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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దు
మని నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహి

ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు

సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహి ఉతం. పవులునె ఇకక్ రాసిత్కాన్ ఇజియా
ఉతమ్ నె రుజుప్ సీజినాద్ . 1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్ దు మనిన్
విజు సఙతిఙ్ వందిఙ్ , నమిమ్తి వరి నడిమి మనిన్ గొడబెఙ్ వందిఙ్ ,
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిసిన్ వందిఙ్ , దేవుణు పణి వందిఙ్ సీని
వందిఙ్ , నమిమ్తికార్ జటు ఆజిని వందిఙ్ , సఙమ్ దు మనిన్ బోదెక్ 
ఎలాగ మండెఙ్ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ ,
మరి యాలెకెండ్ మనిన్ నండొ సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి
యా ఉతమ్ దాన్ పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ వెహిస్నాన్ . యా
ఉతమ్ దు రాసిత్మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ సుడ్ఃతిఙ అయా కాలమ్ దు
మని సఙమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ యా కాలమ్ దు మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ బా
యాక ముకెలమాతి ఉండి ఉతం. అకక్దె ఆఏండ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ 
మనిన్ పేమ వందిఙ్ , సాతిత్కార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ రాసిత్ సఙతిఙ్ 
ఎలాకాలమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి వందిఙ్ రాసిత్కాక్దె. యా ఉతం
యేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వనుకయాబబ్య్ ఏడునొయాబబ్య్ 
ఆరునొ పంటెఙ్ వెనుక రాసె ఆతత్ మనాద్ ఇజి విజేరె నమిమ్జినార్ .
పవులుని వనిన్ జటుదికార్ వారు రుండి సుటుక్ సువార సాటిసెత్ఙ్ 
సొనిస్ మహివలె (A.D. 50) కొరింతి పటన్మ్ దు అందితార్ . డగు
18 నెలెల్ఙ్ మంజి సువార పణి కిజి మహిఙ్ బాన్ దేవుణు సఙం
తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 18:1-8). పవులు ఎపెసు
పటన్మ్ దు మహివలె, బాణిఙ్ యాఉతం రాసత్పోకాన్ . యాఉతం
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నెగెండ్ సదీవ్జి నెసి మహిఙ దేవుణు సఙం ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి
సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిని వంరిఙ్, నమిమ్తి వరిఙ్ నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1దేవుణు ఇసట్మాతివజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్,వాండు

కూకి మని పవులు ఇని నాను కొరింతి పటన్మ్ దు మని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం. మాతంబెరిఆతిసొసెత్నెసునావెటమనాన్.
2మీరులోకమ్ దు విజుబాన్ మనివరిఙ్ నిమఙిపబు ఆతియేసుకీసుత్
పేరు అసి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిన్ వరి వెట మీరుబా కూడిజ్ మంజినిదెర్ .
అందెఙె మీరు పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్ 
కేటఆతికిదెర్ నిదేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజిమండెఙ్ ఇజికూకెఆతి
మనిదెర్. 3మా బుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా
దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిమండెఙ్ సాయం కిపిన్. 4 కీసుత్ యేసుదాన్ 
మిఙి దేవుణు సితిమని వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ నాను ఎసిత్వలెబా
మీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 5 అహిఙ, మీరు
విజు సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ, మీరు వరిగ్జిని విజు మాటెఙ లొఇ,
మిఙి మని గెణమ్ దు, కీసుత్ వెట మని సంమదమ్ దు మీరు దేవుణు
సీజిని మేలుఙ్ విజు కలితిమని కిదెర్ ఆజినిదెర్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ వందిఙ్ మాపువెహిమనిసాసయ్ం వందిఙ్ ఇని అనుమానమ్ బా
సిలెల్ండ మీమనుస్ఙ మీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె, దేవుణు
ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ లొఇ ఇని దనిఙ్ బా తకు సిలెల్ండ, మా పబు
ఆతియేసు కీసుత్ తోరె అని దినం వందిఙ్ గొపప్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదెర్. 8మాపబు ఆతి కీసుత్ యేసు తీరుప్ సీని దినమ్ దుమీరు
ఇని తపు సిలెండ మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ దేవుణు మిఙి సతుత్
సీజి ఆకార్ దాక కాప్ కినాన్ లె. 9 వనిన్ మరిన్ ఆతి, మా పబువాతి
యేసుకీసుత్ వెట కూడిఃజిమండెఙ్ మిఙి కూకిమని దేవుణు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్.

దేవుణు సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 
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10 తంబెరిఙాండె, అందెఙె మీ లొఇ ఇని కేట ఆఏండ మండెఙ్ 
ఇజి, మీరు విజిదెరె, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట ఉండె మనుస్ ఆజి
మండెఙ్. మరి మీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్, మీ మనుస్దు పూరి
ఉండె ఆజి మండెఙ్ ఇజి మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ నఙి
దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్  నానుమిఙి బతిమాలిజ్న. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మా తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ గొడెఃబెఙ్ మనెన్ ఇజి కోల్యె ఇండొణికార్ 
సెగొండార్ నఙి కబు తత మనార్. 12నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
ఒరెన్, “నానుపవులుఙ్ సెందితికాన్”,ఇజినాన్ గె,మరిఒరెన్, “నాను
అపొలుఙ్ సెందితికన్”, ఇజినాన్ గె. మరి ఒరెన్, “నాను కేపెఙ్ 
సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె, మరి ఒరెన్ , “నాను కీసుత్ ఙ్ సేందితికాన్”,
ఇజి వెహెఆజినిదెర్ గె.

13కీసుత్ ఎయెర్ వందిఙ్ బాబాటెఙ్ ఆఏతాన్. పవులు ఇనినానుమీ
వందిఙ్ సిలువాదు సాఎత. మీరు పవులు ఇని నా పేరుదాన్ బాపిత్సం
లాగె ఆఇతిదెర్. 14 కిసప్సుని గాయియుకు,వారు రిఎర్ ఆఏండమరి
ఎయెరిఙ్ బా నాను బాపిత్సం సిఏత. దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్న. 15అందెఙె నా పేరుదాన్ మీరు బాపిత్సం లాగె
ఆతిదెర్ ఇజి వెహెఙ్ ఎయెరిఙ్ బా అకుక్ సిలెల్ద్ . 16 సేత్పాను ఇండొణి
వరిఙ్ బానానుబాపిత్సం సితమన. అకాక్దె ఆఏండమరి ఎయెరిఙ్ బా
బాపిత్సం సితిత్క నఙి ఎతుత్ సిలెల్ద్ . 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువార
వెహెఙ్ నె కీసుత్ నఙిపోకాన్. గానిబాపిత్సం సీదెఙ్ ఇజి నఙిపోక్ ఎతాన్.
అందెఙె కీసుత్ సిలువాదు సాతి సావుది సతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
నాను సువార సాటిసిన్క యా లోకమ్ ది లోకురి గెణమ్ దాన్ కూడిఃతి
మాటెఙాణిఙ్ ఆఏద్ .
దేవుణు గెణమ్ ని సతుత్ ఆతిమనిన్ కీసుత్

18నాసనమాజిసొని వరిఙ్ కీసుత్ సిలువాదు సాతి వందిఙ్ వెహిస్ని
సువార బుదిద్ సిలిల్ పణి కితిత్ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె
గాని దేవుణు రకిస్సిత్ మని మఙి యాక దేవుణు సతుత్ . 19 అందెఙె,
“వారు గెణం మనికార్ గె! వరి గెణం నాను పాడ్ఃకినాలె. వారు
బుదిద్ మనికార్ గె! వరి బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ కినాలె”, ఇజి



1కొరింతి 1:20 iv 1కొరింతి 1:28

దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 20 బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితి
మని వనిన్ బుదిద్ ఇనిక ఆత మనాద్ ? గొపప్ సదువు మనికాన్ ఇజి
ఒడిఃబితి మని వనిన్ సదువు ఇనిక ఆత మనాద్ ? యా లోకమ్ ది
పండిత్ ఇజి ఒడిఃబితి మనికాన్ ఇనిక ఆత మనాన్ ? యాలోకమ్ ది
విజు గెణం దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ 
కిఎతాండా? 21దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్, లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్,
వరి గెణమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్, లోకమ్ దిఙ్ 
సెందితివరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఇజితోరెఆతిసువారసాటిసి,నమిమ్జిని
వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణుఇసట్ంఆతాన్. 22యూదురుఆతికార్ బమామ్తి
పణిఙ్ కొరిజినార్. గీసు దేసెమ్ దికార్ గెణమ్ దిఙ్ రెబాజినార్. 23గాని
మాపు కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్ 
సువార సాటిసినాప్. ఇకక్ యూదురిఙ్ అడుడ్ లెకెండ్ తొరిజినె. మరి
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బుదిద్ సిలి పణి లెకెండ్ తోరిజినె. 24 గాని
యూదురిఙ్ ని యూదురు ఆఇ వరిఙ్ , అహిఙ రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు
కూకి మని విజెరిఙ్, కీసుత్ , దేవుణు సతుత్ ఆత మనాన్. కీసుత్ , దేవుణు
గెణం ఆతమనాన్. 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి ఇజి
లోకుర్ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుదిద్దిఙ్ ఇంక బుదిద్ మనిక. దేవుణు సతుత్
సిలిల్ పణిఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబిజినికలోకురిసతుత్ దిఙ్ ఇంకబలంమనిక.

26తంబెరిఙాండె, దేవుణుమిఙి కూకి మహివలెమీరు ఎలాగ కూకె
ఆతి మనిదెర్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు. లోకమ్ దు మనిన్కార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ 
ఇహిఙ, మీ లొఇ బుదిద్ మనికార్ లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , గొపప్
వారు లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , పెరి కుటుమ్ దికార్ లావు నండొండార్
 సిలెల్ర్ . 27వారు బుదిద్ సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని బుదిద్మని
వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్, దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్
సిలికార్ గె! గానిలోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు
సతుత్ సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. 28యాలోకమ్ దు ఇనికాదొ ఆతిమని
వనాక్ఙ్, అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి ఏకం అడిగి మని
వనకాఙ్ నిఇసట్ం కిఇవనాక్ఙ్,ఇనికబాఆఇవనాక్ఙ్ దేవుణుఎరిల్సాత్ న్.
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29అందెఙెఎయెన్ బాదేవుణుఎదు ఇనిదనివందిఙ్ బాపొగ్ డెఃఆదెఙ్ 
ఆట్ ఎన్. 30 వనిన్ వెటనె మీరు మా వందిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి
మని గెణమాతిమనిన్ కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃజిమంజినిదెర్. అహిఙ,
వనిన్వెటనెమాటునీతినిజాయితిమనికాట్ ఆతాట్,దేవుణువందిఙ్ 
కేట ఆతికాట్ ఆతాట్, విడుఃదల పొందితికాట్ ఆతాట్. 31 అందెఙె
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్. “పొగ్ డెః ఆనికాన్  పబు కితిత్
వనాక్ వందిఙ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”.

2
1 తంబెరిఙాండె దేవుణు వందిఙ్ సాసయ్ం మీ నడఃమి సాటిసెత్ఙ్ 

ఇజి మీ డగు నాను వాతివలె నెగెండ వరిగ్దెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ నో,
గొపప్ పెరి బుదిద్ మని వనిన్ లెకెండ్ నొ మీ డగు రెఏత. 2 అందెఙె
నానుమీనడిఃమిమహివెల,యేసుకీసుత్ వందిఙ్ నివాండు సిలువాదు
సాతి సావు వందిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఇనికబా నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇజి నాను నిరణ్ం కిత. 3 నాను మీ నడిమి వాతివలె నా
సతుత్ ముసుక్ ఆదారంఆఏండ,సతుత్ సిలిల్నవనిన్ లెకెండ్ తియెల్ దాన్,
ఎసోనొవణకిస్వాత. 4నానుమీవెటవరిగ్తిమాటవెహిమనిసువార,
లోకు బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని తియానిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏతాద్ . గాని
మిఙితోరెఆదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆతమ్సతుత్ దాన్ కిజినిపణిఙాణిఙెతోరిసత్
మనాద్. 5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం
లోకుబుదిద్ ముసుక్ఆదారంఆఏండ,దేవుణుసతుత్ ముసుక్నెఆదారం
ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ 

కూడిఃతి మని మాటెఙాణిఙ్ వరిగ్జినాప్. గాని అకక్ యా లోకమ్ దు
మని యా తరమ్ ది వరి బుదిద్ ఆఎద్. మరి సిలెల్ండ ఆజి సొనిస్ని
యా లోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా ఆఎద్. 7 ఆకాక్దె ఆఏండ,
దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితి మని గెణం వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతి
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మహియా గెణం, మాటుబా వనిన్ఙ్ మని గొపప్ గవ్ రమ్ దు కూడిఃజి
మండెఙ్ ఇజి లోకం పుట్ ఎండ ముందాలెన్ దేవుణు మా వందిఙ్ కేట
కితిత్ ఇడిత్ మహిక. 8 యా తరమ్ ది అతికారిఙ ఎయెరిఙ్ బ యాక
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అరద్ం కిజి నెసి
మంజినిక ఇహిఙ గొపప్ గవ్ రమ్ దిఙ్ పబు ఆతి వనిన్ఙ్ సిలువాదు
డెఃయ్ జి సప్ ఎతార్ మరి. 9 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్
లెకెండ్, “దేవుణు వనిన్ఙ్ పేమిసిని వరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ 
కిత ఇటాత్ మనాండొ ఇజి ఎయెర్ బావరి కణకెఙాణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ ,
ఎయెర్ బా వరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బా వరి మనుస్దు
ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10 గాని దేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙి తెలియ కిత
మనాన్. దేవుణు ఆతమ్ విజు దనిఙ్ రెబాజినాన్. దేవుణు లొఇ
మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ బా రెబాజి తోరిసినాన్ 11 ఒరెన్ వనిన్
మనుస్దు ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజు వనిన్ లొఇ మని వనిన్ ఆతమ్నె ఆఏండ
మరి ఎయెర్ బానెస్ ఎర్. అయాలెకెండ్ నె దేవుణుమనుస్దు మనికెఙ్ 
వనిన్ ఆతమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా తెలిఎద్. 12 దేవుణు
బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి
దొహ్ కి మని ఆతమ్ లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిని నని ఆతమ్ ఆఎద్.
దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దొహ్ క మనాద్.
13 మాపు వరిగ్జిని యా మాటెఙ్ లోకు బుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ 
ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙాణిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
సెందితి నిజమాతి సఙతిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితి మాటెఙాణిఙ్ 
మాపు వరిగ్జినాప్. 14 దేవుణు ఆతమ్ సిలికాన్ దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ 
వాని సఙతిఙ డగు కిఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ బుదిద్
సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె. వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
ఆతమ్దానెఅరద్ం కిబెఆదెఙ్. దేవుణుఆతమ్వనిన్లొఇసిలిల్తిఙ్,వనాక్ఙ్ 
అరద్ం కిదెఙ్ వాండు అట్ ఎన్. 15 దేవుణు ఆతమ్ లొఇ మనికాన్ విజు
వనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గాని వనిన్ లొఇ
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ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్. 16 దేవుణు మాటదు
రాసె ఆతి మని లెకెండ్, “పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ మనుస్దు
మనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”. గానిమఙికీసుత్ ఙ్ మనినని
మనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 

1 తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ 
నానుమీవెట వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎత. గానిఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ లొఙిజి నడిఃజి
వరివెటవరిగ్ని లెకెండ్ నెనానుమీవెటవరిగ్త. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు
కీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిదెర్ గాని కీసుత్ ఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ లొఙిజిని
దని లొఇ ఏలుబా మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నె మనిదెర్. 2 లేత
కొడొఃరిఙ్ పాలు సీని లెకెండ్ ఇజిరి సఙతిఙ్ నె నాను మిఙి నెసిప్సత్.
పెరికార్ ఉణి మాముల్ బోజనం నని గటిమని ఇనికబా నాను మిఙి
నెసిప్స్ ఎత. నిజమె ఏలుబా మీరు దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ ఆఎర్, మీరు
లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 3ఏలుబామీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి
నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిమి గోస
ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరు యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి
లెకెండ్ ఆఇదెర్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం మన్ ఇవరి లెకెండ్ నె మీరు
విజు సఙతిఙ్ కిజినిదెర్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ , “నాను పవులుఙ్ 
సెందితికాన్”, ఇజి, మరి ఒరెన్ , “నాను అపొలుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి
మరి ఒరెన్, యాలెకెండ్ వెహిస్నివలె మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃఇమామల్ లోకుర్ లెకండ్ ఆఇదెరా?

5 అపొలు ఎయెన్ ? పవులు ఎయెన్ ? వహి పణి కినికారెగదె?
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పబు ఒపసెపిత్ లెకెండ్ వారు కితిత్ పణిఙాణిఙ్ మీరు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్దెర్. 6నాను గింజ ఉణుసత్, అపొలు దనిఙ్ ఏరు
వడిఃసాత్ న్ , గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణునె. 7 అందెఙె ఉణుసిత్కాన్ 
గానిఏరువడిఃసిత్కాన్ గానిఇనికఆఎర్. గానిదనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణు
ఒరెండె. 8ఉణుసిత్ వనిన్ఙ్ ని ఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండె ఉదెసమ్ నె
మహాద్ . ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్ తగితి జీతం
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దొహ్ కాన్ద్. 9 మాపు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి పణి కినికాప్. మీరు
దేవుణు మడిఃఙ్ లెకెండ్ ఆతి మనిదెర్. దేవుణు ఇలుల్ లెకెండ్ ఆతి
మనిదెర్.

10 దేవుణు నా ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్, నెగెండ
ఇలుల్ తొహెఙ్ నెసిత్వనిన్ లెకెండ్ నాను పునాది పొక మన. మరి ఒరెన్ 
దని ముసుక్ ఇలుల్ తొహిస్ని వనిన్ లెకెండ్ తొహిస్నాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ 
ఎలాగ దని ముసుక్ తొహిస్నాండొ ఇజి వాండు జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
11 అహిఙ పొకిమని పునాది ఆఏండ మరి ఉండి పునాది పొకెఙ్ 
ఎయెన్ బా అట్ ఎన్. 12 ఒరెన్ యా పునాది ముసుక్ తొహిన్వలె
బఙారమ్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ వెండిదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ నండొ
కరితి రంగు పణకాణిఙ్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ మరాన్ దాన్ తొహన్నుస్,
సిలిల్ఙ గడిఃదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ ఆకుఙాణిఙ్ తొహన్నుస్. 13 ఒరెన్ 
ఒరెన్ కితిత్ పణిఙ్ ఎలాగమరికఇజియేసుకీసుత్ తీరుప్తీరిసిన్దినమ్ దు
తోరె ఆనె. అయ పణిఙ్ డాఙ్ ఎండ తోరెన్. అయాపణిఙ్ సిసు వెటనె
తోరె ఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మని పణి ఎలాగ మరికాదొ ఇజి సిసునె
పరిస కినాద్. 14 ఒరెన్ అయ పునాది ముసుక్ తొహి మని పణి
సిసుదిఙ్ గెలిసినిలిస్మహిఙవాండుజీతంలొసెఆనాన్. 15ఒరెన్ కితిత్
పణి సిసుదాన్ వెతిఙవనిన్ఙ్ నసట్ంవానాద్. గానివాండు తపెఆనాన్.
గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.

16 మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?.
మరి దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ బతిక్జినాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
17 ఎయెన్ బా దేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ గుడిః దేవుణుదిఙ్ సెందితిక.
అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబె ఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇ ఎయెన్ బాయా
తరమ్ దిఙ్ తగిన్ గెణం మనికాన్ వాండె ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ, గెణం
మనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ వాండెయాలోకమ్ దివజబుదిద్ సిలివనిన్
లెకెండ్ ఆపిన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దిగెణందేవుణుఎదు
పణిదిఙ్ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని
వరిఙ్ దేవుణు వరి గెణమ్ దాన్ ఓడిఃసాన్న్”, ఇజి దేవుణు మాటదు
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రాసత్ మనాద్. 20 మరి, “బుదిద్ మని వరి ఆలోసనమ్ కు పణిదిఙ్ 
రెఇకెఙ్ ఇజి పబు నెసినాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

21 అందెఙె ఎయెర్ బా లోకు పేరు అసి నాను వనిన్ఙ్ సెందితికాన్ 
ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి విజు సఙతిఙ్ 
దేవుణుమిఙి సితమనాన్. 22పవులు ఆతిఙ్ బా, అపొలు ఆతిఙ్ బా,
కేప ఆతిఙ్ బామీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కాప్.
లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు, పాణం ఆతిఙ్ బా, సావు ఆతిఙ్ బా, యా
కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, వాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బావిజుమీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23మీరు
కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్. కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.

4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1 అందెఙె కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఇజి లోకుర్ మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
దేవుణుది డాఙితిమని సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఒపజెపె ఆతికార్ 
ఇజి వారు మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 2 అకాక్దె ఆఏండ ఉండి పణిదిఙ్ 
ఒపజెపె ఆతి మనికాన్ అయ పణిదు నమమ్కమాతికాన్ ఇజి తోరె
ఆదెఙ్ వలె. 3మీరు గాని లోకురి కోరుట్ బగాని నఙి ఒపెజెపె ఆతిమని
పణినాను నెగండ కిజిననొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను లసయ్ం
కిఎ. నఙినానెబాఅయలెకెండ్ నాపణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4నాగరబ్ం
నఙి గదిస్ ఎండ బాగనె మనాద్. అయ లెకెండ్ మహిఙ్ బ నాను ఇని
తపు సిలికాన్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ అట్ ఎ. నఙి తీరుప్ సీనికాన్ పబునె.
5 అందెఙె ఏరాప్టు కితిత్ మని గడిఃయ రెఎండ ఇనిదనిఙ్ బా తీరుప్
తీరిసెత్ఙ్ ఆఎద్. పబు వాని దాక కాప్ కిదెఙ్. సీకటుదు డాఃఙితి మని
విజు తపుప్ పణిఙ్ వాండు వెలిల్ జాయ్ దు తనాన్ లె. లోకురి మనుస్దు
మహి విజు ఉదెసమ్ కాఙ్ వెలిల్ తనాన్ లె. అయావలె ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వాండు కితిత్ పణిదిఙ్, తగిన్ లెకెండ్ దేవుణు బాణిఙ్ పొగ్ డెః
ఆనాన్ లె. 6 తంబెరిఙాండె, “రాసిత్ మహి దనిఙ్ జవ డాటిస్ సొండెఙ్ 
ఆఎద్”, ఇజి రాసిత్ మని మాటదిఙ్ అరద్ం మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ 
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వలె. యాలెకెండ్ నె నా వందిఙ్ ని అపొలొ వందిఙ్ నాను మిఙ వెహ
మహ. అయాలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ వనిన్ పేరు అసి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్.
7మహివరిఙ్ ఇంకమిఙిగొపప్పెరికార్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ?మిఙికలిగితి
మని బుదిద్ని గెణం లొఇ దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కికెఙ్ నె ఆఏండ మరి
ఇనికెఙ్ మనెన్? అకెక్ఙ్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కి వెనుక, అకెక్ఙ్ 
దొహ్ కికెఙ్ ఆఉ,అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ పొఙిజినిదెర్.

8 ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు
మనికిదెర్ అతిదెర్ గె! ఏలు మీరు ఆసిత్ మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మఙి
డిఃసిత్ సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె!
మపుబామీ వెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ ఆని లెకెండ్ మీరు
నిజమెమీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ నెగెద్ ఇజి నాను ఎసోనొ
కోరిజిన. 9 మఙి అయా లెకెండ్ సిలెల్ద్ . జంతుఙ వెట విదెద్ం కిజి
సుడ్ఃజి మంజిని వరి ముందాల సాదెఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ తగితి సికస్
దొహ్ కిమని వరి లెకెండ్ దేవుణుమఙిఅపొసుత్ రు లొఇ కడెఃవేరిదికార్ 
లెకెండ్ కిత మనాన్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. లోకమ్ దు మనికార్ విజెరె,
మరి దేవుణు దూతెఙ్ విజు కణుక్ నప్ ఎండ బేసిని లెకెండ్ మాపు
ఇడెః ఆత మనాప్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 10 మాపు కీసుత్ వందిఙ్ 
బుదిద్ సిలికాప్ గె గాని మీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె! మాపు
నీర్ సమ్ దికాప్ గె మీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె! మీరు తగమాతికిదెర్ గె
మపు సిగు లాగె ఆతికాప్ గె! 11 ఏలు యా గడిఃయాదుబా బఙ
ఏహిక్దికాప్. గుడెఙ్ తొహె ఆతికాప్. ముటిఙాణిఙ్ గుదె ఆతికాప్.
మండెఙ్ ఇలుల్ బా సిలికాప్. 12మాసొంత కికాణిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి
కినికాప్. మఙిసయిప్ సీనివరిఙ్ మిఙినెగెండమనిద్ ఇజివెహిస్నాప్.
మఙిహిమెస్ఙ్ కినివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసినాప్. 13దూసెఆనివలెసారిల్దాన్ 
వరిగ్జినాప్. ఏలు యా గడిఃయాదుబామాపుయాలోకమ్ దిఙ్ కసర
లెకెండ్ మనాప్. విజెరె ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14నానుపేమిసినినాకొడొఃర్ ఇజిమిఙిసారిసిసరిసివెహిలెకండ్ నె
యామాటెఙ్ రాసిన,గానిమిఙిసిగు కిదెఙ్ ఇజిఆఎద్. 15కీసుత్ వందిఙ్ 
మిఙి సూణికార్ పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా, మిఙి అపొప్సిర్ 
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నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నాను వెహి
సువారదాన్ నానె మిఙి కాసత్. 16 అందెఙె నఙి పోలిసి యేసుకీసుత్ ఙ్ 
లొఙిజి నడిఃదెఙ్ ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్న. 17 దిని వందిఙ్ పబు ఎదు
నమమ్కమాతికాన్ ఆతి,నాను పేమిసినినామరిన్ ఆతి తిమోతిఙ్ మీ
డగు పోకిస్న. విజు బాడిడ్ఙ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్
దనిఙ్ తగితి లెకెండ్ కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగలొఙిజి నడిఃజిన ఇజి
వాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీలొఇ సెగొండార్ నాను మీ డగు రెఏ ఇజి ఉబె ఆత మనార్.
19 పబు సితం ఇహిఙ నాను మీ డగు బేగి వాన. అయావలె
ఉబె ఆతిమని వరి మాటెఙ్ నె ఆఏండ, వరిఙ్ ఎసో సతుత్ మనాద్ 
ఇజిబా నాను సూణ. 20 ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ
వరిగ్ని మాటెఙాణిఙ్ నె ఆఎద్, సతుత్ దాన్ మనాద్. 21 మీరు ఇనిక
కోరిజినిదెర్ ? నాను మీ డగు వానివలె మిఙి దిదిదెఙ్ డుడుడ్ అసి
వాదెఙా, సిలిల్ఙ పేమతోరిసిని వనిన్ లెకెండ్ వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు

1రంకు బూలానికమీలొఇమనాద్ ఇజి నఙి నిజమె కబు వాతాద్.
మీలొఇఒరెన్,వనిన్ కొగిఅయ్ సిఙ్ ఇడెః ఆతాన్ గె. ననిక నమిమ్ఇ వరి
లొఇబాజరిగ్ఇక. 2మరి,యాకమీనడిఃమిమంజిమీరుపొఙిజినిదెర్ !
గాని అయాలెకెండ్ ఆఏండ, మీరు ఎసొనొ దుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్
వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్ మండెఙ్, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ 
గదె? 3నానుఒడొఃల్ వందిఙ్ మీబాణిఙ్ దూరంమనన్,గానిఆతమ్దాన్ 
నాను మీ వెటనె మనన్. నాను మీ వెట మనిన్ లెకెండ్ నె నినిన్ పణి
కితిత్ వనిన్ ముసుక్ తీరుప్ తీరసత్ మనన్. 4 మా పబు ఆతి యేసు
పేరుదాన్ మీరు కూడ్ఃజివానివలె,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ మీ
నడిఃమి మంజినాద్. నానుబా మీ వెట మనన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిదు.
5 అయావలె మీరు యా లెకెండ్ కిదు. సయానుఙ్ లొఙిజి మనిన్
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వరి వెట మండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్
వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆనాద్ లె. అయావలెవాండు పాపం
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, యేసుపబు యా లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసిని
దినమ్ దు వనిన్ ఆతమ్ తపె ఆనాద్ లె.

6మీరు పొఙిజినిక బాగ సిలెల్ద్ . పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా
పులాఙ్ సిలిల్ దూరుదు కలపిత్ఙ,దూరు విజుపులాఙ్ ఆనాద్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్ మీ నడిఃమి మహిఙ అయలెకెండ్ నె మన్ ఏదా?
7అందెఙెనిజమెపులానిదూరులెకెండ్ మనిన్వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ 
దూరం కిదు ఇజినానుమిఙిగటిఙవెహిస్న. అయావలెమీరుపులాఙ్ 
సిలిల్ నెగిగ్ దూరు లెకెండ్ మనిదెర్. నిజమె మీరు పులాఙ్ సిలిల్ కొతత్
దూరు ననిన్కిదెర్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పసక్ పండొయ్ దిఙ్ సపిన్ గొరెపిలల్
లెకెండ్ యేసుపబు మా వందిఙ్ పూజ ఆత మనాన్. 8 అందెఙె
పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం సురిజ్ మాటు పండొయ్ 
కిమాట్. ఇహిఙ, ముఙాల మహి సెఇ అలవాటుఙ్, ముఙాల కిజి
మహి సెఇ పణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. నాను వెహిస్నిక
ఇనిక ఇహిఙ, మాటు నిజం మనిన్కాట్ ని నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాట్ ఆజి
మంజినాట్. అయాలెకెండ్ మాటు పండొయ్ కినాట్. 9 రంకు బూలాని
వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ మాట్ ఇజి మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దు రాసత్ మనన్.
10 యా లోకమ్ దు మనిన్ రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం కిని
వరివెటనొ, డొఙ కిని వరివెటనొ, బొమెమ్ఙమాడిఃసిని వరివెటనొమీరు
ఎసెఙ్ బా కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇహిఙమీరుయాలోకం డిఃసి సొండెఙ్ గదె? 11నానుమిఙి
రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,నమిమ్తికాన్ ఇజి కూకెఆతికాన్ 
ఎయెన్ బా రంకు బూలానికాన్ ఆతిఙనో, లోబం కినికాన్ ఆతిఙనో,
బొమెమ్ఙ్ మాడిఃసినికాన్ ఆతిఙనో, సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్నికాన్ ఆతిఙనో,
కడు ఉణికాన్ ఆతిఙనో, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ కినికాన్ ఆతిఙనో, ననిన్
వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ ఆఏద్ . వనిన్ వెట బోజనమ్ బా కిదెఙ్ 
ఆఎద్ .

12 దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి వరి ముసుక్
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తీరుప్ తీరిసినిక,నాపణి ఆఎద్ . సఙమ్ దు మనిన్ వరి ముసుక్ మీరు
తీరుప్ కిఇదెరా? 13 సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్
తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయసెఇవనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకు”.

6
నమిమ్తిత్ వరి నడిఃమిగొడఃబెఙ్ మహిఙ

1మీలొఇఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటగొడఃబమహిఙ,దేవుణుదిఙ్ 
సెందితివరి ఎదు రెఎండ, వాండు ఎందనిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తీరుప్
వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ? 2 దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యా లోకమ్ దిఙ్ 
తీరుప్ తిరిసినారెల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు యా లోకమ్ దిఙ్ 
తీరుప్ తీరిసినికిదెర్ ఆతిదెర్. అయ లెకెండ్ మహివలె మీ లొఇ మని
గొడఃబెఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? 3 మాటు
దేవుణు దూతరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙ
యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్, మరి తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాట్.
4అందెఙె నని గొడఃబెఙ్ మీనడిఃమిమహిఙ, వనకాఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
ఎందనిఙ్ మీరు సఙమ్ దు ఇనికబా ఆఇవరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ 
బసిన్దెర్ ? 5మీరుసిగుఆదెఙ్ ఇజినెఇకక్నానువెహిస్న. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరి లొఇ మని గొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బా మీ
నడిఃమి సిలెల్ండా? 6 గాని ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్
వనిన్ వెట గొడఃబెఙ్ ఆజి కోరుట్ దు సొనిస్నిదెర్. అకాక్దె ఆఏండ తీరుప్
వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తగుదిఙ్ బసయి కిజినిదెర్.

7మీనడిఃమిఎయెరిఙ్ బాఒరెన్ వెటకోరుట్ కితిత్ మనిగొడఃబెఙ్ మనెన్
ఇహిఙమీరుపూరిఅడిగిఅరిమనిదెర్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంకమీవెట
కితిత్ తపు బరిసినికాదె నెగెద్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంక డొఙ కిజి ఒతిక
డిఃసినికకాదె నెగెద్. 8గాని మీరె మొసెం కిజినిదెర్, తపు కిజినిదెర్.
యాకనమిమ్తిత్ కూలెఙ వెటనెమీరు కిజినిదెర్.

9 సెఇ పణిఙ్ కినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అట్ ఎర్ 
ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు ఒడ్ఃబినిబాన్ తపు కిమాట్. రంకు
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బూలానికార్, బొమెమ్ఙ మాడిఃసినికార్, సాని బూలానికార్, మొగవరి
వెట కూడిన్మొగగ్కొడొఃర్, 10డొఙ కినికార్, లోబం కినికార్, ఎసిత్వలెబా
కడు ఉణిజి సోసి మంజినికార్, దూసలాడిఃజినికార్, ఇలుల్ డెఃయ్ జి
డొఙకినికార్,నినికార్ ఎయెర్ బాదేవుణుఏలుబడిఃదుమండెఙ్ అకుక్
మనికార్ ఆఎర్. 11 మీ లొఇ సెగొండార్ యా లెకెండ్ నె మహిదెర్.
గానిమీపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆజి సుబరం ఆతికిదెర్. మాపబు ఆతి
యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని, మాదేవుణు ఆతమ్దాన్ నీతినిజాయిమనికార్ 
ఆతికిదెర్. మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.

రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్ బా మఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి

మీరు వెహిస్నిదెర్. గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ ఇజి నాను
వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బా నఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్”.
అహిఙ్ బానాను కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండి అలవాటు లెకెండ్ 
మండెఙ్ నాను సరి సిఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయక సిలెల్ండ బతిక్దెఙ్ 
ఇజి ఉండి అలవాటుదిఙ్ అణఙిజి మన్ ఎ. 13 “తిండి పొటదిఙ్ సరద్
వందిఙ్ ని పొట తిండి ఊణి వందిఙ్ నె తయార్ కిత మనాద్”, ఇజి
మీ లొఇ సెగొండార్ వెహిస్నిదెర్. గాని వాని కాలమ్ దు పొట గాని
తిండి గాని అకక్ర్ సిలెల్ద్ . అందెఙె దేవుణు రుండి వనకాఙ్ సిలెల్ండ
కినాన్ లె”, ఇజి నాను వెహిస్న. ఒడొఃల్ రంకు బూలాని వందిఙ్ ఆఎద్ 
ఇజినానుగటిఙవెహిస్న. గానిమాఒడొఃల్ పబువందిఙ్ పణికిదెఙ్ నె.
ఒడొఃల్ వందిఙ్ సూణికాన్ పబునె. 14 దేవుణు వాని కాలమ్ దు
మాఒడొఃలుఙుసాతివరిబాణిఙ్ వనిన్ సతుత్ దాన్ నికాన్న్ లె.అయావలె
సాతి వరిబాణిఙ్ పబుఙ్ నికి లెకెండ్ మఙిబా నికాన్న్. 15మీ ఒడొఃల్ 
కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరి వెట కూడిఃతి
మనికెఙ్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? అయాలెకెండ్ మహిఙ ఎయెన్ బా
కీసుత్ వెట కూడిఃతిమని వనిన్ ఒడొఃల్ ఉండిసాని దనివెట కుడుఃపిత్ఙ
అయాక తగాన్దా? ఆఏద్ , వాండు ఎసెఙ్ బా అయక కిదెఙ్ ఆఎద్.
16సాని దనివెట కూడ్ఃనికాన్ దని వెట కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి
లెకెండ్ మనాద్, ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ 
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ఆనమంజినార్”,ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. 17గానివనిన్ఙ్ 
వాండె పబు వెట కుడుఃపె ఆతిమనికాన్, వాండు ఒడిఃబిని దని లొఇ
పబు ఆతమ్ వెట ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18రంకు బూలాఎండ దనిబాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. లోకుర్ 
కిజిని విజు పాపమ్ కు ఒడొఃల్ దిఙ్ వెలిల్ మనికెఙ్ నె. గాని రంకు
బూలానికాన్ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ వెతెకం కిజినాన్. 19 దేవుణు
బాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మని మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్ మంజిని
గుడిఃనె మీ ఒడొఃల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె మీరు మీసొంత
ఆఇదెర్. 20మీరు గొపప్ కరిదాన్ కొలె ఆతి మహికిదెర్. అందెఙె మీ
ఒడొఃల్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరు రాసిత్మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఏలు నాను వెహిస్న. పెండిల్
ఆఏండమంజినికమొగగ్ కొడొఃదిఙ్ నెగెద్. 2గానిరంకుబూలానికలావ్ 
మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొంత బోదెలి మండెఙ్. విజు బోదెకాఙ్ 
వరిసొంతమాసిమండెఙ్ వలె. 3మాసిఆలిస్ వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ 
విజు కిజి మండెఙ్ వలె. ఆలిస్బా మాసి వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె
మండెఙ్ వలె. 4ఆలిస్ ఒడొఃల్ దనిఙెసొంతం ఆఏండ దనిమాసిఙ్ బా
సెందితిక. అయలెకెండ్ నెమాసిఒడొఃల్ వనిన్ఙెసొంతం ఆఏండ వనిన్
ఆలిస్ఙ్ బా సెందితిక. 5పారద్నం కిని వందిఙ్ మిఙి సమయం దొహ్ కిన్
వందిఙ్ నె ఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజి ఒప్ ఎండ మీరు కేట కేట మండెఙ్ 
ఆఎద్. గాని మీ ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎండ మనిఙ్,
సయాను మిఙి తపు కిబిసి అర్ పెత్ఙ్ సరి సిఎండ ఉండెబానె కూడ్ఃజి
మండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజియాక నాను వెహిస్న,
గాని ఉండి ఆడ లెకండ్ ఆఎద్. 7 విజెరె నాను మని లెకెండ్ పెండిల్
ఆఏండ మహిఙ బాగ మనాద్ ఇజి ఆస ఆజిన. గాని ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ ఉండి ఉండి వరం దొహ్ క మనాద్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ యావరం,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి వరం.
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8 ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరి వెటని రాండి బోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక
ఇనికఇహిఙ,నానుమంజినిలెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండమంజినికాదెవరిఙ్ 
నెగెద్. 9 గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇహిఙ
వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మనుస్దు ఉత్ పుత్ ఆజి
సిసుదాన్ వెయ్ ని లెకెండ్ మనిదనిఙ్ ఇంక పెండిల్ ఆనిక నెగెద్.

10పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ నాను సీజిని ఆడ,నానె ఆఏద్ దేవుణు సిజిని
ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ఆలిస్, దనిమాసిఙ్ డిఃసి సొండెఙ్ ఆఎద్. 11అది
మాసిఙ్ డిఃసి సొహిఙ మరి ఉండి పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరి పెండిల్
ఆఏండ మండెఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ ఇహిఙ, దని మాసి వెట రాజినం ఆజి
సమాదనం ఆజి మండెఙ్ వలె. మరి ఒరెన్ మాసి వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి
సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబావనిన్ ఆడమనాద్.

12మహి వరిఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆఎన్ నానె,
నమిమ్తికాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ నమిమ్ఇకాద్ ఇహిఙ్ బా, అది వనిన్
వెటనె బతిక్నాద్ ఇహిఙ వాండు దనిఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 13మరి,
ఉండి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతిబోదెల్ దిఙ్,మాసినమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బాదని
వెటనె వాండు బత్ కినాన్ ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్.
14 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ ఆతి మాసి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్
ఆలిస్ వెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆత మనాన్. అయా
లెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ ఆతి ఆలిస్ నమిమ్తికాన్ ఆతి దనిమాసి వెట
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాద్ కిబె ఆతమనాద్. యాలెకెండ్ సిలెల్ండ
మహిఙ మీ పొటాద్ పుటిత్ కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరి కొడొఃర్ 
లెకెండ్ మంజినార్,గాని ఏలు దేవుణు వందిఙ్ ఆతికారె.

15 గాని ఆలిస్ మాసిర్ లొఇ నమిమ్ఇకాన్ ఆతి మాసి గాని
నమిమ్ఇకాద్ ఆతి ఆలిస్ గాని డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి ఆస ఆతిఙ ఆహె కిపిర్.
అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె, నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ దనిఙ్ గానినమిమ్తిత్కాద్ 
నమిమ్ఇ వనిన్ఙ్ గాని కూడ్ఃజి మన్ అ ఇజి బలవంతం కిదెఙ్ ఆఎద్.
సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె దేవుణుమిఙి కూకమనాన్. 16ఓ,
బోదెలి నీ మాసిఙ్ దేవుణు రకిస్సిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి
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నీను ఎలాగ నెసిన్? ఓ, మొగకొడొః నీ ఆలిస్ఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ 
కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్?

17 ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒపసెపత్ మనాండొ
అయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు కూక
మనాండొ దనిఙ్ తగితి లెకెండ వారు మండెఙ్ వలె. ఇకక్దె విజు
సఙమ్ కాఙ్ నాను సితి మని రూలు. 18 ఎయెన్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ 
కూకివలె సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆతి
లెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. అయాక మారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. మరి
ఒరెన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ కూకి వలె సునతి కిబె ఆఇకాన్ ఇహిఙ వాండు
సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. 19 సునతి కిబె ఆతిఙ్ బా ఇనిక
సిలెల్ద్ . సునతి కిబె ఆఇఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆగెన్ఙ్ లొఙిజి
నడిఃనికాదెముకెలమతిక. 20ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగమహివలెదేవుణు
వనిన్ఙ్ కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నెవాండు మండెఙ్ వలె. 21నీను
వెటిట్పణి కిజి మహిఙ్ కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్ బాద ఆమ. అబెణిఙ్ 
విడుఃదల ఆదెఙ్ నిఙి అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22 ఒరెన్ 
వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతి మహిఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ 
ఇహిఙవాండుదేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్ నీపాపమ్ కాఙ్ విడుఃదలఆతి
లెకెండ్ ఆజినాన్. అయలెకెండ్ నె అకుక్ మనికాన్ దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి కినికాన్ లెకెండ్ 
ఆజినాన్. 23నండొ విలువదాన్ కొలె ఆతికార్ మీరు, అందెఙె లోకురి
బుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణి కినివరి లెకెండ్ ఆమాట్. 24 నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి
మా తంబెరిఙాండె, ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇటత్
మనాండొఅయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగమహివలెదేవుణు కూక
మనాండొ అయలెకెండ్ నె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ వలె. 25 ఏలు
విడిడ్ అయ్ లిక వందిఙ్ నఙి పబు బాణిఙ్ ఇని ఆడ సిలెల్ద్ . గాని
దేవుణు కనికారమ్ దాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి నఙి ఒడ్ఃబిజిని
వందిఙ్ నాను ఒడ్ఃబినికెఙ్ వెహిస్న. 26యా లోకమ్ దు ఏలుమని
కసట్మ్ కు సుడ్ఃతిఙ ఎయెన్ బావాండు మని లెకెండ్ నె మహిఙ నెగెద్ 
ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. 27 నీను పెండిల్ ఆతి మనిదా? అహిఙ డిఃసి
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సీదెఙ్ సుడ్ఃమా. పెండిల్ ఆఏండ మహిఙ పెండిల్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃమా.
28నీను పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. విడిఃఅయ్ లి పెండిల్ ఆతిఙపాపం
ఆఎద్. గానిపెండిల్ ఆతివరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ కసట్మ్ కుమంజినె.
అయాకెఙ్ మిఙి రెఎండమండెఙ్ ఇజినెనాను కోరిజిన.

29తంబెరిఙాండె, నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ ఏరాప్టు కితిత్మని
సమయం ఆదెఙ్ కాలం కండెక్ నెమనాద్. ఆలిస్క్ మనికార్ ఏలుదాన్ 
ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్. 30 అడఃబనికార్ అడఃబఇ వరి
లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సరద్ ఆనికార్ సరద్ ఆఇకార్ లెకెండ్ మండెఙ్ 
వలె, కొణికార్ మాపు కొటిక మా వందిఙ్ ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజి
మండెఙ్ వలె. 31యాలోకమ్ దుమనికెఙ్ వాడ్ఃజినికార్ వనకవందిఙ్ 
మని ఆసదాన్ మనుస్ నిండిజి మండెఙ్ ఆఎద్. యా లోకం ఏలు
మని లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా మన్ ఎండ, సిలెల్ండ ఆనాద్ లె. 32 మీరు
విసారిసి మంజిని వరి లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను కోరిజిన.
పెండిల్ ఆఇకాన్ ఎలాగ పబుఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజి పబుఙ్ సెందితి
సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 33 పెండిల్ ఆతికాన్ ఎలాగ
ఆలిస్ఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియాలోకమ్ దిఙ్ సెందితిసఙతిఙవందిఙ్ 
ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 34 వాండు రుండి దరొటు లాగె ఆజినాన్.
అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ బోదెలి గాని ఉండి విడిడ్ః అయ్ లి గాని
దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజినాద్. పూరి
ఆతమ్దాన్ పూరి ఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేట మండెఙ్ ఇజి అది
ఒడ్ఃబిజినాద్. గాని పెండిల్ ఆతికాద్ మాసిఙ్ ఎలాగ సరద్ కిదెఙ్ అటన్
ఇజి యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వనాక్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాద్.
35మీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజినె నాను వెహిస్న, మిఙి అడుడ్ కిదెఙ్ 
ఇజి సిలెల్ద్ . మీరు ఇతల్ అతాల్ ఆఏండ దేవుణు దరొట్ నెగెండ
మంజి బత్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్న. 36ఎయెన్ బా, వనిన్ వందిఙ్ పేరు కితిత్
అయ్ లిదిఙ్ పెండిల్ కిఎండ మంజి, దనిఙ్ సిగు కిబిసాన్న్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
తోరితిఙ, దనిఙ్ వయ్ సు డాటిస్నాద్ ఇజి ఒడిఃబిజి దనివెట పెండిల్
ఆదెఙ్ వలెఇజిఒడ్ఃబితిఙవాండుకోరిజినలెకెండ్ కిదెఙ్ వలె. వాండు
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కినిక పాపం ఆఎద్. వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. 37 ఎయెన్ బా పెండిల్
ఆదెఙ్ ఇని బలవంతం సిలెల్ండ, వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ గరబ్ం గదిస్ ఎండ
పూరి అణసె ఆదెఙ్ అటాన్న్ ఇజి అయ అయ్ లి వెట నాను పెండిల్
ఆఎ ఇజి,అయాసఙతి వందిఙ్ వనిన్మనుస్దు గటిఙ తీరమ్నం కితాత్ న్  
ఇహిఙ,వాండు కిని తీరమ్నమ్ బానెగిగ్కాదె.

38 అందెఙె వనిన్ఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్ పెండిల్ కినికాన్ నెగిగ్క
కిజినాన్. అయాలెకెండ్ పెండిల్ ఆఇకాన్ మరి ఒదె నెగిగ్క కిజినాన్.

39మాసిబతిక్తిమనిదాక ఆలిస్ వనిన్ వెట మండెఙ్ వలె. వాండు
సాతిఙ దనిఙ్ ఇసట్మాతి వనిన్ వెట పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ గాని వాండు
పబుఙ్ సెందితికాన్ ఆజి మండెఙ్ వలె. 40 అది రాండిణి లెకెండ్ నె
మహిఙ ఒదె సరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబా
దేవుణు ఆతమ్ మంజినాను ఒడిఃబిని దనిలొఇ నఙి నడిఃపిసాన్న్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 

1 ఏలు బొమెమ్ఙ పూజ సితి బోజనం వందిఙ్ వెహిస్న. మాటు
విజెటె గెణం మనికాట్ ఇజి నెసినాట్. గాని అయా లెకెండ్ మని
గెణం పొఙిసిప్సినాద్. గాని మా లిఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వెట
పేమ మహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ అటాన్ట్.
2ఎయెన్ బా,నాను ఇనికాదొ నెసిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ,వాండు నెసెత్ఙ్ 
మని లెకెండ్ ఇనికబా నెసిత్కాన్ ఆఎన్. 3గాని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని
వనిన్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ సెందితి వనిన్ లెకెండ్ వాండు సుణాన్. 4అందెఙె
బొమెమ్ఙపూజసితికెఙ్ తినివందిఙ్ వెహిస్న. ఉండిబొమమ్ఇహిఙయా
లోకమ్ దు ఇనికబాఆఇక ఇజిమాటు నెసినాట్. మరి దేవుణు ఒరెండె
మనాన్ మరిఒరెన్ దేవుణుసిలెల్న్ ఇజిమాటునెసత్ మనాట్. 5దేవుణు
ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ ఇజి నండొమహిఙ్ బా, నిజమెపబుని దేవుణు ఇజి
కూకె ఆనికెఙ్ నండొ మనెన్. ఆగాసమ్ దు గాని బూమి ముసుక్ గాని
దేవుణు ఇజి పేరు కూకె ఆనికెఙ్ నండొ మనెన్. 6గాని మఙి ఒరెండె
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దేవుణు మనాన్, వాండు మా బుబబ్. వనిన్ బాణిఙె మనికెఙ్ విజు
కలిగ్తె. వనిన్ వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్. మఙియేసు కీసుత్ ఒరెండె
మా పబు ఆతికాన్. మనికెఙ్ విజు వనిన్ వెటనె తయార్ ఆతె. వనిన్
వెటనెమాటు బతిక్నాట్.

7గానియాక విజెరె నెస్ ఎర్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెగొండార్ 
ఏలుబా బొమెమ్ఙ్ నిజమె దేవుణు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. అందెఙె వారు
నని బోజనం కినివలె, నిజమె ఆక బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజినార్. యాలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజినె వారు ఉణార్. అందెఙె వారు
నని బోజనం కితాత్ ర్  ఇహిఙ,వారు పాపం కితాత్ ర్ ఇజి వరి గరబ్ం గదిసి
మంజినాద్. 8 గాని ఉణి బోజనమ్ దాన్ మాటు దేవుణుదిఙ్ డగు
ఆదెఙ్ అట్ ఎట్. మాటుఉణెఎండమహిఙఇనికాదొగొపప్విలువాతిక
మఙి నసట్ం ఆఎద్. మాటు ఉటిఙ ఇనికాదొ గొపప్ విలువాతిక మఙి
లాబమ్ బామన్ ఎద్ .

9అహిఙ ఇనికబా కిదెఙ్ నిఙి మని అకుక్దాన్, మనుస్దు దయ్ రం
సిలిల్ వరిఙ్ తొరొ ఇడిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యాగెణంమనినీను,బొమెమ్ఙమనిగుడిఃదుబోజనం కిజిమంజినిక,
మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ, బొమెమ్ఙపూజ సితికెఙ్ 
తిండెఙ్ వాండు దయ్ రం తపె ఆనాన్. అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్ గరబ్ం
వనిన్ఙ్ గదిసి మంజినాద్. 11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యా మనుస్దు
దయ్ రం సిలి వనిన్ వందిఙ్ బా కీసుత్ సాత మనాన్. గాని, “నఙి గెణం
మనాద్ ”, ఇజి తోరె ఆజిని నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్ నీను వనిన్ఙ్ 
పాపం కిబిసిన్, మరి వనిన్ఙ్ పాడ్ః కిజిని. 12 యా లెకెండ్ మీరు,
గరబ్ం గదిసిని, దయ్ రం సిలిల్ తంబెరిఙ పడిఃఎండ పాపం కిజినిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను కిజిని పణిఙ్ సుడ్ఃజి తపు ఇజి ఒడ్ఃబినికెఙ్,
వనిన్ గరబ్ం గదిసినికెఙ్ వాండుబా కిజిమంజినాన్. యాలెకెండ్ మీరు
కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇపాపం కిజినిదెర్. 13అందెఙెనానుఉణిజినిదనిదటాఙ్ 
నాతంబెరిఒరెన్ తపిస్సొనిస్నాన్ ఇహిఙ,నాతంబెరితపిస్సొన్ ఎండ
మండెఙ్ ఇజినాను ఎసెఙ్ బాననిన్ కండ తిన్ ఏ.
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9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్ అకుక్ఙ్ 

1నాను అకుక్ మనికాన్ ఆఏనా? నాను అపొసుత్ డు ఆఏనా? మా
పబు ఆతియేసుఙ్ తొఏనా? మీరు, పబు వందిఙ్ నాను కితిత్ పణిదిఙ్ 
పంట ఆఇదెరా? 2 నాను అపొసుత్ డు ఇజి మహికార్  ఒడ్ఃబిఎండ
మహిఙ్ బా, నిజమె మీ వందిఙ్ నాను అపొసుత్ డునె. నాను పబు
వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఇని దనిఙ్ రుజుప్ మీరె. 3నా ముసుక్ తీరుప్
కిని వరిఙ్ ఎదు నాను నా వందిఙ్ వెహిస్నికయాక. 4మాపుదేవుణు
మాటెఙ్ నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసి ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా?
5మహి అపొసుత్ రుఙ్ లెకెండ్ ని, పబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని,
పేతురులెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతిఆలిస్వెటబులెల్య్ కిదెఙ్ మఙిఅకుక్
సిలెల్దా? 6 దేవుణు పణి కిజిని మహివరి లెకెండ్, మాపు దేవుణు
పణి కినివలె నఙిని బరన్బెఙ్ తిండి వందిఙ్ పణి కిఎండ ఉణిజి
తిండెఙ్ అకుక్ మనాద్. 7 వనిన్ సొంత డబుబ్ కరుస్ కిజి ఎయెన్ బా
సయ్ నమ్ దుపణికినాండా? దాకస్టోటఉణుసిదనిపటుక్తిన్ ఇకాన్ 
ఎయెన్ బా మనాండా? గొరెఙ పోస కిజి వనాక్ పాలు ఉణిఇకాన్ 
ఎయెన్ బా మనాండా? ఎయెర్ బా మన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ నాను
లోకమ్ దిఙ్ సెందితివరివజనెవెహ్ ఎ. దేవుణు సితిత్ రూలుదుబాయా
లెకెండ్ నె వెహిస్నాద్. 9 “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమా
తొహ్ మాట్”, ఇజి మోసె వెట దేవుణు సితిత్ రూలుదు రాసత్ మనాద్.
దేవుణు డాఃకు వందిఙ్ నె విసారిసాన్ండా? 10 నిజమె, యాక మా
వందిఙ్ బా వెహ్ ఎతాండా? మా వందిఙ్ వెహికెఙె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పంట పంటితిఙ, ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఉండి ఆసదాన్ డూనికాన్ 
డూజినాన్. మటిసినికాన్ బా అయ ఆసదాన్ మటిసినాన్. 11 మీ
వందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ మాపు మీ నడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ,
అందెఙెమీబాణిఙ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ మాపులొసె ఆతిఙ
ఆక పెరి సఙతినా? 12మీబాణిఙ్ సాయం లొసె ఆదెఙ్ మహి వరిఙ్ 
అతికారంమనాద్ ఇహిఙ,మఙి వరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గాని
మాపుయాఅతికారమ్ దిఙ్ వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె అఎండ కీసుత్
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సువారదిఙ్ ఇనిఅడుడ్ బారెఎండమండెఙ్ ఇజివిజువనాక్ఙ్ బరిసాత్ ప్.
13 దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజిని వరిఙ్ దేవుణు గుడిఃదాన్ బోజనం
దొహ్ కాన్ద్. పూజ సీని మాలిల్ పీటదు పణి కిజిని వరిఙ్ పూజ సితిత్
వనాక్ లొఇహాన్  వంతు మనాద్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? 14 అయా
లెకెండ్ నె సువార వెహిస్ని వరిఙ్ బతుక్దిఙ్ కావిలిసిత్కెఙ్ సువారదానె
దొహ్ కికెఙ్ ఇజి పబు ఆడ సితాత్ మనాన్.

15 గాని నాను ఇహిఙ యా అతికారం లొఇ ఇనికబా వాడ్ఃఎత.
మీరుయా లెకెండ్ నఙి కినిదెర్ లె ఇని ఆసదాన్ ఇక రాస్ ఎత. నాను
పొగ్ డెః ఆజి వెహి యా మాటెఙ్ ఎయెన్ బా ఇని అరద్ం సిలెల్ండ కిని
దనిఙ్ ఇంక నాను సాతిఙానె నెగెద్. 16 అహిఙ, నాను సువార
సాటిసిన ఇజి పొగ్ డెః ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి బలవంతం నా లొఇ మనాద్. సువార
సాటిస్ ఎండ మహిఙ నఙి బాద. 17 నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నాను
సువార సాటిసిత్ఙ నఙి జీతం దొహ్ కాన్ద్. నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ 
ఆఏండ కితిత్ఙ, నాను కిదెఙ్ ఇజి నఙి ఒపప్జెపె ఆతి పణి కిజిన ఇజి
ఆజినాద్. 18అహిఙనఙిదొహ్ కిన్ జీతం ఇనిక? సువారసాటిసినివలె,
నాను సువార సాటిసిని వరిఙ్ మని అతికారమ్ దాన్ ఇనికబా నా
వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ సుడ్ఃఎండ, సెడిడ్నె కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్
ఇనాయం.

19నాను ఎయెరిఙ్ బాఅడిఃగి మనికాన్ ఆఏండ విజు దనిఙ్ అకుక్
మనికాన్. గాని, నఙి అటిన్ నసొండారిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ 
ఇజి నానె నఙి విజెరె వందిఙ్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిబె ఆత.
20 యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి వందిఙ్ 
యూదురు లోకు లెకెండ్ ఆత. నాను మోసె రాసిత్ రూలుఙ అడిఃగి
మన్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిని వరిఙ్ దేవుణు
దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి వరివందిఙ్ మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙితి వనిన్
లెకెండ్ ఆత మన. 21 దేవుణు మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిఇ వరిఙ్ 
దేవుణు దరోట్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి లెకెండ్ ఆత. దేవుణు
మోసె వెట సితి రూలుఙ్ నాను లొఙిఎ ఇజి నాను వెహ్ ఎ, గాని కీసుత్
సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి మంజిన. 22 సతుత్ సిలి వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ 
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కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజ నాను సతుత్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆత. ఎలాగ ఆతిఙ్ బా
సెగొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను విజెరె వందిఙ్ 
ననివరి లెకెండ్ ఆత మన. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిఙ్ 
వాజిని దినమ్ క వందిఙ్ సువార సాటిసిని నఙిబా వంతు మండెఙ్ 
ఇజియాకెఙ్ విజు నాను సువార వందిఙ్ కిజిన. 24 పందెం పోటిదు
ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దుఉహ్ కిస్నార్ విజేరెఉహ్ కిస్నార్ గానిఒరెన్ వనిన్ఙె
ఇనాయం దొహ్ కాన్ద్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె ఇనాయం
దొహ్ కెఙ్ ఇజినె మీరు పందెమ్ దు ఉహ్ కు. 25 పందెమ్ దు పోటి
ఆనికార్ విజెరెదనివందిఙ్ ఒజఆజితయార్ ఆజినార్. సాణెంమంజి
పాడ్ఃఆజిసొన్ సినిటోపిదొహ్ కిన్ వందిఙ్ యాకెఙ్ విజుకిజినార్. గాని
మఙి ఎలాకాలం మంజిని టొపినె దొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙె నాను గురి
సుడ్ఃఎండ ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నాను ముటి అసి గాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని
నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గాని మహి వరిఙ్ సువార సాటిసి వెనుక,
ఇనాయం దొహ్ కిఇ వనిన్ లెకెండ్ నఙి నానె కిఎండ మండెఙ్ ఇజి నా
ఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండ అడిడ్ఃజి, నఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.

10
ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1 తంబెరిఙాండె, మా అని గొగొర్ ఆతి యూదరు విజెరె మోసె
వెట మహివలె ఇనిక జరిగ్త మనాద్ మీరు నెగెండ నెసి మండెఙ్ 
ఇజి నాను ఆస ఆజిన. దేవుణు వరివెట మనాన్ ఇజి ఉండి గురు
లెకెండ్ దేవుణు వరిముసుక్ ఇడిత్ మనిమొసొప్ అడిఃగివారు నడిఃత
మహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వారు విజెరె
వహి బూమిదాన్ అతాహ పడక నడిఃత సొహార్ . 2 వారు విజెరె
మోసె వెట మొసొప్ అడిఃగి మంజి సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వహి
బూమిదాన్ నడిఃజి మహిఙ్, మోసె వెట బాపిత్సం లాగె ఆతి లెకెండ్ 
అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు మోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్ లెకెండ్ వారు
ఒపుప్కొటార్. 3విజెరెదేవుణు సితిఉండెబోజనమ్ నెఉటార్. 4వారు
విజెరె సటుట్ దాన్ దేవుణు రపిసిత్ ఉండె ఏరునె ఉటార్. అయ సటు
కీసుత్ ఙ్ గురు లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు ఇనికబా
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తకు సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీజి నిజమె వరి వెట నడిఃజి
మహాన్ . 5అయాలెకెండ్ మహిఙ్ బా, వరి లొఇ నండోడారిఙ్ దేవుణు
ఇసట్ం ఆఏండ ఆతాన్. అందెఙె ఎయెర్ బా మన్ ఇ అయా అడిఃవిదు
వరిఙ్ సపత్ విసీర్ తాన్. 6 ఇకెక్ఙ్ విజుమాటు నెసెత్ఙ్ ఇజి మఙి ఉండి
గురు లెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్తె మనెన్. వారు సెఇ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆతి లెకెండ్ మాపు ఆస ఆఏండ జాగర మండెఙ్ ఇజి. 7 వరి లొఇ
సెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ తిండెఙ్ 
ఉండెఙ్ బసాత్ ర్, కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”,ఇజివరివందిఙ్ దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్. 8 వరి లొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు రంకు
బూలమాట్. ఉండె రోజుదు ననికార్ ఇరువయ్ మూండి వెయుఙ్ 
లోకుర్ సాతార్. 9 వరి లొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు
పబుఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఎద్. ననికార్ సరాస్ వెట సాతార్. 10 వరి
లొఇ సెగొండార్ దేవుణు ముసుక్ సణిఙితార్. వారు నాసనం కినికాన్ 
ఆతి దేవుణు దూత వెటసాతార్. మాటు దేవుణుముసుక్ సణిఙిదెఙ్ 
ఆఎద్.

11మహివరిఙ్ తోర్ దెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ యాకెఙ్ వరిఙ్ జరిగ్తె.
యా తరమ్ ది ఆకర్ దినమ్ దు బతిక్జిని మఙి బుదిద్ వాదెఙ్ ఇజి
గెపతం కితిత్ మని లెకెండ్ రాసి ఇడెః ఆత మనాద్. 12 అందెఙె
ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు నాను గటిఙ నిలిస్న
ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు వెటనె పాపమ్ దు అర్ ఎండ జాగర మండెఙ్ 
వలె. 13 మాములుక లోకురిఙ్ వాజిని పరికెస్ఙ్ నె ఆఏండ మరి
పెరికెఙ్ ఇనికెఙ్ బామిఙి రవుతె. దేవుణు నమమ్కమాతికాన్. అందెఙె
ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్దనిఙ్ ఇంకపెరికఇనికబామిఙివాదెఙ్ వాండుఒప్ ఏన్.
అకాక్దె ఆఏండ వాజిని పరికస్దిఙ్ నిలిస్ మండెఙ్ పరికస్ వెట తపె
ఆదెఙ్ ఉండి సరిబాతోరిసాన్న్ లె.

దెయమ్ క పండొయ్ నిపబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
14 అందెఙె నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిని

బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. 15 మీరు నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ 
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ఇజినె నాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని సఙతిఙ మీరె అరద్ం కిజి
సుడ్ఃదు. 16 మాటు విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె, మాటు దేవుణు
ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఉణువలె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్
గినాదిక ఉణిజి,మాటు ఉండె రొటె రుకిస్ తినివలె కీసుత్ నలదాన్ మఙి
వాజినినెగిగ్ వనాక్ఙ్ కూడ్ఃజిమంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటెఉండెనె,
అయ ఉండె రొటెదునె మాటు విజెటె కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె
నండొండార్ ఆతిమాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనాద్ . 18 ఇసాయేలు
లోకురిఙ్ సుడ్ఃదు, దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్ బాడిడ్దు సంద సీని
వనాక్ఙ్ తినికార్, దనివెట కూడ్ఃజి మంజినికార్ ఆఎరా? 19అందెఙె
బొమెమ్ఙ పూజ సితి వనకాఙ్ లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ, బొమెమ్ఙ
లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ నాను వెహిస్నానా? 20 సిలెల్ద్ . గాని
దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ పూజెఙ్ సీనివలె దేవుణుదిఙ్ పూజసీనినార్ 
ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్ కాఙ్ నె పూజ
సీజినార్.అందెఙె మీరు దెయమ్ క వెట కూడ్ఃజి మంజినిక నఙి ఇసట్ం
సిలెల్ద్ . 21మీరు పబు గినాదాన్ ఉణిజి మరి దెయమ్ క గినదాన్ బా
ఉండెఙ్ అట్ ఇదెర్. పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజమమ్ దుని దెయమ్ క
బోజనమ్ దుబా ఒరెస్ కూడ్ఃజి మండెఙ్ అట్ ఇదెర్. 22 దేవుణుదిఙ్ 
సెందితిగవ్ రంతగిన్ లెకెండెవనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ కిఎండ
పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ మాటు పణి కిజినాటా? మాటు వనిన్ఙ్ ఇంక
సతుత్ మనికాటా? నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ మని అకుక్ఙ్ 23 “విజు వనాక్
వందిఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్”,గానివిజుపణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. “విజు
వనక వందిఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్ ”,గానివిజునెగెండ్ పిరిపిన్కెఙ్ ఆఉ.
24 ఎయెన్ బా నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎండ మహికార్ బా
నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25మీగరబ్ం మిఙి గదిస్ ఎండమహిఙ సతాదు పొరిన్ ఇని కండబా
తిండు. 26 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “యాబూమి పబుదినె, దని ముసుక్
మనికెఙ్ విజు వనిన్వినె”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్.
27 ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ మిఙి విందుదిఙ్ కూకిన్ తనివలె, మిఙి ఆస
మహిఙ సొండు. గాని గరబ్ం గదిస్ ఎండ, మి ఎదు ఇడిన్కెఙ్ ఇనికబా
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వెన్ బాఎండ తిండు. 28గాని ఎయెన్ బా, “యాకబొమెమ్ఙపూజ సితి
దనిబాణిక”, ఇజి వెహిఙ, వెహి వనిన్ వందిఙ్ ని మీ గరబ్ం గదిసిని
వందిఙ్ అక తినామ్ట్. 29 గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ ఇజి వెహిన్ వలె అకక్
నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె వెహిస్న. విజు వనాక్ వందిఙ్ మఙి
మని అకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ గరబ్మ్ దు మని ఆలోసనమ్ దాన్ 
ఎందనిఙ్ మాపుతీరుప్ కిబె ఆదెఙ్ ? 30నాను అయాబోజనం వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిఙ, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ ఉటిబోజనం వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31 అందెఙె మీరు ఉటిఙ్ బా, తిహిఙ్ బా, ఇనిక కితిత్ఙ్ బా విజు
దేవుణుదిఙ్ గొపప్ పేరు వాని లెకెండ్ నె కిదు. 32యూదురిఙ్ గాని,
యూదురు ఆఇవ వరిఙ్ గాని, దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ గాని తొరొడిన్
లెకెండ్ ఇనికబా కిఎండ మండు. 33 నండొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ 
ఇజి, నాను నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎ. గాని మహికార్ బా
నెగెణ్ మండెఙ్ ఇజివిజువనాక్లొఇవిజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ నాను
మంజిన. మీరుబానాను కిజిని లెకండ్ కిజిమండు.

11
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్క

1నాను కీసుత్ ఙ్ పోలిసినడిఃసిని లెకెండ్ మీరు నఙిపోలిసి నడిఃదు.
2నాను మిఙి నెస్ పిసిత్ బోదదిఙ్ డిఃస్ ఎండ లొఙిజి నడిఃజినిదెర్ ఇజి,
మరి విజు సఙతిఙ వందిఙ్ నఙి ఎతుత్ కిజిని వందిఙ్ నాను మిఙి
పొగ్ డిఃజిన. 3 ఏలు మీరు ఇకెక్ఙ్ నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజి కోరిజిన. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ బుర కీసుత్ , ఉండి బోదెలిదిఙ్ బుర మొగకొడొః. కీసుత్ ఙ్ 
బుర దేవుణు ఇజి మీరు నెసి మండెఙ్. 4 ఎమేణి మొగకొడొఃబా
పారద్నం కినివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ వరిగ్ని వలెనొ వనిన్ బురాదు
టుకుర్ ఇడిజ్ మహిఙ వాండు వనిన్ నెయిక్ కీసుత్ ఙ్ గవ్ రం సొనిప్సాన్న్.
5మరి ఎమేణి బోదెల్ బా పారద్నం కనివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ 
వెహిన్వలెనొ బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహివలె అది దని బుర
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బోడిః కిబె ఆతి లెకెండ్ సిగు లాగె ఆజినాద్. 6ఉండి బోదెలి బురాదు
టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహిఙ అది దని బురది కొపు కతిసెత్ఙ్ వలె. కొపు
కతిసెత్ఙ్ నొ బోడి బుర ఆదెఙ్ నొ సిగు ఆతిఙ అది బురాదు టుకుర్ 
ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. 7మొగకొడొః బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, వనిన్ గవ్ రం తొరిసెత్ఙ్ ఇజి మొగవనిన్ఙ్ 
వనిన్ మూరి లెకెండ్ తయార్ కిత మనాన్. గాని బోదెలి బురాదు
టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలి దనిమాసిఙ్ గవ్ రం
తోరిసినాద్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలి మొగకొడొః బాణిఙ్ తయార్ 
కిబె ఆత మనాద్, గాని మొగకొడొః బోదెలి బాణిఙ్ తయార్ కిబె
ఆఏతాన్. 9అకాక్దె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ 
తయార్ కిఎతాన్, గాని మొగకొడొః వందిఙ్ నె బోదెలిదిఙ్ తయార్ 
కితాత్ న్ . 10 అందెఙె యా సఙతి వందిఙ్ ని దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ 
అతికారమ్ దిఙ్ అడిఃగి మని దనిఙ్ గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు
టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11 గాని పబు వెట కూడిఃతి మని బతుక్దు బోదెలి మొగకొడొః
వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎద్ . మొగకొడొః బోదెలి వెట సమందం
సిలెల్ండమన్ ఎన్. 12మొగకొడొఃబాణిఙ్ బోదెలివాతిలెకెండ్ నెబోదెలి
బాణిఙ్ మొగకొడొః పుటిస్నాన్. గాని విజు దేవుణు బాణిఙ్ నె వాజినె.
13 ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిదెఙ్ తగాన్దా? మీరె ఒడిఃబిదు. 14మొగగ్ కొడొః వనిన్ బురది కొపు
పిరిపిత్ మహిఙఅకక్ వనిన్ఙ్ సిగు ఇజిఎయెర్ బావెహ్ ఎండమిఙిమీరె
నెసిన్దెర్ గదె. 15గాని ఉండి బోదెలిదిఙ్ బురాది కొపు పిరితి మహిఙ
అకక్ దనిఙ్ ఉండి పేరు మని లెకెండ్ నె, ఉండి పాత సెంగు లెకెండ్ నె.
16 దినిన్ వందిఙ్ ఎయెన్ బా గొడఃబ రేపిత్ఙ ఇకాక్దె ఆఏండ మా లొఇ
వేరె అలవాటు ఇనికబా సిలెల్ద్ . దేవుణు సఙమ్ దుబా సిలెల్ద్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్.
17మరి ఏలు నాను వెహిస్ని మాటదు మీరు నెగిగ్కార్ ఇజి నాను

మిఙి పొగ్ డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙ మీరు నెగిగ్దని వందిఙ్ నె కూడ్ఃజి
వాజినిదెర్ గాని నెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్ సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహి
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సఙతిఇనిక ఇహిఙదేవుణు సఙం లెకెండ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలెమీ
లొఇగుంపుఙ్ మనెన్ ఇజినాను వెహమన. యాకకండెక్ నిజమ్ నెఇజి
నాను నమిమ్జిన.

19దేవుణుఎదునెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ మీలొఇబేదమ్ కు
తప్ ఎండమంజినె. 20మీరు విజిదెరె కూడ్ఃజి వానివలెమీరు ఉణిక
పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఆఎద్. 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బోజనం
కినివలె ఎయెర్ వందిఙ్ బాకాప్ కిఎండ ఒరెన్ ఒరెన్ ముఙాలబోజనం
కిజినాన్. ఒరెన్ బఙ సానాన్ మరి ఒరెన్ సొసి మంజినాన్. 22ఆహె
ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మిఙిఇలుక్ సిలునా? మరిదేవుణుసఙమ్ దిఙ్ ఇజిరి
కణక సుడ్ఃజి ఇనిక సిలిల్ వరిఙ్ మీరు సిగు కిజినిదెరా? నానుమీ వెట
ఇనికవెహెఙ్ ? దినిన్వందిఙ్ నానుమిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనాను
పొగ్ డిఃఏ.

23-24 పబు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక నాను మిఙి ఒపజెపిత్క ఇనిక
ఇహిఙ, పబువాతియేసు వాండు ఒపజెపె ఆతి పొదొయ్, ఉండి రొటె
పెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్ మీ
వందిఙ్ సీజిని నా ఒడొఃల్. నఙి ఎతుత్ కిజియా లెకెండ్ కిజి మండు”,
ఇజివెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నెబోజనం కితిత్ వెనుకవాండుదాసకాలు
మని గినన్ పెరిజ్, “యాగినన్నా నలదాన్ కిజిని కొతత్ ఒపుమానం,మీరు
యాగినన్దికఉణిఎసిత్వలెబానఙిఎతుత్ కిజియాలెకండ్ కిజిమండు”,
ఇజి వెహాన్ . 26అందెఙెమీరుయారొటెట్ తింజియాగినాదిదాసకాలు
ఉణి ఎసిత్వలెబా పబుమర్ జివానిదాక వనిన్ సావుదిఙ్ సాటిసినిదెర్.

27 అందెఙె ఎయెన్ బా తగిన్కాన్ ఆఏండ పబు ఏరాప్టు కితిత్
బోజనమ్ దు రొటెట్ తింజి గినాదిక ఉటిఙ, వాండు పబు ఒడొఃల్ దిఙ్ 
వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్ ఆజినాన్. 28అందెఙె రొటెట్ని
గినాదిక ఉణి ముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె నాను తగిన్కాండా
ఇజి సుడెః ఆదెఙ్ వలె. 29గాని ఎయెన్ బాయాక పబు ఒడొఃల్ ఇజి
నిజం నెస్ ఎండ ఉణి తినికాన్ వనిన్ ముసుక్ వాండె సికస్ తపె ఆని
వందిఙ్ ఉణిజి తింజినాన్. 30 అందెఙె మీ లొఇ నండొండార్ సతుత్
సిలిల్కార్ నిజబుఙ్ మనికార్ ఆతార్. నండొండార్ సాతసొహార్ . 31గాని
మఙిమాటెనెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙదేవుణు తీరుప్దు రెఎండతపె
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ఆతాట్ మరి. 32మాటు పబుబాణిఙ్ తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ,యా
లోకమ్ దివరిఙ్ సీనిసికాస్దు రెఎండ పబుమఙిబుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ 
దిదిజినాన్.

33అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,మీరు కూడ్ఃజివాజిబోజనం కినివలె
మహివరి వందిఙ్ కాప్ కిదు. 34మీరు కూడ్ఃజివాజినిక సికస్దిఙ్ గురి
ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బా బఙ కటిత్ఙ వాండు వనిన్ ఇండొనె
బోజనం కిదెఙ్ వలె. నాను వానివలె మరి మని సఙతిఙ వందిఙ్ 
వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1 తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు
నెగెండ నెసి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఎండ
మహివలె, ఇనికాదొ ఉండి సతుత్ దాన్ ఎయెండొ మిఙి నడిఃపిసిత్ మహి
లెకెండ్ మిరు సొనిస్ వరిగ్ఇ బొమెమ్ఙ మాడిఃసి మహిదెర్ ఇజి మీరు
నెసిన్దెర్. 3 అందెఙె, నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు
ఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ ఎయెన్ బా, “యేసుసయెప్ పొందితికాన్”,ఇజి
వెహెఙ్ నొ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఆఏండ “యేసు, పబు ఆత మనాన్”,
ఇజి వెహెఙ్ నొఅట్ ఎన్.

4దేవుణు ఆతమ్ సిజినివరమ్ కు నండొ రకమ్ కుమనెన్. గానిఅయా
ఉండెదేవుణుఆతమ్నెవిజువరమ్ కుసీజినాన్. 5మరిదేవుణువందిఙ్ 
కిదెఙ్ అటిన్ పణిఙ్ నండొ రకమ్ కు మనెన్, గాని ఒరెండె పబు వందిఙ్ 
మాటు విజెటె పణి కిజినాట్. 6 జరిగ్ని సఙతిఙ్ నండొ రకమ్ దికెఙ్ 
మనెన్. గాని విజు వనాక్ లొఇ, మరి విజెరె లొఇ పణి కినికాన్ ఒరెండె
దేవుణునె. 7 విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ వాని వందిఙ్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్
వెట దేవుణు ఆతమ్ కిజిని పణిఙ్ తోరె ఆజినె. 8 ఎలాగ ఇహిఙ, ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బుదిద్ మనిమాటెఙ్ వెహెఙ్ వరం సీజినాన్.
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణంమనిమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అయాదేవుణుఆతమ్నె
వరం సీజినాన్.
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9 మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయా ఆతమ్నె దేవుణు ముసుక్ నమకం
సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయాదేవుణు ఆతమ్నె జబుఙాణి వరిఙ్ 
నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం సీజినాన్.

10మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ సతుత్ ని, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ వనిన్పవకలెకెండ్ వెహెఙ్,మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజినెసెత్ఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆఇఆఇ
బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాసెఙ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ దేవుణు
ఆతమ్ వరమ్ కు సీజినాన్. 11 అయ ఉండె దేవుణు ఆతమ్నె వనిన్ఙ్ 
ఇసట్మాతి వజ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరమ్ కు సీబాజి సీజియాపణిఙ్ 
విజు కిజినాన్.

ఉండెఒడొఃల్ ని నండొబాగమ్ కు.
12 ఒడొఃల్ ఉండెనె, గాని నండొ బాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ 

ఆత మనాద్. నండొ బాగమ్ కు కూడిఃతికాదె గాని అవి కూడ్ఃజి
ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా మనాన్. 13 ఎలాగ ఇహిఙ,
యూదురుఆతిఙ్ బా,యూదురుఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా,వెటిపణికినికాన్ 
ఆతిఙ్ బా, అకుక్ మనికాన్ ఆతిఙ్ బామాటు విజెటె ఉండె ఒడొఃల్ దు
ఉండె ఆతమ్దానె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్. అయ ఉండె దేవుణు
ఆతమ్దానె మా మనుస్ఙ దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 14 ఒడొఃల్ 
ఇహిఙ నండొ బాగమ్ కాణిఙ్ తయార్ ఆతిక. ఉండె బాగమ్ దాన్ 
తయార్ ఆతిక ఆఏద్. 15 అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె
నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి పాదం వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు
మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 16మరి, “నాను కణక ఆఎ, అందెఙె
నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి గిబిబ్ వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు
మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17 ఒడొఃల్ విజు ఉండె కణకానె
ఆతిఙ, ఎలాగ విండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ,
వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ? 18 గాని ఉండి ఉండి బాగం
ఎలాగ మండెఙ్ నొ, అయా లెకెండ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ 
ఒడొఃల్ దు ఇటాత్ మనాన్. 19ఆకెఙ్ విజు ఉండె బాగం ఆతిఙ ఒడొఃల్ 
ఎంబె? 20 ఆకెఙ్ మని లెకెండ్ నండొ బాగమ్ కు మనెన్ గాని ఒడొఃల్ 
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ఉండె. 21 అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. బుర పాదమ్ కాఙ్, “మీరు నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. 22అకాక్దె ఆఏండ, ఒడొఃల్ దు కూడిఃతి మని
సతుత్ తకు ఆతి బాగమ్ కాఙ్, అకెక్ఙ్ మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి
డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్. 23ఒడొఃల్ దు ఎమేణిబాగమ్ కాఙ్ గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ 
ఇజిమాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం మని లెకెండ్ 
తయార్ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇ బాగమ్ కాఙ్ ఒదెద్ అందం
వాని లెకండ్ కిజినాట్. 24 ఒడొఃల్ దు మని అందం మని బాగమ్ కాఙ్ 
మరినెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు విజుబాగమ్ కాఙ్ 
కుడుఃపిస్ ఒడొఃల్ దు ఇటిత్వలె, మరాయ్ద తకు మని వనకాఙ్ లావ్ 
మరాయ్ద సితాన్. 25 అందెఙె ఒడొఃల్ దు గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ విజు
బాగమ్ కు ఉండిమరిఉండిబాగం వందిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజిమంజినె.
26ఉండి బాగమ్ దు కసట్ం వాతిఙ, బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట
కసట్మ్ దుమంజినె. ఉండిబాగమ్ దిఙ్ గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె,బాగమ్ కు
విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27 ఏలు, మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండి
బాగం ఆతమనాద్. 28మరి దేవుణు సఙమ్ దుముఙాల సెగొండారిఙ్ 
అపొసుత్ రు ఇజి, వెనుక మరి సెగొండారిఙ్ దేవుణు పవకరు ఇజి, దని
వెనుక సెగొండారిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ ఇజి, దని వెనుక
సెగొండారిఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ కినికార్ ఇజి, దని వెనుక మనికార్ ఇజి,
సెగొండారిఙ్ మహి వరిఙ్ సాయం కినికార్ ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్ 
నడిఃపిసిన్కార్  ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నికార్ ఇజి
ఏరాప్టు కిత మనాన్. 29 విజెరె అపొసుత్ రునా? విజెరె దేవుణు
పవకరునా? విజెరె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ నా? విజెరె బమామ్తి
పణిఙ్ కినికారా? 30 విజెరె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం
మనికారా? విజెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరె అయబాసెఙ
అరద్ం కిజి వెహిస్నారా? 31గానివరమ్ కలొఇగొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ 
ఆస ఆజిమండు. ఏలు నానుమిఙి గొపప్ నెగిగ్ సరి తోరిసినాలె.
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13
విజుదనిఙ్ పెరిక పేమ

1 నాను లోకుర్ వరిగ్జిని విజు బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, దేవుణు
దూతార్ వరిగ్ని బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, నాను పేమ సిలిల్కాన్ ఇహిఙ
పణిదిఙ్ రెఇ కంసు, సిలిల్ఙ టిఙ్ టిఙ్ పలకిన్ తాలిబిలెఙ్ లెకెండ్ నె.
2 నాను దేవుణు పవక లెకెండ్ వరం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా, డాఙితి
మని విజు సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, విజు గెణం మనికాన్ 
ఆతిఙ్ బా,గొరొకాఙ్ బసిల్సినినమకంమనికాన్ ఆతిఙ్ బాపేమసిలికాన్ 
ఇహిఙ నాను పణిదిఙ్ రెఇక. 3 నఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు బీద వరిఙ్ 
సితిత్ఙ్ బా, సిసుదు సుర్ దెఙ్ నా ఒడొఃల్ ఒపజెపిత్ఙ్ బా, పేమ సిలిల్కాన్ 
ఇహిఙనాను కినిక పణిదిఙ్ రెఇక.

4 పేమ మనికాన్ నండొ ఓరిసినాన్. వాండు మహి వరి ముసుక్
దయ మనికాన్ ఆనాన్. వాండు గోస ఆఎన్. వాండు పొఙిజినికాన్ 
ఆఎన్. వాండు గర ఆఎన్. 5 పేమ మనికాన్ మరాయ్ద సిలెల్ండ
మనికాన్ ఆఎన్. వాండు నఙినానెనెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిఒడ్ఃబినికాన్ 
ఆఎన్. వాండు బేగి కోపం ఆఎన్. వాండు వనిన్ వెట కితిత్మని సెఇ
వనాక్వందిఙ్ మనుస్దుఇడ్ఃజిమన్ ఎన్. 6పేమమనికాన్ సెఇవనాక్
వందిఙ్ సర్ దఆఏండ,నిజమాతివనాక్వందిఙ్ సరద్ ఆజినాన్. 7పేమ
మనికాన్ ఎసిత్వలెబాసణిఙిఎండవిజుసెమిసాన్న్. వాండుఎసిత్వలెబా
మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జి మంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ
ఓరిసిమంజినాన్.

8పేమఎలాకాలంమంజినాద్. దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహెఙ్ మని
వరం ఎలాకాలం మన్ ఏద్ . ఆఇ ఆఇబాసెఙ్ బావరిగ్నికబా ఎలాకాలం
మన్ ఉలె. గెణమ్ బాసిలెల్ండ ఆనాద్. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙఏలుమాటు
సెగమ్ నె నెసత్ మనాట్. సెగమ్ నె దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిస్నాట్.
10గానిపూరి ఆతిక వానివలె పూరి ఆఇక నిలెల్ండ ఆనాద్. 11నాను
ఇజిరికాన్ మహివలె ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్త. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిత. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్ ఆతివలె
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ఇజిరికాన్ మహివలె మని పణిఙ్ డిఃసత్ సితత్ . 12 ఏలు అదద్మ్ దు
సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండి బొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలెమొకొం నిండు
సూణాట్. ఏలు సెగమ్ నె నెసాన్ట్, నసిత్వలె దేవుణు నఙి ఏలు
నెసిత్మని లెకెండ్ పూరినెసాన్ట్ లె.

13అహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకం, ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిక, పేమయా మూండిబా నిలిస్ మంజినె. గాని వినుక లొఇ
గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1 మీ బతుక్దు పేమనె ముఙాల మనిద్. దేవుణు ఆతమ్ సీజిని
వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆజి మండు. దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస
ఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆఇబాసెఙ వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెట ఆఏండ
దేవుణు వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమెలోకు ఎయెన్ బావాండు వరిగ్నికెఙ్ 
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని వాండు వనిన్ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి డాఙితి మని సఙతిఙ్ వరిగ్జినాన్. 3గాని, దేవుణు పవకరు
లెకెండ వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటనె వరిగ్జినాన్. లోకుర్ మనుస్దు సతుత్
మనికార్ ఆదెఙ్, వరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్, మరి ఓదరిసెత్ఙ్ ఇజి. 4ఆఇ
బాసెఙ్ వరిగ్జినికాన్ వనిన్ఙ్ వాండె దయ్ రం కిబె ఆజినాన్. గాని
దేవుణు పవకారు లెకెండ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ ఉసార్ 
కిజినాన్. 5మీరు విజిదెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి
నాను కోరిజిన. గాని దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి లావ్ ఆస
ఆజిన. ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్, సఙమ్ దిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి
ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నిమాటెఙఅరద్ం కిజివెహ్ ఎండమహిఙ,దేవుణు
పవకనె వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఆజినాన్.

6 తంబెరిఙాండె, నాను మీ డగు వాజి, దేవుణుది డాఃఙితి మని
సఙతిఙ్ దేవుణుతోరిసిత్కెఙ్ నొ, గెణంమాటెఙ్ నో,దేవుణుపవకలెకెండ్ 
దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ నో మీ వెట వరిగ్ఎండ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి
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మహిఙ నా వెట మిఙి ఇని లాబం వానాద్ ? 7 అయా లెకెండ్ నె,
పలకిన్వలె సెవుడుః వాజిని పాణం సిలిల్ వసుత్ ఙ్ ఆతి, టొయ్ ల గాని
పిరుడిః గాని పలకిన్వలె ఇని తేడ సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ పలకిస్
మహిఙ, ఊకి మనిక ఇనిక, పలకి మనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ 
ఆనాద్ ? 8 విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ కూకెఙ్ 
జోడుబాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండజాటు సిఎండ
మహిఙ, విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా?
9 అయాలెకెండ్ నె మీరుబా వెయుదాన్ నెగెండ వరిగ్ఎండ మహిఙ,
మీరు ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వినికార్ ఎలాగ అరద్ం కిదెఙ్ అటాన్ర్ ?
మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్. 10యాలోకమ్ దు నండొ
బాసెఙ్ మనెన్ ఇని దనిఙ్ ఇని అనుమానం సిలెల్ద్ . గాని వనాక్
లొఇ ఉండిబా అరద్ం సిలిల్క ఆఏద్ . 11 ఒరెన్ వరిగ్ని మాటెఙ నాను
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ, నాను వరిగ్ని వనిన్ఙ్ ఆఇ దేసెమ్ ది
వనిన్ లెకెండ్ ఆనాలె. వరిగ్నికాన్ నఙిబా ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్ లెకెండ్ 
మంజినాన్. 12మిఙిబా అయాలెకెండ్ నె మంజినాద్. మీరు దేవుణు
ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆజి మంజినికిదెర్.
అందెఙెసఙమ్ దిఙ్ పిరిపిన్వందిఙ్ అయావరమ్ కాఙ్ నండొపణికిదు.

13అందెఙె దినిన్ వందిఙ్, ఆఇ బాసదాన్ వరిగ్నికాన్, బాసెఙ అరద్ం
కిజి వెహెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్ వలె. 14అహిఙ, నాను ఆఇ
బాసదాన్ పారద్నం కిజి మహిఙ, నా ఆతమ్ పారద్నం కిజినాద్. గాని నా
గరబ్ం కాలిమంజినాద్. 15అందెఙెనాను ఇనిక కిదెఙ్ వలె? నాను నా
ఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గానినామనుస్దాన్ బానాను పారద్నం కినాలె.
నాను నా ఆతమ్దాన్ పాటెఙ్ పారన్. గాని నా మనుస్దాన్ బా పాటెఙ్ 
పారాన్లె. 16మీరుమీఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమహిఙ,మీరు
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. మీరు వరిగ్ని మాటెఙ అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్,మీరు వెహిస్ని వందనమ్ దిఙ్, ఎలాగమీవెట
కూడ్ఃజి, “ఆమెన్ ” వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరు ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెండ
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. గాని ఆఇకాన్ దయ్ రం కిబె
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ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.
18 నాను మిఙి విజెరిఙ్ ఇంక నెగెండ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిని

వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 19 గాని సఙమ్ దు ఆఇ
బాసెఙాణిఙ్ పది వెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిఙ్ ఇంక మహివరిఙ్ 
నెసిప్సిన్ లెకెండ్ బుదిద్దాన్ కూడిఃతి అయ్ దుమాటెఙ్ నెనాను వెహన్.

20 తంబెరిఙాండె, మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి
మంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇవనాక్ వందిఙ్ లేతకొడొఃర్ లెకెండ్ మండు.
గాని ఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ ఆదు. 21 “ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జిని ఆఇ
దేసెమ్ ది లోకుర్ నా వందిఙ్ విరి వెట వరిగ్తిఙ్ బావారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజి
నామటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రసత్
మనాద్.

22 అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నిక, నమిమ్ఇ వరిఙ్ దేవుణు సతుత్ దిఙ్ 
ఉండిగురులెకెండ్ నెమనాద్ ఇజిమాటుదేవుణుమాటదాన్ నెసాన్ట్ .
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గానిదేవుణుపవకరువెహిస్నిమాటెఙ్,నమిమ్తిత్
వరివందిఙ్ రుజుప్ ఆజినెగానినమిమ్ఇవరివందిఙ్ ఆఎద్. 23అందెఙె
సఙమ్ దు మనికార్ విజెరె కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ 
వరిగ్జి మహిఙ, యాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ, నమిమ్ఇకానొ లొఇ
వాతిఙా, మీరు బుదిద్ నెగెండ సిలెల్ండ ఆజి వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వారు
వెహ్ ఏరా? 24గాని ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ గాని దినిన్ వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ 
గాని లొఇ వాతిఙ, విజిదెరె దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వెహిస్ మహిఙ,
వెనిమాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి వనిన్
మనుస్దు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహిస్నిమాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వాండె తీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరి వనిన్ మనుస్దు డాఃఙితిమనికెఙ్ 
విజు వెలిల్ తోరెన్. అయావలె, “నిజమె దేవుణు మీ వెట మనాన్ ”,
ఇజి బమమ్ ఆజి వాండు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
26 అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి

వానివలె,ఒరెన్,ఉండిపాటెఙ్ పారెద్ఙ్ వలెఇజినాన్. మరిఒరెన్ బుదిద్



1కొరింతి 14:27 xxxvi 1కొరింతి 14:37

మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ డాఃఙితి మనిక దేవుణు
తోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్,మరి ఒరెన్ ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ బాసదిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్,
యాకెఙ్ విజు సఙమ్ దుమని వరిఙ్ దయ్ రంవాని వందిఙ్ కిదెఙ్ వలె.

27 ఆఇ బాసెఙ వరిగ్నికార్ ఒరెనొ రిఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ వలె. రిఎరిఙ్ 
మిసిత్ఙముఎర్ వరిగ్దెఙ్ వలె. గాని విజెరె ఒరెస్ వరిగ్ఎండ, ఒరెన్ ఒరెన్ 
వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎయెర్ బా దనిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28 ఆఇ బాసెఙ
వరిగ్ని దనిఙ్ అరద్ం కిజి వెహిన్కాన్ సిలెల్ండ మహిఙ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ 
వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు పలల్క్ మండెఙ్. వాండు వనిన్ మనుస్దు వరిగ్జి
దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ వలె.

29 దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వరిగ్నికార్ బా రిఎర్ నొ, ముఎర్ నొ
వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. మహికార్ వెహిన్ దనిఙ్ నెగెండ వెంజి, ఇనిక
వెహిస్నార్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 30 డగు బసిత్మని మరి ఒరెన్ 
దేవుణు పవకెఙ్ ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతిఙ, ముఙాల
వరిగ్జిమంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె. 31విజెరిఙ్ నెసిప్సిని వందిఙ్,
విజెరిఙ్ దయ్ రం వెహిన్ వందిఙ్, మీరు విజిదెరె ఒరెన్ వనిన్ వెనుక
మరి ఒరెన్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్
లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. 32 పవకరు లొఇ మని వరి ఆతమ్ పవకరిఙ్ 
లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్ దిఙ్ 
దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ దేవుణు ఆఎన్.

34 విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని లెకెండ్, సఙమ్ దు పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసిన్వలె,బోదెక్ గగోల్ ఆజివరిగ్జిమండెఙ్ ఆఏద్,పలక్ మండెఙ్ 
వలె. సఙమ్ దు అవిక్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏద్. గాని మోసె రాసిత్ రూలుదు
వెహి మని లెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజి మండెఙ్. 35 వరిఙ్ ఇనికబా
నెసెత్ఙ్ ఇహిఙ,ఇండొవనాక్వనాక్మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వలె.సఙమ్ దు
బోదెలి వరిగ్జిమంజినిక దనిఙ్ సిగు.

36 మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్ ? దేవుణు మాటెఙ్ మీరె రాసిత్
తయార్ కితిత్దెరా? అకక్మిఙినెఅకక్ దొహ్ కమనాదా? 37ఎయెన్ బా
వాండు దేవుణు పవక ఇజి ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ సితిత్
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వరమ్ కుమనికాన్ ఇజిఒడిఃబిజిమహిఙ్ బా,వాండునానుమిఙిరాసిత్
మనికెఙ్ పబుబాణిఙ్ వాతి ఆడెఙ్ ఇజి తప్ ఎండ ఒపుప్కొండెఙ్ వలె.
38ఎయెన్ బాయాకనెకిస్ పోకిఙ, వనిన్ఙ్ వాండె నెకిస్ పోకె ఆనాన్ లె.

39 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆజి
మండు. గాని ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. 40గాని
విజుబానెగెండమరాయ్దదాన్ తగిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె.

15
కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితివందిఙ్.

1 తంబెరిఙాండె, నాను మీ నడిఃమి సాటిసిత్ సువార వందిఙ్ మరి
మిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. మీరు డగు కిజి నమిమ్తిత్ అయ
సువార, దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నిర్ ణెం కితిత్దెర్. 2నాను
మిఙి వెహి మని అయా సువారదానె దేవుణు మిఙి రకిస్సత్ మనాన్.
అందెఙెనాను వెహిమనిమాటెఙ్,మీరు నెగెండఅసిఅయాలెకెండ్ నె
మండెఙ్. సిలెల్ండ మహిఙ మీరు దేవుణు ముసుక్ ఇటిత్ నమకం
నిజం ఆఏండ మంజినాద్. 3 దేవణు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కి మనిన్క,
నాను మిఙి ఒపప్జెపిత్ మని వనాక్ లొఇ గొపప్ ముకెలమతిక ఇనిక
ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణు మాటదు రాసిత్ మహిక పూరి కితిత్ లెకెండ్,
కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ సాతాన్. 4ముఙాల దేవుణు మాటదు
రాసిత్ మహిక పూరి కితిత్ లెకెండ్ నె మూసె ఆతండె మూండి రోసాక్ణిఙ్
 మరిజ్ నీకె ఆతాన్. 5ముఙాల పేతుఙ్ ని* వెనుక వనిన్ సిసుర్ ఆతి
పనెండు మన్ సిరిఙ్ తోరె ఆతాన్. 6 దనిన్ వెనుక అయ్ దు వందెఙ
మిసిత్ నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ ఒరెస్ తోరె ఆతాన్. వరి లొఇ సెగొండార్ సాత
సొహార్ ఇహిఙ్ బా నండొండార్ ఏలుబా బతిక్జినార్. 7వెనుక వాండు
యాకోబుఙ్ ని అపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ తోరె ఆతాన్. 8విజెరిఙ్ తోరె ఆతి
వెనుక, కడెఃవేరిదు, నెగెండపుట్ ఇకానాతి నఙిబాతోరె ఆతాన్.

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .
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9 అపొసుత్ రు లొఇ విజెరిఙ్ ఇంక వీస్ కొడొః నానె. అపొసుత్ డు ఇజి
కూకె ఆదెఙ్ బా నాను తగితిక ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను దేవుణు
సఙమ్ ది వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిత మనన్. 10 ఏలు నాను ఇనిక ఆత
మనానో, అకక్ దేవుణు నఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్మ్ దానె ఆత మనన్.
అహిఙ వాండు నా ముసుక్ దయా దరమ్ం తోరిసిత్క దరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్
లెకెండ్ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ ఇంక నండొ కసట్బాడ్ఃజి నాను పణి కిత
మన. గాని కసట్బాడ్ఃతిక నాను ఆఏ, నఙి తోడుః మహి దేవుణు
దయాదరమ్మ్ నె. 11అందెఙె నాను ఆతిఙ్ బా, వారు ఆతిఙ్ బా ఇకాక్దె
మాపుసాటిసత్ మనాప్.

సాతికార్ మర్ జినీఙ్ నివందిఙ్.
12 గాని, కీసుత్ సాతి వరి బాణిఙ్ నీకె ఆత మనాన్ ఇజి సాటె

ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి మీ లొఇ
సెగొండార్ ఎలాగ వెహిస్నార్ ? 13సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక
సిలెల్ద్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్. 14 కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్ ఇహిఙ మాపు సాటిసిని సువార పణిదిఙ్ రెఇక.
మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కబా పణిదిఙ్ రెఇక. 15అకాక్దె ఆఏండ,
మాపు దేవుణు వందిఙ్ అబదద్ం వెహిన్ సాసిర్ ఇజి తోరె ఆజినాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సాతి వరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ ఇజి
మాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహ మనాప్. సాతికార్ మరిజ్ నిఙె
ఆఎర్ ఇహిఙ, దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా నిక్ ఎతాన్. 16 దేవుణు సాతి
వరిఙ్ మరిజ్ బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా
మర్ జి బతిక్స్ ఎతాన్. 17 కీసుత్ మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙ మీరు
నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు ఏలుబామీపాపమ్ క వందిఙ్ 
దేవుణు సీని సికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె. 18అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి
సాతికార్ బానాసనం ఆత సొహార్ . 19యాబతుక్దునె వాండు మఙి
సాయం కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిలెల్ద్ ఇజినెమాటు కీసుత్ ముసుక్
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినికాట్ ఇహిఙ,మాబతుక్ విజెరిఙ్ ఇంక
హినమాతిబతుక్ బతిక్జినాట్.
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20 గాని, సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత పండితి పంట లెకెండ్, కీసుత్
నిజమెసాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙిత మనాన్. 21ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ 
లోకువెటనెసావువాతాద్. అయాలెకెండ్ నెసాతివరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙె
ఆనికబా ఒరెన్ వనిన్ వెటనె వాతాద్. 22 ఆదము వెట విజెరె ఎలాగ
సాజినారొ,అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెటవిజెరెపాణంమనికార్ ఆనార్ లె.
23గానిఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వరాస్దునెపాణంమనికాన్ ఆనాన్. తొలిత
పండితి పంట కీసుత్ . వెనుక కీసుత్ వానివలె వనిన్ఙ్ సెందితికార్ పాణం
మనికార్ ఆనార్. 24దనివెనుకవాండుయాలోకమ్ దుమనివిజుసెఇ
సతుత్ ఙ్ ని, విజు అతికారమ్ కాఙ్, విజు సతుత్ ఙమాయిపిస్ పోకిస్, వనిన్
బుబాబ్తిదేవుణు ఏలుబడిః కినివందిఙ్ విజుఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలె
విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

25ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్ఙ్ పగాతివిజెరిఙ్,వనిన్పాదమ్ కుఅడిఃగి
దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్ ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ వలె. 26లోకురిఙ్ 
విజెరిఙ్ పగాతిసావుదిఙ్, కడెఃవేరిదు వాండు నాసనం కినాన్ లె.

27 దేవుణు, “విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిగ్ ఇటాత్ న్ ”, ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. “విజు వనాక్ఙ్ ”, కీసుత్ పాదమ్ క
అడిఃగి ఇటాత్ మనాన్ ఇజి వెహిన్ వలె, విజు వనకాఙ్ విని పాదమ్ కు
అడిఃగి ఇడిత్ మనికాన్ ఆతి దేవుణు అయ విజు వనకాఙ్ వెట వనిన్ఙ్ 
వాండె కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడెః ఆఎన్ ఇజి టేట తోర్ జినాద్.
28 వాండు యా లెకెండ్ కితిత్ వెనుక, మరిన్ విజు వనకాఙ్ వనిన్
పాదమ్ కు అడిఃగి ఇటిత్ మనికాన్ ఆతి దేవుణుదిఙ్, వనిన్ఙ్ వాండె
అణఙిజిమంజినాన్ లె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరెండె అయవిజు
వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారంమనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

29 సాతికార్ మరిజ్ నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇహిఙ, సెగొండార్ కిని లెకెండ్ 
సాతి వరి వందిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆని దనిఙ్ ఇని అరద్ం మనాద్ ?
సాతికార్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ ఎందనిఙ్ లోకుర్ వరి వందిఙ్ బాపిత్సం
లాగె ఆదెఙ్ ? 30మరి సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నార్ ఇజిమాపు నమిమ్ఏప్ 
ఇహిఙ ఎందనిఙ్ సావు తపిసిన్ పమాదమ్ కాఙ్ మాపు గురి ఆదెఙ్.
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31 తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి కీసుత్ యేసుకీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి
వందిఙ్ నాను నిజం ఎసొ సరద్ ఆజినానొ అయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబా
నాను సపె ఆదెఙ్ బా అకుక్ మనద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న.
32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితిసఙతిఙ్ వందిఙ్ నెనానుఎపెసిపటన్మ్ దు
అడిఃవి జంతుఙ వెట విదెద్ కితానా? సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ
నఙి ఇని లాబం మనాద్ ? సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ ఎర్ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్ 
సానాట్, అందెఙె ఉణాట్ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్ వెహిలెకెండ్ నె
మాటుబా కిదెఙ్ వలె.

33మీరు మొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట
కూడ్ఃజి మనిఙ్, నెగిగ్ అలవాటుఙ్ మనికార్ బా పాడ్ః ఆజినార్”.
34 నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరు మహిస్ సొనిస్ పాపం కిఎండ
నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ లొఇ సెగొండార్ 
దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు కిదెఙ్ ఇజినె ఇకక్నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35సెగొండార్ యాలెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగమరిజ్

నికె ఆనార్ ? ఎలాగ మరి ఒడొఃల్ దాన్ వారు వానార్ ?”. 36 బుదిద్
సిలికిదెరా మీరు వితుత్ వితిన్వలె, అయ వితిన్ వితుత్ సబితిఙానె దని
బాణిఙ్ మొక నేరిజ్నాద్. 37 నీను వితిక కూలిఙ్ గాని, మరి ఎమేణి
వితుత్ బగాని వహి వితుక్నె వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని నేరిజ్నిమొకక్
ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె. 38 గాని దేవుణు వాండు నిర్ ణెం కితిత్ లెకెండ్ 
దనిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ సిజినాన్. వితిత్మనిన్ విజు రకమ్ ది వితుత్ ఙ వనక
వనక ఒడొఃల్ సీజినాన్. 39 కంట విజు ఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు
కంట ఉండి రకం మనాద్. జంతు కంట మరి ఉండి రకం, పొటి
కంట మరి ఉండి రకం, మొయకంట ఉండి రకం. 40అయాలెకెండ్ నె
ఆగాసమ్ ది వనకాఙ్ ని, బూమిదు మని వనాక్ఙ్ తేడ మంజినాద్,
ఉండె ననికెఙ్ ఆఉ. విజు అంతం మనికెఙ్ గాని వనక అంతం ఉండె
లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41 ఎలాగ ఇహిఙ, పొదుద్ ది అందం ఉండి రకం,
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నెలాది అందం మరి ఉండి రకం, సుకెక్ఙ అందం మరి ఉండి రకం.
ఉండిసుకాక్దిఅందంమరిఉండిసుకాక్దిఅందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42 అందెఙె సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆనివలె అయాలెకెండ్ నె
మంజినాద్. బూమిదు మూసె ఆతి మని పీనుగు సబ్ జి సొనిక.
గాని సబ్ జి సొన్ ఇ ఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు నికె ఆనార్ లె. 43మూసె
ఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్ బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క. గాని నికె ఆజిని
ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక ఆనాద్. 44మూసె ఆజిని పీనుగు
యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్క. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగిన్
ఉండి ఒడొఃల్ మనాద్ ఇహిఙ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ 
తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ బా మంజినాద్. 45 అందెఙె, “తొలిత లోకు
ఆతి ఆదము బతిక్జిని జీవు ఆతాద్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము ఆతి కీసుత్ పాణం సీజిని ఆతమ్ ఆతాన్.
46 పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ ముఙాల రెఎతాద్. యా
లోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ నె ముఙాల వాతాద్. వెనుక
పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ వానాద్. 47తొలిత ఆదాము
యా బూమి దూలిదాన్ తయార్ ఆత మనాన్. వెనుకాహి ఆదాము
ఆతి కీసుత్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48 బూమిది దూలిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ మాటు
వనిన్ లెకెండ్ నె మంజినాట్. దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ వాతి
వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్కార్ 
ఆనార్ లె. 49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్
మూరి లెకెండ్ మనాటొ,అయాలెకెండ్ నె దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ 
వాతివనిన్ కీసుత్ మూరి లెకెండ్ తయార్ ఆనాట్ లె.

50 తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్ తయార్ ఆతిమని యా
ఒడొఃల్ దాన్ మాటు దేవుణు కిజిని ఏలుబడిఃదు సొనిస్ మండెఙ్ 
అట్ ఎట్ ఇజి నాను మిఙి కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సావు
మనియాఒడొఃల్ కుసావుమన్ ఇబాడిఃదుమండెఙ్ అట్ ఎద్. అకెక్ఙ్ 
కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51 గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి విండు, నాను దేవుణుది



1కొరింతి 15:52 xlii 1కొరింతి 16:1

డాఃఙితిమనిఉండిసఙతిమిఙితెలియకిజిన. మాటువిజెటెసాఎట్.
మాటు విజెటె మారాన్ట్. 52 సణెమ్ దు, అహిఙ ఉండి కణక రెప
డెఃయ్ జి పెరిన్ ముఙాలె, కడెఃవెరిది పెరి జోడుఃబంగ పలకిఙ సరి అకక్
జరిగ్నాద్. జోడు బాంగ పలకిన్వలెసాతికార్ సావుమన్ ఇ ఒడొఃల్ దాన్ 
నికె ఆనార్. ఏలుదాక బతిక్జినిమాపు కొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతి ఒడొఃల్ దాన్ 
మారాన్ట్ లె. 53సబ్ జి సొనిస్నిమాయాఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బా సబ్ జి
సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె, సావు వాజినియామా
ఒడొఃలుఙ్,సావుసిలి ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54 సబ్ జి సొనిమా ఒడొఃలుఙ్, ఎసెఙ్ బా సబ్ జి సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ 
లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. సావు వాజిని మాయా ఒడొఃలుఙ్, సావు సిలిల్
ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. నసిత్వలె దేవుణు మాటదు రాసిత్ యా
మాటెఙ్ నిజం అనాద్, “సావు ముసుక్ పూరి గెలిసిత్ వందిఙ్, సావు
మరి మన్ ఎద్ . సావు డిఃఙె ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”. 55 “సావుమా
ముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా? మఙి గుతెత్ఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ మరి
సాపుక్ మనాదా?”, ఇజి దినిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిక,
నసిత్వలె పూరి ఆనాద్. 56 సావు తపిసిని సాంపు పాపం. మాటు
దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక, మఙి ఓడిఃసెత్ఙ్ పాపమ్ దిఙ్ 
సతుత్ ఆజినాద్. 57మాపబువాతియేసుకీసుత్ దాన్ మఙిపాపమ్ దిఙ్ ని
సావుముసుక్ గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58 అందెఙె, నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబా మిఙి
కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్ మండు. ఎసిత్వలెబా దేవుణు వందిఙ్ 
కసట్బాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పబు వేట కూడ్ఃజి మీరు
కసట్బాడ్ఃజి కిజిని పణిఙ్, ఎసెఙ్ బా పణిదిఙ్ రెఎండాఃజి మన్ ఉ ఇజి
నెసి ఎసిత్వలెబా పణి కిజిమండు.

16
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ వెహిస్నిక.

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ 
ఇహిఙ నాను గలాతియదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహి మని
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లెకెండ్ మీరుబా కిదు. 2 నాను వానివలె, అయావలెనె కుడుఃపెత్ఙ్ 
తొఎండ,విజుఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని
దని బాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ కుడుఃపిస్ మండెఙ్ 
వలె. 3 అహిఙ నాను వానివలె, మీరు తగిన్కార్ ఇజి ఎయెరిఙ్ 
ఎరిల్సినిదెరొ, వరిఙ్ ఉతమ్ కు రాసి సీజి మీరు కుడుఃపిస్ని డబుబ్ వరి
కీదు యెరూసలెమ్ దు పోకాన్ట్. 4నానుబా సొహిఙ బాగ మంజినాద్ 
ఇజి తోరె ఆతిఙ వారు నా వెట వానారెల్. 5 అహిఙ ఏలు నాను
మాసిదోనియాదుసొనిస్అబెబ్మనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సి
మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదు సొహి వెనుక నాను
మీ డగు వాన. 6 నసిత్వలె మీ డగు సెగం రోసుక్ మండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి, సిలిల్ఙ పణి కాలం విజు మీ బానె గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయావలెనాను ఎమేణి దరిఙ్ సొండెఙ్ నొ, అయాపయ్ నమ్ దు నఙి
సాయం కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7 ఏలు పయ్ నమ్ దు మీ డగు వాజి
మిఙి దసూల్ ఆజి సొండెఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ
మీ డగు సెగం కాలం మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన. 8గాని పెంతుకొసుత్ *
పండొయ్ దాక ఇబెబ్ ఎపెసి పటన్మ్ దునెనానుమంజినలె. 9ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, ఇబెబ్ నెగెండ సువార పణి జరిగ్ని లెకెండ్, తగిన్ నెగిగ్ అవ్ కాసం
నఙి దొహ్ కమనాద్. నఙి ఎదిసినికార్ బామనార్.

10 తిమోతి మీ డగు వాతిఙ, ఇని దనిఙ్ బా తియెల్ ఆఏండ మీ
వెట మంజిని లెకెండ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నాను కిజిని లెకెండ్ నె వాండుబా పబు పణి కిజినాన్. 11 ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండు మరిజ్ నా డగు వాదెఙ్ 
వనిన్ మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ పొకు. మహితంబెరిఙ వెటవాండు
వానానెల్ ఇజినాను ఎదు సుడ్ఃజిన.

* 16:8 16:8పడాయిపమాణమ్ దుఇకక్వారమ్ కపండొయ్ ,మరిపంటకొయిన్పండొయ్ 
ఇజి వెహెఆజినాద్ . (నిరగ్మ 34:22, 23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజియాపండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి
ఇసాయేలు లోకుర్ యెరుసలేమ్ దు మంద వాజి మహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙయాబయ్ ఇజి
అరద్ం. యాకపసక్ పండొయ్ ఆతి వెనుకయాబయ్ రోసుక్ ఆనివలె ఆజినాద్ .
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12ఏలు తంబెరిఆతిఅపొలొవందిఙ్ వెహిన్క ఇమికఇహిఙ,మహి
తంబెరిఙ వెటమీ డగు సొండెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ బతిమాలిత గాని
ఏలు వాదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. గాని మరి ఎసెఙ్ బా వాండు
అవ్ కాసం దొహ్ కిన్వలెమీడగు వానానెల్.

13మీరుజాగరమండు. దేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దు గటిఙ
మండు. దయ్ రమ్ దాన్ మండు. సతుత్ దాన్ మండు. 14మీరు కిజిని
పణిఙ్ విజు పేమదాన్ కిదు. 15-16 అకాక్య పాంతమ్ దు తొలిత
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పానుఇండొణికార్ ఇజిమీరునెసిన్దెర్ గదె?
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పణి సాయం కిదెఙ్ వరిఙ్ వారె
ఒపజెపె ఆతమనార్ ఇజిబామీరు నెసినిదెర్. అందెఙె తంబెరిఙాండె,
మీరు నినివరిఙ్ అణిఙిజిమండు. అకాక్దెఆఏండపణిదిఙ్ కూడ్ఃజి
వాని వరిఙ్ ని కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్ బాఅణిఙిజిమండెఙ్ ఇజి
నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 17 మీరు వాదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్ బా,
సెత్పానుని పొరూమ్నాతు, అకాక్యికు ఇనికార్ వాతివలె నాను సరద్
ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ బాన్ నఙి సీదెఙ్ సిలిల్తికెఙ్ వీరు నఙి
సితార్. 18నామనుస్దిఙ్, మీమనుస్దిఙ్ వారు సరద్ కితాత్ ర్ . ననికార్ 
గవ్ రమ్ దిఙ్ తగిన్కార్.

19ఆసియాదుమనిన్ సఙమ్ కాణికార్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి
వెన్ బాజినర్. అకుక్ల, పిసిక్ల ఇనకార్ ని వరి ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని
నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ బా పబు పేరుదాన్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి
వెన్ బాజినార్. 20 నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ్ విజెరె మీరు నెగెండ్ మనిదెరా
ఇజినార్ . దేవుణు వెట కూడిఃతి మనిన్ వరిఙ్ మీ పేమ తోరిసుత్ . నెగిగ్
మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22 ఎయెన్ బా పబుఙ్ పేమిస్ ఎండ మహిఙ సయిప్ వనిన్ ముసుక్

రపిద్. యేసు పబువాజినాన్. రఅ పబువా. 23పబువాతియేసుకీసుత్
దయదరమ్ంమిఙితోడుః ఆజిమనీద్ .
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24 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనిన్ మీరు విజిదెరె వెట నా పేమ
మనీద్. ఆమెన్ .
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