్క బకి కెరుల గే,జోచి గురు కచి నిరెడ్ గే అతిత్ గే, గలవనుల గే, 10జోవయించి
తపుప్క దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్చి దాచ రసుస్మ్ కచితుమ్ కిచొచ్ పాని గట నే బెదయ్ తె, జోచి ఒగగ్ర్
కోపుమ్ చిగినన్తెపివులచిపరలోకుమ్ చిసుదిద్చజోచదూతల్ చిమొకెమ్,చిమెండపిలల్చిమొకెమ్,ఎరనజతి
ఎడిద్ జతి ఆగి లగితి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచబాదల్ సేడుల. 11జేఁవ్ చిజా సిచచ్చి దుమొమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
బార్ జతెతా వెగ గెతయ్. జో జంతుక చి జోచి బొమమ్క జొకరసక చి జోచి గురు గలవనల్సక, రాతిమెదెద్నె
కిచొచ్ నే పుండితె తవుల.” మెన దూత సాడుప కెరల్న్. 12ఈంజ కోడుతె కిచొచ్ జాగర బెదితయ్ మెలె,
యేసు పబుచయ్ జలమానుస్ల్,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
13తెదొడి పరలోకుమ్ తెంతొ చి ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి కిచొచ్ సూనల్య్మెలె, “ఏక్ కోడు రెగుడు. అపెప్

తెంతొ యేసుపబుచి తెడి తా కోమొరుల గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి. మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కిచొచ్మెన్ తయ్మెలె, కిచొచ్కజోవయింకచెంగిలిమెలె,జేఁవ్ఇండిలిబుదిద్ జోవయింతెన్బెదయ్జెతయ్,
చిజోవయించ కమొకెర కేడయ్ లిస్ క అపెప్ సెలవ్తెన్తవుల.” మెనసంగితయ్మెనపరలోకుమ్తెంతొ
చిజా అవాడ్ సంగిలన్.

బూలోకుమ్ చి పంటొ
14అనెన్ ఆఁవ్ దెకితికయ్,ఆదె! కిచొచ్మెలె,చొకిక్లిమబుబ్,చిజామబుబ్తె కోవెసఅసెస్మెలె,మానుస్

జా జెరుమ్న్ అయ్ లి రగుమ్ చొ ఎకిక్లొ వెస అసెస్. జోచి బోడితె బఙర్ చి కిరీటుమ్, జోచి అతిత్ వాండి కెరిల్
కొడెవ్లి అసెస్.

§ 14:3 14:3 4:6-8. * 14:3 14:3 4:4. † 14:4 14:4 నెంజిలె ‘నెతొవ అసెస్’. 3 నంబర్ తె కి అనెన్ గెననల్సక గెననల్సక
నెతొవిలసమెనుక జయెదె. ‡ 14:8 14:8టాలిక రోమ్ పటున్మ్ క ‘బబులోను’మెంతతి,ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’ చిపుసత్కుమ్ తె.
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15తెదొడి అనెన్క్ దూత దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జా, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన,జామబుబ్తె 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 పంటొపూరిజోచి కొడెవ్లి తెన్ §సపప్ కెర కేడయ్ లన్.

బూలోకుమ్ చి పంటొ దూతలాయిలిసి
17తెదొడిఅనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ చి దేముడుచి గుడి తెంతొబార్ జలన్. జోవాండి కెరిల్ కొడెవ్లి దెరన

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

15
ఆకర్ క దెత సతుత్ సిచచ్ల్

1పడొత్ , పరలోకుమ్ తెఅనెన్క్ వెలిల్ గురు దెకిలయ్. జావెలిల్చి,ఆచారిమ్ చి గురు కిచొచ్మెలె, దేముడుచ
సతుత్ సిచచ్ల్ అతిత్ దెర తిల సతుత్ దూతల్ క దెకిలయ్. ఈంజ ఆకర్ చ సిచచ్ల్ జవుల. కిచొచ్క మెలె,
ఇనెన్యింతెన్ దేముడుచి కోపుమ్ చ సిచచ్ల్ కుటుల.

2తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, సీస రితి టేంటచి గాడు తెన్ ఆగి బెదిల్ రితి తిలిసి. అనెన్, జా సీస రితి
టేంటతిలిగాడుసొడి, దేముడు దిలవీనెలు దెరన,జోజంతుక జీన,జోచిబొమమ్చిఉపిప్రిచిజోచినావ్ చి
ఉపిప్రి జీనల్ మానుస్ల్ టీఁవొజ తిలిస్ దెకిలయ్. 3జేఁవ్ దేముడుచొ సేవ కెరొసొ జలొమోసేచి గనుమ్ చి
మెండపిలల్చి గనుమ్ గాయితె తిల,
“ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు,
తుచ కమొ వెలెల్ల, అనెన్ ఆచారిమ్ చ!
ఎతిక్ ఉగఉగల్ క ఏలుప కెరొ వెలొల్ రానొ,
తుచ కమొ సరి జతిక, సతిత్మ్ చ!
4ఓ పబువ, తుచి నావ్ కో కి బియఁ కెర, గవురుమ్ కెరుక!
తుయి ఎకిక్లొయిపరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
ఎతిక్ రాజిమ్ లుచ జా కెర, తుక బకి కెరుక జా అసిత్;
తుచ తీరుప్ల్ క, తుచ సిచచ్ల్ క ‘సతిత్మ్ చ’నాయిమ్ చమెన
రుజుజ్ అయ్ లి రిసొ”
మెన, గనుమ్ గాయిల.

5 ఇనెన్చి పడొత్ అనెన్ ఆఁవ్ దెకితికయ్, పరలోకుమ్ తె దేముడుచి గుడి జలి *టంబుగుడడ్తెచి ఆగన్ల్
తిలి తెడిక తెడిచి గది ఉగిడ్ జలి. 6జా దేవులుమ్ చి తెడిక తెడిచి గది తెంతొ †సతుత్ సిచచ్ల్ దెర సతుత్

§ 14:16 14:16మతత్యి 13:24-30దెక. చెంగిల్ చితిఁయతయెదె,వెరిచిడయగెలెదె. మతత్యి 13:36-43దెక. జోవయించిపునిన్మ్

జలసక పరలోకుమ్ తె తిఁయతయెదె,పాపుమ్తెన్తాఁ గెలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలెదె. * 15:5 15:5పూరుగ్ మ్,యూదుల్ బయిలు
దేసిమి దొనిన్ విసొ వెరుస్ల్ బులెత్ తిలి పొది, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి’ మెన జోవయింక జో తెయార్ కెరయ్ లి టంబుగుడడ్
తిలి. జేఁవ్ చి తెడిక తెడిచి గదితెజో ఆగన్ల్ రెగిడల్ పతల్ తిలి పెటె తిలి. పడొత్ చెంగిల్ గేర్ బంద ‘దేముడుచి గుడి’మెన ఒతత్చి తెడిక తెడిచి
గదితెజా ఆగన్ల్ తిలి పెటె తిల. † 15:6 15:6 15:1.
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దూతల్బార్జల. కిచొచ్ గలనబార్జలమెలె, ‡ఉజిడ్ చపూరిసుబుమ్ చబటట్ల్ చపాలల్,చిజోవయించ
గుండెల్ తె ఎకెక్క్ బఙార్ రగుమ్ పటక్ల్ బందన తిల.

7 తెదొడి, §చెతత్ర్ జీవుల్ తె ఏక్ జీవ్, జేఁవ్ సతుత్ దూతల్ క ఎకెక్క్ సతుత్ బఙర్ చ గినన్ల్ దిలన్. జేఁవ్
గినన్ల్ తె కిచొచ్ బెరతిలిమెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక జితొదేముడుచికోపుమ్ చిసిచచ్. 8జాదేముడుచి గుడిచి
తెడికతెడిచిగదితెదేముడుచిఉజిడితెంతొచిజోచిసెకితెంతొచిదుమొమ్బెరతిలి,చిజేఁవ్సతుత్ దూతల్
దెరల్ సతుత్ సిచచ్ల్ కుటిట్తె ఎదక, కోయిజా దేముడుచి గుడిచి తెడిక తెడిచి గదితె పెసుక నెతిరి.

16
సతుత్ సిచచ్ల్ సతుత్ దూతల్ బూలోకుమ్ తె సువ దిలిసి

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

2జాకయ్, తొలితొచొ దూత గెచచ్, బుఁయిచి ఉపిప్రి జోచి గినన్చి సిచచ్ సువ దిలన్. జో జంతుచి గురు
కెరవన జోచిబొమమ్క జొకరల్ ఎతిక్మానుస్చి అఁగి ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చ గవోవ్ జల.

3దొనిన్చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ సముదుమ్ తె సువ దిలన్, చిమొరొల్ 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.
5పితిపానిలొఁయి జతి సిచచ్చొ జో దూత కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్మెలె,
“తుయిఅగెగ్ తిలొసొ, అపెప్ తతొసొ, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు ఎతిక్ సరిగా అసిత్.
6 కిచొచ్క మెలె, తుచయ్ జలమానుస్ల్ చిలొఁయి, చి తుచ కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ చిలొఁయి
విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ సుఁవితికయ్,
జేఁవ్ తుచమానుస్ల్ చిలొఁయి సువిలసయ్ పింక మెన
జోవయింకయ్లొఁయిదాఅసిస్సి.
జోవయింక జెతి బట్ వాడ్,జా!
జోవయించిపాపుమ్జెఁవివ్ కతతి!”
మెనజో దూత సంగిలన్. 7తెదొడి బలి దెతిటాన్ కిచొచ్ మెన కేక్ గలీల్స్ సూనల్య్మెలె,
“నిజుమి, ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు,
తుచ తీరుప్లు సిచచ్లు సరిగచ, సతిత్మ్ చ!”
మెన సంగితి సూనల్య్.

8 తెదొడి, చెతత్ర్ చొ దూత పొదుద్ చి ఉపిప్రి జోచి గినన్చి సిచచ్ సువ దిలన్, చి జాచి ఆగిక మానుస్ల్ క
డయికమెన,పొదుద్ క సెలవ్అయ్ లి. 9జేఁవ్ చిఒగగ్ర్ వేడికమానుస్ల్ డడిడ్ల,చి దేముడుచినావ్ దూసుప
కెరల్. కిచొచ్క మెలె, ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ చి ఉపిప్రి జోక అదికారుమ్ అసెస్, చి ఈంజేఁవ్ సిచచ్ల్ జో దిలన్ చి
రిసొ. అనెన్, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క విసారుమ్ జతినాయ్,ములిత్ నాయ్, చిజోక గవురుమ్ దెతినాయ్.

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. 11జోవయించి నొపిప్ జోవయించ గావోవ్చి రిసొ పరలోకుమ్ తిలొ దేముడుక సాపెనల్ సంగిల, గని
జేఁవ్ కెరల్ కమొక విసారుమ్ జతినాయ్,ములిత్నాయ్.

సొవువ్చొ దూత సువ దిలి సిచచ్

‡ 15:6 15:6 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడితెపూజరుల్ దస పాలల్ గలన దస పటక్ల్ బందన తవుల. § 15:7 15:7
4:6-8.
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12సొవువ్చొ దూతజోచి గినన్చి సిచచ్ *యూఫటీసు మెలి వెలిల్ గాడుచి ఉపిప్రి సుఁవ దిలన్, చి తూరుప్
పకక్ తెంతొజెతరానల్జెతికయ్వాటుతెయార్జతిరిసొజాచిపానిఅటట్ గెలి. 13పడొత్ †వెలొల్ జోఅయిచి
చోండితెంతొ, ‡వెరిజోజంతుచిచోండితెంతొఅనెన్§ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొసొఆఁవ్మెనఅబదుద్ మ్ క
సంగితొసొచి చోండి తెంతొమండుకుల్ చ రిత తినిన్ బూతల్ బార్ జలిసి దెకిలయ్. 14జేఁవ్, సయ్ తాన్ చి
సేవ కెర బూతల్ జవుల, చి వెలెల్ల వెలెల్ల కమొ కెర కెర, ఒండి లోకుమ్ చ రానల్ తె గెతతి. కిచొచ్క మెలె,
ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచి సెకి అదికారుమ్ దెకయ్ తి వెలిల్ సిచచ్ కెరి దీసిచి యుదుద్ మ్ క
తెయార్జతి రిసొ, జేఁవ్రానల్ క ఎకిక్తె కుడవుక. 15జలె, ఎబీబాసతెన్ *‘హార్ మెగిదోద్ ను’మెలిటాన్ తె
జేఁవ్ రానల్ క జేఁవ్ బూతల్ కుడయ్ ల.

16యేసుపబు సంగిలిసి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, “ఈందె, మానుస్ల్ నే ఉచరెల్ పొది కీసి చోరు జెయెదె గే, దసిస్
ఆఁవ్ జెయిందె. అయ్ లె, కో తెలివితా, డుమ్ డొయ్ నే జతెలాజ్ నే బెటిట్త్ రితి జోవయించపాలల్ సుదిద్
తతి రితి దెకనుల గే,జోవయింకయ్చెంగిలి”మెన పబు సంగితయ్.

17 సతుత్ చొ దూత జోచి గినన్చి సిచచ్ ఆగాసుమ్ చి వాదుచి ఉపిప్రి సువ దిలన్, చి పరలోకుమ్ చి
దేముడుచి గుడి తెంతొ, సిఙాసనుమ్ తెంతొ, గటిట్ఙ అవాడ్ తెన్ కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “జరుగ్ జలి!”
మెలన్, 18 చి బిజిలి మొలిక్లి, అవాడ్ అయ్ లి, ఉరుమ్ల్ కెరిల్, చి ఒగగ్ర్ వెలిల్ బూకంపుమ్ అయ్ లి. కెదిద్
వెలిల్చి మెలె, మానుస్ల్ బూలోకుమ్ తె తొలితొ తిలిసి తెంతొ కెఁయయ్ నే జరుగ్ జలి ఎదిలి బూకంపుమ్
అయ్ లి. 19జాబూకంపుమ్జతికయ్, వెలిల్ పటున్మ్తినిన్వాటల్జాగెలి,చి దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ చ
రాజిమ్ ల్ చ పటన్ల్ పాడ్ జల. చి జోచి ఎదివాట్ కోపుమ్ చి సిచచ్చి గినన్య్ తిలిసి జా †వెలిల్ బబులోను
పటున్మ్ చ మానుస్ల్ పూరి పియ గెలిత్ రితి, దేముడు నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరల్న్. 20 పడొత్ ఎతిక్ డిబబ్ ఉటట్
నిగిల్ రితి జా డీసిత్ నాయ్, చి కేన్ డొంగుర్ లు డీసిత్ నాయ్. 21 అనెన్, వెలొల్ వెలెల్ల కరపతల్ ఆగాసుమ్
తెంతొమానుస్ల్ చి ఉపిప్రి సేడల్. ఏక్ ఏక్ కరపతుత్ ర్ దొనిన్ విసొ దెసు కేజిల్ చి ఎదిలి జాడు తవుల, చిజా
సిచచ్ కెదిద్ అలల్ర్ కెరిల్ మెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ చి రిసొ, జా సిచచ్చ దెబబ్ల్ క మానుస్ల్ దేముడుక సాపెనల్
కెరల్.

17
వెలిల్ లంజెచి తేర్ బోదమెన వెలిల్ బబులోను

1తెదొడి,సతుత్ గినన్ల్ దెరతిలసతుత్ దూతల్ తెఏక్దూతఅంచితెజాకెర కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “తుయి
ఇనెన్ వెగజే! ఒగగ్ర్పానివొచిఉపిప్రి వెసతిలివెలిల్ లంజెజలితేర్ బోదసిచచ్ జతిసిదెకయిందె. 2జాచితెన్
బూలోకుమ్ చ రానల్ లంజె జా అసిత్, చి జాచి లంజెచి దాచ రసుస్మ్ పియ పియ, బూలోకుమ్ తె జితస
మచచ్యిఅసిత్”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 గలనతిలన్. జాకసతుత్ బోడివొ, దెసుస్ కొమమ్ల్తిల. 4జా
తేర్ బోద *ఊద రంగు చి ఎరన రంగుచపాలల్ గలనతా, బఙరి, రతాన్లు,ముతయ్ల్, తియనతిలి. జాచి
అతిత్ కిచొచ్ తిలి మెలె, జాచి లంజెచ వెటాక్రలు కీడుల్ బెర తిలి బఙర్ చి గినన్ దెర తిలి. 5 పడొత్ జాచి నిరెడ్
గుటుట్ చి ఏక్ నావ్ రెగడ్ తిలి. ‘†వెలిల్ బబులోను పటున్మ్, లంజె జల తేర్ బోదల్ క అయయ్సి, బూలోకుమ్ చ
* 16:12 16:12యూదుల్ చిదేసిమ్ కజాగాడుతూరుప్ పకక్య్తయెదె. ఇదిల్దూరితయెదె. † 16:13 16:13సయ్ తాన్జయెదె.
12:3, 9. ‡ 16:13 16:13 13:1 దెక. § 16:13 16:13 బుఁయి తెంతొచొ జంతు; 13:14, 19:20. * 16:15 16:15
‘హార్ మెగిదోద్ ను’ ఏక్ వేలయూదుల్ చి దేసిమ్ క ఉతత్ర పకక్చి ‘హార్ మెగిదోద్ ను’మెలిటాన్ జయెదె. జేఁవ్ రానలు సుకా గెలియూపటీసు గాడ్
వాట్ జెవుల, గెద. జాయూపటీసు వెలిల్ గాడు యూదుల్ చి దేసిమ్ క తూరుప్ పకక్ జయెదె. † 16:19 16:19ఈంజ ‘డీసయ్ లిస్’ చి
పుసత్కుమ్ తెకేన్సుటుట్ ‘బబులోనుపటున్మ్’మెలె,రోమ్పటున్మ్ కటాలిజతయ్,బెరె. గనిపడొత్ తిలఅనెన్ దసఅలల్ర్ చపటన్ల్రాజిమ్ లుచి
రిసొ కి ఉచరుక జయెదె. * 17:4 17:4ఊద రంగు మెలె, ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లెఊద రంగు జయెదె. † 17:5 17:5
‘వెలిల్ బబులోను’ మెలె, రోమ్ పటున్మ్ క టాలి జతయ్. జా పటున్మ్ జా రాజిమ్ చ రానల్ నంపజలసక జేఁవ్ పొదులె ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిల.
ఒతత్ తెంతొ ఒగగ్ర్ రాజిమ్ లుచ కి దస అలల్ర్ కెర అసిత్.
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వెటాక్రల్ క అయయ్సి’మెలినావ్రెగడ్ తిలి. 6అనెన్,జాతేర్ బోద కీసితిలిసిదెకిలయ్మెలె, దేముడుచ జల
మానుస్ల్ చి లొఁయిక, చియేసుచి నావ్ చి రిసొ విరోదుమ్ సుదల్మారల్ మానుస్ల్ చి లొఁయిక, జాతేర్ 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 తెంతొమెండపిలల్ జలొయేసు ఏక్ *పుసత్కుమ్ తెజోక నంపజతసచనావొవ్ రెగడ్ అసెస్. జలె,
బూలోకుమ్ తెజితసతె కచనవొవ్జాపుసత్కుమ్ తెతయెనాయ్గే,జోజంతుక దెకుకయ్ఆచారిమ్జవుల.
జోతిలొ, అపెప్ నాయ్, గని పడొత్ క అనెన్ బార్ జయెదె.

9“ఈంజఎతిక్అరుద్ మ్ కెరనుక జలె,బుదిద్ గాయ్నుమ్అవ్ సురుమ్. జంతుచ సతుత్ బోడివొ కిచొచ్ జవుల
మెలె,జాతేర్ బోద వెస తిల †సతుత్ మెటట్ల్. 10అనెన్, సతుత్ రానల్ జేఁవ్ జవుల. జేఁవ్ రానల్ తెపాఁచ్ జిన్
కేడ అసిత్, ఎకిక్లొ అపెప్ అసెస్, చి అనెన్కొల్ జెంక నేతయ్, అనెన్, జో అయ్ లె, ఎకిక్ గడియకయ్ తయెదె.
11అగెగ్ తిలొఅపెప్నెంజిలొజోజంతు,జలె,జోఅటుట్ చొరానొజయెదె, గనిజేఁవ్అనెన్సతుత్ జిన్ తెబెదితొసొ
జయెదె, చిజోనాసెనుమ్జా గెచుచ్క అసెస్.

12 “పడొత్ తుయి దెకిల దెసుస్ కొముమ్ల్ కిచొచ్ జవుల మెలె, ఏలుప కెరి అదికారుమ్ నేతయ్ గని
అదికారుమ్ దొరుక్ జా దెసుస్జిన్ రానల్ జవుల. జేఁవ్ చి సమయుమ్ జా అయ్ లె, జో జంతు తెన్ ఎకిక్
గడియకయ్ రానల్ జా ఏలుప కెరి సెకి జేఁవ్ క దొరుక్ జయెదె. 13 ఈంజేఁవ్ ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ తా, జో
జంతుచి అతిత్ జోవయించి సెకి జోవయించి అదికారుమ్సొరప్ కెర దా,జోవయించి కామ్జరుగ్ కెర దెవుల.
14ఈంజేవ్ జోమెండపిలల్చి ఉపిప్ర్ యుదుద్ మ్ కెరుల, చి ‡మెండపిలల్ జోవయించి ఉపిప్రి జీనెదె. కిచొచ్క
మెలె,పబుల్ కపబు,రానల్ కరానొజో,చిజోతెన్తిలసక కిచొచ్మెనుకజయెదెమెలె,జోనిసానబుకారల్స,
జోక నిదానుమ్ తిలసమెనజో దూత అంక అరుద్ మ్ సంగిలన్.

15 “తెదొడి అనెన్, జాతేర్ బోద వెస తిలిటాన్ తుయి దెకిల పానివొ కిచొచ్ జవులమెలె, పెజల్, జనాబ్,
రాజిమ్ లు అనెన్ బాసల్ కొడొ జతసక. 16 పడొత్ , తుయి దెకిల దెసుస్ కొముమ్ల్ జల రానల్, జలె, జంతు
తెన్ బెద, లంజె జా తిలి తేర్ బోదక జేఁవ్ ఒగగ్ర్ విరోదుమ్ జవుల. జేఁవ్ జాక §పాడ్ కెర, డుమ్ డి కెర,
జాచి ఆఁగ్ చి సిద కాఁ కెర, జాక ఆగితె డయ గెలుల. 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడు సంగిల కొడొచి కామ్పూరి
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,జోచికామ్ జరుగ్ కెరుక మెన, దేముడుయి జరుగ్
కెర అసెస్. 18అనెన్, తుయి దెకిలి తేర్ బోద కొనిస్ మెలె, బూలోకుమ్ చ రానల్ చి ఉపిప్రి అదికారుమ్ తిలి
*వెలిల్ పటున్మ్ జయెదె,”మెన దూత అంక సంగిలన్.

18
బబులోను చి తీరుప్

1 ఇనెన్చి పడొత్ కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, అనెన్క్ దూత పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లిసి దెకిలయ్. జోక
ఒగగ్ర్ అదికారుమ్తిలి. జోచిఒగగ్ర్ ఉజిడిక ఒండి బూలోకుమ్ఉజిడ్జాగెలి. 2పడొత్ గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన
కిచొచ్ మెన ఒరస్ దిలొమెలె,
“వెలిల్ బబులోను సేడ గెచచ్ అసెస్, సేడ గెచచ్ అసెస్.
‡ 17:8 17:8 ఏక్ వేల రోమ్ దేసిమ్ చ నీరొ సర్ రానొక; మెలె వెలొల్ రానొక; ‘జంతు’ మెన సంగితయ్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. జో
నీరొ నంపజలసక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెర తా అతయ్ కెరనల్న్, గని జోవయించి బుదిద్ తిలొ దొమితియన్మెలొసొసగుమ్ వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ సర్ రానొ
జలన్, చి జో కి నీరొచి రితి నంపజలసక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరల్న్. జో కి ‘ఆఁవ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు’ మెన సంగితె తిలన్. అనెన్ దస
అలల్ర్ కెరస పడొత్ తిల. § 17:8 17:8 11:7 దెక. * 17:8 17:8 3:5, 13:8 దెక. † 17:9 17:9 రోమ్ పటున్మ్ సతుత్

మెటట్ల్ చి ఉపిప్రి తిలి. ‡ 17:14 17:14యేసుపబు, గెద. § 17:16 17:16 పడొత్ రోమ్ పటున్మ్ చి రాజిమ్ దస అలల్ర్ జలి.
* 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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జాబూతల్ జితిటాన్జాఅసెస్;
ఎతిక్ వెటాక్రుమ్ చి బూతుమ్ రకితిటాన్,
ఎతిక్ గరిచ్ పిటట్ రకితి టాన్జా అసెస్.
3 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ చి లంజె ఆసచి రసుస్మ్ పియ
రాజిమ్ లు ఎతిక్చమానుస్ల్ మచచ్ గెచచ్ అసిత్, చి
జేఁవ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ చ రానలు లంజె జా అసిత్,
చి జేఁవ్ చిపాపుమ్ చ ఆసల్ చిసొమాస్రుమ్ క
ఈంజ లోకుమ్ చసావుకరుల్ సొమాస్రుమ్జా అసెత్.”
మెనజో దూత సంగిలన్.

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

వెలిల్ బబులోనుక నంపజలమానుస్ల్
9దసిస్, వెలిల్ బబులోను తెన్ లంజెజాపోకిరి జల బూలోకుమ్ చరానల్జా డడిడ్తి సిచచ్చి దుమొమ్ దెక,

జాచి రిసొ ఏడుకుడు జవుల. 10జా సిచచ్ జత బాదల్ క బియఁ కెర, దూరి టీఁవొజ తా కిచొచ్ మెన ఏడుల
మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! తుయి వెలిల్ పటున్మ్, తుయి వెలిల్ బబులోను పటున్మ్!
ఎకిక్ గడియయ్తుచి సిచచ్ జరుగ్ జలి!”
మెన ఏడుల.

11 అనెన్, బూలోకుమ్ చ సావుకరుల్ జాచి రిసొ ఏడుకుడు జవుల. జా గెలె, జాచి సామన్ అనెన్ కోయి
గెంతి నాయ్చి 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,
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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; మెలెమానుస్ల్ చ జీవుల్. 14 ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ ఏక్
కోడు బెదితయ్మెలె,
“తుయి పెటిట్ ఆస జలి పంటొ తుక ముల దా అసెస్, అనెన్
తుక కెఁయఁక అనెన్ నే దొరుక్ జతి రితి,
తుచి సుకుక్మ్ తుచి బడాయ్జలిస్పూరి గెలి.”

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

జీన బియాయ్రి కెర ఎతిక్జిన్ దూరి టీఁవొజ, 18జా లంజెచి పటున్మ్ డడిడ్తిస్ చి దుమొమ్ దెక, కిచొచ్ మెన
ఒరిస్ల మెలె,
“ఈంజ పటున్మ్ చి ఎదిలి కేన్ పటున్మ్ అసెస్?”
మెన దుకుమ్ క కేక్ గల. 19జోవయించ బోడిలె దూడి వించన ఏడుకుడు జా కిచొచ్ మెన అనెన్ కేక్ గల
మెలె,
“అయొయ్! అయొయ్! సముదుమ్ తె గెత ఓడల్ తిలస ఎతిక్జిన్ జేఁవ్ చి
సొమాస్రుమ్ క సొమాస్రుమ్ జలి వెలిల్ పటున్మ్
కెదిద్ నసుట్ మ్ జా అసెస్!
ఎకిక్ గడియయ్పూరినాసెనుమ్జా గెచచ్ అసెస్!
20ఓ పరలోకుమ్, దేముడుచ ఓమానుస్ల్,
జోచబారికుల్ జలస,జోచ కబురుల్ సంగిలస,
జాచి రిసొ సరద్ జా!
కిచొచ్క మెలె,
జాతుమ్ క అలల్ర్ కెరిల్ రిసొ,
దేముడు జాక తీరుప్ కెర,
సిచచ్ కెర అసెస్.”
మెన కేక్ గలల్.

21తెదొడి, సతుత్ చొ ఏక్ దూత ఎకిక్లొతిరేవ్లిచి ఎదిలిజాడుచి ఏక్ పతుత్ రు ఉకుక్ల, సముదుమ్ తె గల
కిచొచ్ మెన సంగిలన్మెలె,
“ఓ బబులోను వెలిల్ పటున్మ్,
తుయి ఇసి డీస గలి జా అనెన్ కెయయ్ఁక కి డీసె నాయ్.
22అనెన్ వీన బజాయ్ తి అవాడ్, ఎతిక్ బజెన బజాయ్ తిసి,
మూరి పుఙితిసి, నపిప్ర్ మూరి పుఙితిసి,
అపెప్ తెంతొ కెఁయఁక కి తుచితె కో సూన్ తినాయ్.
అనెన్, కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ కెరస కి
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ తతి నాయ్.
* 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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అనెన్, తిరేవ్లి బులితి అవాడ్
తుచితె కెఁయఁక అనెన్ కోయి సూన్ తినాయ్.
23అనెన్, తుచితె కేన్ దీవుచి ఉజిడి
అనెన్ కెఁయఁక లగె నాయ్.
అనెన్, పెండిల్ ఉబెడొ పెండిల్ ఉబేడ్ చి అవాడుల్
తుచితె అనెన్ కెఁయఁక కో సూన్ తినాయ్.
కిచొచ్క మెలె, తుచ సావుకరుల్ ఒండి లోకుమ్ క వెలొల్ జా తిల,
చి తుచిమెంగుర్ కామ్ క ఎతిక్ రాజిమ్ లుచమానుస్ల్మోసిమ్జా గెల.
24అనెన్, జేఁవ్ తెయిదేముడుచ కబురుల్ సంగితసచి,
జోవయించయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి,
అనెన్ బూలోకుమ్ తెమానుస్మారల్స ఎతిక్జిన్ చి
లొఁయిజా పటున్మ్ తె డీసిలిచి సిచచ్ జలి”
మెన సతుత్ చొ జో దూత సంగ సముదుమ్ తె వెలొల్ పతుత్ రు గలిలన్.

19
జాలంజెచి పటున్మ్ క పబు సిచచ్ కెరిల్సి

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

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

4తెదొడి †విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్ వెలెల్లమానుస్ల్, చి ‡సింగాసనుమ్ చి సుటుట్ నంత టీఁవొజతాచెతత్ర్ 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,
“తుమ్జోచ సేవ కెరస, తుమ్జోక బితస,బాల వెలొల్ ఎతిక్జిని,
అమ్ చొ దేముడుచి గవురుమ్ గాయ!”
మెన అవాడ్ అయ్ లి.

మెండపిలల్చి పెండిల్
6తెదొడి 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 19:1జోవయించి బాస తెన్ ‘హలెల్లూయా!’ మెన కేక్ గలుల, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జెయియ్!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్
† 19:4 19:4 4:4 దెక. ‡ 19:4 19:4 4:6-8 దెక.
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పబు జలొ అమ్ చొ దేముడు ఏలుప కెరయ్!
7మెండపిలల్చి పెండిల్ జతి సమయుమ్జాఅయ్ లి, చి
§పెండిల్ ఉబేడ్ తెయార్ కెరన అసెస్చి రిసొ
ఆఁవ్ సరద్సంతోసుమ్జా,జోక గవురుమ్ కెరుమ!
8పెండిల్ ఉబేడ్ చొకిక్ల్ చిపూరి సుదిద్చి చెంగిలి బటట్ గలనుక మెన
జాక దిల!”
మెనకేక్ గలల్. జాచెంగిల్బటట్క కిచొచ్ అరుద్ మ్మెలె, *ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచ జలమానుస్ల్ చ
పునిన్మ్ చ కమొజవుల.

9అనెన్ జో దూత అంక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “ఇసి రెగుడు, ‘మెండపిలల్చి పెండిల్ విందుతె బుకారల్సక
చెంగిలి’ మెన రెగుడు” మెలన్, చి అంక అనెన్, “ఈంజ కొడొ దేముడుచి సతిత్మ్ చ కొడొయ్” మెలన్.
10 తెదొడి, బకి కెరుక మెన, జో దూతచి చటెట్ సెరున్ సేడల్య్, గని అంక జో, “దసిస్ కెరుక నాయ్. తుచి
రితి, యేసుక నంప కెరల్ తుచ బావుడుల్ చి రితి జయిందె. మెలె, దేముడుక సేవ కెరొసొ జయిందె. అంక
పోని, గని దేముడుకయ్ జొకరు.” మెలన్. కిచొచ్క మెలె, యేసు సంగిలి జో దెకయ్ లి సాచి, దేముడు
సంగిలొ కబురుల్ ఎకిక్ ఆతమ్ తెంతొచ.

చొకిక్లొ గోడొతె వెగ జెతొసొ
11 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జా తిలిస్ దెకిలయ్, చి ఆదె! చొకిక్లొ గోడొ! జోతె

వెసిలొసొచి నావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘నిదానుమ్ చొ, సతిత్మ్ చొ’. చి సతిత్మ్ చ తీరుప్ల్ కెర, ‘దేముడుచి సతిత్మ్
జీనుస్’మెన,యుదుద్ మ్ కెరయ్. 12జోచఅంకివొ కీసమెలె,ఆగి లగిల్ రితి,చిజోచిబోడితెఒగగ్ర్ కిరీటల్
అసిత్. జోచి అఁగి రెగిడిల్ నావ్ ఏక్ అసెస్. గని కిచొచ్ నావ్ గే ఎకిక్ జోకయ్ ఎరెక్, గని అనెన్ కకక్య్ నాయ్.
13లొఁయితె బుడడ్ తిలొపాలుమ్జో గలన అసెస్, చిజోక తిలినావ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడుచి †కోడు’మెలి
నావ్ తిలన్. 14అనెన్, 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
మారివాండితిలి కండాజోచిచోండితెంతొబార్జతయ్. గొవుడుచిఇనుముడండొతెన్జోవయింకఏలుప
కెరెదె. ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సిచచ్చి కోపుమ్ చి గినన్తె జో సుఁద, జేఁవ్మానుస్ల్ 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 జాతా. 18రానల్ చి సిద, వెయి జమానుల్ క వెలొల్ చి సిద, ఒగగ్ర్
సెకిబలుమ్ మానుస్ల్ చి సిద, గోడల్ చి సిద, జోవయింతె వెగితసచి సిద, ఎతిక్ రగల్ మానుస్ల్ చి సిద;
జేఁవ్ గొతి నెంజిలస జలెకి, గొతిమానుస్ల్ జలెకి;బాల వెలొల్ చి సిద కసెత్”మెన, దూత పిటట్ల్ క సంగిలన్.

19తెదొడికిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,జోపాపుమ్ చొజంతు,చిఒండిలోకుమ్ చరానలు,జోచసయ్ నుయ్ముల్
తెన్ ఎకిక్తె బెరల్. కిచొచ్క మెలె,జోగోడొతె వెసిలొసొచిఉపిప్రిచిజోచ సయ్ నుయ్ముల్ చిఉపిప్రియుదుద్ మ్
కెరుక మెన బెరల్.

20తెదొడి §జంతు దెరున్ సేడొల్ ,చిజోతెన్,జోచినావ్తెన్వెలొల్ మాయకమొకెరొల్ అనెన్క్ *జంతు కి దెరున్
సేడొల్ . జోఅబదుద్ మ్ క దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొఆఁవ్మెనఅగెగ్ సంగ తిలన్. అనెన్,జోజంతుచి గురు
§ 19:7 19:7 ‘మెండపిలల్క గెతి బూలి’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, యేసుకీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్, నంపజలసమొతుత్ మ్ చి
సంగుమ్, ఎపెసు కచి ఉతుమ్ 5:31-32, యిరీమ్యా 2:1-3, యెసయా 49:18, 69:10. పడొత్ జేఁవ్ నంపజలస గెచచ్ జింక తిలి నొవి

యెరూసలేమ్, మెలె పరలోకుమ్ చి పటున్మ్ క కి ‘మెండపిలల్చి బూలి’ మెనుల. 21:9, 10. * 19:8 19:8 నెంజిలె ‘పబుచయ్ జల
మానుస్ల్’ మెనుక జయెదె. † 19:13 19:13యోహాను 1:1. ‡ 19:15 19:15 నెంజిలె ‘నెసిలమానుస్ల్ క’ మెనుక జయెదె.
§ 19:20 19:20 సముదుమ్ తెంతొబార్ జలొసొ 13:1. * 19:20 19:20 బుఁయి తెంతొబార్ జలొసొ 13:11.
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కెరవన,జోచిబొమమ్క బకి కెర తిలసకమోసిమ్ కెర తిలొ. జో కి దెరున్ సేడొల్ . జలె, జేఁవ్ దొగులక జీవ్ తతెత్,
ఎడిద్ రంగు లగితి వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ గల దిల. 21తెదొడి, గోడొతె వెసిలొసొజోచి కండా తెన్రానల్ కచి
జేఁవ్ సయ్ నుయ్ములు ఎతిక్కమారయ్గెలన్. జోచిచోండి తెంతొబార్ జతి కండా తెన్ అనెన్, ఎతిక్ పిటట్ల్
జేఁవ్మొరల్స ఎతిక్జిన్ చి సిద కా గెల కెర, పేట్ బెరె కయ్ ల.

20
సయ్ తాన్మటుట్ నెంజిలి గొయితె వెయివెరుస్ల్ తతి సిచచ్ జతిసి

1అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ దూత ఎకిక్లొ ఉత జెతె తిలిసి దెకిలయ్. జోచి అతిత్
మటుట్ నెంజిలి జా *వెలిల్ గొయిచితాలుమ్ కడి, చి జాడు తిలి ఏక్ ఇనుము గొలుస్ తిల. 2తెదొడి 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 గొయితె గల దా, వెయి వెరుస్ల్ గెతె
ఎదక దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ క జో అయిఅనెన్ నేమోసిమ్ కెరి రిసొ,జోచిఉపిప్రి డంక దిలన్. జావెయి
వెరుస్ల్ 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, జోపాపుమ్ చొ
జంతుక చి జోచి బొమమ్క బకి నే కెరల్స, జోచ నిరెడ్లె అతిత్లె జోచి గురు నే కెరవనల్స. జేఁవ్ జలె, జీవ్ జా
ఉటిట్ల, చి వెయివెరుస్లు కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరల్. 5ఈంజయ్జీవ్జాఉటిత్స్ క ‘తొలితొచి’మెనుక జయెదె.
తొలితొచి ఈంజ జీవ్ జా ఉటిత్స్ తె బెదితసక చెంగిలి. ఎతిక్ అదికారుమ్ దేముడుచ జేఁవ్ జవుల! కిచొచ్క
మెలె,జోవయించిఉపిప్రి †పడొత్ కచిమొరున్క కిచొచ్ అదికారుమ్ తయెనాయ్. 6తొలితొచి జీవ్జాఉటిత్సి
జతస దేముడుక చి కీసుత్ క పూజరుల్ రిత జవుల, చి వెయివెరుస్ల్పూరి జో తెన్ ఏలుప కెరుల.

సయ్ తాన్ అనెన్ విడద్ల్ జాయుదుద్ మ్ కెరిసి
7 జేఁవ్ వెయి వెరుస్ల్ కేడెల్, జో జేలి జలిసి తెంతొ సయ్ తాన్ విడద్ల్ జా, 8 ‘గోగు’ ‘మాగోగు’ మెన

బూలోకుమ్ చ చెతత్ర్ పకక్లెచ దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ యుదుద్ మ్ క తెయార్ జతి రితి, జో సయ్ తాన్
జోవయింక మోసిమ్ కెరెదె. జేఁవ్ మానుస్ల్ చి లెకక్ కెదిద్ మెలె, సముదుమ్ తెచి ఇసక్గిడడ్ల్ కెతిత్ జా లెకక్
కెరుక నెంజె గే, తెదివాట్ జిన్ జవుల. 9తెదొడి జేఁవ్ బూలోకుమ్ చి రుందిలి టాన్ తె వెగ జా, దేముడుచ
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. 10జోవయింక మోసిమ్ కెరొల్ సయ్ తాన్
సిచచ్ జతె తంక ఎడిద్ ఆగి లగితి వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె §గలి జలొ. జో పాపుమ్ చొ జంతు, అనెన్ అబదుద్ మ్ క
‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెననొల్సొ కి ఒతత్య్ గలి జా అసిత్. జేఁవ్ రాతి మెదెద్నె కెఁయఁక
తెఁయఁక నే పిటెత్, ఒతత్ సిచచ్ల్ బాదల్ జతె తవుల.

మొరల్సక ఆకర్ చి తీరుప్ జతిసి
11అనెన్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె, వెలిల్ చొకిక్లి సిఙాసనుమ్, చి జాచి ఉపిప్ర్ వెసిలొసొక దెకిలయ్. జోతె

తెంతొ బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ నిగ గెల, చి జేఁవ్ క అనెన్ కేన్ టాన్ నాయ్. 12 తెదొడి కిచొచ్ దెకిలయ్
మెలె, బాల వెలొల్ మొరల్స ఎతిక్జిన్ సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ తతికయ్, పుసత్కల్ *ఉగిడల్. పడొత్ అనెన్క్

* 20:1 20:1 9:1 దెక. † 20:5 20:5మెలె, వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి సిచచ్తె గెతిసి. 20:14. ‡ 20:9 20:9 దొనిన్ అరద్ల్ ఉచరుక
జయెదె. ఏక్మెలె,మాములుమ్యెరూసలేమ్ పటున్మ్. అనెన్క్ మెలె, కేనె పబుచయ్మానుస్ల్ తవుల గే, ఒతత్య్మెనఉచరుక జయెదె.
§ 20:10 20:10 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. * 20:12 20:12 కో ఉగిడల్ గే సంగె నాయ్.
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పుసత్కుమ్ ఉగిడల్; పరలోకుమ్ తె జింక సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్. జలె, మొరల్స జేఁవ్ కెరల్
కమొచి రిసొ జేఁవ్ పుసత్కల్ తె రెగడ్ తిలి రితి తీరుప్ జల.

13తెదొడి, జేఁవ్ తెమొరల్సక సముదుమ్సొరప్ కెర దిలి,అనెన్మొరున్ చిమొరల్స రకితిటాన్ఒతత్ తెంతొ
తిలసక సొరప్ కెర దిల, చి సముదుమ్ తెమొరల్స, చిమొరమొరల్స, రకితి టాన్ తె తిలస ఎతిక్జిన్ జీవ్
జా, సింగాసనుమ్ చి పురె టీఁవ, జేఁవొజ, జేఁవ్ క కమొచి రిసొ తీరుప్ జవుల. 14తెదొడిమొరున్ చిమొరల్స
రకితి టాన్ వెలొల్ ఆగి గొయ్ చి గడెడ్ †గలి జల. వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలిత్సి దొనిన్చిమొరున్ జయెదె. 15అనెన్,
పరలోకుమ్ తె జింక సెలవ్ తిలసచ నవొవ్ రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె కచి నావ్ తయె నాయ్ గే, జెఁవివ్ వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె ‡గలి జల.

21
నొవి ఆగాసుమ్, నొవి బుఁయి

1తెదొడిఆఁవ్ కిచొచ్ దెకిలయ్మెలె,నొవిఆగాసుమ్,నొవిబుఁయి. అగెగ్చి ఆగాసుమ్అగెగ్చి 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.
3అనెన్, సింగాసనుమ్తెంతొచి గటిట్ఙ అవాడ్ చిఅవాడ్ కిచొచ్ సంగిలిసి సూనల్య్మెలె, “ఈందె, దేముడు
జితి టాన్ మానుస్ల్ తెయి అసెస్. జోవయింతెన్ జో జియెదె. జేఁవ్ జోచయ్ పెజల్ జా తవుల, చి జో
సొంతయ్ జేఁవ్ తెన్ తయెదె, జేఁవ్ క దేముడు జా తయెదె. 4జోవయించ అంకివొతె ఆఁసునొ కెఁయఁక
అనెన్ నే జెతి రితి,జోవయించ ఆఁసునొ జొయియ్ పుంచ గెలెదె, చి అపెప్ తెంతొ కిచొచ్మొరున్ తయెనాయ్.
ఏడుకుడు జతిసి, ఏడిత్సి, నొపిప్ కి తయెనాయ్. కిచొచ్క మెలె,పొరిన్చి ఎతిక్ ఉటట్ గెల.” మెనజాఅవాడ్
సంగిలన్.

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

మెండపిలల్క తేరిస్ జతిసి నొవియెరూసలేమ్
9తెదొడి సతుత్ ఆకర్ చ సిచచ్ల్ బెరల్ సతుత్ గినన్ల్ అగెగ్ దెర సువ తిల సతుత్ *దూతల్ తె ఎకిక్లొ అంచితె

జా కెర కిచొచ్ మెన అంక సంగిలన్ మెలె, “జో మెండపిలల్క తేరిస్ జతి పెండిల్ ఉబేడ్ క తుక దెకయిందె”
మెలన్. 10 తెదొడి దేముడుచి యేసుచి ఆతమ్సెకిక జో దూత అంక ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి డొంగుతె కడ నిలన్,
చి జో అంక దెకయ్ తికయ్, పబుచి జా ఆతమ్సెకిక కిచొచ్ దెకిలయ్ మెలె, జోచి †సుదిద్ తిలి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ దెకిలయ్. 11జా పటున్మ్ చి ఉజిడి కీసి తిలి మెలె, దేముడుచి ఉజిడ్ తెన్ తా, ఒగగ్ర్ విలువచి
రతున్మ్ చి రితిఉజిడి లగిలి, వజుమ్ చి రితి సీసచి రితి టేంటచిఉజిడి లగిలి. 12జాపటున్మ్ క వెలిల్ కోట
ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి. జా కోటతె బార గుమమ్ల్ తిల. జేఁవ్ బార గుమమ్ల్ తె ఎక్ ఏక్ దేముడుచొ దూత తిలి.
జేఁవ్ బార గుమమ్ల్ తె ‡ఇసాయేలుచ బారజిన్ పుతత్రుస్ల్ చ సెకుమ్ లుచ ఎకెక్క్ నవొవ్, ఎకెక్క్ గుమమ్లె రెగడ్
తిల. 13తూరుప్ పకక్తినిన్ గుముమ్మ్ లు,ఉతత్ర పకక్తినిన్ గుముమ్మ్ లు,దచెచ్నపకక్తినిన్ గుముమ్మ్ లు,
† 20:14 20:14 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్ గలయ్ లొ, గెద. ‡ 20:15 20:15 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఒతత్

గలయ్ లొ, గెద. * 21:9 21:9 15, 16 అదయ్యల్. † 21:10 21:10 19:8 దెక. ‡ 21:12 21:12 జోవయింక అనెన్క్
నావ్యాకోబు. ‘ఇసాయేలు’మెలె,జోయాకోబుక అనెన్క్ నావ్ జయెదె, చిటాలిక ‘యూదుల్’, నెంజిలె ‘నంపజలసమొతుత్ మ్’ చి అరుద్ మ్
కెరనుక జయెదె.
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చి పడమర పకక్ తినిన్ గుముమ్మ్ లు తిల. 14 పడొత్ పటున్మ్ చి కోటక బార పునాదుల్ , చి జేఁవ్ పునాదుల్ తె
మెండపిలల్చి చి రిసొచబారజిన్బారికుల్ చ నవొవ్ ఎకెక్క్ రెగడ్ తిల.

15అంచి తెన్ లటట్బొల్ జో దూతక,జాపటున్మ్ కచి జేఁవ్ చ గుముమ్మ్ ల్ కచి కోటక §కటారి రిసొ, బఙర్ క
తెయార్ కెరిల్ కటారి డండొ తిలి. 16పటున్మ్ క చెతత్ర్ కోనల్, చి జేఁవ్ చ పకక్ల్ చ కొలత్ల్ సమానుమ్ అసిత్,
జేఁవ్ చకోనల్ చకొలత్ల్ సమానుమ్అసిత్. తెదొడిజోచిడండొతెన్ పటున్మ్ క కటారల్న్. *దొనిన్ వెయిల్దొనిన్
పుంజొ కిలొమీటరుల్ దూరి జేఁవ్ చి కొలత్. చెతత్ర్ పకక్ల్ కి సమానుమ్; కెదిద్ దీగు జయెదె గే, తెదిద్ రూందు,
తెదిద్ డోంకు కి జయెదె.

17 జేఁవ్ చి కోట కి కటారల్న్. †అరవయ్ చెతత్ర్ మీటరుల్ డోంకు, మానుస్ కటారి రితి, మెలె జో దూత
కటారల్న్. 18జా కోట వజుమ్ చి వసుత్ తె తెయార్ కెరిల్సి, చి పటున్మ్ రితి బఙరి తిలి, చి జేఁవ్ చి ఉజిడి
కీసి మెలె, అదుద్ మ్ రితి టేంట లగిలి. 19జా 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. 20అనెన్క్ రతున్మ్ నారింజ రంగు లగిలి, అనెన్క్
రతున్మ్ అనెన్క్ ఎరన రగుమ్ లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్తామర్పూల్ చి ఎడిద్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్
సముదుమ్ చి పచచ్న రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ అనెన్క్ రగుమ్ ఎడిద్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్
చీంచ్ అకడ్ల్ నొవర్ పలొయ్ లి రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ గులాప్ రంగు లగిలి, అనెన్క్ రతున్మ్ ఊద
రంగు లగిలి. 21పడొత్ బార గుమమ్ల్ చ టటట్ల్ కిచొచ్ వసుత్ తె తెయార్జాతిలమెలె,బారముతయ్ల్ క. ఎతిక్
టటట్ ఏక్ముతయ్ల్ క తెయార్జలిసి,అనెన్, పటున్మ్ చి వీది రితి బఙరితా,అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట లగిలి.

22 అనెన్, జా పటున్మ్ తె కిచొచ్ దేముడుచి గుడి డీసె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు జలొ ఎతిక్ సెకి
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అనెన్ మెండపిలల్ సొంత జా పటున్మ్ క దేముడుచి గుడి జవుల. 23అనెన్, జా
పటున్మ్ క ఉజిడి దెంక పొదుద్ గే జోను గే నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి ఉజిడిజాక దొరుక్ జలి ఉజిడి,
చిమెండపిలల్ జాకదీవు. 24జాచిఉజిడ్ క పెజల్ఇండుల,చిఒతత్ కిచొచ్య్అందర్తయెనాయ్. 25అనెన్,
రాతి మెదెద్నె కెఁయఁక కి జా పటున్మ్ చ గుమమ్ల్ డంకితి నాయ్, అనెన్, ఈంజ నొవి బూలోకుమ్ చ రానలు
ఒతత్ జోవయించి గవురుమ్, జోవయింక గవురుమ్ దెతిసి ఎతిక్ ఒతత్ ఆనుల. 26 ఎతిక్ పెజల్ క దొరుక్
జలి గవురుమ్, ఎతిక్ పెజల్ క దొరుక్ జలి సొమాస్రుమ్ ఒతత్ ఆనుల. 27 గని కిచొచ్ పాపుమ్ చి ఒతత్ పెసె
నాయ్, చిమరక్టుమ్ గే,అబదుద్ మ్ గే ఇండితస ఒతత్ పెసితినాయ్. కో ఒతత్ పెసులమెలె, ‘పరలోకుమ్ తె
బెదుతు’మెనమెండపిలల్చి పుసత్కుమ్ తె కచ నవొవ్ తవుల గే జెఁవివ్ పెసుల.

22
జీవ్ దెతొపానిచి గాడు జీవ్ దెతి పలుమ్ చొ రూకు

1అనెన్ జో దూత అంక కిచొచ్ దెకయ్ లన్ మెలె, పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొపానిచి గాడు. కీసి తిలి మెలె,
అదుద్ మ్ చి ఎదిలి టేంట తా, దేముడుచి అనెన్ మెండపిలల్చి సింగాసనుమ్ తెంతొ బార్ జా, 2 పటున్మ్ చి
వీదిచి నెడిమిఉటట్ గెతయ్. పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొ రగుమ్ *రూకుల్ జాగాడుచ
దొనిన్ పకక్లె అసిత్. జేఁవ్ రుకాలె బార రగల్ పండుల్ , చి ఎతిక్ జొనిన్ పండుల్ పిక తతత్తి. జో రూక్ చ
అకడ్ల్ కిచొచ్క కామ్ క జెతతి మెలె, ఒండి పెజల్ చక చెంగిల్ కెరయ్. 3 ఒతత్ తెంతొ, కిచొచ్చి రిసొ గార్ చి
సాపెనల్తిలిసితయెనాయ్. దసిస్చి కిచొచ్ కితయెనాయ్, గనిజాపటున్మ్ తెదేముడుచిజోమెండపిలల్చి
సింగాసనుమ్తయెదె,చిజోచసేవకెరసజోకబకి కెరెతవుల. 4జోచిమొకొమ్జేఁవ్దెకుల,చిజోవయించి
నిరెడ్ జోచి నావ్ తయెదె. 5పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ అందర్ తయెనాయ్, చి ఒతత్ తిలసక దీవుచి జవుస్పొదుద్ చి
జవుస్ ఉజిడి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు జలొ దేముడుచి ఉజిడి తయెదె, చి జేఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
ఏలుప కెరుల.
§ 21:15 21:15 మీంతి * 21:16 21:16 రమారమి 1,400 లు † 21:17 21:17 అరవయ్ చెతత్ర్ మీటరుల్ మెలె,
డబబ్య్ దొనిన్ గజాలు జయెదె, మెలె పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్. పుంజెక్ దొనిన్ విసొ చెతత్ర్ మెలె, బార బారలు, మెలె 144 = 12 x 12.

బార సెకుమ్ లుచయూదుల్ తిల, యేసుక బార బారికుల్ కి తిల. జేఁక ఈంజ నంబర్ ఏక్ టాలి జయెదె. * 22:2 22:2యెహెజేక్లు
47:12.
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6 అనెన్, “ఈంజేఁవ్ కొడొ సతిత్మ్ చ, నంపజతస. అనెన్, పబు జలొ, జోచ కబురుల్ సంగితసచి ఆతమ్తె
సికడొత్ దేముడు జోచొ దూతక తెదవ అసెస్; జరుగ్ జంక తిలిసి జోచ సేవ కెరసక దెకవుక మెన,” అంక జో
దూత సంగిలన్.

యేసుపబు బే బేగి అనెన్ జెయిందె
7 “ఈందె, ఆఁవ్ బే బేగి అనెన్ జెయిందె” మెన యేసు సంగితయ్. ఈంజ పుసత్కుమ్ తె తిలి కబుర్ చ

కొడొ కో దెరనుల గే,జోవయింక చెంగిలి.
8ఆఁవ్యోహాను ఈంజ ఎతిక్ సూనొల్సొ దెకిలొసొ. అనెన్, ఈంజ ఎతిక్ సూన దెకిల్ బేగి, అంక ఈంజ

ఎతిక్ దెకయ్ లొ దూతచి చటెట్ సెరున్ సేడ జోక బకి కెరల్య్, 9 గని జో అంక, “తుయి దసిస్ కెరుక నాయ్!
ఆఁవ్ తుచొ రితొ, దేముడుచ కబురుల్ సంగిత తుచ బావొదివొ తెన్ కి, తుచి రితొ సేవ కెరొసొ జయిందె.
దేముడుకయ్జొకరు!” మెలన్.

10తెదొడిజోఅంక, “ఈంజపుసత్కుమ్ చి కబుర్ చకొడొముద కెరునాయ్, లుంకడునాయ్; కిచొచ్కమెలె
సమయుమ్పాసిజాఅసెస్. 11పాపుమ్ తెఇండితసఅపెప్ కిపాపుమ్ తెఇండితెతతుత్ ,మరక్టుమ్ చఅనెన్
మరక్టుమ్ ఇండుతు,పునిన్మ్జలసఅనెన్పునిన్మ్ తె ఇండితె తతుత్ , సుదిద్చ అనెన్ సుదిద్ ఇండితె తతుత్ .”
మెన దూత సంగిలన్.

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

14పరలోకుమ్ 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.
15గని గుముమ్మ్ఒతత్ల్ తొచిబయిలెకోఅసిత్ మెలె, సూనరుల్ రితమానుస్ల్,మెంగమానుస్ల్,లంజెజతస,
అతయ్ కెరస,బొమమ్ల్ క జొకరస, చి అబదుద్ మ్ క పేమతా, అబదుద్ మ్ కెరస ఒండి అసిత్.

16యేసు, “ ‘అంక నంపజలసచ సంగుమ్ లు సూన్ తు’మెన,ఈంజసాచితుక దెకయ్ తి రిసొయేసు
మెలొ ఆఁవ్ అంచొ దూతక తెదవ అసిస్. దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ జలొ రానొచి సెకుమ్ క ఆఁవ్ చేరు జలొసొ,
జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొసొ, దేముడుచి రాజిమ్ చి నొవి దీసిక దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతొ సుకొక్ ఆఁవ్” మెన
సంగిలన్.

నంపజామెనమానుస్ల్ క బుకారిల్సి
17 “తుమ్జా”మెన దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అనెన్యేసుచి §తేరిస్ జతిసి సంగితతి. అనెన్,ఈంజ

కోడు కో సూనుల గే, జేఁవ్ కి జా మెన అనెన్మానుస్ల్ క బుకారు. అనెన్, కకక్ తాన్ తిలె, జో జెవుస్, చి కో
ఇసుట్ మ్ జవుల గే, డబుబ్ల్ నే దెతె ఆరి పరలోకుమ్ చి జీవ్ దెతొపాని నఙ పితు.

18ఈంజ పుసత్కుమ్ చి కబుర్ చ కొడొ సూన్ త ఎతిక్జిన్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజేఁవ్
కొడొతె అనెన్ కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ లె, ఈంజ పుసత్కుమ్ తె సంగ దెకయ్ ల సిచచ్ల్ 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.

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

21జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి పబు జలొయేసుచి దయతవుస్. ఆమేన్.
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