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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక
లూక సువార రాసిత్మహి లూక నె యా పుసత్కం రాసాత్ న్. లూక

ఒరెన్ డాకట్రు. కీసుత్ సకం 60-63 న డిఃమియాక రాసత్ మనాద్ ఇజి
వెహిస్నార్. కీసుత్ సాజి నిఙితి వెనాక్ మొదొహి 30 పంటెఙ్ లొఇ
జ రిగ్తికెఙ్ ఇబెబ్ రాసెత్ మనెన్. లూక సువారదు యేసుకీసుత్ కితిత్ గొపప్
పణిఙ వందిఙ్ లూక రాసాత్ న్. వెనుక,యేసుకీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహి
వెనుక దేవుణు ఆతమ్ వాతండె వనిన్ అపొసుత్ రు వెట గొపప్ బమామ్తి
పణిఙ్ కితాత్ న్. యూదయదేసమ్ దాన్ అంతియొకయాదు, బాణిఙ్ 
రోమపటన్ం దాక యేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువార సాటిసాత్ రె అపొసుత్ రు
అయకాలమ్ దు కితిత్ ప ణిఙ వందిఙ్ ఇబెబ్ రాసత్ మనాద్.

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్ 
1-2నాపియమాతిదెయొపిలా,నానుముందాల్ రాసిత్ పుసత్కమ్ దు,

దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనెండ యేసు కితిత్ విజు పణిఙ
వందిఙ్, యేసు నెస్ పిసిత్ విజుమాటెఙవందిఙ్  రాసత్ మనాద్. దేవుణు
యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనిముందాల యేసు, వాండు ఏర్ పాటు కితిత్
అపొసుత్ రుఙ్ వారు కిని పణి వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  ఆడ
సితాత్ న్ . 3 యేసు కసట్మ్ కు ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండె, నాను
బతిక్తత్  ఇజి అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్
 తోరె ఆతాన్. నలపయ్  రోసాక్ఙ్ నండొ సుటుక్ యేసు అపొసుత్ రుఙ్ 
 తోరె ఆతండె దేవుణు ఏలుబ డిః వందిఙ్  వరిగ్తాన్. 4వారు కూడ్ఃజి
వాతివలె యేసు ఈహ ఆడ సితాత్ న్ , “యెరూసలేం పటన్ం డిఃసి
సొనామ్ట్. నా బుబబ్ మిఙి సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని
ఇనాయమ్ వందిఙ్ నాను ముందాలెన్ వెహగదె. ద నిన్వందిఙ్ కాప్ 
కిజి మండు. 5 యోహాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని సెగం
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రోసుక్ సొహిఙ దేవుణు మిఙి వనిన్ ఆతమ్దాన్  బాపిత్సం సీనాన్”,
ఇహాన్ . 6 అపొసుత్ రు యేసు వెట కూడ్ఃజి వాతారె వెన్ బాతార్,
“పబువా, ఏలునె మా ఇసాయేలు లోకాఙ్  మా దేసెమ్ ది ఏలుబడిః
మర్ జి సీనిలెనా?”.* 7యేసు వెహాన్ , “కాలం వందిఙ్  నా బుబాబ్నె
ఏరాప్టు కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజు నా బుబాబ్తి దేవుణు అతికారమ్ దు
మనాద్. యాకెఙ్ విజు ఎసెఙ్  జరిగ్నాద్  ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్  అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . 8 అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వానివలె మీరు సతుత్
ఆనిదెర్. అయావలె మీరు యెరూసలేమ్ దు, యూదయ దేసెం విజు,
సమరియ దేసెం విజు, లోకం విజుబాన్ నా వందిఙ్  వెహిస్ నా సాసిర్ 
ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండె వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణు
యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్. అయావలె ఉండి మొసొప్ వాతాదె
అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు యేసుఙ్  తోర్ ఏండ ఆతార్. 10 యేసు ఆగాసం
ముసుక్ సొనిస్ మహిఙ్  వారు ఆగాసం దరోటెన్ డిటం బేసి మహార్ .
అయావలె వెటనె తెలాల్ ని పాతెఙ్  పొర్ పాతిమ హి రిఎర్  దూతార్ వరి
డగు నిహార్. 11 “ఓ గలీలయాదికిదెరా, మీరు ఎందనిఙ్  ఆగాసం
దరోట్  సుడ్ఃజినిదెర్ ? మీ డగుహాన్ దేవుణు పరలోకమ్ దు యేసుఙ్ 
ఒతాన్. ఎలాగ సొహాండొ అయావజనెమర్ జి వానాన్ లె”, ఇజి వారు
వరిఙ్  వెహార్ .

తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 
12 వెనుక అపొసుత్ రు ఒలివ మరెక్ మనిన్ గొరొతాణ్  యెరూసలేం

పటన్మ్ దు మహ సొహార్. (ఒలివ మరెక్ మనిన్ గొరొన్  యెరూసలేం
పటన్ం డగునె. ఉండి కిలో మీటర్  దూరం మనాద్) 13 వారు
యెరూసలేమ్ దు సొహరె వారు మహి మేడః గదిదు ఎకార్. వారు
ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెయ,
పిలిపు, తోమా, బరొలొమయి, మతత్యి, అల్ పయ్ మరిసి ఆతి
యాకోబు, జలొతె† ఇని మరి ఉండి పేరు మహి సీమోను, యాకోబు

* 1:6 1:6అయ  కాలమ్ దు ఇసాయేలులోకురి దేసెం రోమా దికార్ ఏలుబడిః కిజిమహార్ .
† 1:13 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప టుద ల మ నిన్కాన్ ఇజి అరద్ం
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మరిసి ఆతి యూద ఇనికార్. 14 వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె
మనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . వరివెట సెగొండెక్ 
అయ్ లికొడొఃక్ బా వాతె మహె. యేసు యాయ ఆతి మరియ, వనిన్
తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్మహార్ .

15 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక డగు డగు నూట ఇర్ వయ్ మణిసిర్ 
యేసుఙ్ నమిమ్తికార్  కూడిఃత మహార్ . పేతురు వరినడిఃమి నిహండె
ఈహ వెహాన్ , 16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణు మాటదు రాసిత్ మహిక
తప్ ఏండ జరిగ్తాద్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  దావీదు రాజు యూద
వందిఙ్  ముందాలెన్ వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యాయూదయేసుఙ్ అసెత్ఙ్ 
 వాతివరిఙ్ సరితోరిసాత్ న్. 17వాండుమాలొఇఒరెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాపు అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి పణి కిదెఙ్  యేసు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కితాత్ న్”.

18 (యాయూద మొసెం పణిదాన్ సంపాదిసిత్ డబుబ్ఙాణ్  బూమి
కొటాన్. అబెబ్ గ డిఃయబుర కితాండె అరాండె సాతాన్. అయావలె
పొట బదెఙ్ ఆజి వసిక్ఙ్ విజు వెలిల్ సోతె. 19యెరూసలేమ్ దికార్ 
విజేరె యా సఙతిఙ్  వెహరె నెసాత్ ర్. అందెఙె యూద అరిసాతియా
బూమిదిఙ్ వరి బాసాదు అకెక్లెద్మ ఇజి వెహార్ . దనిన్ అరద్ం ఇనిక
ఇహిఙ, ‘ఒరెన్ లోకుదిఙ్ సపిత్ వందిఙ్  దొహి డబుబ్దాన్ కొటి బూమి’
ఇజి అరద్ం).

20 పేతురు మరి వెహాన్ , “కీరనం పుసత్కమ్ దు ముందాలెన్ ఈహ
రాసత్ మనాద్ : వనిన్ ఇలుల్ ఎయెన్ బా మన్ ఏండ ఆపిన్, దనిన్ లొఇ
ఎయెన్ బా బతిక్ఎండ ఆపిన్”. ఈహ బారాసత్ మనాద్ : అపొసుత్ డు‡
వ జ వాండు కితిత్ పణి మరి ఒరెన్ లాగె ఆపిన్. 21-22 అందెఙె
మాపు పదకొండు మణిసిర్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. యోహాను యేసుపబుఙ్ 
బాపిత్సం సితిత్ బాణిఙ్ అసి  యేసుపబు పరలోకమ్ దు సొనిదాక
మా నడిఃమినె కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి మా వెట మహికాన్  ఒరెన్ వనిన్ఙ్

‡ 1:20 1:20అపొసుత్ రు. సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి న డిఃపిసెత్ఙ్ ఏర్ పాటు ఆజిపోకె ఆతికార్ 
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 అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుసాతివరిబాణిఙ్  మర్ జిబతిక్తాన్ 
ఇజివాండుబామావెటసాసిమండెఙ్.

23 అందెఙె కూడ్ఃజి వాతి మహికార్  రిఎరి పేర్ కు వెహార్ . ఒరెన్
 యోసేపు (వనిన్ఙ్ యుసుత్ , బరస్బ ఇని పేరుక్బా మహె) మరి ఒరెన్
 మతిత్య. 24-25 అయావలె వారు ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “పబువా,
విజెరి మనుస్దు మనిన్ విజు ఆలోసనమ్ కు నీను నెసిని. యూద,
వనిన్ఙ్  తగితి బాడిడ్దు  సొహాన్ . వాండు డిఃసిసొహి పణి, ఇహిఙ
స ఙమ్ దిఙ్ న డ్ఃపిసి సేవ కిని ప ణి సీదెఙ్  వనిన్ఙ్  బదలు యా రిఎర్ 
లొఇ ఎయెఙ్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్ ఇజి మఙి తోరిస్ అ”. 26 వెనుక
వారు సీటిఙ్ పొకార్. అయావలెమతిత్య ఇని పేరుదాన్  సీటివాతాద్.
అందెఙె మతిత్యెఙ్ బా పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట లెకక్
కల్ పాత్ ర్.

2
పెంతెకొసుత్ పండొయ్ నాండిఙ్ దేవుణు ఆతమ్వాజినాద్ 

1 పెంతెకొసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్  యేసుఙ్ నమిమ్తికార్
విజేరెకూడ్ఃజి ఉండి ఇండొ మహార్ . 2 వెటనె ఆగాసమ్ దాన్  ఉండి
జాటు వాతాద్. అయజాటు, పెరి గాలి వానివజ జాటుదాన్  వాతాదె
వారు బసిత్మహి ఇండొ నిండితాద్.

3వారు సుడ్ఃతిఙ్ సిసుబొదుద్ లెకెండ్ తోరిన్క ఉండి వాతాదె ఒరెన్ 
ఒరెన్ ముసుక్ ఉండె ఉండె కొనెఙ్  డిఃగితె. 4విజేరె ముసుక్ దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ వాతిఙ్ వారు, వరిఙ్  నెస్ ఇ బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
దేవుణు ఆతమ్నె నెస్ ఇబాస వరిగ్దెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ సితాత్ న్ .

5 అయావలె విజు దేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహి బకిమనిన్ యూదురు
యెరూసలేం పటన్మ్ దు మహార్ . 6యూదురు మంద లోకుర్ యా
జాటు వాతిబాన్ కూడిఃతార్. వారు వర్ గినిక వీరు వ నిన్ వనిన్ సొంత
బాసెఙాణిఙ్ వెహారె యా కూడ్ఃజి వాతి మహి యూదురు బమమ్
ఆతార్. “వీరు మాటు వరిగ్ని బాసెఙ్ వ ర్ గిజినార్ కొటె”, ఇజి వెహార్ .
7అయావలెవాతిమహికార్విజేరెఒదెబమమ్ఆతారెఒరెన్ వెటఒరెన్ 
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వెహార్ , “యాక ఎలాగ? వీరు విజేరె గలీలయాదికార్ ఆఏరా? 8గాని
మాపు పుటిత్మ హి నాహక్ణి ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్  యా గలీలయాదికార్
 వరిగ్జినార్. యాక మాపు వెంజినాప్. 9-11పారియికు, మదియికు,
ఎలామియుకు, మెసొపొతేమియ, యూదయ, కపదొకియ, పొంతు,
ఆసియ, పుగియ, పంపులియ, అయ్ గుపు, కురేనె డగు మనిన్
లిబియ,రోమదేసెమ్ దాన్ కూలవాతికార్ (యూదురు,యూదమతం
నమిమ్తి యూదురు ఆఇకార్ ) కేతియురు, అరెబియురు, దేవుణు
కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ మాటు విజెటె పుటిత్ బాసాదు వెహిన్క వెంజినాట్ .
12ఒడిఃబితిత్ఙమనుస్ కూడ్ఃఏద్. యాకఇనికఆనాద్ లెనొ”,ఇజివారు
విజేరె పంబ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

13 సెగొండార్ వీరు తియాఙ్ దాకస్ రసం ఉటారె సోసత్ మనార్  ఇజి
వరిఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్ .

పేతురు కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ వెటవెహిస్నాన్.
14 అయావలె పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట మహి

పేతురు నిఙితండె అబెబ్ కూడ్ఃజి వాతి లోకుర్ వెట డటం వెహాన్ ,
“యెరూసలేమ్ దు బతిక్జిని మా  సొంత లోకుర్ ఆతి యూదయ
లోకాండె, నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. వీరు విరిఙ్  నెస్ ఇ బాసెఙ్ 
వరిగ్తిక మీరు వెహిదెర్. 15మీరు ఒడిఃబిని లెకెండ్ వీరు సోసిత్కార్ 
ఆఏర్. పొదుద్ సోసి ఏలు అంబెలి వేడఃబా ఆఏద్ .* 16గాని దేవుణు
మాటెఙ్ వెహియోవెల్ పవకముఙాలె వెహికదెమీరు సుడ్ఃజినిదెర్.

17యోవెల్ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాను
ఇనిక కిన ఇజిదేవుణు వెహిస్నాన్. విజులోకాఙ్ నాఆతమ్దిఙ్ సీన. మీ
మరిసిర్, మీ గాడిస్క్, పవకరు లెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ వర్ గినార్ లె.
మీ దఙ్ డెఃఙ్  దేవుణు బాణిఙ్ వాని దరస్నమ్ కు† సూణార్. మీ
డొకార్ బా దేవుణు బాణిఙ్ వాని కలెఙ్  సూణార్ లె. 18 అయ ఆకార్ 

* 2:15 2:15యూదురు పండొయ్  వేడఃదు పెందాలెన్ ఉణ్ ఎర్. పారద్నం వీజితి వెనుక
తొమిమ్ది గంట వెనుకానె ఉణార్ † 2:17 2:17 దరస్నమ్ కు. దేవుణుబాణిఙ్ వాని
మాటెఙ్ నిబొమెమ్ఙ్  కలాదు సుడ్ఃతి లెకెండ్ తెలివిమహివలె సూణిక 
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దినమ్ కాఙ్  నాముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి పణి మణిసిరిఙ్ బా విజేరిఙ్,
అయ్ లి కొడొఃకాఙ్, మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నా ఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె
దేవుణు మాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె. 19 ఆగాసం ముసుక్ విజేరె సూణి వజ
నాను గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  తోరిసన్. యాబూమిముసుక్ ఎయెర్ బా
తొఇ పణి నాను కిన. నల, సిసు, కరిన్గోయి బూమి ముసుక్ వానెలె.
20పబు మర్ జివానిఅయగొపప్ బమామ్ని దినంవానిముఙాలపొదుద్
సీకటి ఆనాద్ లె. నెల నల లెకెండ్ ఎరాఙ్  ఆనాద్ లె. 21 అయావలె
ఎయెర్ బా దేవుణు పేరు అసి వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ వరిఙ్ 
విజేరిఙ్, దేవుణు, తీర్ పుదాన్ గెల్ పిసాన్న్ లె.

22 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, నెగెండ వెండు.
నజరేతు వాండు ఆతి యేసు అతికారం దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇజి
దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ,యేసు వెటమీలొఇ కితిత్ గొపప్
పణిఙాఙ్, ఎయెర్ కిదెఙ్ అట్ ఇ బమామ్తి పణిఙాణ్  రుజుప్  కితాత్ న్.
యాక విజు మీరు నెసినిదెర్. 23యాయేసుఙ్, ఒరెన్ మణిసి మీ
డగు ఒపజెపాత్ న్. యా సఙతి దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక
దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరు యేసుఙ్ సెఇవరి
దరుప్దాన్ అసిత్దెరె సిలువముసుక్ డెఃయ్ జిసపిత్దెర్. 24గానిదేవుణు
యేసుఙ్ సావుదాన్ తపిసి బతిక్సాత్ న్. నండొ మా లెఙ్ ఆజి సాతాన్ 
గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సావుదు డిఃస్ఏతాన్. యేసుఙ్ ఎలాకాలం
తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  సావుదిఙ్  అట్ ఏండ ఆతాద్. 25 యేసు మాటెఙ్ 
దావీదురాజు ముందాలెన్ ఈహ వెహాన్ నాను దేవుణుదిఙ్  ఎలల్కాలం
నా డగు సుడ్ఃజి మహ. దేవుణు నా ఉణెర్  పడఃక మనాన్. అందెఙె
నాను మనుస్దు మాలెఙ్ ఆఏ. 26అందెఙె నా మనుస్దు నాను గొపప్
సరద్ ఆజిన. నాను సరద్ ఆజి వరిగ్జిన. నాను నా ఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ 
ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఒడొఃల్ సాతి వెనుక మరి బతిక్న ఇజి
నాను నెసిన. 27 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీను నా పాణమ్ దిఙ్ డిఃస్ ఇ.
న మిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి నీ సేవ కినివనిన్ పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్ సరి
సిఇ. 28 నీను నఙి ఎలాకాలం బతిక్ని సరి తోరిసిత్. నీను నా వెట
మహిఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన”.
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29 “నాతంబెరిఙాండె,నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న,మాఅనిగొగొ
ఆతి దావీదురాజు సాతండె వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ ముసిత్ బాడిడ్
ఎంబె మనాద్  ఇజి ఏలుబా మాటు నెసినాట్. 30గాని దావీదురాజు
దేవుణు పవక. దేవుణు వనిన్ పేరు అసి వాండె దావీదురాజు వెట
ఒటుట్ పొకాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, దావీదురాజు కుటుమ్ దాన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్  దావీదురాజు లెకెండ్  రాజు కిన ఇజి. యాక దావీదురాజు
నెసత్ మహాన్ . 31 దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ డిఃస్ ఏన్ 
ఇజి,యేసుకీసుత్ పీనుగు సబ్ జిసొన్ ఏద్ ఇజిదావీదురాజుముందాలెన్
నెసాత్ న్. ముందాలెన్ నెసాత్ ండె, యేసు సాతి వెనుక మరి మర్ జి
నిఙ్ నాన్ లె ఇజి ముందాలెన్ దావీదురాజు వెహాన్ . 32యాయేసుఙ్ 
దేవుణు మర్ జి బతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపు విజెపె సాసిర్. 33అహిఙ
దేవుణు యేసుఙ్ వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాద్  బస్ పిసి వనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్
గవ్ రం ఏలు సితాత్ న్ . దేవుణు సీనాఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్యేసుఙ్ 
సితాత్ న్ . ఏలు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్ వెంజినికెఙ్  యేసు మ ఙి సీనా
ఇజి వెహి దేవుణు ఆతమ్నె. 34-35దావీదురాజు వెహిక వనిన్ వందిఙె
ఆఏద్ . దావీదురాజు పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్. గాని వాండు ఈహ
వెహాన్ , నాను నిఙి ప డ్ఃఇ వ రిఙ్ నీ పాదమ్ కాఙ్  ముణుకుఙ్  ఊర్ జి
మాడిఃస్ పిసిన్దాకనీనునాఉణెర్ పడఃకాదు బసిమన్ అఇజిదేవుణు
నా పబు వెట వెహాన్ .

36 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు కుటుమ్ దికార్ ఆతిమాటు
విజెటెయాక అనుమానం సిలెల్ండ నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాద్  సపిత్
యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ, కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37యాక
వెహారె లోకుర్  వరి మనుస్దు నండొ బాద ఆజి పేతురుఙ్ మరి
అపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె, ఏలు మాపు ఇనిక కిదెఙ్ 
అటాన్ప్?”. 38 అయావలె పేతురు వెహాన్ , “మీ పాపమ్ కు విజు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజివిజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ 
యేసు, కీసుత్ ఇజి,వాండు,మీపబు ఇజితోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సంలాగె ఆదు.
అయావలె మీ పాపమ్ కు నొరె ఆనె. దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్
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దేవుణు ఆతమ్ నిఙి దొహ్ కాన్ద్ లె.
39 దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ యా దేవుణు ఆతమ్ మిఙి, మీ

కొడొఃరిఙ్, దూరమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు సీనాన్. వనిన్ ముసుక్
నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”.
40 మరి నండొ నండొ మాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ .
దేవుణుదిఙ్ డిఃసిసొనియాసెఇలోకాఙ్ వానితీర్ పుదాన్  మీరు గెలిస్
సొండెఙ్ ఇజి పేతురు వరిఙ్ మరి మరి వెహాన్ . 41 పేతురు వెహి
మాటెఙ్ నమిమ్తికార్ బాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయా రోజు రమరమి
మూండి వేలు లోకుర్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్.

నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినార్ 
42వారు అపొసుత్ రు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ డిఃస్ ఏండ మహార్ . వారు

యేసుఙ్ నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజి మంజిని బాన్ డిఃస్ఏండ కూడ్ఃజి
వాతారెపబుఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం ‡కిజిమ హార్. డిఃస్ ఏండపారద్నం
కిజి మహార్ . 43అపొసుత్ రు దేవుణు సతుత్ దాన్ నండొ బమామ్ని పణిఙ్
బమామ్ని గురుఙ్  కితాత్ ర్ . అయావలె విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్.
44 యేసుఙ్  నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ మంజి వరిఙ్ కలిగ్తి
మహిక విజు విజేరి వందిఙ్  కరుస్ కితాత్ ర్ . 45 అకాక్దె ఆఏండ వారు
వరి ఆసిత్ఙ్ పొరిస్ ఎయెఙ్  ఎయెఙ్ అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్  సితాత్ ర్.
46 రోజు తప్ ఏండ వారు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃది
డేవాదు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . వారు విజేరె ఇలుల్ దిఙ్ తప్ ఏండ
కూడ్ఃజి వాతారె సరద్ ఆజి బోజనం కిజి మ హార్. ఎయెఙ్ బాఅవ్ సరం
మ నిన్ వ రిఙ్ వారు సరద్దాన్  సీజి మహార్ . 47వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి
కిజిమహార్ .బాన్ మహికార్ విజేరెయాయేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్
‘వీరు ఎసొనొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి వెహార్ . రోజురోజు  యేసుపబు ముసుక్
నమకం ఇడ్ఃతి వరి లెకక్ వాండు నండొ కితాత్ న్ .

‡ 2:42 2:42యేసుపబు సావువందిఙ్ గురు కిదెఙ్మనిన్ బోజనం
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3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

1 ఒరెన్ండు వేలె మూండి గంటెఙ్ టయమ్ దు, లోకుర్ దేవుణు
గుడిఃదు పారద్నం కిని టయమ్ దు పేతురు, యోహాను, రిఎర్  కూడ్ఃజి
దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ మహార్ . 2పుటిత్ బాణిఙ్ అసి నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ
ఒరెన్ సొటవాండుఅబెబ్దేవుణుగుడిఃలొఇసొనిసరిపడఃకాద్ డబుబ్
లొసిమహాన్ . దేవుణుగుడిఃదిడేవాదుసొనిఅయసరిపేరుసుందరం
ఇహార్ . అయ సొట వనిన్ఙ్  వనిన్ లోకుర్ రోజు పిండిజి తసి అయ
పడఃకాద్ ఇడ్ఃజిమహార్ . 3పేతురుయోహాను దేవుణు గుడిఃదుసొని
సరి డగు వాతిఙ్ అయ సొట వాండు డబుబ్ఙ్ లొసాత్ న్. 4 లొసిత్ఙ్,
పేతురు వనిన్ఙ్ డిటం బేసాత్ న్. యోహానుబా వనిన్ఙ్ నె డిటం బేసాత్ న్.
పేతురు వనిన్వెట, “నీనుమాదరోటెన్ బేస్అ” ఇహాన్ . 5అందెఙెసొట
వాండు, వీరు ఇనికబా సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజి వరి దరోటెన్ బేసాత్ న్.

6గాని పేతురు, “నిఙి సీదెఙ్ నాబాన్ డబుబ్ఙ్ సిలుల్ . గానినాబాన్ 
మనిక నాను నిఙి సీనా. నజరేతుదికాన్  యేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్ 
 నీను నడిఃఅ”, ఇహాన్ .

7 పేతురు అయ సొట వనిన్ఙ్ ఉణికీదు అసాత్ ండె నికాన్. వెటనె
వనిన్ పాదమ్ కు కణ్ క కాలుక్ సతుత్ ఆతె. 8వాండు లిట్ నె నిఙితండె
నడిఃతాన్. పేతురు యోహాను వెట దేవుణు గుడిః డేవాదు నడిఃజి
సొహాండె డాటిస్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . 9 వీండు నడిఃసినిక,
దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కినిక విజేరె సుడ్ఃతార్. 10 దేవుణు గుడిఃదు సొని
సుందరం ఇని సరిడగు బసి డబుబ్ లొసి మహి అయ సొట వాండు
వీండె ఇజి వారు గురు అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి వారు విజేరె
గొపప్ బమమ్ ఆతార్.

దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 
11పేతురు, యోహానుని అయ నెగెండ ఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదు

మనిన్ సొలొమోను ఇని అరఙుదు మహార్ . ఆ నెగెండ ఆతికాన్ 
పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసి మహాన్. అబెబ్ మహికార్ 
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జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె పేతురు యోహానుని నెగెండ
ఆతి సొట వాండు మహిబాన్  ఉహ్క్ సి వాతార్. 12 లోకుర్ విజేరె
కూడ్ఃజి వానిక సుడ్ఃతండె పేతురు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “ఇసాయేలు
లోకాండె, ఇబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి మీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆజినిదెర్ ?
మీరు ఎందనిఙ్ మఙిబేసినిదెర్ ?మాసొంత సతుత్ దాన్,మాబకిదాన్ 
వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 13మాఅనిగొగొర్ 
 ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు పారద్నం కితిత్ దేవుణు, యాసొట
వనిన్ఙ్ నెగెండ కిజి వనిన్ సేవ కినికాన్ ఆతి యేసుఙ్ నండొ మరాయ్ద
సితాత్ న్ . గాని మీరు యా యేసుఙ్  సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతు
యేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బా మీరు పోని ఇహిదెర్. 14పాపం
సిలిల్ నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరుపోని ఇజి వెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు డిఃసిసీదు ఇజి వెహిదెర్. 15 విజు దనిన్ఙ్ బతుక్
సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరు సపిత్దెర్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ మర్ జి నికాన్. యా
సఙతివందిఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.

16 యేసు సతుత్ దాన్ నె యా సొట వాండు సతుత్ ఆతాన్. మీరు
విజిదెరె ఏలు సుడ్ఃజినికయేసు పేరుదు ఇడిత్ నమకమ్ దానెవాతాద్.
యేసు ముసుక్ ఇడిత్ నమకమ్ దానె వినిన్ఙ్ సతుత్ వాతాద్”. 17 “ఏలు
నా తంబెరిఙాండె, మీరుని, మీ పెదెద్లుఙ్, యేసుఙ్ కితిత్క మీరు ఇనిక
కిజినిదెరొ ఇజి నెస్ ఏండ కితిత్దెర్ ఇజి నాను నెసన్. 18 దేవుణు నండొ
పంటెఙ్ ముందాలెన్ విజేరె పవకర్ వెట ‘వనిన్ కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసాన్లె’
ఇజి వెహ మహాన్ . దేవుణు ముందాలెన్ వెహివజనె ఈహ జరిగ్తాద్.
19-20 దేవుణు మీ పాపమ్ కు సెమిసిన్ వందిఙ్ మీరు మీ పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి దేవుణు డగు మర్ జి రదు. దేవుణు మీ
ఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్ పాణం సీని వందిఙ్, దేవుణుమీ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్
కీసుత్ ఆతియేసుఙ్  మీడగు పోకిన్ వందిఙ్ దేవుణు డగు మర్ జి రదు.
21 దేవుణు ముందాలెన్ వాండు పోకి పవకర్ వెట వెహివజ దేవుణు
విజు దనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్  కినిదాక యేసు పరలోకమ్ దు మండెఙ్ 
వలె. 22దేవుణు - పవకరు లొఇ ఒరెన్ మోసెఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  :
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“పబుఆతిమీదేవుణు,నాలెకెండ్ ఒరెన్ పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ 
పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజు మీరు నెగెండ వెంజి లొఙిదెఙ్ 
వలె. 23ఎయెర్ బాఆ పవక వెహిన్క వెంజి లొఙిఏండమహిఙవాండు
దేవుణులోకుర్ వెటమన్ ఏండపూరిపాడాఃనాసొనాన్.

24 సముయేలు పవక, వనిన్ వెనుక వాతి పవకరు విజేరె యా
దినమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ ముందాలెన్ వెహ మహార్ .
25దేవుణుపవకర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ మీవందిఙె. దేవుణుమీఅనిగొగోరు
వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. మీఅనిగొగొ ఆతి అబాహాం వెట దేవుణు
కితిత్ ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ,మీతెగాదివ నిన్బాణిఙ్యాలోకమ్ దుమనిన్
విజేరిఙ్ నాను దీవిసన్. 26 అందెఙె దేవుణు వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్ 
 ఏర్ పాటు కితాండె ముందాల మీబానె పోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్ 
 ఇహిఙమీసెఇ పణిఙాణ్  మఙిడిఃబిసి దేవుణుబాన్ మర్ జితసిమిఙి
దీవిసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ పోకాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .

4
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  అసాత్ ర్ 

1 పేతురు యోహాను లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహిఙ్  పుజేరిఙు,
సదుకెయరు, దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ జమాన్ ఙ అతికారి పేతురు
యోహాను బాన్ వాతార్. 2అపొసుత్ రు నెస్ పిసినిక వెహారెవారు కోపం
ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు సాజి మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి వెహిస్
సాతికార్ మరి బతిక్నార్ ఇజివారు రుజుప్ కితాత్ ర్ . 3వారు పేతురుఙ్ 
యోహనుఙ్ తొహఒతారెమహస్నాండిఙ్ పెందాల్ దాకజెలిదుఇటాత్ ర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలె పొదొయ్  ఆత మహాద్ . 4 గాని వారు
నెస్ పిసినిక వెహికార్ నండొ లోకుర్  యేసుఙ్  నమిమ్తార్. యేసుఙ్ 
 నమిమ్తిత్ వరి లెకక్ ఏలు రమరమిఅయ్ దు వేలు ఆతాద్.

5మహస్నాండిఙ్ యూదఅతికారిఙ్,యూదపెదెద్లుఙు,యూదురి
రూలు నెసిప్సినికార్ వీరు విజేరె యెరూసలేమ్ దు కూడిఃత వాతార్.
6 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అనయు, కయపయు,
పెరి పుజేరి కుటుమ్ దికార్  యోహాను, అలెకస్ంతరు ఇనికార్, మరి
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సెగొండార్  మొగకొడొఃర్ బాన్ కూడిఃత వాతార్. 7 వారు పేతురుఙ్ 
యోహనుఙ్ వరి ముందాల నిల్ పాత్ రె వెన్ బాతార్, “మీరు ఎమేణి
సతుత్ దాన్, ఎయెపేరుదాన్ ఇక కితిత్దెర్ ?”.

8-9అయావలెదేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పేతురుముసుక్వాతాద్. అయ
సతుత్ దాన్ నె పేతురు వెహాన్  : “లోకాఙ్ అతికారిఙాండె, పెదెద్లుఙాండె,
యా సొట వనిన్ఙ్  కితిత్ నెగిగ్ పణి వందిఙ్ వాండు ఎయె సతుత్ దాన్
 నెగెండ్ ఆతాన్  ఇజి మీరు మఙి నేండు కరాయి ఇజినిదెర్. 10 దినిన్
వందిఙ్ మాపు వెహెఙ్ ఇహిఙ, మీరు విజిదెరె, ఇసాయేలు లోకుర్ 
విజేరెయాక నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్ యేసుకీసుత్ ఙ్
 దేవుణు మర్ జి బతిక్సాత్ న్. సాతి బతిక్తి నజరేతు వాండు ఆతి
యేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ నె వీండు పూరి నెగెండ ఆజి మీ నడిఃమిదు
మనాన్. 11 యా యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్. అకక్
ఇనిక ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్ మీరు నెకిపొకి పణుకునె మూలదిఙ్ 
మూలపణుకు ఆతాద్.

12యేసునె మిఙి వాజిని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙయాలోకమ్ దు లోకాఙ్ వాని సికస్దాన్ వరిఙ్ గెల్ పిసెత్ఙ్ మరి
ఎయెరి పేరుబా దేవుణు సిఏతాన్. యేసు పేరునె సితాత్ న్ .

13 పేతురు యోహాను తియెల్ ఆఏండ నెగెండ వరిగ్జిని మాటెఙ్ 
 వెంజిసన్ హదింసఙమ్ దికార్ బమమ్ఆతార్. ‘వీరుఇనికబానెస్ ఇకార్,
పెరిస దువుసద్ విఇకార్’ఇజినెసాత్ రెబమమ్ఆతార్. పేతురుయోహాను
యేసు వెట కూడ్ఃజి మహికార్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ
ఆతికాన్ పేతురుయోహానువెటనిలిస్మహిఙ్ ఇనికబామర్ జివెహెఙ్ 
 సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ అట్ ఎతార్. 15 అందెఙె వారు పేతురుఙ్ 
 యోహానుఙ్ నెగెండ  ఆతి వనిన్ఙ్ సఙమ్ లొఇహాన్ వెలిల్ పోకారె వరి
లొఇ వారె వరిగ్తార్. 16 “విరిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ? వీరు కితిత్ బమామ్ని
పణి వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నెసినార్. అకక్ జరిగ్ఏతాద్ 
ఇజి మాటు వెహెఙ్  అట్ ఎట్. 17యేసు పేరు అసి ఎయెన్ వెటబా
ఎసెఙ్ బా ఇనికబా వెహామ్ట్ ఇజి మాటు విరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ట్. యా
సఙతిమహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .
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18అయావలెవారుపేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇకూకారె, “ఎసెఙ్ బా
యేసు పేరు అసి వెహామ్ట్. యేసు పేరు అసి బోదిసామ్ట్”, ఇజి ఆడ
సితార్. 19 గాని పేతురు యోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు మీరె
వెహ , దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙామిఙిలొఙిదెఙా? దేవుణు సుడ్ఃతిఙ
ఎమేణిక సరియాతిక? 20 మాపు ఇహిఙ, మాపు సుడ్ఃతి దనిన్ -
వందిఙ్ మాపువెహిదనిన్ వందిఙ్ వెహ్ - ఏండమండెఙ్  అట్ ఎప్”.

21 పేతురుఙ్ ని యోహానుఙ్ ఎలాగ  సికస్ సీదెఙ్ ఇజి వారు
నెస్ఏతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణి వందిఙ్ లోకుర్
విజేరె దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజిమహార్ . అందెఙె సఙమ్ దికార్  పేతురుఙ్
 యోహానుఙ్ ‘యేసు పేరు అసి వెహెఙ్ ఆఏద్ ’ ఇజి గటిఙ మరి బెదిసి
వెహరె డిఃసాత్ ర్. 22దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణి కిజి నెగెండ
 కితిత్ యాసొటవనిన్ఙ్ వయ్ సు నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నెమహాద్ .

నమిమ్తి వరిపారద్నం
23పేతురుయోహాను డిఃబె ఆతి వెటనె నమిమ్తిత్ వరి డగు సొహార్.

సొహరె పెరి పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు వరి వెట వెహిక విజు వెహార్ .
24 పేతురు యోహాను వెహిక వెహారె వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె
మనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “విజు దనిన్ఙ్  పబు
ఆతి దేవుణు, నీనె ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, వనక లొఇ మనిన్
విజు దనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25 దేవుణు, నీ సేవ కినికాన్  ఆతిమా అనిగొగొ
దావీదురాజు వెహిక నీ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ, యా యూదురు ఆఇకార్ ఎందనిఙ్ కోపం ఆజినార్. యా
లోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ? 26బూ
లోకమ్ ది రాజుర్, అతికారి లోకుర్,  పబు ఆతి దేవుణు వెట, దేవుణు
ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ వెట ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27 ఆహె హేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదురు, యూదురు ఆఇ
లోకుర్ వెటయాపటన్మ్ దు కూడిఃత  మహార్ . వారు నీను ఏర్ పాటు
కితిత్ పాపం సిలిల్ నీ సేవ కినికాన్  ఆతి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజి
మహార్ . 28దేవుణు,నీసతుత్ దాన్,నీఇసట్మ్ దాన్ ఇనికజరిగ్నాద్ లెఇజి
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ముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొఅయాలెకెండెవారు కితాత్ ర్ . 29ఏలు
పబువా, వారు మఙి బదిసిని దనిన్ఙ్  సుడ్ఃఅ. మీ సేవ కినికార్  ఆతి
మాపు నండొ దయ్ రమ్ దాన్  నీ మాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙి సతుత్ సిదా.
30 కసట్మ్ కు మనిన్ వరిఙ్  నెగెండ్  కిజి మీ సతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ 
వాతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీ సేవ కినికాన్ ఆతియేసు పేరుదాన్ 
గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.

31వారు పారద్నం కితిత్ వెనుక వారు కూడ్ఃజి మహి బాడిడ్ కదిల్తాద్.
అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్ వాతాద్. వారు
దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .

నమిమ్తికార్ వరిఆసిత్ అపొసుత్ రుబాన్ తతార్ 
32 నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి ఎయెన్ బా సరినె వనిన్ఙ్

మనిన్దనిన్ - బాణిఙ్ ఇనికబా నాదినె ఇజి ఆఏద్ ఇజి వరిఙ్ మనిన్క
విజెరె వందిఙ్ కరుస్ కితాత్ ర్ . 33దేవుణు సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి
అపొసుత్ రు పబుఆతియేసు,సాతివరి -బాణిఙ్ మర్ జిబతిక్తాన్ ఇజి
సాసివెహిస్మహార్ . దేవుణుద యాదరమ్ం వరిముసుక్ నండొమహాద్ .
34-35 బూమిఙ్ ఇలుక్ కలిగ్తి మహికార్ విజేరె అకెక్ఙ్ పొరిస్ కలిగ్తి
డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతార్. విజేరిఙ్ వరివరి అవ్ సరం సుడ్ఃజి
సీబాజి సితార్. అందెఙె వరి లొఇ ఎయెన్ బా సరి అవ్ సరం వాతిఙ
తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.

36 కుప దేసమ్ దు పుటిత్ లేవి కుటుమ్ దికాన్ ఆతి యోసేపు ఇని
ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ అపొసుత్ రు బరన్బ ఇజి కూకిస్ మహార్ . (వనిన్
పేరుఅరద్ంఇనికఇహిఙసాయంకినికాన్ ఇజి) 37వాండువనిన్ఙ్మహి
బూమిఉండిపొరిస్ అయడబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతాన్.

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇనిఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర.
వారుబాఉండి బూమిపొరార్.
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2 పొరారె మాసి సెగం ఇటాత్ ండె మిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు
ఒతాన్. యాక విజు ఆలిస్బా నెసాత్ ద్. 3 అయావలె పేతురు
అననియెఙ్, “నీ బూమి పొరి డబుబ్ఙాణి సెగం డాఃపిత్ దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ మొసెం కితిత్? ననిన్ మొసెం పణి కిదెఙ్ నీను
ఎందనిఙ్ నీ మనుస్దిఙ్ సయానుఙ్ ఒపజెపిత్? 4 బూమి నీ బాన్ 
మహివలెనీదినెగదె. అకక్పొరివలెబాఆడబుబ్ నీసొంతనెగదె. నినిన్
పణి కిదెఙ్ ఎందనిఙ్ నీమనుస్దు ఒడిఃబితిత్? నీను లోకు వెట ఆఏద్ ,
దేవుణు వెటనె అబదద్ం వరిగ్తి”, ఇజి వెహాన్ .

5 అననియ యా మాటెఙ్ వెహివెటనె అరాండె పాణం డిఃసాత్ న్.
యాక వెహికార్ విజేరె తియెల్ ఆతార్. 6 దఙ్ డాఃయెర్ వాతారె
పీనుగుదిఙ్  పాతెఙ్  సుటిసాత్ రె, పిండిజి ఒతారెముసాత్ ర్.

7 రమరమి మూండి గంటెఙ్  వెనాక్ వనిన్ ఆలిస్ జరిగ్తిక నెస్ ఏండ
లొఇ వాతాద్. 8 పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు యా బూమి నిసొస్
డబుబ్దిఙె పొరిదెరా, వెహ్ అ”, ఇహాన్ . వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙె
పొరాప్”, ఇహాద్ . 9 పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు రిఇదెర్ కూడ్ఃజి
దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  తపుప్ వెహిదెర్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ తపుప్ వెహిస్
మొసెం కిదెఙ్ మీరు ఎందనిఙ్ ఒడిఃబితిత్దెర్ ? ఇదిలో నీ మాసిఙ్ 
ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10వెటనె అది పేతురు పాదం డగు అరాదె పాణం డిఃసాత్ ద్. అయ
దఙ్ డాఃయెర్ లొఇ వాతారె అది సాతాద్ ఇజి సుడ్ఃతారె దనిన్ఙ్
 పిండిత ఒతార్. ఒతారెమాసి డగు ముసాత్ ర్. 11 దేవుణు సఙమ్ దు
మహికార్ విజేరె,యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్.

అపొసుత్ రు నండొలోకాఙ్ నెగెండ కితాత్ ర్ 
12 అపొసుత్ రు లోకుర్ నడిఃమి నండొ బమామ్తి పణిఙ్ బమామ్తి

గురుఙ్  కితాత్ ర్ . నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి దేవుణు
గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇని బాడిడ్దు కూడ్ఃజి వాజి
మహార్ . 13 ‘యా నమిమ్తికార్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి లోకుర్
 వెహార్ . అహిఙ్ బామరిఎయెర్ బానమిమ్తిత్కార్ వెటకూడ్ఃదెఙ్ తియెల్ 
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ఆతార్. 14గాని నండొ లోకుర్, మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ 
నమిమ్తాత్ రె నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్. 15 అందెఙె అపొసుత్ రు కితిత్
గొపప్ పణిఙ్ సుడ్ఃతారె కసట్ం మనిన్ వరిఙ్ సాప ముసుక్ మనస్మ్ 
ముసుక్ పేతురు నడిఃజివానిసరిపడఃకాదు తతార్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
పేతురు అయసరివానివలె వనిన్ నీడఃబాతాకిఙ నెగెండ  ఆనార్  ఇజి.
16యెరూసలేమ్ దు సురుల మనిన్ నాహక్ణిఙ్ బా నండొ లోకుర్  బాన్ 
వాతార్. వరి లొఇ కసట్మ్ కు ఆతివరిఙ్, దెయమ్ కాణిఙ్ మాలెఙ్
ఆతివరిఙ్  అబె తసిమహార్ . విజేరె నెగెండ  ఆతార్.

యూదురి అతికారిఙు అపొసుత్ రిఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ 
17నసిత్వలె విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరి, వనిన్ వెట కూడిఃతి

మహికార్ విజేరె, ఇహిఙ, సదుకెయరు ఇని పారిట్ లొఇ సెగొండార్ 
అపొసుత్ రు వెట గొపప్ గోస ఆతార్. 18 వారు అపొసుత్ రుఙ్ అసాత్ రె
పటన్మ్ దు మనిన్ జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19 గాని దేవుణు దూత పొదొయ్ 
వాతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ రేతాండె వరిఙ్  వెలిల్ తతాన్. 20వెలిల్ తతాండె
దూత, “మీరు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొనిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ యా
కొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ” ఇహాన్ .

21వారు జాయ్  ఆని డగు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొహరె దూత
వెహి వజ లోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. వెనుక, విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్ వాతారె సన్ హది సఙమ్ దు
మహి యూదపెదెద్లుఙ విజేరిఙ్ కూకిస్ మీటిఙ్  కితాత్ ర్ . మీటిఙ్ దు
కూడిఃతారె జెలిదు మనిన్ అపొసుత్ రుఙ్  వరిబాన్  తతెత్ఙ్ జమాన్ ఙ
 పోకార్. 22-23 గాని వారు జెలిదు సొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ పేతురుని
యోహాను లొఇ  సిలెల్ర్. వారు మహ వాతారె వెహార్ , “మాపు సొనిస్
సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ తాలం అర్ పెత్ మహె, కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ
 ముందాల్ నె నిహ మహార్ . గాని మాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ రేనివలె లొఇ
వారు సిలెల్ర్”. 24వీరు వెహిక వెహరె పెరి పుజేరిఙు, దేవుణు గుడిఃది
జమాన్ ఙ అతికారి గొపప్ బమమ్ ఆతారె, ‘ఇక ఇనిక ఆనాద్ లెనొ’ ఇజి
ఒడిఃబితార్.
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25 అయావలె ఒరెన్ వాతండె, “ఇదిలో మీరు జెలిదు ఇడిత్మహి
లోకుర్ ఏలు దేవుణు గుడిఃదు నిహరె లోకాఙ్ బోదిసినార్”, ఇజి
వెహాన్ . 26 వెహిఙ్, అతికారి జమానుఙ వెట సొహాండె అపొసుత్ రుఙ్ 
కూకతతార్. ‘లోకుమఙిపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ నార్ లెసు’ఇజితియెల్ 
 ఆతారెఅపొసుత్ రుఙ్ ఒపిసి కూక తతార్.

27వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదిం సఙం నడిఃమి నిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి వరివెట వెన్ బాతాన్ : 28 “యా
యేసుపేరుఅసిబోదినామ్ట్’  ఇజిమాపుమిఙిడటంబెదిసివెహాప్ గదె.
గాని మీరు యెరూసలేమ్ దు విజు మీ బోద సాటిత్దెర్. సాతి వనిన్
వందిఙ్ మాప్వనిన్ఙ్  సపాత్ ప్  ఇజిమీరుమాముసుక్ తపుప్ ఇడ్ఃదెఙ్ 
సుడ్ః జినిదెర్”, ఇహాన్ . 29దనిన్ఙ్ పేతురు మరి అపొసుత్ రు, “లోకాఙ్ 
 ఆఏద్ , దేవుణుదిఙె మాపు లొఙిదెఙ్ గదె? 30 మీరు యేసుఙ్ 
సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. గాని మా అనిగొగొరి వలెహన్  అసి
మనిన్ దేవుణు, వనిన్ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్  నికాన్. 31యాయేసుఙ్ 
రాజుమరిసి వజ, విజెరిఙ్  రకిస్సిని వనిన్ వజ దేవుణు  గొపప్ మరాయ్ద
సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఇసాయేలు లోకుర్ వరి పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరి
పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి  దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదు
యేసుఙ్ బస్ పిసాత్ న్. 32 యా సఙతిఙ వందిఙ్ మాపు సాసిర్.
దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వరిఙ్  దేవుణు సీని వనిన్ ఆతమ్బాయా సఙతిఙ
వందిఙ్ సాసి”, ఇజి వెహార్ .

33 అపొసుత్ రు వెహిక వెంజి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి,
వనిన్వెట మహికార్  కోపం ఆతారె ‘వరిఙ్  సపాన్ప్’  ఇజి ఒడిఃబితార్.
34అయావలె సఙమ్ దు మహిపరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్  గమాలియేలు
ఇనికాన్  సన్ హదిం సఙమ్ దు నిహండె వెహాన్ , “వీరు సణెం
సఙమ్ దాన్ వెలిల్నె మనీర్”. గమాలియేలు ఎయెన్  ఇహిఙయూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిని వరిలొఇ ఒరెన్. లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ మరాయ్ద
సీజి మహార్ . 35 అపొసుత్ రుఙ్ వెలిల్ పోకారె గమాలియేలు సఙమ్ ది
లోకాఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, యా లోకాఙ్ మీరు
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ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరొ జాగర మండు. 36 సెగం పంటెఙ్ 
ముందాల దూద ఇనికాన్ ఒరెన్ నిఙితండె నాను గొపప్వాండు ఇజి
వెహాన్ . రమరమినాలిగ్ వందెఙ్ లోకుర్  వనిన్వెట కూడిఃతార్. ఎయెరొ
వనిన్ఙ్  సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతిమహికార్ విజేరె సెదితారె వరి పణి
ఇని దనిన్ఙ్  రెఏండాతా సొహాద్. 37 వెనుక, లోకుర్ లెకక్ సుడ్ఃని
జనాబా దినమ్ కాఙ్  గలీలయ వాండు ఆతి యూద ఇనికాన్ ఒరెన్
 నిఙితాత్ న్. మంద లోకుర్ వనిన్వెట కూడిఃతారె వారు ఏలుబడిః
కినివరి ముసుక్ ఎదిసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ బా ఎయెరొ సపాత్ ర్. వనిన్వెట
కూడిఃతి మహికార్ విజేరె సెదిత సొహార్. 38 అందెఙె, నాను ఇనిక
వెహిస్న ఇహిఙ, విరిఙ్  ఇనికబా కిమాట్. విరిఙ్ డిఃసిసిఅ. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ విరి ఆలోసనమ్ కు, విరి పణిఙు లోకువలెహాన్  వాతిక ఇహిఙ
అది ఇనిదనిన్ పణిదిఙ్  రెఏండాన సొనాద్. 39 గాని ఇకక్ దేవుణు
బాణిఙ్ వాతిక ఇహిఙ విరిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. అకాక్దె
ఆఏండ మీరు దేవుణు వెట టంటెఙ్  ఆతికార్  ఇజి మిఙి తెలినాద్”.
40 సఙమ్ దికార్ గమాలియేలు వెహి మాటదిఙ్  ఒపుకొటార్. వారు
అపొసుత్ రుఙ్  కూక్ పిసి వరిఙ్ కొరెడెఃదాన్ డెఃయ్ బిసియేసు పేరు అసి
ఎసెఙ్ బాబోదిసామ్ట్ ఇజి డటం వెహిస్ వరిఙ్  డిఃసాత్ ర్.

41యేసు పేరు వందిఙ్  మాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతి వందిఙ్ 
అపొసుత్ రు డెఃయ్ తి దెబబ్ తిహిఙ్ బా సరద్ ఆజి అబెణిఙ్ సొహార్.
42 రోజు అపొసుత్ రు దేవుణు గుడిః డేవాదు, లోకురి ఇల్ కాఙ్ బోదిసి
మహార్ . యేసు దేవుణు పోకి కీసుత్ నె ఇజి నెగిగ్మాట వారు తప్ ఏండ
బోదిసిమహార్ .

6
అపొసుత్ రు ఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

1 యేసుపబుఙ్ నమిమ్తికార్  ఆ కాలమ్ దు నండొ లోకుర్ ఆజి
వాతార్. అయావలె ముండ మణిసిరిఙ్  బోజనం సీని దనిన్లొఇ, మా
ముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్  ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు
ఏబి బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్ మొరొ ఆతార్. 2 అయావలె
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పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూకరె వెహార్ ,
“మాపు బోజనం సీబాజి సీని వందిఙ్  దేవుణు మాట నెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి
సీనిక తగిఏద్. 3 తంబెరిఙాండె, అందెఙె ఏడుగురు మొగ వరిఙ్  
ఏర్ పాటు కిదు. మీలొఇ దేవుణు ఆతమ్ నిండితిమనిన్, గెణం నిండితి
మనిన్ విజేరె ఒపుకొటి మని ఏడుగురు మొగగ్ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు,
మాపువరిఙ్  యాపణి ఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్,
దేవుణు -మాటనెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .

5-6అపొసుత్ రి మాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతి మహిలోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం
ఆతాద్. అందెఙె దేవుణు ముసుక్ పూరి నమకం ఇడ్ఃజి దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండితి మహి సెత్పాను, పిలిపు, పొకొరు, నికనొరు,
తిమొను, పరమ్నసు, యూద మతమ్ దు కూడిఃతి అంతియొకియ
దేసెమ్ దికాన్  నికొలాసు ఇని ఏడుగురు మొగవరిఙ్, నమిమ్తికార్ 
 అపొసుత్ రి ముందాల తతార్. అపొసుత్ రు పారద్నం కితారె వరి ముసుక్
కికుక్ ఇడ్ఃజి వరిఙ్ అయా  పణి కిదెఙ్  అతికారం సితార్. 7 అందెఙె
మరి నండొ లోకుర్ దేవుణు మాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దు
మనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజి వాతాద్. నండొండార్ పుజేరిఙు
యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8 వరి లొఇ ఒరెన్, సెత్పాను ఇనికాన్, దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్

దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండితాండె లోకుర్ నడిఃమి గొపప్ బమామ్ని
పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజిమహాన్ . 9గాని, కురెనియపటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ యూదురు, (వీరు లిబెరి
ఇని యూదురు మీటిఙ్ ఇండొణి గుంపుదికార్ ) మరి కిలికియ
దేసమ్ దాన్  వాతి యూదురు, ఆసియ దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు
వాతారె సెత్పాను వెట తరిక్సాత్ ర్. 10 గాని వాండు వెహి మాటెఙ
 ఎదిసెత్ఙ్  వారుఅట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుబాణిఙ్ వాతి
గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను వరివెట వరిగ్తాన్.
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11 అయావలె వారు, ‘వీండు మోసె ముసుక్, దేవుణు ముసుక్
దూసిసినిమాటెఙ్ వరిగ్నికమాప్ వెహాప్ ’ఇజివెహెఙ్ సెగొండార్ లోకాఙ్ 
ఎయెర్ నెస్ఏండ సుతిసాత్ రె కూడుఃపాత్ ర్. 12 కూడుఃపాత్ రె, లోకాఙ్,
పెదెద్ల్ ఙ,యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ విజెరిఙ్  రేపాత్ రె వనిన్ ముసుక్
వాతార్. వాతారెసెత్పానుఙ్ అసాత్ రెయూదపెదెద్ల్ ఙసన్ హదింఇనిపెరి
సఙమ్ దు తతార్. బానెఅబదద్ం సాసి వెహిన్ వరిఙ్ నిల్ పాత్ ర్. 13వారు
 ఈహ వెహార్ , “వీండు ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యాదేవుణు
గుడిఃదిఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  వెతేకం వరిగ్జినాన్. 14యానజరేతు
వాండు ఆతియేసుయా దేవుణు గుడిః పాడు కినాన్, మాటు ఎలాగ
నడిఃదెఙ్ ఇజి మోసెమా అనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ మారిసాన్న్  ఇజి
వీండు వెహిక మాపు వెహాప్”. 15 సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ సెత్పాను
మొకొం డిటం  సుడ్ఃజి మహిఙ్ వనిన్ మొకొం దేవుణు దూత మొకొం
లెకెండ్ జాయ్ తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1 అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సెత్పానుఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “యామాటెఙ్  నిజమా? వీరు వెహిలెకెండ్ నీను వెహిదా
సిలెల్దా?”. 2 దనిన్ఙ్ సెత్పాను వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె,
బుబబ్రాండె, వెండు, మా అనిగొగొ ఆతి అబాహాం ఆరోను ఇని
పటన్మ్ దు బతిక్ఎండ ముందాల, మెసొపొతెమియ ఇని దేసమ్ దు
బతిక్జిమహాన్ . అయావలె నండొజాయ్ మనిన్ దేవుణు వనిన్ఙ్  తోరె
ఆతాన్. 3దేవుణు అబాహాం వెటఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి,
నీసొంతలోకాఙ్  డిఃసినాను నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4 అయావలె వాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తి మహి మెసొపొతెమియ
దేసెం డిఃసి ఆరోను పటన్మ్ దు సొనిస్ బతిక్తాన్. వనిన్ బుబబ్ సాతి
వెనుక అబెణిఙ్  మీరు ఏలు బతిక్జిని యా దేసమ్ దు బతిక్దెఙ్ 
 దేవుణు వనిన్ఙ్  కూక తతాన్. 5 అయావలె దేవుణు వనిన్ఙ్  ఉండి
ముక బూమిబా అకుక్ సిఏతాన్, యా దేసమ్ దు. గాని అయావలె
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అబాహాముఙ్ కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ వెట ఉండి మాట
సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘నిఙి, నీ పొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యా
బూమిఆనాద్’. 6దేవుణువనిన్వెట, ‘నీపొటెఙాణికార్  ఆఇదేసమ్ దు
సొనారెబానె ఆఇకార్ లెకెండ్  మనార్. అయ దేసెమ్ దికార్  నీ లోకాఙ్ 
నాలిగ్ వందెఙ్  పంటెఙ్  వెటిట్పణి కిజిని వరిలెకెండ్  పణి కిబిసి వరిఙ్ 
లొఙిజి మంజిని వజ ఇడ్ఃజి మాలెఙ్  కినార్’. 7గాని వారు ఎమేణి
దేసమ్ దు పణి కిజినారొ అయ దేసెమ్ ది వరిఙ్  నాను తీర్ పు తీరిసి
సిస సీనాలె. వెనుక వారు ఆ దేసెం డిఃసి వాజియా బాడిడ్దు మంజి
నఙి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాన్రెల్ ఇజి వెహ మహాన్ . 8 దేవుణు అబాహాం
వెట ‘విజెరి కుటుమ్ కాఙ్ పుటిత్మొగగ్ కొడొఃరిఙ్ సున తికిదెఙ్ వలె’,ఇజి
వెహాన్ . అందెఙె అబాహాం, వనిన్ మరిసి ఇసాస్కు పుటిత్ ఏడు రోసుక్
వెనుక మహస్ నాండిఙ్, ఇహిఙ, ఎనిమిది రోసాక్ఙ్ సునతి కితాత్ న్ .
ఇసాస్కు, వనిన్ మరిసి యాకోబుఙ్  సునతి కితాత్ న్ . యాకోబు వనిన్
పనెన్ండు మంది మరిసిరిఙ్ సునతి కితాత్ న్ . యా పనెండు మందినె
ఇసాయేలుది పనెండు కుటుమ్ ది అనిగొగొర్ ఆతార్.

9-10 యా పనెన్ండు మంది అనిగొగొర్ వరి లొఇ తంబెరి  ఆతి
యోసేపుముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ గొతిత్ పణి కిదెఙ్ పొరార్. ఆహె
యోసేపు అయ్ గుపు దేసమ్ దు గొతిత్ పణి కితాత్ న్ . గాని దేవుణు వనిన్
వెట మహండె వనిన్ఙ్ వాతి విజు మాలెఙాణిఙ్ తపిసాత్ న్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ గెణం సితిత్ఙ్ అయ్ గుపు రాజు ఆతి పరొ యోసేపు ముసుక్
దయ తోరిసాత్ న్. పరొ రాజు యోసేపుఙ్  అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్
నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ పాత్ న్. పరొ రాజుఙ్ కలిగ్తి మహి విజు
వనకాఙ్ ముసుక్ నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ కితాత్ న్ .

11అయావలె అయ్ గుపు దేసమ్ దు విజు, మాఅనిగొగొర్ బతిక్జి
మహి కనాను దేసమ్ దు విజు పెరి కరు వాతాద్. కరు వాతిఙ్ 
నండొ మాలెఙ్  వాతె. మా అనిగొగొర్ ఆతి వరిఙ్ తిండి దొహ్క్ ఏండ
ఆతాద్. 12 అయావలె, అయ్ గుపు దేసమ్ దు తిండి మనాద్ ఇజి
యాకోబు వెహాన్ . వెహాండె వనిన్మరిసిరిఙ్, ఇహిఙ,మాఅనిగొగొరిఙ్ 
 ముందాలెన్ ఉండి సుటు బాన్ పోకాన్. 13వారు మరి ఉండి సుటు
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సొహిఙ్, యోసేపు, వనిన్ దాదారిఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నెలవ్ కిబె
ఆతాన్. అయావలె యోసేపు కుటుమ్ ది వరి వందిఙ్ పరొ రాజు
నెసాత్ న్. 14వెనుకయోసేపువనిన్ బుబబ్ ఆతియాకోబుఙ్ వనిన్ సొంత
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు రదు ఇజి కబు పోకాన్. వారు
మొతత్ం డబయ్ అయ్ దుగురు మహార్ . 15 అయావలె యాకోబు,
వనిన్వెట మహికార్ విజేరె అయ్ గుపు దేసెం సొహార్. వారు అబెబ్
బతిక్తాత్ ర్. వెనుక యాకోబు, మహి అనిగొగొరు బానె సాతార్.
16వెనుక వరిడుముక్ సెకెం ఇనిపటన్మ్ దుమర్ జితతాత్ రె,ముందాల
అబాహాంహామోరుమరిసిర్  బాణిఙ్  కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17దేవుణు అబాహముఙ్ ముందాలెన్ సితిత్ మాటవజజరిగ్దెఙ్ డగు
ఆజివాతాద్. అయావలెమాలోకు అయ్ గుపు దేసమ్ దు నండొలోకు
ఆజివాతార్. 18అయావలె,యోసేపుఎయెన్ ఇజి నెస్ ఇ ఒరెన్  రాజు
అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 19యారాజు
మా లోకాఙ్  మాయమాటెఙ్ వెహిస్ మొసెం కితాత్ న్ . గొపప్ మాలెఙ్
కితాత్ న్ . మొగగ్కొడొఃర్ పుటిత్ఙ వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వెటనె గడడ్దు విసీరెద్ఙ్ వలె
ఇజియారాజుఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుసాజిసొండెఙ్.

20ఆ కాలమ్ దు మోసె ఇనికాన్ ఒరెన్  పుటాత్ న్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్ 
గొపప్నెగిగ్కాన్. వాండుమూండినెలెఙ్ దాకవనిన్బుబబ్ఇండొపిరితాన్.
21 మూండి నెలెఙ్ వెనుక వనిన్ఙ్ ఇండొ వెలిల్ సోపిస్ గడడ్ ఒడుడ్ దు
ఇటాత్ ర్. అయావలె పరోరాజుగాలిస్వాతాదె కొడొఃదిఙ్ లాగితాదె దనిన్
మరిసి లెకెండ్పోస కిబిసాత్ ద్. 22మోసెఙ్ అయ్ గుపు వరి విజుతెలివి
నెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని మాటెఙ లొఇ బాగ వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని
పణిఙలొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23 మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలె నా సొంత లోకుర్  ఆతి
ఇసాయేలుర్ బానె సొన ఇజి బుదిద్ పుటాత్ ద్. 24 వాండు సొహిఙ్ 
అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్, ఒరెన్ ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కిజి
మహిఙ్  సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ ఇజి

* 7:16 7:16అయ  కాలమ్ దుఅయ్ గుపుదేసెమ్ దికార్పీనుగుదిఙ్నూనెరాసిపా తలొఇ
ఇడాన్ర్, సబ్ ఏండమండెఙ్
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అయ్ గుపు వనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహె నాయం తీరిసాత్ న్. 25 ఇసాయేలు
లోకాఙ్ వరి బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  దేవుణు నఙి పోకాన్  ఇజి మోసె
ఒడిఃబితాన్. గాని వారు అరద్ం కిఏతార్. 26మహస్ నాండిఙ్ మోసె
 ఇసాయేలులోకాఙ్ సుడ్ఃజిసొహాన్ .  రిఎర్ఇసాయేలులోకుర్  టంటెఙ్
ఆజిమహిఙ్  మోసెవరిఙ్ సుడ్ఃతండె, ‘ఒరె ఒరెబాబు,మీరు తంబెరి
రిఇదెర్ గదె? మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్  టంటెఙ్ 
ఆజినిదెర్’  ఇజి వెహండె వారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతాన్.
27-28గానిఆఇ వనిన్ముసుక్ అనయం కినికాన్ వెహాన్ , ‘మాముసుక్
అతికారి వజమండెఙ్, తీర్ పుతీర్ సిన్ వనిన్వజమండెఙ్ నిఙి ఎయెన్ 
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయాఅయ్ గుపు వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండ్
 నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినిదా ఇజి వెహండె మోసెఙ్ నెకపొకాన్.
29యాక వెహాండె మోసె తియెల్  ఆతాన్. వెటనె అయ్ గుపు దేసెం
డిఃసి సొహాన్ . మిదాయ్ను ఇని దేసమ్ దు సొహాండె ఆఇకాన్ లెకెండ్
 బతిక్తాత్ న్. బానె పెండిల్ ఆతండె రిఎర్ కొడొఃరిఙ్ ఇటాత్ న్. 30నలపయ్
పంటెఙ్ వెనుక,సినాయిఇనిపెరిగొరొన్ డగుమనిన్బిడిఃమ్ బూమిదు
మహిఙ్, ఒరెన్  దేవుణు దూత మోసెఙ్ తోరె ఆతాన్. యా దూత
వెయ్ జి మహి తుపెప్ఙ నడిఃమి ఉండి సిసు కొణ లొఇ తోరె ఆతాన్.
31 మోసె అకక్ సుడ్ఃతిఙ్  బమమ్ ఆతాన్. బమమ్ ఆతండె నెగెండ
సుడ్ఃదెఙ్ తుపప్ డగు సొహాన్ . డగు సొహిఙ్ దేవుణు మాట ఈహ
వెహాన్ , 32 ‘నాను నీ అనిగొగొర్ ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు
ఇని వరి దేవుణు'. యాక వెహాండె మోసె తియెల్ ఆజి వణకాన్.
సుడ్ఃదెఙ్ బాఅట్ ఏతాన్.

33దేవుణుమరి వెహాన్ , ‘నీజోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్
బాడిడ్ దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి బాడిడ్ '. 34 అయ్ గుపు దేసమ్ దు మనిన్
నా లోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను నెగెండ సుడ్ఃత. వారు అడఃబానిక వెహ.
అందెఙె నాను వరిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  డిఃగిత వాత. ఏలు రఅ నిఙి నాను
అయ్ గుపు దేసెంపోకన్ ఇజి వనిన్వెట వెహాన్ .

35 ‘మా ముసుక్ అతికారి వజ మండెఙ్ తగుగ్ తెపిన్కాన్ వజ
మండెఙ్  నిఙి ఎయెర్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్’ ఇజి వెహిస్ ఇసాయేలు
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లోకుర్, ముందాల నెకిస్ పొకియామోసెఙ్ నె, దేవుణు అతికారి వజ,
తపిసినికాన్ వజ వరిబాన్ పోకాన్. వెయ్ జి మహి తుపప్ లొఇ
తోరె ఆతి దేవుణు దూత సాయమ్ దాన్ మోసెఙ్  దేవుణునె పోకాన్.
36అయ్ గుపుదేసమ్ దుబమమ్పణిఙ్  కిజిమోసెఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్
తతాన్. ఎరఙ్ సమ్ దరంబానె, మరి వారు నలపయ్ పంటెఙ్ నడిఃజి
సొహిమహి బిడిఃమ్ బూమిదుబా మోసె బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని
 గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37యామోసెనె ఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణు నఙి
పోకి లెకెండ్ మీబాణిఙె ఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ పోకాన్న్’, ఇహాన్ .
38 బిడిఃమ్ బూమిదు సఙం కూడిఃతి మహి ఇసాయేలు లోకుర్ వెట
మహికాన్  యా మోసెనె. మా అనిగొగొర్ వెట మహికాన్ వీండె.
సీనాయి గొరొతు దేవుణు దూత వినిన్వెటనె వరిగ్తాన్. మఙి సీదెఙ్ 
 దేవుణుబాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్నిమాటెఙ్ తతిత్కాన్  వీండె.

39గానియామోసెఙ్ మాఅనిగొగొర్ లొఙిజిమన్ ఏండ నెకపొకార్.
మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొహిఙ నెగెగ్ద్ ఇజి వారు కోరితార్.
40అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ మఙి కూకి తతిత్ యామోసెఇనిక అతాండొ
మఙి తెలిఏద్. అందెఙె మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ మఙి
ముందాల నడిఃదెఙ్ దెయమ్ కు తయార్  కిజి సిదా ఇజిమోసె అనన్సి
ఆతి ఆరోను వెట వెహార్ . 41అయావలె వారు ఉండి దూడః లెకెండ్ 
బొమమ్ తయార్ కితత్రె పూజ కితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్
దనిన్ముసుక్ వారు నండొ సరద్ ఆతార్. 42 గాని దేవుణు కోపం
ఆతండె మొకొం వెనుక మహాన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్కెఙ్  సుడ్ఃదెఙ్,
నెల పొదుద్ సుకెక్ఙ్ విజు దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ .
పవకరు ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ
“ఇసాయేలు లోకాండె, మీరు బిడిఃమ్ బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్
 నడిఃసి సొనిస్ మహివలె పూజ కితిత్క నఙినె ఆఏద్ . 43 మీరు
పూజ కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి
దెయమ్ కాఙె గూడాఃరమ్ దు పిండిజి ఒసి మహిదెర్. వనకాఙె పూజ
కితిత్దెర్. అందెఙె బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙి తొహిస్ ఒతెఙ్ నాను
సరి సీనాలె. 44మా అనిగొగొర్ బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె
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సాసి గూడారం వరివెట మహాద్ . దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసిత్ లెకెండె
మోసెయాసాసి గూడారం †తయార్  కితాత్ న్ . 45మరి లావు పంటెఙ్ 
వెనుక యెహొసువ ఇనికాన్ అయ టయమ్ దు యా సాసి గుడారం
పిండితఒతండెమాఅనిగొగొరిఙ్  నడిఃపిసాత్ న్. అయావలెఇసాయేలు
లోకాఙ్ సీనా ఇజి దేవుణు వెహి దేసమ్ దు వారు సొహార్. దేవుణు
వరివెట మహిఙ్ బానె మహి యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట ఉదద్ం
కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెం సొంతం కితాత్ ర్ . బానెబా మా అనిగొగొర్ 
యాసాసి గూడారం పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః
కితిత్ కాలమ్ దాకయాసాసి గూడారం బానె మహాద్ . 46దావీదురాజు
ఇహిఙ దేవుణు వెహి వజ నడిఃతికాన్. దేవుణు దయ వనిన్ ముసుక్
లావు మహాద్ . అహిఙ్ బామా అనిగొగొ ఆతియాకోబు పారద్నం కితిత్
యా దేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ ఉండి గుడిః తొహెఙ్  దావీదు
రాజు వెన్ బాతిఙ్ బా దేవుణు సరి సిఏతాన్. 47 గాని దావీదురాజు
మరిసి ఆతి సొలోమొనుఙ్ నె దేవుణు గుడిః తొహెఙ్ సరి సితాత్ న్ .
48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ ఇంకగొపప్పెరిదేవుణు,లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్
 కితిత్ బాడిడ్దు మన్ ఏన్.

49 దేవుణు మాటెఙ్ పవక ఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకం నాను
బసిని సిమసనం‡. బూమి నాపాదమ్ కు ఇడిన్ పీట. నాను మండెఙ్
 ఉండిగుడిఃతొహెఙ్  మీరుఅట్ ఇదెర్. 50ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పరలోకం,
బూమి, దనిన్ లొఇ మనిన్కెఙ్ విజు నానె పుటిసత్”. 51 మూరక్ం
బుదిద్ మనిన్కిదెరా, దేవుణు మాటెఙ్ ఒపుప్కొటాప్  ఇజి మీరు సునతి
కితిత్దెర్ గాని దేవుణుమాటెఙ్ గిబిబ్ఙాణి వెంజిబాసరినె వెన్ ఇ లెకెండ్
 మంజినిదెర్. వెహిఙ్ బా సరినె మనుస్దు ఇడ్ఃఏండ లొఙిఇదెర్.
మీ అనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా ఎసెఙ్ బా సరినె దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
 నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీ అనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్
కితాత్ ర్ . దేవుణు పోకన్ ఇజి వెహి ఆ నీతి వాండు వందిఙ్ ముందాలెన్
వెహి పవకరిఙ్ బామీ అనిగొగొర్ సపాత్ ర్. ఏలు ఆ నీతి వనిన్ఙ్  మీరు

† 7:44 7:44 సాసి గుడారం. దేవుణు ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి లోకాఙ్ వెహిస్ మహి గుడారం
‡ 7:49 7:49 సిమసనం. తీర్ పు కిదెఙ్రాజుర్ బసిని కురిస్
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ఒపజెపిత్దెర్. వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53 దేవుణు వనిన్ దూతవెట మిఙి సితిత్
రూలుఙ్ మిఙిదొహ్ కె గానిమీరు దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.

సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ జినార్
54 యా మాటెఙ్  వెహరె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె సెత్పానుఙ్ 

 సుడ్ఃజి పలుక్ కొహ్ కార్. 55 గాని సెత్పాను దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
పూరి నిండిజి ఆగాసం దరోట్ సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణు గొపప్
జాయ్ సుడ్ఃతాన్. యేసుపబు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహి మహిక
సుడ్ఃతాన్. 56 “సుడ్ఃఅ, ఆగాసం రే ఆతి మహిక, లోకు మరిసి ఆతి
యేసు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహిమహిక నాను సుడ్ఃజిన”, ఇజి
సెత్పాను వెహాన్ .

57 గాని యా మాటెఙ్ వెహరె వెటనె వారు గిబిబ్ఙ్  మూకె
ఆతారె డటం గగోలాజి విజేరె ఉండె ఆజి వనిన్ ముసుక్ వాతార్.
58 పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ లాగిత ఒతారె వనిన్ఙ్ పణుకుఙాణ్ డెఃయ్ జి
సపెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. పణుకుఙ్  విసీర్ ని సాసి లోకుర్ వరి సొకెక్ఙ్ 
ముందాల సవులు ఇని ఒరెన్ దఙడాఃయెన్ పాదమ్ కాఙ్ డగు తతాత్ రె
ఇటాత్ ర్.

59 వారు సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి మహిఙ్  సెత్పాను,
“యేసుపబువా నా పాణమ్ దిఙ్ ఏలు నీ డగు కూడుఃప్ అ”, ఇజి
పారద్నం కితాత్ న్ . 60 వెనుక సెత్పాను ముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా,
వీరు కిజిని యా పాపం విరి ముసుక్ మోపమ్”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్.
యామాటవెహండెవాండు పాణం డిఃసాత్ న్. సెత్పానుఙ్ సపిత్క సవులు
ఒపుప్కొటాన్.

8
దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్ సవులుపాడుః కిజినాన్ 

1ఆ దినమ్ కాఙ్ యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  గొపప్
మాలెఙ్ ఆజి మహాద్ . అపొసుత్ రు ఆఏండ మహి నమిమ్తికార్ విజేరె
యూదయసమరియదేసమ్ కాఙ్  సెదితసొహార్. 2బకి కలిగ్తి నమిమ్తిత్
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లోకుర్ సెత్పానుఙ్  సమాది కితారె వనిన్ వందిఙ్ గొపప్ దుకం ఆజి
అడఃబాతార్. 3నసిత్వలెసవులు ఇనికాన్ యేసుపబుముసుక్ నమకం
ఇడిత్మహి వరి నమకం పాడుః కిదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
 డుఃగ్ జిమొగగ్కొడొఃరిఙ్ అయ్ లికొడొఃకాఙ్  ఈడిఃసి ఒసి జెలిదు ఇడ్ఃజి,
వాండు సఙమ్ దిఙ్  పాడుః కిదెఙ్మొదొల్ సాత్ న్.

సమరియదేసమ్ దు సువారసాటిసాత్ ర్ 
4అయావలెసెదితిసొహిసఙమ్ దికార్ సువారసాటిసివిజుబాడిడ్ఙ

విజెరిఙ్  వెన్ పిసి బూలాతార్. 5 అయావలె అపొసుత్ రు ఏర్ పాటు
కితిత్వరి లొఇ ఒరెన్ పిలిపు ఇనికాన్ సమరియ పటన్మ్ దు సొహాన్ .
అబెబ్ యేసు, కీసుత్ * ఇజి బోదిసాత్ న్. 6 పిలిపు వెహి మాటెఙ్ లోకుర్ 
విజేరె నెగెండ వెహారెవాండు కితిత్ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్. 7 కికుక్
కాలుక్సాతికార్,సొటవారు నండొండార్  అబెబ్వాతారెనెగెండ  ఆతార్.
నండొండార్ లోకుర్ దెయం అసిత్ మహికార్ అబెబ్ మహార్ . దెయమ్ కు
నండొ గగోలాజి వరిఙ్  డిఃసెత్ సొహె. 8 అందెఙె సమరియ పటన్మ్ దు
నండొ సరద్ కలిగ్తాద్.

గారిడ్ పణి కిని సిమోను
9 సమరియ పటన్మ్ దు సిమోను ఇని ఒరెన్ మహాన్ . సిమోను

ఆ పటన్మ్ దు సెగం పంటెఙ్  గారిడ్ విదె కిజి నాను ఒరెన్  గొపప్ వాండు
ఇజి వెహిస్ మహాన్ . అబెబ్ మహి లోకాఙ్  సిమోను బమమ్ కిబిసి
మహాన్ . 10 అయ పటన్మ్ దు మహికార్  ఇజిరికార్  పెరికార్ విజేరె
వీండు ‘దేవుణు గొపప్ సతుత్ ఇనికాన్ ’  ఇజి వెహిస్ వనిన్ ముసుక్
నమకం ఇడ్ఃతార్. 11 నండొ కాలం సిమోను గారిడ్ పణి కిజి
లోకాఙ్ బమమ్ కిబిసి మహాన్ . అందెఙె వారు సిమోనుఙ్  నమిమ్తార్.
12 గాని దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, యేసుకీసుత్ వందిఙ్  పిలిపు
పటన్మ్ ది లోకాఙ్  సాటిసిత్ఙ్  యా సువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రె
మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 13 అయావలె

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం
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సిమోనుబా నమిమ్జి బాపిత్సం పొందితాండె పిలిపుఙ్ డిఃస్ ఏండ
వనిన్వెటనె మహాన్ . పిలిపు కిని బమామ్ని గురుఙ్, బమామ్ని పణిఙ్
 సుడ్ఃజి సిమోను గొపప్ బమమ్ ఆతాన్.

14 యేసు పబు వందిఙ్ వెహి సువార సమరియ దేసెమ్ దికార్ 
ఒపుకొటార్  ఇజి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు వెహర్. వెహారె
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  వరి డగు పోకార్ 15 వీరు వాతారె సమరియ
పటన్మ్ దు నమిమ్తి వరి ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాదెఙ్  ఇజి
పారద్నం కితాత్ ర్ . 16ఎందనిఙ్  ఇహిఙ అబెబ్ణిదాక  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ మహాద్ . వారు పబువాతి యేసు
పేరుదాన్ బాపిత్సం ఉండెనెలాగె ఆజిమహార్ . 17అయావలె పేతురు,
యోహాను వరి ముసుక్ కికుక్ ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్
వాతాద్.

18-19 అపొసుత్ రు లోకుర్ ముసుక్ కికుక్ ఇటిత్ వలె వారు దేవుణు
ఆతమ్దాన్ నిండిజినార్  ఇజి సిమోను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, “నాను
ఎయెన్  ముసుక్ కికుక్ ఇడాన్నొ, వాండు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్
నిండిని వజయాఅతికారం నఙిబా సిదా”, ఇజి వెహిస్ వరిముందాల
డబుబ్ ఇటాత్ న్. 20 అయావలె పేతురు, “నీను డబుబ్ సీజి దేవుణు
వరం సంపాదనం కిన ఇజి ఒడిఃబితిత్దా? నీ డబుబ్ నీ వెట నాసనం
ఆపిద్. 21నీఆలోసనం దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్సరిఆతికఆఏద్ . అందెఙె
మాపు కిని పణిదు నిఙి ఇని వంతు సిలెల్ద్ . 22 అందెఙె యా సెఇ
ఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగు వాజి పారద్నం కిదు. నీను
ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ వందిఙ్ దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23 నీ
మనుస్దు నండొ గోస నిండిత మనాద్  ఇజి నాను నెసాన్. అకాక్దె
ఆఏండనీపాపమ్ కు నిఙితొహెమనెన్ ఇజినానునెసాన్”,ఇజిపేతురు
వెహాన్ . 24 దనిన్ఙ్  సిమోను, “నీను వెహికెఙ్ ఇనికబా నా ముసుక్
రెఏండమీరు నావందిఙ్ యేసుపబుఙ్ పారద్నం కిదు”, ఇజి పేతురుఙ్ 
యోహానుఙ్ వెహాన్ .

25 వెనుక పేతురు, యోహాను సాసి వెహిస్, యేసుపబు సువార



అపొసుత్ 8:26 xxix అపొసుత్ 8:33

సాటిసి,యెరూసలేమ్ దుమహవాతార్. వానిసరిసమరియదుమహి
నండొనాహ్ కాఙ్  సువారసాటిసివాతార్.

పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్  
26 అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను

దసిణం దరోట్ సొనిస్ యెరూసలేమ్ దాన్  గాజ ఇని పటన్ం సొని
బిడిఃమ్ బూమిదు సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 27-28 అందెఙె పిలిపు
సోతాండె సొహాన్ . సొనిస్ మహిఙ్ ఒరెన్ అయియొపియదికాన్ 
రదం† ముసుక్ సొనిస్నాన్. వాండు అయియొపియ దేసెమ్ ది
రాణి కందెకెబాన్  ముకెలమతి పణి కినికాన్ ఒరెన్. ఇని పణి
ఇహిఙ దేసెమ్ ది డబుబ్ నడిఃపిసిని దనిన్ ముసుక్ వీండు మంతి.
వీండు యెరూసలేమ్ దు పారద్నం కిదెఙ్  సొహాండె మర్ జి సొనిస్నాన్.
సొనిస్ మహిఙ్  వీండు రదమ్ దు బసి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం
సద్ విజినాన్. 29 అయావలె దేవుణు ఆతమ్ పిలిపుఙ్, “నీను రదం
డగు సొనిస్ దనిన్ వెట నడిఃజి సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 30 పిలిపు
రదం డగు ఉహ్ కిస్ సొహిఙ్  అయా అయియొపియదికాన్ యెసయ
పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. పిలిపు అకక్ వెహాన్. వెహాండె,
“నీను సద్ విజినికఅరద్ం కిజినిదా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 31వెన్ బాతిఙ్,
“ఎలాగ అరద్ం కిన? ఎయెన్ బా నఙి అరద్ం వెహ్ ఏండ మహిఙ ఎలాగ
అరద్ం కినా? రదమ్ ముసుక్ ఎకిస్ నా వెట బస్ అ. దినిన్ అరద్ం వెహిస్
సిదా” ఇహాన్ , అయ అయియొపియదికాన్. అందెఙె పిలిపు రదం
ఎకిస్ వనిన్ డగు బసాత్ న్. 32 అయ అయియొపియదికాన్ సద్ విజి
మహిమాటెఙ్ ఇనికెఙ్  ఇహిఙ “సపెత్ఙ్ ఒని గొరె వజ వనిన్ఙ్ ఒతార్.
బుడుఃసుక్ఙ్ కతిసినివలె అలెజి మంజిని మెండగొరెపిలల్ వజ అలేత
మహాన్ . వాండు ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్. 33వారు వనిన్ఙ్ సిగు కితాత్ ర్ .
వనిన్ఙ్ నాయం దొహ్ క్ ఏండాతసొహాద్. వనిన్ పొటెఙాణి వరి వందిఙ్ 
ఎయెర్ బా వెహ్ ఏండ ఆనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ పాణమ్ దిఙ్
 బూమిముసుక్హాన్  లాగితార్”.

† 8:27-28 8:27-28 రదం ఇహిఙ గురమ్ కాఙ్ ఉండి బంటిపూటాన్ర్
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34అయ అయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవక ఎయె
వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ ? వనిన్ వందిఙెనా, మరి ఒరెన్ వందిఙా?
దయ కిజి వెహ్ అ”. 35అందెఙె పిలిపు అయ అయియొపియదికాన్
 సద్ వీజి మహి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కమ్ దు మహి మాటదాన్ 
మొదొలిస్ యేసుపబు వందిఙ్  సువార వెహాన్ . 36 ఆహె వారు
సొనిస్ మహిఙ్ ఏరు మహి ఉండి బాడిడ్దు వాతార్. అయ
అయియొపియదికాన్ వెహాన్ , “ఇబెబ్ ఏరు మనెన్. నాను బాపిత్సం
లాగె ఆదెఙ్ ఇనికబా అడుడ్ మనాదా?”. 37 దనిన్ఙ్  పిలిపు, “నీను
మనుస్ పూరి యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇని
అడుడ్ బా సిలెల్ద్ ”, ఇహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఒఒ, యేసుకీసుత్ దేవుణు
మరిసి ఇజినాను నమిమ్జిన”, ఇహాన్ .

38 అయావలె, “రదం నిల్ ప్ అ”, ఇజి అయియొపియదికాన్ ఆడ
సితాత్ న్ . రదం నిల్ పాత్ ండె వాండు, పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జి ఏరుదు
డిఃగితార్. పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు
ఏరులొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనెదేవుణుఆతమ్పిలిపుఙ్ కూకఒతాన్.
అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ మరి సుడ్ఃఏతాన్. గాని వాండు సర్ ద
ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40 పిలిపు సుడ్ఃతిఙ్ అజొతు పటన్మ్ దు మనన్ ఇజి నెసాత్ న్.
అబెబ్ణిఙ్ సోసివాండు సొహి సరిదు మహి విజు పటన్మ్ కాఙ్ యేసు
పబు వందిఙ్ సువార వెహిస్ కయ్ సరియఇని పటన్మ్ దాకవాతాన్.

9
సవులుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తాత్ న్ 

1-2 అయావలె సవులు ఇనికాన్ యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి
వరిఙ్  బెదిసి మహాన్ . వరిఙ్ మాలెఙ్ కిజి మహాన్ . వాండు విజేరె
పుజేరిఙముసుక్పెరిపుజేరిబాన్ సొహాండెదమసుక్పటన్మ్ దుమనిన్
యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణి పెదెద్ల్ ఙ సీదెఙ్  ఉతమ్ కు లొసాత్ న్. ఇని
ఉతమ్ కు ఇహిఙ, దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు ముసుక్ నమకం
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ఇడిత్కార్ ఎయెర్ బా మహిఙ, మొగగ్కొడొఃర్ గాని అయ్ లికొడొఃక్ గాని
వరిఙ్ తొహిస్ ఒసియెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారం
మనాద్ ఇజి వెహిస్ని ఉతమ్ కు.

3 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు సొండెఙ్  సోతాత్ న్. దమసుక్ పటన్ం డగు
వాజి మహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ ఉండి గొపప్ జాయ్ వనిన్ సురులం
డెఃయ్ తాద్. 4అయావలెసవులు బూమిదు అరాన్. అరిఙ్, “సవులు,
సవులు, నీను ఎందనిఙ్ నఙి మాలెఙ్ కిజిని”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిన్
ఉండిమాటవెహాన్ .

5 “పబు, నీను ఎయి”, ఇజి సవులు వెన్ బాతాన్. “నీను మాలెఙ్
కిజినియేసునె నాను. 6 ఏలు నిఙ్ జి పటన్మ్ దు సొన్ అ. నీను ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ నిఙి వెహన్నాన్ లె”, ఇజి మాట వెహాన్ . 7 సవులు
వెట సొనిస్ మహికార్  జాటు వెహార్ గాని ఎయెరిఙ్ బా తోర్ ఏతార్.
వారు అలెల్త నిహ మహార్ . 8 సవులు బూమిదాన్  నిఙితాత్ ండె బేసాత్ న్ 
గాని కణుకు తోర్ ఏండ ఆతె. అందెఙె వారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్  అసాత్ రె
దమసుక్ పటన్మ్ దు నడిఃపిసి ఒతార్. 9 వాండు మూండి రోసుక్
కణుకు తోర్ ఏండమహాన్ . ఇనికబాతిన్ ఏండ ఉణెఎండమహాన్ .

10 దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు సిసూడుః ఒరెన్  అననియ
ఇనికాన్ మహాన్ . యేసుపబు వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు తోరె ఆతండె,
“అననియ”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ అననియ, “పబువా నాను ఇబెబ్
మనన్”, ఇహాన్ .

11యేసుపబు వనిన్వెట, “నీను తినాఙ్ ఇజి కూకిన్ సరిదు సొన్ అ.
బానె యూద ఇని వనిన్ ఇండొ సొనిస్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  సవులు
ఇని వనిన్ వందిఙ్  వెన్ బాఅ. సవులు పారద్నం కిజి మంజినాన్. ఉండి
దరస్నమ్ దు సవులు ఇనిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ, 12అననియ ఇనికాన్ 
ఒరెన్ వాతండె వనిన్ కణెకెఙ్  నెగెండ్ కిజి మరి సూణి లెకెండ్ ఆదెఙ్ 
వనిన్ బురాదు కికుక్ ఇడిన్వజ సుడ్ఃతాన్”, ఇజి వెహాన్ .

13 దనిన్ఙ్ అననియ వెహాన్ , “పబు వీండు యెరూసలేమ్ దు నిఙి
కేటఆతివ రిఙ్  ఎసొస్నొమాలెఙ్ కితాత్ న్  ఇజివనిన్ వందిఙ్ నాను నండొ
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వెహమహ. 14 ఇబెబ్యా పటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్
 తొహిస్ ఒసియెరూసలేమ్ దు ఒతెఙ్  వనిన్ఙ్  అతికారం సీని ఉతమ్ కు
పెరి పుజేరిఙ బాణిఙ్ అసాత్ ండె వాత మహాన్”. 15 యేసుపబు
అననియ వెట, “నీను సొన్ అ. యూదురు ఆఇ లోకుర్ నడిఃమి,
రాజురిఙ నడిఃమి, ఇసాయేలు లోకాఙ్ నడఃమి నా వందిఙ్  వెహెఙ్
 నాను వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిత మనన్. 16నా వందిఙ్ వాండు ఎసొనొ
మాలెఙ్ఆనాన్  ఇజినాను వనిన్ఙ్  తోరిసన్”, ఇహాన్ .

17అందెఙె అననియఅయఇండొసొహాండె సవులుముసుక్ కికుక్
ఇటాత్ న్. “సవులునా, నీను వాతి సరిదు నిఙి తోరె ఆతి పబు ఆతి
యేసునఙిపోకమనాన్. నీనుమరిసూణివందిఙ్ దేవుణుఆతమ్ సతుత్
నీముసుక్వానివందిఙ్ నఙిపోకమనాన్”, ఇజి సవులు వెట వెహాన్ .
18 అయావలె వనిన్ కణకాణిఙ్ పొరొఙ్ ననిన్కెఙ్  రాలిత్ఙ్  సుడ్ఃదెఙ్ 
 అటాత్ న్. సవులు నిఙితండె బాపిత్సం లాగె ఆతాన్. 19వెనుక బోజనం
కితాండె సతుత్ ఆతాన్.

సవులుదమసుక్పటన్మ్ దు,యెరూసలేంపటన్మ్ దుయేసుపబు
వందిఙ్  వెహిస్నాన్.
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు మహి యేసుపబు సిసూర్ వెట

సెగం దినమ్ కు మహాన్ . 20 యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్  తినాన్ఙ్ 
సొహాండెయేసునె దేవుణు మరిసి ఇజి యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్
 మొదొల్ సాత్ న్. 21 అకక్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్.
యెరూసలేమ్ దు యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్  పాడుః కిజి మహికాన్ 
 వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్  తొహిస్ పెరి పుజేరిర్ డగు
కూకిస్ ఒతెఙ్  ఇబెబ్బా వీండు వాతమనాన్ ఇజి వెహార్ . 22అహిఙ్ బా
పవులు మరి నండొ సతుత్ దాన్  బోదిసిమహాన్ . యేసునె  దేవుణు పోకి
కీసుత్ ఇజి రుజుప్  కితాత్ ండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మహి యూదురుఙ్
గాబ కితాత్ న్ . 23 నండొ రోసుక్ సొహి వెనుక సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  ఇజి
యూదురు ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24 గాని వరి ఆలోసనం సవులుఙ్ 
తెలితాద్. వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్  వారు రెయువేల పూరి పటన్ం వెలిల్ సొని
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సేహల్ *బాన్ సుడ్ఃజికాతమహార్ . 25గానివనిన్సిసూర్ రయువనిన్ఙ్
 ఒతారెఉండి గంపదు బసె కితారెపటన్ం సురులమనిన్ గోడఃదుమనిన్
ఉండి కిటికి బొరొదాన్ వనిన్ఙ్  అడిఃగి డిఃపాత్ ర్.

26 సవులు యెరూసలేమ్ దు సొహిఙ్  సిసూర్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ 
 సుడ్ఃతాన్. గాని వాండు సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆఏన్ ఇజి వారు
ఒడిఃబితాత్ రె వనిన్ఙ్  వరివెట కూడుఃపెత్ఙ్  తియెల్  ఆతార్. 27 గాని
బరబబ్ ఇనికాన్  వనిన్ఙ్  అపొసుత్ రుబాన్  కూకిస్ ఒతాన్. సవులు
దమసుక్ పటన్మ్ దు సొహి సరిదు ఎలాగ యేసుపబు వనిన్ఙ్ తోరె
ఆతాన్  ఇజి, ఎలాగ యేసుపబు వనిన్వెట వరిగ్తాన్  ఇజి, వెనుక
సవులు ఎలాగ దమసుక్ పటన్మ్ దు తియెల్ సిలెల్ండ యేసుపబు
వందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజి బరబబ్ అపొసుత్ రు వెట వెహాన్ . 28అయావలె
అపొసుత్ రు సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్ వాండు వరివెట కూడిఃత మహాన్ .
వరివెట కూడిఃతాండె యెరూసలేమ్ దు విజు బాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్ 
 సిలెల్ండ యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు బాస
వరిగ్నియూదురు వెట వరిగ్తాండె తరిక్సాత్ న్. అందెఙెవారు సవులుఙ్ 
 సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాక తెలితారె సిసూర్ వనిన్ఙ్  డిగు మనిన్
కయ్ సరియాదు ఒతారెతారుస్ పటన్ం పోకార్.

31అయ కాలమ్ దు యూదయ, గలిలయ, సమరియ దేసమ్ కాఙ్
 మహిదేవుణు సఙం  తియెల్  సిలెల్ండ సమదానమ్ దాన్  మహార్ . సఙం
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ సతుత్ ఆజి వాతె.
నమిమ్తికార్ నండొండార్ ఆజివాతార్.

పేతురు లుదదుయోపాదు బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్  
32అయావలెపేతురు నాహ క్నాహ క్, పటన్మ్ కుపటన్మ్ కు సొనిస్

లుద ఇని నాటొ దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . 33బానె
ఒరెన్  అయ్ నెయ ఇనికాన్ ఎనిమిది పంటెఙాణ్  అసి నిఙ్ దెఙ్  అట్ఇ
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు కికుక్ కాలుక్ అరికాన్. 34పేతురు వనిన్ఙ్ 

* 9:24 9:24 సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరి గోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం
వెలిల్ సొని సేహెల్ ఙ్ మ హె. బానెపటన్ం కాప్ కినికార్ కాప్ కిజిమహార్ 
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సుడ్ఃజి, “అయ్ నెయ, యేసుకీసుత్ నిఙి నెగెండ కిజినాన్. నిఙ్ జి,
నీ మంసం నీనె పెరిజ్ ఉండి పడఃకాద్ ఇడ్ఃఅ” ఇహాన్ . 35 వెటనె
అయ్ నెయ నిఙితాత్ న్. లుదా నాటొదు, సారోను దేసమ్ దు మహికార్ 
విజేరె, వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

36 అయావలె యోప ఇని పటన్మ్ దు తబిత ఇని ఉండి అయ్ లి
కొడొః మహాద్ . అదిబాయేసుపబు సిసూ. గీకు బాసాదు దనిన్ పేరు
దొరక్. దొరక్ ఇహిఙ డుపి ఇజి అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిజి
మహాద్ . సిలిల్ వరిఙ్  సాయం కిజి మహాద్ . 37గాని అది అయావలె
ఉండి కసట్ం అసాత్ దె సాతాద్. వారు పీనుగుదిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ రె మేడః
ముసుక్ మనిన్ గదిదు తెర్ పాత్ ర్. 38 లుద పటన్ం యోప పటన్ం డగు
మహాద్ . పేతురు అబెబ్ మనాన్ ఇజియోపాదు మనిన్ సిసూర్ వెహారె
రిఎర్ మణిసిరిఙ్  పోకిస్, “దయ కిజి వెటనె రఅ”, ఇజి కబు పోకార్.
39 పేతురు నిఙితండె వరివెట యోపాదు సొహాన్ . వారు వనిన్ఙ్
 మేడఃగది లొఇ ఒతార్. అబెబ్ ముండ మణిసిక్ అడఃబాజి, దొరక్
వరివెటమహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  తోరిసి వనిన్ సురుల నిహె.

40 పేతురు విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం
కితాత్ న్ . పీనుగుదిఙ్  సుడ్ఃజి, “తబిత, నిఙ్ అ” ఇహాన్ . అయావలె
అది బేసాత్ దె పేతురుఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిత బసాత్ ద్. 41 పేతురు దనిన్ఙ్ 
కికాక్ఙ్  అసాత్ ండె నికాన్. నమిమ్తి వరిఙ్, ముండ మణిసికాఙ్ 
కూకిస్ అది బతిక్తాత్ ద్ ఇజి వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 42యాక యోపాదు
మనికార్ విజేరె నెసాత్ రె నండొండార్  యేసుపబు ముసుక్ నమకం
ఇటాత్ ర్. 43 పేతురు యోపాదు సీమోను ఇని ఒరెన్ తోలుక్ పొరిన్
వనిన్ బాన్  యోపపటన్మ్ దు నండొ దినమ్ కు బతిక్తాన్.

10

పేతురు కొరెన్లియెఙ్ సువార వెహిస్నాన్ 
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1 అయావలె కయ్ సరియ ఇని పటన్మ్ దు, ఉదద్ం కినివరి లొఇ
కొరెన్లి ఇని ఒరెన్ సదాతిపతి* మహాన్ . వాండు, వనిన్ అడిగ్ మహి
ఉదద్ం కినికార్ ఇటలి దేసెమ్ దాన్ వాతిమహి గుంపుదికార్ ఇజి కూకె
ఆతమహార్ . 2 కొరెన్లి, వనిన్ ఇండొణికార్, బకి మనికార్. వారు
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్. వాండుసిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ మనికసెడిడ్నె
సీజి మహాన్. దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినికాన్. 3 ఒరెన్ండు
మదెనంరమరమిమూండిగంటెఙ,దేవుణుబాణిఙ్  వాతిఒరెన్ దూత
వనిన్బాన్ నిహండె, “కొరెన్లి”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ యా దూతెఙ్
టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4కొరెన్లి గొపప్ తియెల్ ఆతండె, “పబు, ఇనిక?”,
ఇహాన్ . దూతవెహాన్ , “నీను దేవుణుదిఙ్  కితిత్ పారద్నమ్ కు,సిలిల్ వరిఙ్
 సీనిదానంవిజుదేవుణుసుడ్ఃతండెనీవందిఙ్ఒడిఃబిజినాన్. 5ఏలు
యోప ఇని పటన్మ్ దు లోకాఙ్  పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను
ఇని వనిన్ఙ్ కూకిప్స్ అ. 6వాండు సమ్ దరం డగు మనిన్ సీమోను ఇని
తోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్”.

7యాక వెహిస్ దూత సొహిఙ్, కొరెన్లి వనిన్ పణి మణిసిర్ రిఎరిఙ్ 
కూక్ పిసాత్ న్. ఎసిత్వలెబా వనిన్వెట కూడ్ఃజి మంజిని బకి మనిన్ ఒరెన్ 
ఉదద్ం కిని వ నిన్ఙ్ బా కూక్ పిసాత్ న్. 8 జరిగ్తిక విజు వరివెట వెహండె
వరిఙ్ యోపపటన్మ్ దు పోకాన్.

పేతురు సుడ్ఃతి దరస్నం
9మ రస్నాండిఙ్వారుసొనిస్యోపపటన్ం డగు ఆతార్. అయావలె

మదెనం ఆతాద్. పేతురు పారద్నం కిదెఙ్ మేడః† ముసుక్ ఎకాన్.
10 పేతురు గొపప్ బఙ కటిత్ఙ్ ఇనికబా ఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనం
తయారాజిమహిఙ్ వాండు ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 11అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ ఆగాసం రే ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక
ఉండి బూమిదు డిపె ఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్. 12 దనిన్ లొఇ బూమి

* 10:1 10:1 వంద మంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమ అతికారి. † 10:9 10:9
మేడముసుక్ బాన్ మహిఇలాక్ఙ్ ముసుక్ మేడెఙ్మ నెన్. ఎకిస్ సొనిస్ బసెత్ఙ్ ఆనాద్ 
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ముసుక్మనిన్నాలిగ్ కాలుక్మనిన్ విజురకంజంతుఙ్,బూమిముసుక్
ఊజి బూలానికెఙ్,ఆగసమ్ ముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ మహె.

13అయావలె, “పేతురు, నిఙ్ అ, సపిస్ తిన్ అ”, ఇజి, ఉండిమాట
పేతురు వెహాన్ . 14 దనిన్ఙ్ పేతురు, “సిలెల్ పబువా, తిండెఙ్  ఆఇకెఙ్
 ఎసెఙ్ బానాను తిన్ ఏ”, ఇజి వెహాన్  ‡.

15వెహిఙ్, మాటమరివాతాద్, “దేవుణు నెగిగ్క ఇజి ఇడిత్కెఙ్  నీను
సెఏద్ ఇజి ఎరిల్సమ్”.

16 ఈహ మూండి సుటుక్ జరిగ్తాద్. వెటనె ఆ దుపాటిననిన్క
ఆగాసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతాద్. 17 దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్
అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి పేతురు గొపప్ఙ ఒడిఃబిజి మహాన్ . అయావలె
కొరెన్లిపోకిలోకుర్  సీమోను ఇలుల్ ఎమేణిక ఇజివెన్ బాజినెసాత్ రె వనిన్
ఇలుల్ ముందాల వాతార్. 18 “పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇబెబ్
మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19 పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి
మహివలెనెదేవుణుఆతమ్వనిన్వెటవెహాన్ , “సీమోను,ముఎర్లోకుర్
 నిఙి రెబాజినార్. 20 నీను నిఙ్ జి అడిగ్ డిఃగ్ జి సొన్ అ. అనుమానం
ఆఏండ వరివెటసొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానె వరిఙ్ పోక”.

21పేతురు డిఃగ్ జిసొహాండె, “మీరు నఙినె రెబాజినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
 వాతిదెర్?”, ఇహాన్ . 22దనిన్ఙ్ వారు, “సదాతిపతి ఆతి కొరెన్లి మఙి
పోకాన్. వాండు నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి
మనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్  ఇజి యూదురు విజేరె వెహిస్నార్.
ఒరెన్ దేవుణు  దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, ‘పేతురుఙ్ నీ ఇండొ కూకిస్
తసివనిన్మాటెఙ్ వెన్ అ’ఇహాన్ ”,ఇజివెహార్ . 23అయావలెపేతురు
వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .

పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.

‡ 10:14 10:14యూదురుఙ్ తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్



అపొసుత్ 10:24 xxxvii అపొసుత్ 10:36

మహస్ నాండిఙ్ పేతురు నిఙితండె వరివెట పయ్ నం ఆతాన్.
యోపాదికార్  సెగొండార్ యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్  వరివెట సొహార్.
24ఉండిరోజుపయ్ నంఆతారెమహస్నాండిఙ్ వారు కయ్ సరియాదు
అందితార్. కొరెన్లి వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్  వనిన్ డగుహి కూడెఃఙ
ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె పేతురు వందిఙ్ కాప్ కిజి మహాన్ . 25 పేతురు
ఇండొ వాతిఙ్ కొరెన్లి సొహాండె వనిన్ పాదమ్ కాఙ్  ఆరాండె వనిన్ఙ్
 మాడిఃసాత్ న్. 26గాని పేతురు వనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ, నానుబా నీ
న నిన్ లోకునె” ఇహాన్ .

27 కొరెన్లి వెట వరిగ్జి పేతురు లొఇ సొహిఙ్  మంద లోకుర్ బాన్ 
కూడ్ఃజిమహిక సుడ్ఃతాన్. 28 పేతురు వరి వెట వెహాన్ . “మా
యూదురి రూలు వజ ఇహిఙయూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట కూడ్ఃనిక
ఆఏద్ . వరివెట మంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు నెసినిదెర్ గదె. గాని
లోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బాతకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్  ఇజి దేవుణు నఙి
తోరిసత్ మనాన్. 29 అందెఙె నఙి కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను అడుడ్ వెహ్ ఏండ
వాత. నఙి ఎందనిఙ్  కూక్ పిసిత్దెర్. ఏలు వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

30 అయావలె కొరెన్లి వెహాన్ , “నాలిగ్ దినమ్ కు ముందాల యా
గ డిఃయా దునె నాను మదెనం మూండి గంటెఙ ఇండొ పారద్నం కిజి
మహ. వెటనె మెరిస్ని ననిన్ పాతెఙ్ పొరాప్తి మనిన్ ఒరెన్ నా
ఎదు నిహాన్. 31 “కొరెన్లి, దేవుణు నీ పారద్నమ్ కు వెహాన్ . సిలిల్
వరిఙ్ సెడిడ్నె సితిత్కెఙ్ దేవుణు సుడ్ఃతాన్. 32యోపాదు కబు పోకిస్
పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు సమ్ దరం డగు
తోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్  సీమోను ఇని వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్.
33అందెఙె వెటనె నిఙి కబు పోక. నీను వాతికాదె నెగెద్. ఏలుమాపు
విజెపె దేవుణు డగు వాతాప్. మావెటవెహెఙ్ దేవుణు నిఙి ఆడ సితిత్
విజుమాటెఙ్ వెండెఙ్  మాపువాతాప్.

34 దనిన్ఙ్ పేతురు వెహాన్ , “దేవుణు విజెరిఙ్  ఉండె లెకెండ్
 సుడ్ఃజినాన్, ఇజి ఏలు నాను నిజమ్ నె నెసాన్. 35 ఎమేణి
జాతి ఇహిఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి, నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃతిఙ
దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొణాన్. 36 యేసు కీసుత్ విజెరిఙ్ పబు.
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దేవుణు వెట లోకాఙ్ కూల తొహిప్సెత్ఙ్ వాండు యేసుఙ్ పోకాన్.
యేసువ లెహాన్ ఇసాయేలు లోకాఙ్ స మదనం వాతాద్ ఇజి దేవుణు
సువార పోకాన్. 37 యోహాను దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి బాపిత్సం
సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్మొదొలిస్  యూదయదేసమ్ దు విజు ఇనిక
జరిగ్తాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 38 యాక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు,
నజరేతు వాండు ఆతి యేసుఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ సీజి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . వాండు సొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండె స యాన్ లోకురిఙ్ కిజిని
బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. దేవుణు వనిన్వెట మహిఙానె వాండు అకెక్ఙ్ 
విజు కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండు యూదురి దేసమ్ దుని, యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజు
వ నకాఙ్  మాపు సాసిర్. యూదురు వనిన్ఙ్  సిలువాదు డెఃయారె
సపాత్ ర్. 40గాని మూండి రోసాక్ఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్
 నికాండె మఙి తోరిసాత్ న్. 41 విజేరె లోకాఙ్ వాండు తోరె ఆఏతాన్.
దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్ సాసిర్, ఇహిఙ, మఙినె వాండు
తోరె ఆతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙితి వెనాక్ మాపె వ నిన్వెట తింజి
 ఉణిజి మహాప్. 42 సాతి వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పు సీదెఙ్ 
దేవుణుయేసుఙె ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ఇజి సాసి వెహిస్ సువార సాటిసెత్ఙ్
యేసుపబు మఙి ఆడ సితాత్ న్ . 43 పవకరు విజేరె వనిన్ వందిఙ్ ఇని
సాసివెహార్  ఇహిఙ,వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజెరి  పాపందేవుణు
వ నిన్ వందిఙ్ సెమిసాన్నెల్ ఇజి.

యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ,దొహ్ క్ సినాద్.
44 పేతురు యా మాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్ నె, వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి

మహివరిముసుక్ దేవుణు ఆతమ్వాతాద్. 45పేతురు వెటవాతిమహి
నమిమ్తికార్ యూదురు,యాకసుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్. “యూదురు
ఆఇ వరిఙ్ బా దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ఇని ఇనాయం దేవుణు సీజినాన్”,
ఇజి బమమ్ ఆతార్. 46 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి
ముసుక్వాతిఙ్  వారు ఆఇబాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణు ఎసొనొపెరికాన్ ఇజి
 సుత్ తి కినిక వీరు వెహర్.
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అయావలె పేతురు వెహాన్ , 47 “మఙి దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి లెకెండ్ 
విరిఙ్ బా దొహ్ కాద్. ఏలు వీరు ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్  ఇహిఙ
ఎయెర్ బా అడుడ్ కిదెఙ్ అటాన్రా?”. 48అందెఙెయేసుకీసుత్ పేరు అసి
ఏరుదుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ పేతురు వరిఙ్  ఆడసితాత్ న్ . వెనుక,సెగం
రోసుక్మావెటమన్ అ ఇజివారు పేతురుఙ్ వెహార్ .

11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1 యూదురు ఆఇ లోకుర్ బా దేవుణు - మాటెఙ్  నమిమ్తార్ 
ఇజి యూదయ దేసమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ ని, అపొసుత్ రు వెహర్.
2-3 అందెఙె పేతురు ఎకుక్ యెరూసలేమ్ దు సొహివలె బానె మహి
సునతి కిబె ఆతియూదురు, వనిన్వెట తరిక్సాత్ ర్. “నీను సునతి కిఇ
లోకుర్ వెటకూడిఃతిమహి,వరివెటఉణిజిమహి”,ఇజివనిన్ముసుక్
తరిక్సాత్ ర్.

4 అయావలె పేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజు మొదొహన్ అసి వరివెట
వెహాన్ . 5 “నానుయోప పటన్మ్ దు మహివలె ఒర్ నెండ్  పారద్నం కిజి
మహిఙ్  ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. ఇనిక సుడ్ఃత ఇహిఙ, ఆగాసం రే
ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు
డిఃపె ఆతిలెకెండ్  నా డగు డిఃగ్ జి వాతాద్. 6అకక్ నెగెండ  సుడ్ఃతిఙ్ 
 దనిన్ లొఇ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ జంతుఙ్, అడిఃవి జంతుఙ్, బూమి
ముసుక్ ఊజి  బూలానికెఙ్, ఆగాసం ముసుక్ ఎగిని పొటిఙ్ నఙి
తోరితె. 7అయావలె, ‘పేతురు నిఙ్ అ. సపిస్ తిన్ అ’, ఇజిఉండిమాట
వెహ.

8 దనిన్ఙ్  నాను, ‘సిలెల్ పబు, సెఏద్ ఇజి ఇడిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బా నాను
ఎసెఙ్ బాతిన్ ఏ’ ఇహ. 9ఆగాసమ్ దాన్ మాటమరివాతాద్, ‘దేవుణు
నెగిగ్క ఇజి వెహికెఙ్ నీను ఏరిసమ్'. 10ఈహ మూండి సుటుక్ వాతాద్.
ఆకక్ర్ దిఙ్  అకెక్ఙ్ విజు ఆగసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతె. 11 యాక
జరిగ్తి వెటనె కయస్రియదాన్ కొరెన్లి పోకి  ముఎర్ లోకుర్ నఙి రెబాజి
నాను మహి ఇలుల్ డగు వాతార్. 12అయావలె దేవుణు ఆతమ్, ‘నీను
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ఇని అనుమానం సిలెల్ండ వరివెట సొన్ అ’ ఇహాన్ . వీరు ఆరుగురు
నమిమ్తిత్కార్ బానావెటవాతార్. వాతారెమాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14 కొరెన్లి ఇండొ సొహిఙ్,  దేవుణు దూత వనిన్వెట వెహికెఙ్ 
విజు వెహాన్ . ‘నీనుయోపాదు లోకాఙ్ పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని
సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండువానాండెనీను,నీ కుటుమ్ దికార్ విజేరె
పాపం కితిత్ దనిన్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి వెహన్నాన్ లె’
ఇజి వెహికెఙ్ విజుకొరెన్లిమఙి వెహాన్ .

15 నాను వరివెట వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సిత్ఙ్, మా ముసుక్ దేవుణు
ఆతమ్ తొలిత ఎలాగ వాతాదొ అయావజనె వరి ముసుక్బా వాతాద్.
16 అయావలె నఙి పబు మాటెఙ్  గురు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ,
‘యోహాను ఏరుదాన్  బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని మీరు దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
బాపిత్సంలాగెఆనిదెర్ లె’ఇజి. 17అహిఙమాపుపబుఆతియేసుకీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వలె దేవుణు మఙి సితిత్ ఇనాయమ్ నె వరిఙ్ బా
సితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్నాను ఎపటిదికానా?”.

18యాక వెహారె వారు మరి ఇని అడుడ్ బా వెహ్ ఏతార్. “నిజమ్ నె,
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బావరిపాపమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి
ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు సరి సీజినాన్”, ఇజి వెహిస్ వారు
దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కితాత్ ర్ .

అంతియోకయాదు నమిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరువాతాద్.
19సెత్పానుఙ్ సపిత్వెనుక యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్ లావు

మాలెఙ్  వాతిఙ్  వారు సెదిత సొహార్. సెదితికార్  సెగొండార్ పెనికె,
కుప, అంతియొకియ ఇని దేసమ్ దాక సొహరె యూదురిఙ్  ఉండెనె
దేవుణు మాటెఙ్  వెహార్ . 20 గాని వరి లొఇ సెగొండార్ కుపదికార్,
కురేనియదికార్ మహార్ . వారు సొనిస్ అంతియోకయాదు మనిన్ గీకు
బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బాయేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహార్ . 21 పబు
సతుత్ వరివెటమహాద్ . అందెఙెమందలోకు దేవుణుమాటనమిమ్తాత్ రె
పబుముసుక్నమకంఇటాత్ ర్. 22యెరూసలేమ్ దుమనిన్సఙమ్ దికార్ 
యాకవెహారెబరన్బెఙ్ అంతియోకయాదుపోకార్. 23బరన్బవాతండె
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దేవుణు దయ వరి ముసుక్ వా తా ద్ ఇజి సుడ్ఃతాండె సరద్ ఆతాన్.
దేవుణు ముసుక్ ఉండె మనుస్దాన్ నమిమ్దు ఇజి వాండు వరిఙ్ 
దయ్ రం వెహాన్ . 24 బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నమకమ్ దాన్
నిండితికాన్, నెగిగ్కాన్. వాండు దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మంద
లోకుర్ యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

25 వెనుక బరన్బ సవులుఙ్  రెబాజి తారుస్ పటన్ం సొహాన్ .
26 సవులుఙ్ రెబాజి దొహ్ కిఙ్  వనిన్ఙ్  అంతియోకయాదు తతాన్.
వారు రిఎర్ ఉండి ఏండు బానె మహి సఙమ్ దికార్ వెట కూడిఃతారె
మంద లోకాఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసాత్ ర్. అంతియోకయాదునె,
న మిమ్తివరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు తొలితఇడెః ఆతమహాద్ . 27యా
కాలమ్ దు పవకరు సెగొండార్ యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదు
వాతార్. 28 వరి లొఇ అగబ ఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నిండితాండెరోమరాజుఏలుబడిః కినిదేసమ్ కాఙ్ విజుఉండిపెరి కరు
వానాద్ లె ఇజివెహాన్ . (కల్వుదియఇనిరాజుఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దు
యా కరు వాతాద్ ) 29 అయావలె నమిమ్తికార్ విజేరె యూదయదు
బతిక్ని నమిమ్ని వరిఙ్  సాయం పోకెఙ్ ఒడిఃబితార్. మాపు ఎసొ
సీనాపొనసొసీనాప్ ఇజివారు ఒడిఃబితార్. 30వరిసాయమ్ కువారు
బరన్బని, సవులు వెట  పెదెద్లుఙబాన్ పోకార్.

12
పేతురు జెలిదాన్ గెలిసాత్ న్.

1 అయ కాలమ్ దు హేరోదు రాజు సఙమ్ ది వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ 
మాలెఙ్ కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 2యోహానుఙ్ దాద ఆతి యాకోబుఙ్ 
 కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3 యా సఙతి యూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ ఇజి
నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు పేతురుఙ్ బా తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ .
యూదురి పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తిని పండొయ్  దినమ్ కాఙ్ యాక
జరిగ్తాద్. 4 పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు
ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మండెఙ్ పదహారు మణిసిర్  జమానుఙ
 ఒపజెపాత్ న్. ఉండె సుటు నాల్ ఎర్  మణిసిర్ కాపుమంజినార్. పసక్
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పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ 
హేరోదు రాజు ఒడిఃతాన్. 5 ఆహె పేతురు జెలిదు మహాన్ . గాని
సఙమ్ దికార్ వనిన్ వందిఙ్  గటిఙ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిమహార్ .

6మర్ సనాండిఙ్ పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్  వెలిల్ తన ఇజి హేరోదు
రాజు ఒడిఃబిత మహాన్ . అయ పొదొయ్ పేతురు రిఎర్  జమానుఙ
నడిఃమి రుండి గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆజి నిద కిజి మహాన్ . రిఎర్ 
జమానుఙ్  వెలిల్ కాపు మహార్ . 7 అయావలె వెటనె ఒరెన్  దేవుణు
దూత తోరె ఆతాన్. ఆ గది లొఇ జాయ్ ననిన్ వెలుత్ ర్  వాతాద్. దూత
పేతురుఙ్  పడఃకాదు డెఃయ్ జి బేగి నిఙ్ అ ఇజి వెహిస్ నికాన్. వనిన్
కికాక్ణిఙ్ గొల్ సుక్ఊడ్ఃజి అరె.

8దూతవనిన్వెట, “నీనునడుముదుతొహెఆజిజోడుక్తొడ్ఃగిఅ”,
ఇహాన్ . పేతురు అకెక్ఙ్  తొహిఙ్  దూత, “నీ పాత పిడిఃగిజ్ నా వెనుక
రఅ”,ఇహాన్ . 9పేతురు దూతవెనుకసొహాండెజెలిదాన్ వెలిల్ వాతాన్.
గాని జరిగ్నిక నిజమొ ఆఏదొ ఇజి పేతురు నెస్ ఏతాన్. యాక విజు
దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజిన ఇజి ఒడిఃబితాన్. 10వారుముందాలకాప్ కిని
వరిఙ్  డాటిస్ వెనుకాది వరిఙ్ బా డాటిస్ పటన్ం సొని ఇనుము గవుని
డగు వాతార్. వాతిఙ్ అదినె రే ఆతాద్. వారు సోసి వాజి ఉండి వీది
డాటిత్సొహివెటనె దూత వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11 అయావలె, జరిగ్తికెఙ్ విజు నిజమె ఇజి పేతురు తెలి ఆతాన్.
దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్  పోకాండె నఙి హేరోదురాజుబాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్.
యూదురు నఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఒడిఃబితాత్ రొ దనిన్ లొఇహాన్ బాడిఃబిసాత్ న్ 
 ఇజి ఏలు నాను నిజం నెసాన్ ఇజి ఒడిఃబితాన్. 12యాక నెసాత్ ండె
పేతురు, మారుక్ ఇజి కూకె ఆని యోహానుఙ్ అయ్ సి ఆతి మరియ
ఇండొ సొహాన్ . బాన్ మంద లోకుర్ కూడిఃత మహారె పారద్నం కిజి
మహార్ . 13పేతురు వెలిల్ మహి సేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజి వెండెఙ్ 
 రోద ఇని పణి మణిసిబాన్ సొహాద్. 14 అది పేతురు కంటం గురు
అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్ రేఏండ ఉహ్ కిస్ సొహాదె, “పేతురు
సేహల్ డగు నిహ మనాన్”, ఇజి మహి వరిఙ్  వెహాద్. 15వారు, “నిఙి
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వెరిమనాద్”ఇహార్ . గానిఅదిమరిమరివెహిఙ్ వారు, “అహిఙవనిన్
దూతవాతాద్” ఇహార్.

16 గాని పేతురు సేహల్ దిఙ్ కొతిస్ మహాన్ . వారు సొనిస్ సేహల్
రేతిఙ్ పేతురుఙ్ సుడ్ఃతారె గొపప్ బమమ్ ఆతార్. 17మీరు జమ్ న
మండు ఇజి పేతురు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాండె, దేవుణు వనిన్ఙ్ 
ఎలాగ  జెలి లొఇహాన్ వెలిల్ తతాత్ న్  ఇజి వరిఙ్ విజు వెహాన్ . యాక
యాకోబుఙ్ ని  మహినమిమ్తివరిఙ్ వెహ ఇహండెమరిఉండిబాడిడ్దు
సొహాన్ . 18పెందాహిఙ్  జేలిదు మహి జమాఙ్ ణు గొపప్ గాబ ఆతార్.
పేతురు ఇనిక అతాండొ ఎంబెసొహండొ ఇజివారు గొపప్ గాబ ఆతార్.
19పేతురుఙ్ రెబాజిదొహ్ కిసెత్ఙ్  హేరోదురాజుఆడసితాత్ న్ . గానివారు
ఎసొ రెబాతిఙ్ బా తోర్ ఏతాన్. అందెఙె హేరోదు రాజు కాప్ కిజిమహి
జమాన్ ఙ మరి మరి యా సఙతి వందిఙ్ వెన్ బాజి పేతురు గెలసత్
సొహాన్ కాక వ రిముసుక్ తీర్ పు కితాండె వరిఙ్  సపెత్ఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .

హేరోదురాజుసాతాన్.
హేరోదురాజుయూదయదాన్ కయ్ సరియాదుసొహాండెబాన్ సెగం

కాలం బతిక్తాన్. 20హేరోదురాజు తూరు పటన్మ్ ది వరి ముసుక్,
సీదోను పటన్మ్ దివరి ముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జి మహాన్ . అందెఙె
వారు ఉండె మనుస్దాన్ వాతారె రాజు ఇండొణి అతికారి ఆతి ఒరెన్ 
బాల్ సుత్ ఇని వనిన్ఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్, రాజు వరి ముసుక్
సమదనం ఆదెఙ్ ఇజి. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ రాజు దేసమ్ దానె వరిఙ్ 
పంట దొహ్ కిస్ మహాద్ . 21ఏర్ పాటు కితిత్ రోజు,హేరోదు రాజు,రాజుర్ 
తొడ్ఃగిని సొకెక్ఙ్ పొర్ పాతాండె రాజు కురిస్దు బసాత్ ండె వాతివరివెట
మీటిఙ్ దు వరిగ్తాన్. 22 అకక్ వెహారె లోకుర్, వీండు ఒరెన్ దేవుణు
లెకెండ్  వెహిస్నాన్, లోకు లెకెండ్  ఆఏన్  ఇజి గగోల్ కితాత్ ర్ . 23రాజు
యాక వెహిఙ్  దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిఎతాన్. వెటనె దేవుణు దూత
వనిన్ఙ్  ఉండి కసట్ం పుటిసిత్ఙ్ వాండు పిడుఃకు ఆజి సాతాన్. 24గాని
దేవుణుసువారమరిమందలోకువెహార్ కాకదేవుణుముసుక్నమకం
ఇటాత్ ర్. 25బరన్బనిసవులుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్వరిపణిఙ్ వీసాత్ రె
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మారుక్ ఇజి కూకె ఆని యొహానుఙ్ కూడుఃపాత్ రె యెరూసలేమ్ దాన్ 
మర్ జివాతార్.

13
బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్  సువార సాటిసెత్ఙ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్

ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .
1 అంతియోకయాదు మహి సఙమ్ దు, సెగొండార్  పవకరు, మరి

సెగొండార్  దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసినికార్  మహార్ . వారు ఎయెర్ 
ఇహిఙ, బరన్బ, నిగెర్  ఇజి కూకె ఆని సిమెయోను, కురేనదికాన్
 లూకియ, హేరోదు అంతిపాస్*. 2 వీరు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి
ఉపాస్ కిజి మహివలె దేవుణు ఆతమ్ వెహాన్ , “బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ 
నాను కూకి పణి వందిఙ్  మీరు ఏర్ పాటు కిదు”. 3 వెహిఙ్, సఙం
ఉపాస్ మంజిపారద్నం కితారెవరిముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ రె,దేవుణువెహి
పణి వందిఙ్ పోకార్.
బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.

4 దేవుణు ఆతమ్ పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగు
మనిన్సెలూకినఇనిపటన్ంసొహరెఓడఃదు ఎకారె కుపఇనిదీవ్పుదు†
సొహార్. 5వారుసలామిఇనిపటన్మ్ దుసొహరెబాన్ మహియూదురి
మీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్  సొహరెదేవుణుమాటెఙ్ సాటిసిమహార్ .మారుక్
ఇజికూకెఆనియోహానువరివెటవరిఙ్తోడుఃలెకెండ్ మహాన్ . 6వారు
అయ దీవ్పు విజు పయ్ నం కితారె పాపు ఇని పటన్మ్ దు వాతార్.
బానెవారు బర్ యేసుఇజి కూకెఆనిఒరెన్ యూదవనిన్ఙ్  సుడ్ఃతార్.
వాండుఒరెన్సెటిణ్కాన్. వాండుఅబదద్ంమాటెఙ్  వెహిన్పవక. దేవుణు
మాటెఙ్  వెహిన్ పవక ఇజి నా టిసినాన్ గాని ఆఏన్. 7వాండు రోమ
గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు వెట మహికాన్. అయ రోమ గవరన్రు
ఇహిఙ వాండు తెలివి మనిన్కాన్. వాండు దేవుణు మాటెఙ్ వెనా

* 13:1 13:1హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదు బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు
ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితిత్ హేరోదు రాజు వీండె. (మారక్ 6:14-28) రాజు వెట
కూడ్ఃజి పిరితి మనయేను, సవులు ఇనికార్ † 13:4 13:4 దీవ్పు. సురుల సమ్ దరం
మనిన్ ఇజిరి దేసెం
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ఇజి బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గాని అయ సెటిణ్కాన్ వరిఙ్ 
అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకు బాసదు వనిన్ పేరు ఎలీమ) రోమ గవరన్రు ఆతి
సెరిగ్పవులు యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్  సుడ్ఃతాన్,
 యా గారిడ్ విదె కినికాన్. 9-10 అయావలె సవులు (వనిన్ఙ్ పవులు
ఇనిపేరుబామహాద్ )దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితాండెఎలీమేఙ్తినాఙ్ 
 సుడ్ఃజి వెహాన్ , “నీను సయాన్ పొటాదికాన్, నీతి నిజాయితి ఆతి
విజు దనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీను పూరి సెఇకి, గొపప్ మొసెం కినికి.
నిజమాతిదేవుణుమాటెఙ్ నిజం ఆఇకెఙ్  ఇజితోరిసిని.

11 ఇదిలో, దేవుణు ఏలు నిఙి తీర్ పు సీజి సికస్ సీజినాన్. నీను
సెగం కాలం గుడిడ్ ఆజి పొదుద్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఏండ ఆనిలె” వెటనె
వాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్గాందుదాన్వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటిఆతె.
ఎయెర్ బాకికాఙ్ అసిబులెల్య్ కిబిసాన్రాఇజిఅతాల్  ఇతాల్  బూలాజి
మహాన్ . 12 అయ రోమ గవరన్రు జరిగ్తిక సుడ్ఃతివలె యేసుపబు
ముసుక్ నమకం ఇడాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబు - వందిఙ్బోద
 వెంజి బమమ్ ఆతాన్.

పవులుని బరన్బ పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్ అంతియోకయాదు
సువార వెహిస్నార్ 

13 వెనుక పవులుని వనిన్వెట మహికార్ ఓడః ఎకారె పాపుదాన్ 
పంపులియాదు మనిన్ పెరగ్ ఇని పటన్ం సొహార్. బానె యోహాను
వరిఙ్  డిఃసాత్ రె యెరూసలేమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . 14 వారు పెరుగ్
పటన్మ్ దాన్ సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్ అంతియోకయాదు
సొహార్. బానె వారు విసాంతి దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ
సొహరె బసాత్ ర్. 15మోసెసితిత్ రూలుదాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙదాన్
 సెగం సద్ వితి వెనుక మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారిఙు  పవులుని బరన్బ
వెట. “దాదారండె, లోకాఙ్ బోదిసెత్ఙ్ ఇనిమాటెఙ్ బా  మహిఙ వెహ ”
ఇహార్ . 16 అయావలె పవులు నిఙితండె విజేరె అలెజి మండు
ఇజి కియు సయ్ న కితాండె వరివెట వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె,
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనియూదురు ఆఇ లోకాండె,నామాటవెండు.
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17మాఇసాయేలులోకుపారద్నం కినిదేవుణు,మాఅనిగొగొరిఙ్,వనిన్
లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వారు అయ్ గుపు దేసమ్ దు
ఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలె వరిఙ్ నండొ లోకు ఎలిప్సాత్ న్.
వెనుక గొపప్సతుత్ దాన్ వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసితతాత్ న్. 18రమారమి
నలపయ్  పంటెఙ్  వారు బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె దేవుణు
వరిఙ్ ఓరిసి మహా న్. 19 కనాను దేసమ్ దు మహి ఏడు జాతిఙాణి
వరిఙ్  విదెం కిజి గెల్ పిసాత్ ండె వరిఙ్ పాడు కిజి వరి దేసెం వనిన్ లోకాఙ్ 
అకుక్ లె కెండ్  సితాత్ న్ . 20 యాకెఙ్ విజు నాలిగ్ వందెఙ్ యబాయ్ 
పంటెఙాణ్  జరిగ్తె.

వెనుక సముయేలు ఇని పవక వాతి కాలమ్ దాక వరిఙ్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ తీరుప్ తీరిసిన్ నెయిక్లోకాఙ్  దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 21దనిన్
వెనుక ఇసాయేలు లోకుర్ ‘మఙి ఉండి రాజుఙ్ ఏర్ పాటు కిఅ’
ఇజి వెహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ బెనయ్మిను కుటుమ్ దికాన్  కీసు మరిసి
ఆతి సవులుఙ్ నలపయ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
22వెనుకసవులుఙ్  లాగితాండెదావీదుఙ్  రాజువజదేవుణుఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . దావీదు వందిఙ్ దేవుణు ఇని సాసి వెహాన్ ఇహిఙ, ‘యెసెయి
మరిసి ఆతి దావీదు ఇహిఙ నాను ఒడిఃబిని లె కెండ్ ఒడిఃబిజినాన్.
నాను ఇసట్ం ఆనికెఙ్ వాండు ఇసట్ం ఆజినాన్. వాండు ఇనిక కిదెఙ్ 
ఇజి నాను కోరిజినానొ అకెక్ఙ్ వాండు కినాన్ '. 23 యా దావీదు
పొటెఙాణిఙెమాఅనిగొగొర్ వెటదేవుణు ఒటుట్ కితిత్ లెకెండ్ ఇసాయేలు
లోకాఙ్ తపిసిన్కాన్  ఆతి యేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24 యేసు వాని
ముందాల యోహాను ఇసాయేలు లోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ
‘విజేరె పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ’ ఇజి.
25 యోహాను వనిన్ పణి వీసిన్వలె లోకాఙ్ వెహాన్ , ‘నాను ఎయెన్ 
 ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్ ? మీరు ఒడిఃబిజినికాన్ ఆఏన్ నాను.
మీరు ఎదు సుడ్ఃజి మహికాన్  వెనాక్ వాజినాన్. వనిన్ జోడుక్బెలుట్
కూతెఙ్ బానాను ఏపటిదిక ఆఏ'.

26తంబెరిఙాండె, అబాహాం కుటుమ్ దికిదెరా, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ 
ఆనికిదెరా, దేవుణులోకాఙ్ ఎలాగ  గెలిప్సాన్నెల్ ఇజి కబు దేవుణుమఙి
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విజేరిఙె పోకాన్. 27 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు మహికార్,
వరి అతికారి లోకుర్, యేసు, దేవుణు పోకాన్  ఇజి గురు అస్ ఏతార్.
విజు విసాంతి దినమ్ దు వారు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ్ సద్ వితార్ 
గాని అరద్ం కి ఏతార్. గాని  పవకరు ముందాలెన్ వెహి అయమాటెఙ్ 
వ జ జరిప్సాత్ ర్. ఎలా గ ఇహిఙ యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ వారు తీరుప్ కితాత్ ర్ .
28యేసుఙ్ తీరుప్ కిని వ నిన్డగు త సిసావుదిఙ్  తగితి తపుప్ ఇనికబా
కిఏతా న్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ్ బా గాని వినిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సపు ఇజి
వారు పిలాతుఙ్ బతిమాలితార్. 29 యేసుఙ్ యూదురు ఇనికెఙ్ 
ఇనికెఙ్ కినారొ ఇజి పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ విజు వారు కితిత్ వెనుక
వనిన్ సిసూర్ వనిన్ పీనుగుదిఙ్ సిలువదాన్ డిపాత్ రె సటుట్ పణుకుదు
దొలిసిత్సాలమ్ లొఇఇడాత్ ర్. 30గానిదేవుణుయేసుఙ్  సాతివరిబాణిఙ్
నికాన్. 31 గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు వనిన్వెట సొనిస్ మహి
వరిఙ్  యేసునండొరోసుక్తోరెఆతాన్. వారుఏలుమాటుఇసాయేలు
లోకాఙ్ నడిఃమియేసుఙ్ సాసిర్.

32-33 ఏలు మాపు మిఙి సువార వెహిస్నాప్. అయ సువార
ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు యేసుఙ్  సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్. యాకమా
అనిగొగొర్ వెటదేవుణు కితిత్ ఒటుట్ . వరిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ వరిపొటెఙాణికార్
 ఆతిమా వందిఙ్ ఏలు జరిగ్తాద్. “నీను నా మరిన్, నేండు నాను నీ
బుబబ్ ఆతమనన్”, ఇజి కీరన రుండిదు రాసిత్ మనిక దినిన్వందిఙె.

34దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్ పీనుగు సబ్ ఏద్
 ఇజి వ నిన్వందిఙ్  దేవుణుమాటాదు ఈహ రాసత్ మనాద్. “దావీదుఙ్
 సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ నెగిగ్ దీవెనమ్ కు నాను మిఙి తప్ ఏండ సీనా”.
35 కీరన పుసత్కమ్ దు మరి రాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “నీను
పోకివ నిన్ పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్  నీను సరి సిఇ”.

36అహిఙదావీదురాజుదేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ వజ వనిన్ తరమ్ ది
వరిఙ్సేవ కిజివీసాత్ ండెసాతసొహాన్ . వనిన్అనిగొగొరిబాన్  వనిన్ఙ్ బా
ముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత సొహాద్. 37 గాని సాతి వరిబాణిఙ్ 
దేవుణు నికియాయేసు పీనుగు సబ్ జిసొన్ ఏతాద్.
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38 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మిఙి వెహిస్ని సువార యా కాదె.
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ యేసు అటాన్న్. యాక మీరు నెగెండ నెసెత్ఙ్ 
ఇజి నాను ఆస ఆజిన . 39మోసె సితిత్ రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్
పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్  అట్ఉ. గాని యేసు ముసుక్ నమకం ఇడిన్
వరిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్యేసుపూరిడిఃబిసాన్న్. 40పవకరు వెహివజ
మిఙి రెఏండ సుడ్ఃదు. వారు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ.

41 “సుడ్ఃదు, వెకిసినికిదెరా, మీరు బమమ్ నిదెర్ లె గాని పాడాఃజి
సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ మీ కాలమ్ దు నాను ఉండి బమామ్ని
పణి కిన. గాని అయ పణి వందిఙ్ ఎయెర్ బా వెహిఙ్ బా మీరు
నమ్ఇదెర్”. 42 పవులుని బరన్బ యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్
 సోతిత్ఙ్, “వాని విసాంతి దినమ్ దు వాజి యా మాటెఙ్ మఙి మరి
వెహిస్ సిదాట్”, ఇజి బానె కూడిఃతి మహికార్  వరిఙ్ బతిమాలితార్.
43మీటిఙ్  ఆతి వెనుక నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూద
మతమ్ దు కూడిఃతియూదురు ఆఇ బకి మనిన్కార్ పవులుని బరన్బ
వెటసొహార్. పవులు,బరన్బ వరివెట వరిగ్తార్. దేవుణుమిఙితోరిసిన్
ద యాదరమ్మ్ దిఙ్డిఃస్ ఏండఎలాకాలంనడిఃదుఇజిపవులునిబరన్బ
వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.

44మరివాతివిసాంతిదినమ్ దుపటన్మ్ దికార్ విజేరెసొహిలె కెండ్
మంద లోకుర్ దేవుణు మాట వెండెఙ్ ఇజి యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇండొ కూడ్ఃజి వాతార్. 45 పవులు వెహిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్  మంద
లోకుర్ కూడ్ఃజినార్  ఇజి సుడ్ఃతారె  యూదురు గోస ఆతార్. వారు
పవులు వెహిమాటదిఙ్ మర్ జి వెహరె వనిన్ఙ్ దూసలాడితార్.

46 అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణు
మాట ముందాల మిఙి వెహెఙ్ వలె. అందెఙె మాపు ముందాల
మిఙి వెహాప్. గాని మీరు, ఎలాకాలం బతిక్ని బ తుక్ దొహ్ కిన్కాప్ 
ఆఏప్ ఇజి మిఙి మీరె నెకిస్ పొకిదెరె తీరుప్ కిజినిదెర్ కక మాపు
మిఙి డిఃసి యూదురు ఆఇ లోకుర్ బాన్ సొనిస్నాప్. 47 దేవుణు
మఙి సితిత్ ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ‘యూదురు ఆఇ వరిఙ్  ఉండి జాయ్ 
వజ మిఙి ఇటాత్ మనన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ యా లోకమ్ దు మనిన్
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విజు లోకాఙ్, వరి పాపమ్ కాణ్  వాని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్’  ఇజి వెహ
మనాన్. 48 యూదురు ఆఇ లోకుర్ విజేరె యా మాటెఙ్ వెహారె
సరద్ ఆతార్. దేవుణు మాటెఙ్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి వారు వెహార్ .
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటు ఆతికార్ విజేరె దేవుణు
మాటెఙ్ నమిమ్తార్. 49 దేవుణు మాట అయ దేసమ్ దు విజు సాటె
ఆతాద్. 50 గాని యూదురు ఆ పటన్మ్ దు బకి మనిన్ పలుక్బడిః
మనికెఙ్ ఆతి అయ్ లి కొడొఃక వెట,  పెరికార్ ఆతిమొగవరి వెట వరిగ్జి
కోపం రేపాత్ రె పవులు ముసుక్, బరన్బ ముసుక్  మాలెఙ్ కితారె వరిఙ్
 అయా పటన్మ్ దాన్ నెక పొకార్. 51 అందెఙె పవులుని బరన్బ, వరి
కాలాక్ణిదూలిల్ అయపటన్మ్ దివరిఎదుదుల్ పాత్ ర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
వా రు దేవుణుమాట నెకిస్పొకిఙ్ వరిఙ్ వాని సికస్ వారె తపిసాత్ ర్ ఇజి
సాసి లెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుక వారు ఇకోనియ ఇని పటన్మ్ దు
సొహార్.

52అంతియోకయాదు మనిన్ సిసూర్ ఎసొనొ సరద్ ఆతార్. దేవుణు
ఆతమ్ వరిముసుక్పూరివాతాద్.

14
పవులు,బరన్బ ఇకొనియాదు సువార వెహిస్నార్ 

1 పవులుని బరన్బ కూడ్ఃజి ఇకొనియా దు సొహరె
అంతియోకయాదు కితిత్లె కెండ్యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహార్.
వారు నెగెండ బోద వెహిఙ్  నండొండార్  యూదురు, నండొండార్
 యూదురు ఆఇకార్ బా  నమిమ్తార్. 2 గాని నమిమ్ఇకార్  యూదురు,
యూదురు ఆఇ వరిఙ్  రేపాత్ రె అపొసుత్ రుఙ ముసుక్ కోపం పుటిసాత్ ర్.
3 గాని పవులు, బరన్బ నండొ రోసుక్ బానె మహార్ . యేసువందిఙ్
 దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తార్. వారు పబు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ వెహి
మాటెఙ్  నిజం ఇజి పబు విజెరిఙ్  తోరిసాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ బమామ్తి
పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కిదెఙ్  పవులుఙ్ బరన్బెఙ్  సతుత్ సితాత్ న్ .
4అయ పటన్మ్ దు మహి లోకుర్  రుండి గుంపుఙ్ ఆతార్. సెగొండార్
 యూదురు పడఃకాద్,మరి సెగొండార్ అపొసుత్ రి పడఃకాద్.
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5 అయావలె సెగొండార్  యూదురు ఆఇకార్, మరి సెగొండార్ 
యూదురు, యూదురి అతికారిఙు  వెట కూడ్ఃజి అపొసుత్ రుఙ్  అసి
వరిఙ్  సిగు కిజి పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబిజి
మహార్ . 6-7అపొసుత్ రు అయ సఙతి నెసాత్ రె లుకయొనియాదుమహి
లుస్ త, దెర్ బ ఇని పటన్మ్ కాణ్, వనాక్ సురుల మనిన్ దేసమ్ కాఙ్
 ఉహ్క్ సిసొహరెఅబెబ్ సువారసాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8 లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సొట వాండు ఒరెన్ 

మహాన్ . వాండుపుటిత్బాణిఙ్ మొదొలిస్సొటాదికాన్ఆతండెఎసెఙ్ బా
నడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినె మంజినాన్. 9 పవులు బోదిసి మహిఙ్ 
వాండు వెంజి మహాన్ . పవులు వనిన్ఙె సుడ్ఃతిఙ్  నెగెండ్  ఆన ఇజి
వనిన్ఙ్నమకంపుటిస్నాద్ ఇజినెసాత్ న్. 10అయావలెపవులువనిన్ఙ్,
“నిఙ్అ, నీ పాదమ్ కు బూమిదు మొపిస్  నిల్ అ”, ఇజి డటం వెహిఙ్ 
అయసొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11 పవులు కితిత్ బమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె బాన్ మహి లోకుర్ 
లుకోనియ బాసాదు గగోలాతార్ . “దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్ ఆతెనె
మాడగు డిఃగ్ జి వాతె”, ఇజి డటం గగోలాతార్ . 12 బరన్బెఙ్
 బుహస్ పతి ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. నండొబోద వెహి వందిఙ్ పవులు  హెరమ్
ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. 13 పటన్ం వెలిల్ మహి బుహస్ పతి గుడిఃది పుజేరి
వాతండె డాఃకుఙ్, పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండె పటన్ం వెలిల్ మహి సేహల్
డగు తతాత్ న్. మంద లోకు కూడ్ఃజి వాతారెపూజ కినాట్ ఇజి అయ
పుజేరిని, కూడిఃతి మహి లోకుర్  ఒడ్ఃబితార్. 14 బరన్బని పవులు
యాక నెసాత్ రె వారు కిని ప ణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ ఇజి తోరిసిని వందిఙ్
వరి సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  కిసాత్ రె లోకురి  నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం
వెహార్ .

15 “తంబెరిఙాండె, మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ? మాపుబా
మీ ననిన్ లోకునె. మీరు యా పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్  డిఃసిసీజి ఆగాసం,
బూమి, సమ్ దరం,బాన్  మనిన్ విజువనకాఙ్  పుటిసిత్ బతిక్జిమంజిని
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దు ఇజి మిఙి సువార వెహిస్నాప్. 16 గడిడ్ ఃసిత్
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కాలమ్ దు విజు జాతిఙ్  వరిఙ్ వరిఙ్ ఇసట్మాతి వ నాక్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణుడిఃసత్ సితాత్ న్ . 17అహిఙ్ బాదేవుణుఆగాసమ్ దాన్ 
మిఙి పిరు, ఎమేణివేల పంట అయావలె కనికారం ఆజి సీజినాన్.
తకుక్ సిలెల్ండ బోజనం సీజినాన్. మీ మనుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి  పోస
కిజినాన్. ఈహ వాండుఎలాగమహిదేవుణుఇజిలోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”.
18అపొసుత్ రుయాలెకెండ్ వెహిఙ్ బావారు  వి రిఙ్పూజ కిఏండ ఆదెఙ్ 
ఇజిలోకురిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాద్.

19 అయావలె అంతియోకయదాన్, ఇకొనియదాన్  సెగొండార్ 
యూదురు వాతారె వరి మాటెఙాణిఙ్ నండొ లోకాఙ్ వరి పడఃకాదు
కూడుఃపాత్ ర్. కూడుఃపాత్ రె, పవులు ముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్.
వాండు సాతాన్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్ వనిన్ఙ్  ఈడిడ్సాత్ రె బానె
డిఃసాత్ ర్. 20 గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల కూడిఃతి మహివలె పవులు
నిఙితండె పటన్మ్ లొఇ మర్ జి సొహాన్ . మహస్ నాండిఙ్ పవులు,
బరన్బ కూడిఃతారె దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

పవులుని బరన్బ సిరియాదు మనిన్ అంతియొకయాదు మర్ జి
సొహార్ 

21పవులునిబరన్బదెర్ బఇనిపటన్మ్ దుసువారబోదిసాత్ ర్. నండొ
లోకుర్ యేసుపబుఙ్ నమిమ్తార్. వెనుక పవులుని బరన్బ, లుస్ త,
ఇకొనియ,అంతియొకయాదుమర్ జివాతార్.

22 వాతారె, ఎమేణి పటన్మ్ ది వ రిఙ్ బానె సిసూరిఙ్ ఉసార్ 
కిబిసాత్ ర్. “మీ నమకం డిఃస్ ఏండ మండు. మాటు నండొ మాలెఙ్
ఓరిసిదేవుణురాజెమ్ దుసొండెఙ్ వలె”,ఇజిమరిమరిపణిసివెహార్ .

23 పవులు, బరన్బ విజు సఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారె
ఉపాస్ మంజి పారద్నం కిజి, వారు నమిమ్తి దేవుణుదిఙ్ వరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ ర్. 24 వెనుక పిసిదియ దేసెం డాటాత్ రె పంపులియాదు
వాతార్. 25 పెరగ్ ఇనిబాన్ దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి వెనుక అతలియ
పటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26 అబెబ్ణిఙ్  ఓడః ఎకారె వారు మొదొహి సోతిత్ సొహి
అంతియొకయాదు మర్ జి వాతార్. యా అంతియొకయాదునె
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దేవుణు పణివందిఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆతార్. అయ
పణి వీసాత్ రె ఏలు బానె మర్ జి వాతార్. 27మర్ జి వాతారె  సఙమ్ ది
వరిఙ్ విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు వరి వెటనె కితిత్ పణిఙ్ విజు
వెహార్ .యూదురు ఆఇకార్  దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాండు ఎలాగసరి
సితాత్ న్  ఇజి వెహార్ . 28వారు నండొ కాలం బానె మంజి సిసూరి వెట
బతిక్తాత్ ర్.

15
అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు ఆలోసనం కిదెఙ్యెరూసలేమ్ దు కూడ్ఃజి

వాతార్ 
1 సెగొండార్ యూదయ దేసెమ్ దికార్  అంతియొకయాదు వాతార్.

వారు అబెబ్ మనిన్ లోకాఙ్  ఈహ నెసిప్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. ఇనిక
ఇహిఙ మోసె సితిత్ రూలు వజ సునతి కిబె ఆఏండ మహిఙ మీరు
సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ఇదెర్  ఇజి నెస్ పిసాత్ ర్. 2 పవులుని బరన్బ
యా సఙతి వందిఙ్ కూడిఃతారె యూదయ దేసెమ్ ది వరివెట నండొ
వరిగ్జి ఆహె తరిక్సాత్ ర్. అందెఙె యా మాటెఙ వందిఙ్ పవులు,
బరన్బ, వరివెట అంతియొకయ దేసమ్ దు మనిన్ మరి సెగొండార్ 
ఎకుక్యెరూసలేమ్ దుసొనిస్ అబెబ్మనిన్ అపొసుత్ రుఙ,పెదెద్ల్ ఙడగు
సొండెఙ్ వలె ఇజి తీరామ్నం ఆతార్. 3 ఆహె అయ సఙమ్ ది లోకుర్ 
వరిఙ్  పోకార్. వారు పినెకె, సమరియ ఇని దేసమ్ క సరి సొహరె
బానెమహివ రివెటయూదురు ఆఇకార్ దేవుణు దరోట్మహవాతారె
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినార్  ఇజి విజు వెహరె సొహార్. అబెబ్ మహి
నమిమ్తికార్  యాకవెహారె గొపప్ సరద్ ఆతార్. 4వారుయెరూసలేమ్ దు
వాతివలె  సఙమ్ దికార్,పెదెద్లుఙు,అపొసుత్ రువిజేరెవరిఙ్గవ్ రంసీజి
బసె కితాత్ ర్ . దేవుణు వరివెట కితిత్ పణిఙ వందిఙ్ విజువారు వెహార్ .

5గానిబాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహినమిమ్తికార్  సెగొండార్ 
నిఙ్ జి వెహార్ , “నమిమ్తిత్ వరి లొఇయూదురు ఆఇ లోకుర్ సునతి కిబె
ఆదెఙ్ వలె. మోసెసితిత్ రూలుదుమనిన్ఆడెఙ్ విజువారుఒపుప్కొడ్ఃజి
ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజిమాటు వరిఙ్ వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .
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6అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙుయా సఙతి వందిఙ్ ఆలోసనం
కిదెఙ్  కూడ్ఃజి వాతార్. 7 నండొ తరిక్సి వెనుక పేతురు నిఙితండె
వరివెట ఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, సెగం కాలమ్ కాఙ్
 ముందాలెన్*యూదురు ఆఇలోకాఙ్ సువార వెహెఙ్ మీనడిఃమిహానె
దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ వారుబా దేవుణుమాట వెంజి దేవుణుదిఙ్  నమిమ్దెఙ్. 8లోకు
ఒడిఃబినికెఙ్ విజు నెసిని దేవుణు, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి యూదురు
ఆఇ లోకా ఙ్ బా వ నిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ ఇజి తోరిసాత్ న్. ఎలాగ
తోరిసాత్ న్  ఇహిఙ మఙి సితిత్వజనెయూదురు ఆఇ లోకాఙ్ బా దేవుణు
వనిన్ ఆతమ్ సితాత్ న్ . 9యూదురు ఆతి మఙిని ఆఇ లోకుర్ ఆతి వరిఙ్ 
ఇని తేడ సిలెల్ండ దేవుణు ఉండె వజనె కితాత్ న్ . ఎలాగ  ఇహిఙ వారు
న మిమ్తిఙ్ వరి మనుస్దు మనిన్ పాపమ్ కు విజు లాగితండె సుబరం
కితాత్ న్ . 10అహిఙ,మాపుగాని,మాఅనిగొగొర్ గాని పిండిదెఙ్ అట్ ఇ
బరుదిఙ్ ఎందనిఙ్ యా నమిమ్తి వరి ముసుక్ మొపిస్నిదెర్ ? ఆహె
మీరు కితిత్ఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ కోపం రేపిస్నిదెర్. 11 గాని పబు
ఆతి యేసు దయాదర్ మమ్ దానె మాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజి మాటు
నమిమ్జినాట్. అయావజనెవారుబా గెలసత్ మ నా ర్”, ఇహాన్ .

12ఆఇ జాతి లోకుర్ నడిఃమి దేవుణు వరివెట కితిత్ గొపప్ బమామ్తి
పణిఙవందిఙ్గొపప్ బమామ్తి గురుఙ వందిఙ్పవులు,బరన్బవెహిఙ్,
అబెబ్మహిలోకుర్ విజేరెజమ్ నఅలెతారెవెహర్. 13వారు వెహివీసిత్
వెనుక యాకోబు ఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, నా మాట నెగెండ
వెండు. 14ఆఇజాతిలోకుర్ వెట దేవుణుముందాలెన్ దయతోరిసాత్ న్.
అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ వరి బాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్ సొంత లోకు వజ
ఏర్ పాటు కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయ తోరిసాత్ న్. అకక్ విజు పేతురు
యెలె వెహ మనాన్. 15 పవకరు ముందాలెన్ వెహికెఙ్ యాక దె. ఇని
తేడ సిలెల్ద్ . వారుముందాలెన్ వెహిమాటఇనిక ఇహిఙ.

* 15:7 15:7యూదురు ఆఇవరివెట సొనిస్ సువార వెహెఙ్ దేవుణు పేతురువెట వెహి
క తవందిఙ్ అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 10:1-1; 1:18. దు సద్ విదు.



అపొసుత్ 15:16 liv అపొసుత్ 15:23

16 “దినిన్ వెనుక నాను మర్ జి వాజి దావీదురాజుది అరి సొహి
ఇలుల్ తొహన్. లాగిజ్ విసీర్ జి దనిన్ఙ్ నాను మర్ జి తొహిస్ దనిన్ఙ్  నాను
ముందాల్  మహిలెకెండ్ కిన. 17-18అయావలెఆఇజాతిలోకుర్విజేరె
నఙి రెబానార్ లె. ఆఇ జాతి లోకుర్ బాణిఙ్ నా పేరు అసెత్ఙ్ నాను
ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె ఇజి దేవుణునె వెహిస్నాన్”,
“యాకనండొకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ దేవుణు వెహమనాన్”.

19యాకోబు మరి వెహాన్ , “నా మనుస్దు ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు
దరోట్ మహి వాతి ఆఇ జాతి లోకురిఙ్ మాటు మాలెఙ్ కినిక ఆఏద్ .
20 మాటు వరిఙ్  ఉండి ఉతం రాసి పోకెఙ్. అబెబ్ ఇనిక రాసెత్ఙ్ 
ఇహిఙ, బొమెమ్ఙ  పూజ సితిత్ కండ తినిక ఆఏద్ . అకక్ సెఇక. సాని
బూలానిక ఆఏద్ . గొతిత్క పిడిఃకిస్ సపిత్క తినిక ఆఏద్ . నల తినిక
ఆఏద్ . యాక విజు డిఃసిసీదెఙ్. అకెక్ఙె. మరి ఇనిక సిలెల్ద్ .
21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాక విజు రాసిత్మని మోసె సితిత్ రూలుఙ్ పతి
విసాంతి దినమ్ దు, నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ †  యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ సదివిజి మంజినాద్. మోసె వెహిమాటెఙ్ విజు పటన్మ్ దు
బోదిసి మంజినాద్, అందెఙె వనాక్ఙ్ విజు వారు లోబ డ్ఃదెఙ్”, ఇజి
వెహాన్ .

అపొసుత్ రు ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్ 
22 అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు, సఙమ్ దికార్ విజేరె

కూడిఃతారెనమిమ్తిత్ వరిలొఇహాన్సెగొండారిఙ్ ఏర్ పాటు కిజిపవులుని
బరన్బవెట అంతియొకయాదు పోకెఙ్  ఇజి తెగిసాత్ ర్. వారు బరస్బ
ఇని మరి ఉండి పేరు మనిన్ యూద వనిన్ఙ్, సీలెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .
యూదని, సీల రిఎర్. అయసఙమ్ దుముకెలమతికార్.

23 వరివెట సఙమ్ దికార్ ఉండి ఉతం రాసత్ పోకార్. అబెబ్ ఇనిక
రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, ‘మీ దాద్ సీర్ ఆతి అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు,
అంతియొకయాదు, సిరియాదు, కిలికియాదు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
 నమిమ్తిత్ యూదురు ఆఇ జాతిఙ విజేరిఙ్ వందనమ్ కు పోకిస్నార్.

† 15:21 15:21 నండొకాలం ఇహిఙ, రమరమి 200 పంటెఙాణిఙ్ 300 పంటెఙ్దాక.
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24సెగొండార్ మాడగుహాన్  సొహరెవరిబోదదాన్  మఙిమాలెఙ్కితాత్ ర్ ,
మీమనుస్ఙ విజుబాద కితాత్ ర్ ఇజిమాపునెసాత్ ప్. గాని వరిఙ్  మాపు
పోక్ ఏతాప్, ఇని అతికారంబా సిఏతాప్. 25-26అందెఙె, మాయేసు
పబు వందిఙ్ పాణం సావుదిఙ్ ఒప జెపిత్ మా పియమాతి బరన్బ,
పవులు ఇని వరివెట మా డగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీ బాన్ పోకాన్ప్
 ఇజి మాపు ఉండె మనుస్ ఆత మనాప్. 27 అందెఙె మాపుయూద,
సీల ఇని రిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారు వాజిమాపురాసిత్ మాటనె వెహాన్రెల్.
28-29మిఙిఅవ్ సరం ఆతి ఆడెఙ్  ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, దెయమ్ కాఙ్ పూజ
కితిత్కెఙ్ తినామ్ట్. నల తినామ్ట్. గొతిత్క పిడిఃకిస్ సపిత్వనకాఙ్ తినామ్ట్.
సాని బూలాదెఙ్ ఆఏద్ . యా పణిఙ్  కిఏండ మీరు దూరం మహిఙ
మిఙినె నెగెద్. మిఙి అవ్ సరం ఆతియా ఆడెఙ్  ఆఏండ మరి నండొ
ఆడెఙ్  వెహిస్ మీ ముసుక్ బరు ఇడిన్క ఆఏద్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ని,
మాపుఉండెమనుస్ ఆజినాప్. మిఙిమావందనమ్ కు.

30 అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు
అంతియొకయాదువాతార్. బానె నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూడుఃపాత్ రె
ఉతం సితార్. 31వారు అయ ఉతం సద్ వితారె డటం సరద్ ఆతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయఉతం వరిఙ్  దయ్ రం కితాత్ ర్ . 32యూద, సీల
రిఎర్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహిన్కార్. అందెఙె వారు దేవుణు మాటెఙ్ 
నండొ వెహిస్ అబెబ్ మహి దాదిస్రిఙ్  తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రం వెహిస్
ఇడాత్ ర్ . అకక్ వెంజి వరి మనుస్దు బలం ఆతార్. 33-34 వారు
అబెబ్ సెగం రోసుక్ గడఃపాత్ ర్ . వెనుక, బానె మహి నమిమ్తికార్ వరిఙ్ 
యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకి వ రిబాన్ మర్ జి పోకార్. “దేవుణు
సమదనంమీబాన్మనీద్”, ఇహారెపోకార్. 35గానిపవులుని బరన్బ
అంతియొకయాదు మహారె మరి నండొ లోకుర్ వెట దేవుణుమాటెఙ్ 
 బోదిసి సువార వెహిస్మహార్ .
మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ గొడఃబ ఆతార్ 

36 సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుక పవులు బరన్బెఙ్, “ఏలు సొనాటె
మాటు దేవుణుమాటవెహివిజుపటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ తంబెరిఙు విజేరె
ఎలాగ  మనారొఇజిసూణసొనాట్  ఇజివెహాన్ . 37అయావలెమారుక్
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ఇజి ఆఇ పేరు మనిన్యోహానుఙ్  వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం
ఆతాన్. 38గానిమారుక్ఙ్ వరివెట ఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజి పవులు వెహాన్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మారుక్ ముందాల వరివెట పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరి
టయంమన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ నండొగొడఃబ ఆతారె రియాఙ
సొహార్. బరన్బమారుక్ఙ్  వెట ఒతండె ఓడః ఎకిస్ కూప ఇని దీవ్పుదు
సొహార్. 40గాని పవులు సీలెఙ్ కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహితంబెరిఙు
వారు రిఎరిఙ్  దేవుణు దయాదర్ మమ్ దిఙ్ ఒపజెపాత్ రె వరిఙ్ పోకార్.
41 వారు సోతాత్ రె సిరియ కిలికియ పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ సఙమ్ కాఙ్
సొహార్ . బానె  దేవుణు ముసుక్ న మ కం ఇడిత్వ రి నమకం సతుత్
కిబిసాత్ ర్.

16
పవులుని సీల వెటతిమోతికూడ్ఃజినాన్ 

1పవులు,సీలవెటదెర్ బ,లుస్ తఇనిపటన్మ్ కాణ్  వాతాన్. అబెబ్
తిమోతి ఇనికాన్ ఒరెన్  యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్కాన్ మహాన్ . వనిన్
అయ్ సిబా నమకం ఇటాత్ మహాద్ . అది యూద జాతిదికాద్. వనిన్
బుబబ్ ఆఇజాతిదికాన్. వాండు గీసు దేసెమ్ దికాన్. 2తిమోతివందిఙ్ 
లుస్ తదు, ఇకొనియాదు నమిమ్తికార్ వాండు గొపప్ పేరు మనిన్కాన్,
ఇజిపొగ్ డిఃతార్.

3 తిమోతిఙ్ వనిన్వెట ఒతెఙ్ ఇజి పవులు ఆస ఆతండె వనిన్ఙ్ 
సునతి కిబిసాత్ న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ  వనిన్ బుబబ్ ఆఇ జాతిదికాన్ ఇజి
అబెబ్ మహి యూదురు విజేరె నెసత్ మహార్ . 4వారు పటన్మ్ కాణిఙ్ 
సొనిస్ మహిఙ్, యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్  ఇజి
యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు ఏర్ పాటు కితిత్ ఆడెఙ్ 
బోదిసాత్ రె అకెక్ఙ్ లొఙిదెఙ్  ఇజి వెహార్ . 5ఆహె సఙమ్ దు మనిన్వరి
నమకంలావుపిరితాద్. వరి లెకక్ రోజురోజులావుఆజిమహాద్ .

పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 
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6ఆసియపాంతమ్ దుదేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్కఆఏద్  ఇజిదేవుణు
ఆతమ్ వరిఙ్ అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు పుగియ, గలతీయ దేసమ్ కాణిఙ్
సొహార్. 7 అయావలె ముసియ బెతనియ డగు వాతారె బెతనియ
సొండెఙ్  ఇజి సుడ్ఃతార్. గానిబాన్ సొండెఙ్ యేసుపబు ఆతమ్ వరిఙ్ 
సరి సిఏతాన్.

8అందెఙె వారు ముసియ పాంతం డాటాత్ రె డిఃగు సమ్ దరం డగు
మ ని తోయ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్. 9అయపొదొయ్ పవులు, బాన్ 
మహిఙ్, ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ మసిదోనియ
దేసెమ్ దికాన్ ఒరెన్  నిలిస్, “నీనుమసిదోనియాదువాజిమఙిసాయం
కిఅ”, ఇజి బతిమాలితి వజ దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 10 పవులు  అయా
దరస్నంవాతిఙ్,మాపువెటనెమసిదోనియసొండెఙ్ తయార్  ఆతాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మసిదోనియాది వరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్
వందిఙ్  దేవుణుమఙి కూకమనాన్  ఇజిమాపునెసాత్ ప్.
లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్

11మాపు తోయ పటన్మ్ దాన్  ఓడః ఎకాపె తినాఙ్  సమొత ఇని
దీవ్పుదు సొహప్ . మహస్ నాండిఙ్  నెయపోలి ఇని పటన్మ్ దు
అందితాప్. 12 అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ ఇని పటన్ం వాతాప్. మసిదోనియ
దేసమ్ దుపిలిపిప్పటన్ంఉండిముకెలమాతిపటన్ం. అకక్నండొండార్
 రోమాదికార్ బతిక్జి మహి పటన్ం. మాపుసెగం రోసుక్ ఆ పటన్మ్ దు
మహప్.

13విసాంతి దినమ్ దుమాపుపటన్ం వెలిల్ వాతాపె గడడ్ ఒడుడ్ దరోట్
 యూదురు పారద్నం కిని బాడిడ్ మనాద్ సు ఇజి వాతాప్. వాతిఙ్, బాన్ 
బసాత్ పె కూడ్ఃజివాతిమహిఅయ్ లికొడొఃక్ వెటవరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ప్.
14అయావలె లుదియ ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః వెంజి మహాద్ . అది
తుయతయ్ ర పటన్మ్ దికాద్. అది లావు దరది ఊద రంగుది పాతెఙ్ 
పొరిన్కాద్.  అది దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాద్. దేవుణు మాటెఙ్ 
 అరద్ం కిదెఙ్  దేవుణు బుదిద్ సితిత్ఙ్ అదిపవులు వెహిమాటెఙ్ మనుస్దు
ఇడ్ఃతాదె అయావజనె నడిఃతాద్. 15 అది, దనిన్ ఇండొణికార్,
విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. వెనుక అది, “నాను దేవుణుదిఙ్ పూరి
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నమిమ్జిన ఇజిమీరు ఒపుప్కొటిఙనా ఇండొవాజిమండు”, ఇజిమఙి
బతిమాలితాద్.
పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 

16 ఒరెన్ండు మాపు పారద్నం కిని బాడిడ్దు సొనిస్ మహిఙ్ ఉండి
వెటిట్పణి కిని ఇజిరి అయ్ లి మా ఎదు వాతాద్. దనిన్ఙ్ పుతొన్*
ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అది జాతకం వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్
నండొ డబుబ్ గణపిసాత్ ద్. 17అది పవులుని  మఙి వెనుక వాజి డటం
గగోల్ ఆజి వెహాద్ , “యాలోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరి దేవుణుదిఙ్  సేవ
కినికార్. దేవుణు ఎలాగమిఙి గెలిప్సాన్నెల్  ఇజి వీరు వెహాన్రెల్” ఇహాద్ .
18నండొ రోసుక్ అది ఆహె కిజిమహిఙ్, పవులుమనుస్దు గొపప్బాద
ఆతండె అయ దెయమ్ దిఙ్ “నీను యా ఇజిరి దనిన్ఙ్  డిఃసి సొన్ అ
ఇజియేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  వెహసిన”, ఇజి వెహాన్ . వెటనెఅయ
దెయంఅయ్ లిదిఙ్  డిఃసత్ సొహాద్.

19 గాని దనిన్ ఎజుమానిరు వరిఙ్  వాని డబుబ్ విజు సొహె ఇజి
సుడ్ఃతారె పవులు  సీలెఙ్  పటన్ం నడిఃమి, అతికారిఙ డగు ఈడిఃసి
తతార్. 20-21 కోరుట్ నడిఃపిసిని వరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరు యూదురు.
వీరు బోదిసిని అలవాటుఙ్  మఙి పడ్ఃఇకెఙ్. మాటు రోమాదికాట్.
మాటు అకెక్ఙ్  ఒపుకొణిక ఆఏద్ , అయావజనె నడిఃనిక ఆఏద్ . మా
పటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి కిజినార్”, ఇజి వెహార్ .

22 అయావలె బాన్ కూడిఃతి మహి లోకుర్ విజేరె పవులుఙ్ ని,
సీలెఙ్ ఎదు వాతారె నింద మొపాత్ రె గగొల్ ఆతార్. వరి సొకెక్ఙ్
 లాగ్ జి వరిఙ్  డెఃయుద్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ సితార్. 23వారు
లావు దెబెబ్ఙ్ డెఃయారె పవులు  సీలెఙ్ జెలి లొఇ ఇడాత్ ర్ . “వరిఙ్
జాగర సుడ్ఃదు”, ఇజి జేలి ఎజుమానిఙ్ ఆడ  సితాత్ ర్. 24 అయ
ఆడ  వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని వరిఙ్  జేలిదు లొఇ మనిన్ గదిదు వరి
కాలాక్ఙ్ డుకేఙ లొఇ తొహాండె ఇటాత్ న్. 25 రమారమి మదరెయ్ తు

* 16:16 16:16 పుతొన్ ఇని దెయం యా అయ్ లిదిఙ్ వాని కాలమ్ దు జ రిగ్ని
సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్. అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ దనిన్ఙ్ డబుబ్ సీజిమహార్ 
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పవులుని సీల దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి పాటెఙ్ పారిజ్ మహార్ . వీరు
పార్ జి మహిఙ్ జెలిదు తొహె ఆతి మహికార్ విజేరె వెంజి మహార్ .
26అయావలెవెటనెబూమివిజుడటం కదిల్తాదెఅయజేలిపునాదిఙ్ 
విజుకదిల్తె. వెటనెసేహెల్ ఙ్ విజురేఆతె. జెలిదుమహివరివిజెరి కటుక్
ఊడిఃతె. 27అయజేలిఎజుమానితెలిఆతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ విజు రే
ఆతిమనిక సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె జెలిదు మహికార్  ఉహ్ క సొహార్ 
ఇజిఒడిఃబిజి కురద్ లాగితండెవనిన్ఙ్ వాండెగుతెత్ ఆజిసాదెఙ్  తయార్
ఆతాన్. 28అయావలె పవులు, “నీను ఇని కూనిబా కిబె ఆమ. మాప్ 
విజెపె ఇబెబ్నెమనాప్”,  ఇజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాన్ .

29 అయ జేలి ఎజుమాని, దీవ తగ్ అ ఇజి వెహిస్ లొఇ ఉహ్ కిస్
వాతాండె వణకిస్ పవులు సీలారిపాదమ్ కాఙ్ డగు అరాన్. 30వాండు
పవులుఙ్ ని సీలెఙ్  వెలిల్ తతాండె వెన్ బాతాన్, “బాబురాండె, నాను
తపె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఏలు ఇనిక కిదెఙ్ ?”.

31 “యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, అయావలె నీను నీ
ఇండొణికార్  విజిదెరె తపె ఆనిదెర్”,  ఇజి పవులు సీల వెహార్ .
32 పవులుని సీల వనిన్ఙ్, వనిన్ ఇండొణి వరిఙ్ యేసుపబు వందిఙ్
సువారవెహార్ . 33ఆపొదొయ్  అయాగడిఃయాదునెవాండుపవులుని
సీలెఙ్  ఒతాండె వరి దెబెబ్ఙ్ నొహాన్. వెటనెవాండు, వనిన్ ఇండొణికార్ 
విజేరెబాపిత్సంలాగెఆతార్. 34వాండు పవులుఙ్ నిసీలెఙ్ వనిన్ ఇండొ
కూకిస్ తసి బోజనం సితాత్ న్ . దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్
వాండు వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

35పెందల కోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయలోకాఙ్ డిఃసుత్ ”, ఇజి ఆడ
 సితాత్ రె జమాన్ ఙ  జెలి ఎజుమానిబాన్  పోకార్. 36 జేలి ఎజుమాని
అయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙిడిఃసుత్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ 
ఆడ  పోకమనార్. మీరు ఏలు జమ్ నసొండు”, ఇజి వెహాన్ .

37గాని పవులు, “మాపు వరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ వారు తీర్ పు
కిజి విజేరె ముందాల డెఃయార్. మాపు రోమాదిఙ్ అకుక్ మ నికాప్ 
ఇహిఙ్ బామఙిజెలిదు ఇటాత్ ర్. ఏలుమఙిఎయెర్ బానెస్ ఏండపోకెఙ్ 
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సుడ్ఃజినార్. మాపు ఒప్ ఏప్. వారె వాజి మఙి వెలిల్ తసి పోకెఙ్”,
ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ . 38 యా మాటెఙ్ అయ జమానుఙ్ కోరుట్
న డ్ఃపిసిని వ రిఙ్ వెహార్ . పవులుని సీల రోమాదిఙ్ అకుక్ మనికార్ 
ఇజి వెహారె వారు తియెల్ ఆతార్. 39 అయ కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ 
వాతారె పవులుఙ్, సీలెఙ్  సెమ లొసాత్ రె జెలిదాన్  వెలిల్ కూకిస్ తతాత్ రె
‘పటన్ం డిఃసి సొండు’ ఇజి వరిఙ్  వెహిస్ పోకార్. 40వారు జెలిదాన్ 
 వెలిల్ వాతారెలుదియబాన్ సొహార్. అబెబ్నమిమ్తిత్వరివెటవరిగ్జివరిఙ్
ఆదరిసాత్ రె వరి నమకందిఙ్ సతుత్ కిబిసి  దయ్ రమ్ ముసుక్ మండు
ఇజి వెహార్ . వెనుక వారు బాణిఙ్ సోతత్ సొహార్.

17
పవులు తెసలొనికదుసొహాన్ 

1 అయావలె పవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె
అంపిపొలి, అపొలోనియ పటన్మ్ కు డాటిస్ దెసలొనిక* ఇని
పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్ యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇలుల్ ఉండి
మహాద్ . 2 పవులు, వాండు ఒజ ఆతి లెకెండ్ యూదురి మీటిఙ్ 
కిని ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె, బానెమహి వరివెట మూండి విసాంతి
దినమ్ కు దేవుణుమాటవెహిస్మహాన్. ఇనికఇహిఙ, 3“కీసుత్ ఇనికాన్ 
మాలెఙ్ ఆజి సానానెల్. సాజి మర్ జి ని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజి పవకరు రాసిత్క
దేవుణు మాటాదు మనాద్. అయ లెకెండ్ జరిగ్దెఙె. నాను మీ వెట
సాటిసి వెహిన్యాయేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి
వెహిస్ సితాత్ న్ . 4 యూదురు - లొఇహాన్  సెగొండార్ పవులు వెహి
మాటెఙ్ ఒపుకొటారె పవులుని సీల వెట కూడిఃతార్. బకి మనిన్ గీకు
జాతిదికార్ నండొండార్, ముకెలమాతి అయ్ లికొడొఃక్  నండొండెక్ బా
వరివెట కూడిఃతార్.

* 17:1 17:1దెసలొనికపటన్ంమసిదోనియదేసమ్ దుమ హాద్. రోమ దేసమ్ దిఙ్రాజదాని
ఆతాద్ యాపటన్ం. నండొ ఆసిత్ మ హాద్ బాన్. నండొండార్ రోమ లోకుర్ నియూదురు బాన్ 
బ తిక్జిమ హార్



అపొసుత్ 17:5 lxi అపొసుత్ 17:14

5 అహిఙ యూదురు గోస ఆతార్. గోస ఆతారె ఇని పణి సిలెల్ండ
తిరిగిని సెఇ లోకాఙ్ సరుద్ హాన్ కూడుఃపాత్ రె మందెఙ్ ఆజి పటన్మ్ దు
కలిబిలి కిజి యాసోను ఇని వనిన్ ఇండొ సొహార్ . ఇండొణి సేహల్  దిఙ్
డెఃయ్ త పొకారె పవులుని సీలెఙ్  లోకుర్ నడిఃమి అసి తనాట్ ఇజి
లొఇడుఃగితార్. 6గానిపవులుఙ్ నిసీలెఙ్ తోర్ ఏతార్ కాకయాసోనుఙ్ 
మరినమిమ్తివరిఙ్  సెగొండారిఙ్ పటన్ంఅతికారిఙడగులాగితతతార్.
“వీరు, యా లోకం విజు కలిబిలి కినికార్, ఇబెబ్బా వాత మనార్.
7విరిఙ్ యాయాసొను వనిన్ ఇండొ ఇటాత్ మహాన్ . వీరు విజేరెయేసు
ఇజిమరిఒరెన్  రాజుమనాన్ ఇజివెహిస్కయ్ సరు రూలుఙలొఙిఏండ
నడిఃసినార్”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహార్ . 8యాక వెహారె లోకుర్,
పటన్ం అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలి ఆతార్. 9 అతికారిఙు యాసోను
బాణిఙ్, అయ నమిమ్తిత్ వరి బాణిఙ్ డబుబ్ తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్
సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10 సీకటి ఆతిఙ్  వెటనె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్, సీలెఙ్ బెరెయ

ఇని బాడిడ్దు  పోకార్. వారు బానె వాతారె యూదురు మీటిఙ్ 
కిని ఇండొ సొహార్. 11 బెరెయాదు మహికార్ తెసలొనికదు మహి
వరిలెకెండ్ ఆఏర్. వారు గొపప్ ఆసదాన్ దేవుణు మాటెఙ్  వెహరె
వనక వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమ హార్. పవులుని సీల వెహిస్మహి సఙతిఙ్ 
నిజమ్ నెనొఆఏదొఇజివారురోజుదేవుణుమాటాదుసుడ్ఃజిసదివిజి
మహార్ . 12 అందెఙె వరి లొఇ నండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్.
నండొండార్ గీసుజాతిదివరిలొఇపలుక్బడిఃమనిన్ అయ్ లికొడొఃక్ ని
మొగకొడొఃర్  నమిమ్తార్. 13 గాని బెరెయాదుబా పవులు దేవుణు
మాటెఙ్ సాటిసినాన్  ఇజి తెసలొనికదు మనిన్ యూదురు నెసాత్ రె
బాణిఙ్ వాతారె బెరెయాలోకాఙ్  కోపంపుటిసాత్ రె కలిబిలి కితాత్ ర్ .

14అయావలెనమిమ్తికార్  పవులుఙ్ వెటనెసమ్ దరం డగుసొన్ అ
ఇజి పోకార్. గాని సీలని, తిమోతి బెరెయాదునె నిహ మహార్ .
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15పవులుఙ్ పోకెఙ్ సొహికార్  ఏదెనుస్† పటన్మ్ దాకానె ఒతార్. సీల,
తిమోతివెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు సితండె పవులు వరిఙ్ మహిస్
పోకాన్.

పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 
16 పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి

మహాన్ .మహిఙ్ అయపటన్మ్ దువారుమాడిఃసిత్ మహిదె య మ్ కాణి
బొమెమ్ఙ్ ‡నండొ మహిఙ్  అకెక్ఙ్  సుడ్ఃజి మనుస్దు నండొ బాద
ఆతాన్. 17 అయావలె యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె
యూదురువెట,బ కిమనిన్యూదురుఆఇవరివెటపవులువాదిసాత్ న్.
రోజు రోజు సత సహక్ కూడ్ఃజి వాతి వరివెట వాదిసి మహాన్ .
18అబెబ్లావుసద్ వితిమనిన్కార్  ఎపికూరియజటుదికార్ సెగొండార్ §
సోత్ యికుల లోకుర్ లొఇ సెగొండార్ మహార్ . వారు పవులు వెట
వాదిసాత్ ర్. సెగొండార్, యా బడాకి ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇజి వెహార్ .
యేసుపబు వందిఙ్,సాతికార్ మర్ జినిఙ్ నివందిఙ్పవులు నెసిప్సిత్ఙ్
 అబెబ్మరిసెగొండార్  వీండు ఆఇదెయమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజి
వెహార్ . 19వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు లాగిత తతాత్ రె,
“నీను వెహిస్ని యా కొతత్ మాట ఎలాగ మరికాదొ, మాపుబా నెసెత్ఙ్ 
ఆనాదా? 20నీనుసెగంకొతత్మాటెఙ్  వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపుఎసెఙ్ బా
వెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్  మాపుకోరిజినాప్”, ఇజి
వెహార్ . 21 ఆ ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ విజేరె, అబెబ్ బతిక్జి మహి
ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ ఆఇకార్ బా ఇనికాదొ ఉండి కొతత్ మాట విని

† 17:15 17:15 ఏలు ఏదెనుస్ పటన్ం గీకు దేసెమ్ ది ముకెల మాతి పటన్ం ‡ 17:16
17:16 యా బొమెమ్ఙ్ అయ పటన్మ్ దికార్ మాడిఃసిత్మహి దెయమ్ కలె కెండ్ తోరితె
§ 17:18 17:18 ఎపికూరియ లోకుర్, సోత్ యికుల లోకుర్. వీరు గీకుజాతిలొఇ ఎకుక్
సద్ వితిలోకుర్. ఎపికూరియలోకుర్ ఎపికురు ఇని ఒరెన్ వ నిన్ బోదెఙ్ వజ నడిఃనికార్. వనిన్
బోద ఇనిక ఇహిఙ, ఒడొఃల్ దిఙ్ మ నుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి బ తిక్దెఙె ఇజి మా బతుక్ది ఉదెసం
ఇజి. సోత్ యికుల లోకుర్ ఇహిఙ జెనొ ఇనివ నిన్ బోదెఙ్ వ జ నడిఃనికార్. బ తుక్దు ఇనిక
జ రిగ్తిఙ్ బాజర్ గిపిద్ ఇజివాండు బోదిసాత్ న్. బాగఆలోసనం కిజినెవారు విజు సూణార్
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వందిఙ్, వరిగ్ని వందిఙ్ లావు ఇసట్మాజి వరి సమయం విజు బానె
గడఃపిస్ మహార్ .

22 అయావలె పవులు అరెయొపగు సదుదు నిహండె ఈహ
వెహాన్ , “ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికిదెరా, మీరు విజు పణిఙ లొఇ గొపప్
బకి మనిన్కిదెర్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను
బూలాజి బూలాజిమీబొమెమ్ఙ నెగెండ సుడ్ఃజి మహిఙ్ ఉండిమాలి
పీట సుడ్ఃత. దనిన్ ముసుక్ ‘నెస్ ఇ దెయమ్ దిఙ్’ ఇజి రాసత్ మనాద్.
అందెఙె మీరు నెస్ ఏండ ఇని దనిన్ఙ్ మాడిఃసినిదెరొ దనిన్ వందిఙ్ 
నానుమిఙిబోదిసిన”, ఇజి వెహాన్ .

24 పవులు మరి వెహాన్, “యాబూ లోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇ మనిన్
విజువ నకాఙ్,  దేవుణునెపుటిసాత్ న్. అయదేవుణునె పరలోకమ్ దిఙ్,
బూమిదిఙ్  పబు ఆత మనాన్. అయ దేవుణు లోకు  తొహి గుడిఃదు
బతిక్ఎన్. 25దేవుణునె విజు లోకాఙ్ బతుక్, పాణం, విజు సీజినాన్.
దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా తకుక్ ఆఏండ మన్ ఎద్ . అందెఙె లోకు వనిన్ఙ్ 
ఇనికబా సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 26 దేవుణు ఒరెన్ వనిన్ వెట విజు
జాతి లోకాఙ్ పుటిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యా బూలోకం ముసుక్
విజుబాన్ బతిక్ని వందిఙ్ పుటిసాత్ న్. వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి,
ఎమేణి కాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కిత
మనాన్. 27ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఉండి వేలావారు నఙి  రెబాజివానారుస్
ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దేవుణు మా డగుహాన్
 దూరం మంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటు దేవుణు వెటనె బతిక్నాట్,
దేవుణు వెటనె నడిఃసినాట్, దేవుణు వెటనె మంజినాట్. మీ లొఇ
పాటెఙ్ రాసిన్కార్ వెహివజ ‘మాటు దేవుణు కొడొఃరె'.

29 అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్, లోకు, వరి మనుస్దు
మనిన్ ఆలోసనం వజ, వారు నెసిత్మనిన్ పణి వజ బఙారమ్ దాన్,
వెండిదాన్, పణుకుఙాణ్ తయార్ కితత్ బొమెమ్ఙ వజ దేవుణు మనాన్ 
 ఇజి ఒడిఃబిదెఙ్  ఆఏద్ . 30 నసిత్వలె మాటు నెస్ ఏండ మహివలె
దేవుణు అకక్ సుడ్ఃతిఙ్ బా సుడ్ఃఇ లెకెండ్  డిఃసాత్ న్. ఏలు ఇహిఙ
ఎంబెబా సరినె, విజేరె లోకుర్ వరి పాపమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణుబాన్
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 రదుద్ ఇజి దేవుణు ఆడ సీజినాన్. 31 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
విజేరె లోకాఙ్ నీతినిజయిదాన్ తీర్ పు కిదెఙ్  ఉండి రోజు ఏర్ పాటు
కిత మనాన్. అయా రోజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ ఒరెన్ లోకువెట
తీర్ పుతీరిసాన్న్. దేవుణుఆలోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జినికమనాన్.
ఎందనిఙ్ నికాన్  ఇహిఙ ఆ లోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్  అతికారం మనాద్ 
 ఇజి విజేరిఙ్ రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకు సాజి మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరి లొఇ సెగొండార్
 కరాయితార్. గాని మరి సెగొండార్ “దినిన్ వందిఙ్ మరి వెహ్ అ,
వెనాప్”, ఇజి పవులుఙ్  వెహార్ . 33ఆహెమహిఙ్ పవులు వరిబాణిఙ్ 
సొహాన్ . 34అహిఙ సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్  నమిమ్తాత్ రె వనిన్
వెట కూడిఃతార్. పవులు వెట  కూడిఃతి మహి వరి లొఇ అరెయొపగు
సదుదికాన్ ఒరెన్  దియొనుసియు, దమరి ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః,
మరి సెగొండార్ మహార్ .

18
పవులు కొరింతు పటన్మ్ దు సువార వెహిస్నాన్ 

1 వెనుక, పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దాన్ సోతాండె కొరింతు ఇని
పటన్ం సొహాన్ . అయ కొరింతు పటన్మ్ దు సొహిఙ్ బానె పొంతు
దేసెమ్ దికాన్  అకుక్ల ఇని ఒరెన్  యూదు వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ ఆతి
పిసిక్లదిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2 యూదురు విజేరె రోమ పటన్ం డిఃసి
సొండెఙ్ వలె ఇజి కల్వుదియ ఇని రోమ పెరిరాజు ఆడ సితాత్ న్ . ఆడ
 సితిత్ఙ్  యా ఆలిస్ మాసిర్ ఇటలి దేసెం డిఃసాత్ రె కొరింతు పటన్మ్ దు
కొతాత్ ఙ్  వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహాన్ . 3 పవులు
వరివెట బ తిక్జి వరివెట కూడ్ఃజి పణి కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వారుని పవులు టంబుఙ్  గుతిన్కార్. 4 పతి విసాంతి దినమ్ దు
పవులు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, యూదురు వెట,
గీసు వరివెట తరిక్సి వెహిస్ వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజి ఒపిసి
మహాన్ . 5 సీలని తిమోతి మసిదోనియదాన్ వాతారె పవులు వెట
కూడిఃతార్. అయావలె పవులు పూరి టయం దేవుణు మాటెఙ్ 
 బోదిసి మహాన్ . యేసునె కీసుత్ ఇజి యూదురుఙ డటిసి సాసి వెహిస్
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మహాన్ . 6 పవులు వెహి మాటెఙ్ యూదురు నెకపొకారె పవులుఙ్ 
 దుసలాడిఃతార్. అయావలె పవులు, “దేవుణు మిఙి సికస్సితిత్ఙ అకక్
మీరె మీ ముసుక్ తపిసినిదెర్. దినిన్ వందిఙ్ నా బాన్ తపుప్ సిలెల్ద్ .
ఇబెబ్హాన్  నాను యూదురు ఆఇ వరిబాన్  సొనానె దేవుణు మాటెఙ్ 
నెసిప్ సాన్లె”, ఇజి వెహండె,సొకెక్ఙ దూలిల్ దుల్ పాత్ న్.

7 పవులు యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొహాన్  సోతాత్ ండె పడఃకాద్ 
మహి తీతియు యూసుత్ ఇని వనిన్ ఇండొ సొహాన్ . తీతియు
దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాన్. వనిన్ ఇలుల్ యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలుల్ డగునె మహాద్ . 8 యూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ 
 ఆతి కిసప్సు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె యేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.
మరి కొరింతు పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ బా దేవుణు మాట వెహారె
నమిమ్తాత్ రె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 9 ఒర్ నెండ్ పొదొయ్, దరస్నమ్ దు
యేసుపబు, “నీను తియెల్  ఆఏండ వరిగ్అ. అలెజి మన్ అ.
10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను నీవెటనె మంజిన. నిఙి పాడు కిదెఙ్ 
నీ ముసుక్ ఎయెన్ బా రెఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యా పటన్మ్ దు
నాలోకుర్ నండొండార్ మనార్”, ఇజి పవులుఙ్ వెహాన్ . 11 అందెఙె
పవులు దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సి వరి నడిఃమి ఉండి ఏండుని ఆరు
నెలెఙ్ దాక మహాన్ . 12 గాని గలియోను ఇనికాన్ అయ అకాయ
దేసెమ్ దిఙ్ఏలుబడిః కినికాన్ ఆతివలెయూదురు ఉండెజటుఆతారె
పవులు ముసుక్ వాతార్. పవులుఙ్ అసాత్ రె కోరుట్ దు ఒతార్. 13వారు
పవులు ముసుక్ పిరాద్ కితాత్ ర్ . ఇనిక ఇహిఙ, “దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి మఙి మనిన్ రూలుదిఙ్  ఎదిరిసివెహిస్ వీండు
ఒపిసి మారిసిన్లె కెండ్ వెహిస్నాన్” 14 పవులు వరిగ్దెఙ్ సుడ్ఃతాన్.
అయావలె గలియోను యూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురాండె,
ఇకక్ఉండితపుప్పణివందిఙ్  ఇహిఙ,ఉండిసెఇపణివందిఙ్ ఇహిఙ
నానుమీమాటెఙ్  నెగెండవెండెఙ్ ఆనాద్. 15గానిఇకక్ఇనికాదొఉండి
మాటవందిఙ్, పేర్ కువందిఙ్, మీ రూలుఙ్ వందిఙ్  తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙ
మీరె పనిన్ఙ్  సుడ్ఃదు. నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి
ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజియూదురు వెట వెహాన్ . 16ఈహ వెహండె వరిఙ్ 
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కోరుట్ దాన్  పేరాన్. 17అయావలె విజేరె కూడిఃతారె యూదురి మీటిఙ్ 
 ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ ఆతి సోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె కోరుట్ డగు
తతాత్ రెడెఃయార్. అహిఙ్ బాగలియోనుయాసఙతిఙవందిఙ్ ఇనికబా
ఇన్ ఎతాన్.
పిసిక్లనిఅకుక్ల

18 పవులు దేవుణువెట మొకిత మ హాన్ కా క అకక్ వీసిత్వలె బుర
కతె ఆతాన్. కొరింతు పటన్మ్ దు మరి నండొ రోసుక్ మంజి వెనుక
నమిమ్తిత్వరిబాణిఙ్  సెలవలొసాత్ ండెసొహాన్ . కెంకెయాదుసొహరెబుర
కతె ఆతాన్. బాణిఙ్ ఓడః ఎకాండె సిరియ ఇని దేసెమ్ దిఙ్ పిసిక్ల,
అకుక్ల వెటసొహాన్ .

19 వారు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతార్. పిసిక్ల అకులరిఙ్ డిఃసి
పవులు సొనివలె వీరుయాపటన్మ్ దునెమంజినార్. పవులు ఇహిఙ
ఒరెండె బానె మహి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె
యూదురు వెట తరిక్సి వరిగ్జి మహాన్ . 20 సెగం రోసుక్ మా
వెట మన్ అ ఇజి యూదురు పవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులు కెఏతాన్.
21 వరిఙ్ డిఃసి సొహివలె, “దేవుణు ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు మర్ జి
వాన”, ఇజి వెహండె సోతాత్ న్. ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ .
22 కయ్ సరియాదు అందితాండె పవులు యెరూసలేం పటన్మ్ దు
ఎక సొహాన్ . బానె మహి సఙమ్ దివరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . వెనుక
అంతియోకయాదుసొహాన్ .

23 బానె సెగం కాలం మహి వెనుక సోతాండె గలతియ పుగియ
ఇని దేసమ్ కాణిఙ్  వరస్ బూలాతాండె నమిమ్తి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్.
దేవుణుదిఙ్  డిఃస్ ఏండ నెగెండ మండు ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం
సితాత్ న్ .
అపొలొఇనికాన్ 

24 అయావలె అలకస్ంతియదికాన్  అపొలొ ఇని ఒరెన్
 యూదవాండు ఎపెసు పటన్మ్ దువాతాన్. వాండుగొపప్ స ద్ వితికాన్.
దేవుణు మాటదు రాసిత్మ నిన్కెఙ్ విజు బాగ నెసిత్మనికాన్. దేవుణు
మాటనెగెండవరిగ్దెఙ్ వాండుఅటాన్న్. 25వాండుయేసుపబువందిఙ్ 
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నెగెండ సుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్. ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి యేసుపబు
నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. గానియోహానులోకాఙ్ సితిత్ బాపిత్సం
వందిఙె వాండు నెసత్ మహాన్ . 26 యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొ
దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు మాటెఙ్ వరిగ్తాన్. పిసిక్ల అకుక్ల వినిన్
మాటెఙ్ వెహారె వినిన్ఙ్ వరి ఇండొ కూక ఒతాత్ ర్. ఒతాత్ రె దేవుణు వరిఙ్
సితిత్ సువార వందిఙ్ వీండు నెస్ఇ వనకవందిఙ్ వనిన్ఙ్ నెస్ పిసాత్ ర్.

27 వెనుక అపొలొ అకాయ దేసమ్ దు సొండెఙ్  సుడ్ఃతిఙ్,
ఎపెసుదు మనిన్ నమిమ్తికార్, నీను సొన్ అ ఇజి వెహిస్, అకాక్యాదు
మహి నమిమ్తివరిఙ్, ‘వినిన్ఙ్  మీ వెట కూడుఃపు’ ఇజి ఉతం రాసాత్ ర్.
వాండు అబెబ్ సొహాండె దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్  నమిమ్తి వరిఙ్
నండొ సాయం కితాత్ న్ . 28 విజేరె కూడిఃతి మహి బాడిడ్దు అపొలొ
యూదురువెట వాదిసాత్ ండె వరి వాదం తపుప్ ఇజి గటిఙ వెహాన్ .
యేసునె కీసుత్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్కెఙ్  వెహిస్ రుజుప్  కితాత్ న్ .

19
పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుయేసువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 అపొలొ కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె పవులు, ముసుక్మ నిన్
దేసెమ్ ది నాహ్ కాణిఙ్ బూలాజి సువార వెహిస్ ఎపెసు పటన్మ్ దు
వాతాన్. బాన్ సెగొండార్ సిసూరిఙ్  సుడ్ఃతాన్. 2 “మీరు నమిమ్తిత్వలె
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మీ ముసుక్ వాతాదా సిలెల్దా?”, ఇజి వరిఙ్
వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ , దేవుణు ఆతమ్ మనాద్ ఇజి మాప్ 
ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు
ఎమేణి బాపిత్సం లాగె ఆతిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహాను
సితిత్ననిన్ బాపిత్సం లాగె ఆతాప్” ఇహార్ . 4 పవులు మరి వెహాన్ ,
“పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిత్వరిఙెయోహాను బాపిత్సం సితాత్ న్ . నా
వెనుక వానియేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు”, ఇజి వెహాండె బాపిత్సం
సితాత్ న్ . 5 యాక వెహారె వారు యేసుపబు పేరు అసాత్ రె బాపిత్సం
లాగె ఆతార్. 6 పవులు వరి ముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ వరి
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ముసుక్ వాతాద్. వాతిఙ్, వారు వరిఙ్  నెస్ ఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్తార్.
దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్  వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 7వారు డగుడగు
పనెన్ండు మణిసిర్ మొగకొడొఃర్  మహార్ .

8పవులు అయఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్యూదురిమీటిఙ్  ఇండొ
సొహాండె దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ తరిక్సి వరిగ్జి వరిఙ్  ఒపుకొడిఃసి
దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తాన్. ఆహెమూండి నెలెఙ్ బానెమహాన్ . 9గాని
సెగొండార్ గర ఆజి అసల నమిమ్ఏతార్. వారు పవులు వెహి సువార
వందిఙ్ విజెరి ముందాల దుసలాడిఃజి వరిగ్తార్. అందెఙె పవులు
వరిఙ్ డిఃసి నమిమ్తి వరిఙ్ వనిన్వెట ఒతండె రోజు రోజు తురాను ఇని
ఒరెన్ వనిన్ బడిః ఇండొ నెసిప్సత్ మహాన్ . 10 రుండి పంటెఙ్ దాక
పవులు యాలెకెండ్ వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయ ఆసియ పాంతమ్ దు
బతిక్జిని యూదురు, యూదురు ఆఇకార్, విజేరె దేవుణు మాట
వెహార్. 11 దేవుణు పవులువెట ఒదెద్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్.
12 వనిన్ తువాలిఙ్, నడుఃముదు తొహిన్ కటు జబుబ్ మనిన్వరి డగు
తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు విజు డిఃసెత్ సొహె.

13 అయావలె యూదురు లొఇ సెగొండార్ మోటిగురుఙ్ బూలాజి
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిమహార్ . దెయమ్ కాఙ్ పేరెద్ఙ్ నెసిత్కార్ వారు. వారు
యేసుపబు పేరు అసి దెయమ్ కాఙ్  పేరెద్ఙ్  సుడ్ఃతార్. “పవులు వెహిన్
యేసు సతుత్ దాన్ వెహిస్న, నీను వినిన్ఙ్ డిఃసిసి సొన్ అ ఇజి నాను
ఆడ  సీజిన”, ఇజి వారు దెయమ్ కాఙ్ అసిత్ వరిఙ్  వెహిస్ మహార్ .
14సెక్వ ఇని ఒరెన్ యూదపెరిపుజేరిమరిసిర్  ఏడుగురుయాలెకెండ్
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 15గాని ఆ దెయం వరివెట,
“నాను యేసుఙ్ నెసాన్, పవులు  నెసిన, గాని మీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 16అయ దెయం అసిత్మహికాన్  వరిముసుక్ ఎగితాండె
విజెరిఙ్  అడిఃగి అర్ పాత్ ండె గెలిసాత్ న్. వరిపాతెఙ్ కిసత్ విసీరాండె గొపప్
దెబెబ్ఙ్  డెఃయాన్. అందెఙె వారు ఏడుగురు లోకుర్ డుమ్ డ ఆతారె
దెబెబ్ఙ్  తాకిఙ్ అయ ఇండొణిఙ్ సోతాత్ రె ఉహ్ కార్. 17అయ ఎపెసు
పటన్మ్ దు మహి విజేరె యూదురు, యూదురు ఆఇ జాతిదికార్ 
యాక వెహారె గొపప్ తియెలాతార్. యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం
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సితాత్ ర్. 18 కొతత్ఙ్ నమిమ్తికార్  నండొండార్ వాతారె వారు కితిత్ సెఇ
పణిఙ్ విజు విజెరి ముందాల వెహరె ఒపుప్కొటార్. 19కొతత్ఙ్ నమిమ్తి
సెటిణ్పణికినికార్  నండొండార్ మంతమ్ కు రాసిత్మని వరి పుసత్కమ్ కు
తతాత్ రె విజెరి ముందాల అకెక్ఙ్ సురార్. వారు లెకక్ సుడ్ఃతిఙ్  వనక
దర యబాయ్ వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్ *వాతె. 20ఈహె దేవుణు -
మాటవిజుబాన్సాటెఆతాదె నండొండార్ నమిమ్తికార్ ఆతార్.

21 ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్తి వెనుక పవులు మసిదోనియ అకాయ ఇని
దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ సుడిః సొనిస్ వెనుక బాణిఙ్ 
 యెరూసలేం పటన్మ్ దుబాసొండెఙ్ వలె ఇజిఒడిఃఒడిఃబితాన్. వెనుక 
రోమ ప టన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబితాన్. 22 వనిన్వెట
కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి తిమోతి, ఎరాసుత్ ఇనివరిఙ్  మసిదోనియాదు
పోకాండె పవులు సెగం కాలం ఆసియపాంతమ్ దు బతిక్తాన్.

ఎపెసు పటన్మ్ దు గొడఃబ జరిగ్తాద్
23 అయ కాలమ్ దు యేసుపబు ముసుక్ లోకుర్ నమకం ఇటిత్

వందిఙ్  ఉండి గొపప్ గొడఃబ వాతాద్. 24 ఇకక్ ఎలాగ  ఇహిఙ,
దెమెతి ఇని ఒరెన్ సరాబు మహాన్ . వాండు వెండిదాన్ అరెమి ఇని
దెయమ్ దిఙ్  ఇండొ ఇడిన్ ఇజిరి గుడిఃఙ్†  తయార్ కినికాన్. యా
దెమెతిఙ్, వనిన్వెట మహి సరాబురిఙ్  విజెరిఙ్ యాపణిదాన్ నండొ
లాబం దొహ్ కిస్ మహాద్ . 25 యా దెమెతి యా పణికినివరిఙ్ ని,
వ రిలె కెండ్ ఆఇపణిఙ్ కిని వరిఙ్ బా కూడుఃపాత్ ండె ఈహ వెహాన్ ,
“బాబురాండె, యా పణిదానె ఎకుక్ ఆసిత్ మఙి వానాద్  ఇజి మీరు
నెసినిదెర్ గదె. 26 గాని కికాణిఙ్  తయార్ కినికెఙ్ దెయమ్ కు ఆఉ
ఇజి యా పవులు వెహిస్, ఎపెసు పటన్మ్ దు ఉండె ఆఏద్ , ఆసియ
పాంతమ్ దు విజుబాణిలెకెండ్ నండొండారిఙ్ నమిమ్సి మహాన్. ఇక
మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్. 27ఏలు గొపప్ పమాదం ఆజినాద్.
మాపణి వందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ పేరు పాడాఃనాదెల్. అకాక్దె ఆఏండ పెరి
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దెయమాతియా అరెమి దెయమ్ ది గుడిఃబా ఎయెరిఙ్ బా అవ్ సరం
సిలెల్ండ ఆనాద్. ఆసియ దేసెమ్ దికార్ విజేరె, బూలోకం విజు పూజ
కినియా అరెమి దెయమ్ ది గొపప్ పేరు సిలెల్ండ ఆనాద్ లె”, ఇజియా
దెమెతివరివెట వెహాన్ .

28యాకవెహారెవారు గొపప్ కోపం ఆతారె, “ఎపెసుదికార్ పూజకిని
అరెమి దెయం గొపప్ పెరి దెయం”, ఇజి గొపప్ గగోల్ ఆతార్. 29అయ
పటన్మ్ దు గొపప్ కలిబిలి ఆతాద్. వారు ఉండె మనుస్ ఆతారె
పవులువెట బూలాజి మహి మసిదోని -యాదికార్ గాయి, అరిసత్రుక్
ఇని రిఏరిఙ్  అసాత్ రె అయ పటన్మ్ దు మనిన్ పెరి సదుదు‡ లాగిత
ఒతార్. 30 మంద కూడిఃతి మహి అయ సదుదు సొండెఙ్ ఇజి
పవులు ఒడిఃఒడిఃబితాన్. గాని నమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరి సిఏతార్.
31పవులు కూలయెర్  ఆతిఅయఆసియపాంతమ్ దిఅతికారిలోకుర్
 సెగొండార్ బాలోకుర్ కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్సొనామ్ ఇజి కబు పోకారె
బతిమాలితార్.

32అయసదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్,
మరి సెగొండార్ ఈహ వెహిస్ గగోల్ ఆతార్. గాని వారు ఇని దనిన్ఙ్ 
కూడిఃత మనారొ ఇజి నండొ లోకుర్ నెస్ ఏతార్. 33 యూదురు
అలెక్ జెండర్ ఇనివనిన్ఙ్, విజెరె వందిఙ్ నీనె వర్ గిఅ ఇజి లోకుర్ 
నడిఃమిహాన్  ముందాల నిల్ పాత్ ర్. అలెజి మండు ఇజి వాండు కియు
సాపాత్ ండె ఉండి మాట §వెహన్ ఇజి సుడ్ఃజి మహాన్ . 34 గాని
వాండు యూద వాండు ఇజి నెసాత్ రె వారు రుండి గంటెఙ్ దాక,
‘ఎపెసువరి అరెమి దెయం గొపప్ దెయం’ ఇజి ఉండెలెకెండ్  గగోల్
ఆతార్. 35అయావలె అయ పటన్ం కరణ్ం *వాతాండె లోకాఙ్ విజెరిఙ్ 
 గగొల్ ఆఏండ మండు ఇజి వెహాన్ . “ఎపెసు పటన్మ్ దికిదెరా, మాపు
‡ 19:29 19:29 సదు ఇహిఙ సేట్డిఃయం లెకెండ్ మ హాద్. బానె లోకు కూడ్ఃనారె బేసు
కరిజ్నార్. లోకు సురుల బ సాన్ర్. ఇరువయ్ ఆరువెయి లోకుర్ బ సెత్ఙ్ ఆనాద్ అయ సదుదు.
కొడెఃవేలి న ని గుండాఙ్ మనాద్ అయ సదు. గాని మేడః సిలెల్ద్ . ఎపెసు  పటన్ం నడిఃమిద్

మ హాద్యాసదు. § 19:33 19:33గొడఃబకినికార్ మాపుయూదురుఆఏప్,ప వులుని
వ నిన్వెట మ నిన్కారె ఇజి వెహెఙ్ సుడ్ఃతాన్ * 19:35 19:35 ముకెలమాతి ఒరెన్
అతికారి
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అరెమిపెరిదెయమ్ దిగుడిఃదిఙ్  కాప్ కినికాప్  ఇజివిజేరెనెసినార్ గదె.
ఆగాసమ్ దాన్  అరి అరెమి దెయమ్ ది పణుకుదిఙ్ బా కాపు కినికార్ 
 మాపెఇజివిజేరెనెసినార్ గదె. 36యాసఙతిఙవిజుఎదిసినికఆఏద్ .
అహిఙమీరు ఏలు అలెజిమండెఙ్ వలె. ఇనికబా గజిబిజి ఆజి కిదెఙ్
 ఆఏద్ . 37మీరు యా లోకాఙ్ లాగితి తతిత్దెర్. గాని వీరు గుడిఃఙ
డొఙ కినికార్  ఆఏర్. మా దెయమ్ దిఙ్ దుసలాడ్ఃఏర్. 38 దెమెతిఙ్,
వనిన్వెట కూడిఃతి మహి పణిమణిసిరిఙ్  ఎయెన్  ముసుక్బా నేరం
మొపెత్ఙ్ ఇహిఙ, కోరుట్ ఙ్ నడిఃసినె, అతికారి లోకుర్ మనార్. బానె
సొనిస్ వారు ఒరెన్ ముసుక్ మరి ఒరెన్ నేరమ్ కు సీదెఙ్. 39గానిమరి
ఇనివందిఙ్  ఇనికబా తగుగ్ మహిఙ అకక్ రోజు జరిగ్ని సదుదు వరిగ్జి
తీర్ పుతీరిసెత్ఙ్. 40నేండు జరిగ్తి గొడఃబవందిఙ్ రోమఅతికారిఙుమా
ముసుక్ కేసు పొకాన్రొ ఇజి నాను తియెలాజిన.  జ రిగ్తి గొడఃబవందిఙ్
వెహెఙ్ ఇని మాటబా సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ యావజ కూడ్ఃజి
గగోలాజి వరిగ్నిదనిన్ఙ్  వెహెఙ్ అసల కారణం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరివెట
వెహాన్  †. 41 వాండు ఈహ వెహిస్ కూడిఃతి మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
 సొండు ఇజిపోకాన్.

20
పవులుమసిదోనియ గీసు దేసెమ్ కాఙ్సొహాన్ 

1అయ గొడఃబ అణసిత్ వెనుక పవులు నమిమ్తిత్వ రిఙ్  కూక్ పిసాత్ ండె
వరి న మకమ్ దిఙ్ స తుత్ కిబిసాత్ న్. దయ్ రమ్ ముసుక్  మండు ఇజి
వెహిస్ సెలవ్ లొసాత్ ండె మసిదోనియదు సొండెఙ్ సోతాత్ న్. 2 పవులు
ఆ దేసెం విజు బూలాజి నమిమ్తి వరిఙ్ సుడ్ఃజి సొహాన్ . వరి
నమకమ్ దిఙ్ సతుత్ కిబిసాత్ న్. వెనుక అకాయ ఇజి కూకిన్ గీసు
దేసమ్ దు వాతాన్ 3 పవులు అబెబ్ మూండి నెలెఙ్ మహాన్ . ఓడః
ఎకిస్ సిరియాదు సొన ఇజి మహిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ కుట
† 19:40 19:40 ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ యా ముకెలమాతి అతికారి,
రోమ అతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు గొడఃబ పుటిసిత్ఙ వరిఙ్ వాని అవుకాసమ్ కు సిలెల్ండ
ఆనె
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ఆజి మహార్  ఇజి వెహాన్. అకక్ నెసాత్ ండె మసిదోనియదాన్ నడిఃజి
సొనిస్ అబెబ్ణాన్ఓడః ఎకిస్సొండెఙ్ ఒడిఃబితాన్. 4పురుమరిసిఆతి
బెరెయపటన్మ్ దికాన్  సొపతుఇనికాన్,దెసలోనియదికార్  అరిసత్ర్ కు,
సెకుందు ఇనికార్,దెర్ బపటన్మ్ దికాన్ గాయిఇనికాన్,మరితిమోతి,
ఆసియ దేసెమ్ దికార్ ఆతి తుకికు, తోపిము ఇనికార్ పవులు వెట
సొహార్. 5 వీరు ముందాలెన్ సొహరె తోయ ఇని పటన్ం మా వందిఙ్ 
సుడ్ఃజిమహార్  *. 6పులాఙ్ ఆఇ రొటెట్ఙ పండొయ్ ఆతి వెనుకమాపు
పిలిపిప్ పటన్ం డిఃసి ఓడః ఎకిస్ అయ్ దు రోస్ కాణ్ తోయ† పటన్ం
వాతాప్. అబెబ్ముందాలసొహిమహివరివెట ఏడు రోసుక్ మహప్.

పవులుసా తివనిన్ఙ్ నికాన్
7వారమ్ దిమొదొహి రోజు ‡పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం తిండెఙ్ 

మాపు కూడిఃత వాతాప్. అయావలె పవులు మరస్ నాండిఙ్ సొనాలె
ఇజివరిఙ్నెసిప్సాత్ న్. మదరెయు -దాకనండొమాటెఙ్  వరిగ్జిమహాన్ .
8మాపుకూడిఃతిమహిమేడఃగదిదునండొదీవెఙ్ మహె. 9అయావలె
అయుకు ఇని ఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ కిటికిదు బసాత్ ండె వెంజిమహాన్.
వెంజిమహిఙ్ నిద వాతాద్. పవులు లావు సుటుక్ నెసిప్సిత్ మహిఙ్ 
యాదఙడాఃయెన్ నిద లావాతిత్ఙ్ జోఙితాండె మూండి అంతంకాణిఙ్
 అడిఃగి అరాన్. పెహి సుడ్ఃతిఙ్ సాత మహాన్ . 10 గాని పవులు
అడిగ్ డిఃగితాండె వనిన్ ముసుక్ అరిస్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి అసాత్ న్. “మీరు
బాద ఆమాట్. వనిన్ పాణం వనిన్లొఇనె మనాద్”, ఇజి వరివెట
వెహాన్ . 11 పవులు మరి మేడఃముసుక్ సొహాండె రొటె రుకిస్ వరివెట
బోజనం కితాత్ న్ .జాయానిదాకనండొమాటెఙ్ వరిగ్జిసోతాండెసొహాన్ .
12వారుబతిక్తిమహిఅయదఙ్ డెఃఙ్  ఇండొతతార్ గొపప్సరద్ ఆతార్.

* 20:5 20:5యాపుసత్కం రాసిత్మ హి లూక పవులువెట పయ్ నం కిదెఙ్ మ రిజ్ వాతాన్
† 20:6 20:6 మసిదోనియ దేసమ్ దు మనిన్ పిలిపిప్ ఇనిబాణిఙ్ ఓడః ఎకార్. గాలి వరి
ఎదు డెయ్ తిఙ్ తోయఅందిదెఙ్ అయ్ దు రోసుక్ ఆతె. సొహివలె రుండి రోసుక్నె ఆతెమ హె.
16:11 ‡ 20:7 20:7యూదురి దినమ్ కు లెకక్ కినిక ఎలాగఇహిఙసనివారంపొదొయ్ 
ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారంమొదొలిస్నాద్. లూకయాపుసత్కం రాసిత్వలెయాలెకెండె లెకక్ కితాత్ న్  
ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు కితిత్కార్ నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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పవులు ఎపెసు పటన్మ్ ది పెదెద్లుఙవెట సెలవ లొసాత్ ండె
యెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .

13 పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపు
వనిన్ముందాల ఓడః ఎకిస్ అసోసు సొహప్ . పవులుఙ్ బానె ఓడఃదు
ఎకాన్ప్ ఇజి మాపు ఒడిఃబితాత్ ప్. 14 అసోసుదు పవులు మా వెట
కూడిఃతివలె మాపు వనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పె మితులె ఇని బాడిడ్దు
వాతాప్. 15 బాణిఙ్ సోసి మహస్ నాండిఙ్ కియోసు ఇని బాడిడ్ఙ
ఎదు వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్  సమోసు ఇనిబాన్  సొహాపె బాణిఙ్ 
మహస్ నాండిఙ్  మెలితె ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 16 పెంతెకోసుత్ ఇని
పండొయ్ నాండిఙ్ యెరూసలేమ్ దు అందిదెఙ్ వలె ఇజి పవులు తొంత
ఆతాన్. ఆసియదు సొహిఙ అలసయ్ం ఆనాద్ ఇజి ఎపెసు పటన్మ్ దు
సొన్ఎండ తినాఙ్ సొండెఙ్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్.

17 అందెఙె పవులు మిలెతుదు అందితివలె ఎపెసు పటన్మ్ దు
మనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ కూక్ పిసాత్ న్. 18వారు వనిన్ డగు
వాతిఙ్ పవులు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “నాను ఆసియదు వాతి
మొదొల్ దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలం మీ నడిఃమి ఎలాగ బతిక్జి మహానొ
ఇజిమీరెనెసిన్దెర్ గదె. 19యూదురునఙిసపెత్ఙ్ కుటకిజినఙిమాలెఙ్
కితాత్ ర్ గానినానుగొపప్వాండు ఇజిఒడిఃబిఏండ కణెరువాకిస్ దేవుణు
పణి కిజి ఎలాగ మహానొ ఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20 సికస్దాన్ ఎలాగ
గెలిసెత్ఙ్ ఇనివందిఙ్ అవ్ సరమాతికఇనికబాసరినెమీలోకుర్ నడిఃమి
విజేరె కూడిఃతి మహిబాడిడ్దు నాను సాటిసత్. మీ ఇలాక్ఙ్ బావాతానె
మిఙి నెసిప్సత్. 21 పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిజి,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు ఇజినాను
యూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసివెహ.

22 ఇదిలో, నాను దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నె యెరూసలేమ్ దు
సొనిస్న. అబెబ్ నఙి ఇనిక జరిగ్నాదెల్నొ నఙి తెలిఏద్. 23 గాని విజు
పటన్మ్ కాఙ్ బా, నఙి మాలెఙ్  వాజినె ఇజి, యెరూసలేమ్ దు నఙి
జెలిదు ఇడాన్రెల్ ఇజి, దేవుణు ఆతమ్ నఙి వెహిస్నాన్. 24 గాని నా
పాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బావిలువసిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపబుఆతి
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యేసు నఙి సితిత్ పణి పూరి కిదెఙె. అయ పణి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు
దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ మనిన్ సువార వందిఙ్నానుసాసి వెహెఙ్.

25నానుబూలాజిదేవుణుఏలుబడిఃవందిఙ్ మీనడిఃమివెహగాని
మీలొఇఎయిదెర్ బామరినఙితొఇదెరెల్ ఇజినానుఏలునెసాన్. 26గాని
మీలొఇ ఎయిదెర్ బాపాడాఃజిసొహిఙనాపూసితెవితాద్  ఇజి నేండు
మీరె సాసిర్ ఆనిదెర్ లె. 27 దేవుణు ఇసట్ం పూరి నాను మిఙి నెసిప్సత్.
ఇనికబా డాఃప్ ఏత. 28 దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసి నల సితండె
సఙమ్ దిఙ్  సమ్ పాదిసాత్ న్. అయ సఙమ్ దిఙ్ మీరు బాగ కాప్ కిదెఙ్.
దేవుణు ఆతమ్మిఙిసఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అయపణిలొఇ
నెగెండ సుడ్ఃదు. మీవందిఙ్ బా మీరు జాగర సుడ్ఃదు. 29 నాను
సొహివెనుక కూరమాతికార్ నుకుడిఃఙ్ననిన్లోకుర్  మీలొఇడుఃగాన్రెల్
ఇజి నాను నెసాన్. వారు నమిమ్తి వరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ ఏర్.
సఙమ్ దిఙ్ పాడు కినార్. 30మీలొఇహానె సెగొండార్, నమిమ్తి వరిఙ్
వెకొరిమాటెఙ్ వెహిస్  నెగిగ్ సరిదాన్ లాగిజ్ సెఇ సరిదు నడిఃపిసి, వరివెట
కూకిస్ ఒతెఙ్  సూణారెల్. 31 అహిఙ జాగర మండు. నాను మూండి
పంటెఙ్ దాక రెయుపొగలు కణెరు వాకిస్ నమకమ్ వందిఙ్ విజెరిఙ్,
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃస్ ఏండ వెహ మనన్. అకక్ మీరు ఒడిఃబిజి
జాగరమండు.

32 దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్ మాటదిఙ్ మిఙి
ఒపజెపిస్న. మీ నమకం నండొ కిదెఙ్ అటిన్ దేవుణు - మాటదిఙ్
మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి వరివెట మిఙి అకుక్
సీదెఙ్ అటిన్ దేవుణుమాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. 33 నాను ఎయె
డబుబ్దిఙ్, బఙరమ్ దిఙ్, సొకెక్ఙ్ పాతెఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆఏత 34నా
అవ్ సరమ్ వందిఙ్ గాని నావెట మహివరి అవ్ సరమ్ కు వందిఙ్ గాని
 నా కికాఙణిఙె పణి కిజి బతిక్తత్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 35నాను కితిత్
విజుపణిఙాఙ్ మిఙినెస్ పిసిత్క ఇనిక ఇహిఙమీరు డటం పణి కిజి సిలిల్
వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. దినిన్ వందిఙ్ యేసుపబు నెస్ పిసిత్ మాట గురు
కిదెఙ్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ సీనివనిన్ సరద్ లొసిన్వ నిన్ సరద్ ఇంక పెరిక.
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36 పవులు ఈహ వెహండె ముణుకుఙ్  ఊర్ జి వారు విజెరె వెట
పారద్నం కితాత్ న్ . 37వారు విజేరె పవులుఙ్ పొంబితారె వనిన్ఙ్ ముదుద్
కిజి  లావు అడఃబాతార్. 38 ఎందానిఙ్  ఇహిఙ, మీరు ఇబెబ్హాన్ నఙి
సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజిపవులువెహిఅయమాటవందిఙెగొపప్దుకంఆతార్.
వారు ఓడః ఎకిన్ అందు పవులు ఇటాత్ వాతార్.

21
పవులుయెరూసలేంసొనిస్నాన్ 

1 మాపు వరిఙ్  డిఃసిసోతిత్ వెనుక ఓడః ఎకాపె తినాఙ్ సొనిస్
కోసు ఇనిబాన్ వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్  రోదు ఇనిబాన్  వాతాపె
బాణిఙ్  పతరు ఇనిబాన్ వాతాప్. 2 బానె పెనికెదిఙ్ సొని ఉండి
ఓడః సుడ్ఃతాపె, ఎకాపె సొహప్ . 3 సొహపె కుప ఇని దీవ్పు మా
డేబ పడఃకాద్ సుడ్ఃతాప్ గాని దనిన్ డేబ పడఃకదాన్ తినాఙ్ సిరియ
దరోట్  సొహాపె, తూరు ఇనిబాన్ డిఃగితాప్. బాన్ డిఃపెత్ఙ్  ఓడఃదు
సామనమ్ కు మహె. 4 బాన్ సిసూరిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃతిఙ్  వరివెట
కూడిఃతాపెఏడురోసుక్బానెమహప్. ‘నీనుయెరూసలేమ్ దుసొనామ్’,
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహి లెకెండ్ పవులు  వెహార్ 5-6 గాని బాణిఙ్ 
 సొండెఙ్ టయంఆతివలెమాపుసోతాత్ పెపయ్ నంకితాప్. నమిమ్తికార్ 
విజేరె,అయ్ లికొడొఃక్,కొడొఃర్,మావెటపటన్ం వెలిల్దాక ఇడిడ్ః వాతార్.
మాపు విజెపె సమ్ దరం ఒడుడ్ దు ముణుకుఙ్  ఊర్ జి పారద్నం కితాత్ పె
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సెలవలొసాత్ పె ఓడః ఎకాప్. వారు వరి ఇండొమర్ జి
సొహార్.

7మాపుతూరుదాన్  సోతాత్ పె తొలెమాయిఇని పటన్మ్ దు వాతాప్.
బాన్ నమిమ్తి తంబెర్ సిరిఙ్  సుడిః సొహపె వరివెట ఉండి రోజు
మహప్. 8మహస్ నాండిఙ్ సోతాత్ పె కయ్ సరియాదు వాతాప్. బానె
సువార వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొసొహపె వనిన్ ఇండొమహప్. పిలిపు
యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దు ఏర్ పాటు కితిత్ ఏడుగురు లొఇ
ఒరెన్. 9 అయా పిలిపుఙ్ నాలుగ్ రు విడిడ్ ః అయ్ లిక్ మహె. అవిక్ 
 దేవుణుబాణిఙ్వానిమాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.
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10మాపు సెగం రోసుక్ బానె మహివలె అగబు ఇని ఒరెన్ పవక
యూదయపాంతమ్ దాన్  బానెవాతాన్. 11అగబుమాపుమనిన్బాన్
 వాతాండె పవులు నడుముదు తొహి మనిన్ కటు కుతాన్. కుతాండె,
వనిన్ కికాఙ్ కాలాక్ఙ్ అగబు తొహె ఆతాన్. తొహెఆతండె, యాకటు
ఎయెర్ ది ఇహిఙ వనిన్ఙ్  యెరూసలేమ్ దు మనిన్ యూదురు తొహిస్
ఆఇలోకాఙ్  ఒపజెపాన్రెల్ ఇజిదేవుణుఆతమ్వెహిస్నాన్  ఇజియాఅగబు
వెహాన్ .

12యాకమాపు వెహాపె  మాపు, బానె మహి నమిమ్తికార్, పవులు
వెట, “యెరూ - సలేమ్ దు సొనామ్”, ఇజి బతిమాలితాప్. 13 దనిన్ఙ్ 
పవులు, “మీరుఎందనిఙ్  అడఃబాజినఙిదుకం కిబిసినిదెర్? నాపబు
ఆతియేసువందిఙ్ తొహెఅదెఙెఆఏద్ ,వనిన్వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దు
సాదెఙ్ బా నాను ఒపుప్కొడ్ఃజిన”, ఇహాన్ . 14 పవులు మా మాటెఙ్ 
ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపు అలెతాప్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి వజ
జరిగ్పిద్ ఇహాప్. 15 అయ పటన్మ్ దు సెగం రోసుక్ మహి వెనుక
మాపు సామనమ్ కు విజు అసాత్ పె ఎకుక్ యెరూసలేం పటన్మ్ దు
సొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ సెగొండార్ సిసూర్ మా
వెట వాతారె మాపు మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబితిత్ మాన్సోను ఇండొ మఙి
తతార్. మాన్సోను కుపదికాన్. మొదొహాన్  అసియేసుపబు సిసూడుః
ఆతికాన్.

పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 
17 మాపు యెరూసలేమ్ దు వాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙి

సరద్దాన్  మరాయ్దకితాత్ ర్ . 18మరస్నాండిఙ్ పవులుమావెటయాకోబు
డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు విజేరెబానెమహార్ . 19పవులు వరిఙ్
 మాడిఃసాత్ న్. వెనుక యూదురు ఆఇవరిలొఇ పవులు కితిత్ సువార
పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ విజు పూరి వెహాన్ . 20 వారు ఇకెక్ఙ్ 
వెహారె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులు వెట వారు ఈహ వెహార్ ,
“పవులునా, యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్
 మనార్  ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె. వారు విజేరె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
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రూలుఙ్ వందిఙ్ నండొపటుదలమనికార్. 21ఇబెబ్మనిన్యూదురు
విజేరె నీవందిఙ్ ఉండి బోగట్ వెహ మనార్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,
మోసెవెహికెఙ్ విజుడిఃసెత్ఙ్  ఇజినీనుయూదురుఆఇవరిలొఇబతిక్ని
యూదు రిఙ్ నెసిప్సిని ఇజి. వరి ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ సునతి కినిక ఆఏద్ 
ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. మరి,యూదురు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిమహి
పదతిఙ్ వజ నడిఃనిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. వినకవందిఙ్ 
బోగట్ వెహమహా ప్”, ఇహార్ . 22 “అహిఙమాటు ఇనిక కిదెఙ్ ? నీను
వాతివందిఙ్ విజేరె తప్ ఏండ వెనార్. 23 అందెఙె మాపు వెహిన్వజ
నీను కిఅ. ఇనిక ఇహిఙ మొకు నిల్ పిత్ మనిన్ నాల్ ఎర్ మొగావారు
 ఇబెబ్నె మనార్. 24 నీను వరిఙ్ వెట కూకిస్ ఒసి వారు మొకుబడిః
సొనిప్సెత్ఙ్ వరివెట దేవుణు గుడిఃదు సొన్అ. వారు పూజ సీజి బుర
బోడి కిదెఙ్మనిన్ కరుస్ నీనె సిఅ. అహిఙనీవందిఙ్ లోకుర్ వెహిమనిన్
బోగట్ నిజం ఆఏద్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. నీను మోసె సితిత్ రూలుఙ
లొఙిజి నడిఃజినాన్  ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. 25 అహిఙ యూదురు ఆఇ
నమిమ్తి వరిఙ్  మాపు ఇనిక తీర్ మానం కిజి రాసత్ మనాద్  ఇహిఙ,
బొమెమ్ఙ  పూజ కితిత్ వనాక్ఙ్ తినిక ఆఏద్ ఇజి, నల తినిక ఆఏద్ ఇజి,
మెడః పిడిఃకిస్ సపిత్ వనకాఙ్  తినిక ఆఏద్ ఇజి. రంకు బూలానికఆఏద్ 
ఇజి”. ఈహ సఙమ్ ది పెదెద్లుఙు పవులు వెహార్ .

26అందెఙె పవులు, మహస్ నాండిఙ్ అయనాల్ ఎరిఙ్ వెట కూకిస్
ఒతండెవరివెటసుబబ్రంఆతాన్. వారుసుబబ్రంఆజిమంజినికాలం
ఎసెఙ్  అందినాద్, వరి లొఇ విజేరివందిఙ్  ఎసెఙ్ పూజ కిదెఙ్, ఇకెక్ఙ్ 
 వెహిన్వందిఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదు యూదురు లొఇమొగావారు
మండెఙ్మనిన్బాడిడ్దు సొహాన్ .*

పవులు  యూదురు అసాత్ ర్ 
27 సుబబ్రం ఆజిమంజిని ఏడు రోసుక్ డగు ఆతాద్. అయావలె

ఆసియదాన్  వాతిమహి సెగొండార్ యూదురు, దేవుణు గుడిఃదు

* 21:26 21:26యాబాడిడ్దుమొగవారెమంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్
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యూద మొగవ రిఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానె మహి
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. 28 “ఇసాయేలు
లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మా లోకాఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్, మోసె సితిత్
రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్, యాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్ విజు బాడిడ్ఙ
సొనిస్ లోకాఙ్ విజేరిఙ్ నెస్ పిసినికాన్ వీండె. అకాక్దె ఆఏండ, వీండు
యూదురుఆఇవరిఙ్  దేవుణుగుడిఃదు కూకతతాండెదేవుణుదిఙ్ కేట
కితిత్ యాబాడిడ్ మయల్ కితాత్ న్ ”, ఇజి నండొ గగోలాతార్ . 29ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, పటన్మ్ దు పవులు వెట యూదురు ఆఇ ఎపెసుదికాన్
 తోపిమును ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముందాలెన్ వారు సుడ్ఃత మహార్ .
వనిన్ఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదు యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్
మనిన్ బాడిడ్ఃదు తతాన్ ఇజి వారు ఒడిఃబితార్ †. 30 పటన్మ్ దు
మహి లోకుర్ విజేరె కలిబిలి ఆతార్. విజుబాణిఙ్ లోకుర్ మందెఙ్ 
మందెఙ్ ఆజి ఉహ్ కిస్ వాతారె పవులుఙ్ అసాత్ రె దేవుణు గుడిఃదు
యూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్మనిన్బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనె
యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్దు సొని సేహెల్ ఙ్  కెహె
ఆతె. 31 పవులుఙ్ వారు సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహిఙ్  యెరూసలేం
పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్ మహి రోమ సయ్ నమ్ ది
పెరి అతికారిఙ్ కబు వాతాద్. 32 వెటనె అయ పెరి అతికారి
సయ్ నమ్ దివరిఙ్, సదాతిపతివరిఙ్ వెట ఒతండె కూడిఃతి మహి
లోకుర్ డగు ఉహ్ కిస్ వాతాన్. లోకుర్ అయపెరిఅతికారిఙ్, వనిన్వెట
వాతి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్  పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్.
33 అయ పెరి అతికారి డగు వాతండె పవులు  అసాత్ న్. ‘రుండి
గొలుసాక్ణిఙ్వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజిఆడసితాత్ న్ . వీండు ఎయెన్ ? ఇనిక
కి తాత్ న్ ఇజి వెన్ బాతాన్. 34వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి,
సెగొండార్  అహ ఇజి వెహిస్ డేలిస్ మ హిఙ్ గగోల్  లావాతిత్ఙ్ ని జం
ఇనికాదొ ఇజి నెస్ ఏండ ఆతండె ‘బారి గోడఃలొఇ వనిన్ఙ్ ఒతు’ ఇజి
ఆడ సితాత్ న్ . 35 పవులు పావు అనుస్ ముసుక్ వాతివలె లోకుర్ ఒదె
† 21:29 21:29యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు గుడిః డేవాదుసొండెఙ్ ఆఏద్ .బాన్ యూద
మొగకొడొఃరెసొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలు మనాద్ 



అపొసుత్ 21:36 lxxix అపొసుత్ 22:3

కోపమాజిలాగ్ దెఙ్  నెకెఙ్  కితిత్ఙ్ సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  పిండితారె
ఒతార్. 36ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ సప్ అ ఇజిలోకుర్ విజేరె డటం
గగోలాజి వెటసొహార్.
పవులులోకుర్ వెటవర్ గిజినాన్ 

37 మొదొహి పావు అనుస్దాన్ ఎకిస్ సొనిస్ ఆకరి పావు అనుస్
దాక వారు సొహార్ . సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  బారిగోడఃలొఇ ఒతెఙ్ 
 సుడ్ఃజి మహిఙ్ పవులు అయ పెరి అతికారి వెట, నీ వెట ఉండి
మాట వెహెఙ్  ఆనాదా ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె అయ అతికారి,
“గీకు బాస నీను నెసినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 38 “యాదినమ్ కాఙ్ 
 ముందాలెన్ అతికారిఙ ఎదువెహిస్ లోకాఙ్  సపిన్ నాలిగ్ వెయి లోకాఙ్ 
బిడిఃఙ్ బూమిదు వెట కూకిస్ ఒసి మహి అయ్ గుపు దేసెమ్ దికి నీను
ఆఇదా?”, ఇజి పవులుఙ్ వెన్ బాతాన్. 39 దనిన్ఙ్ పవులు, “నాను
కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  యూదవాండు. నానుఅయ
గొపప్ పటన్మ్ ది లోకు. లోకుర్ వెట వరిగ్దెఙ్ నఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి
బతిమాలితాన్.

40 పవులు సెలవ లొసిత్ఙ్ పెరి అతికారి సరి సితాత్ న్. అయావలె
పవులు పావు అనుస్ ముసుక్ నిహండె లోకాఙ్ అలెజి మండు ఇజి
కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారు అలెతి మహివలె పవులు యూదురి
బాసాదు ఈహ వెహాన్ .‡

22
1 “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె, నా లొఇ ఇని తపుప్బా సిలెల్ద్ ఇజి

మీరు నెసినివందిఙ్  నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వెండు”. 2 పవులు
వరి సొంత బాసాదు వరిగ్నిక వెహారె వారు జమ్ న అలెల్త మహార్ .
అయావలె పవులు ఈహ వెహాన్ . 3 “నాను కిలికియాదు మనిన్
తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ యూద వాండు. అహిఙయా పటన్మ్ దు గొపప్
పేరుపొందితిమేసట్ర్ గమాలియెలుబాన్ మోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్

‡ 21:40 21:40యూదవరి బాస ఏబి బాస. యూద పుజేరిఙు సద్ వితి మహి దేవుణు
మాటెఙ్ ఏబిబాసాదునె రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తిమాటఅరామియబాస



అపొసుత్ 22:4 lxxx అపొసుత్ 22:14

రూలుఙఎలాగలోబడ్ఃదెఙ్  ఇజినెగెండనెసాత్ నెపిరితా. మీరువిజిదెరె
నేండు ఎలాగ పటుదలదాన్ మనిన్దెరొ అయ వజనె నానుబా యా
రూలుఙ్ వందిఙ్ పటుదలదాన్ మహ. 4నాను యేసుపబు ముసుక్
నమిమ్తి వరిఙ్మొగగ్కొడొఃరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్  అసి తొహిస్ జెలిదు
ఇడ్ జిసానేండమాలెఙ్ కిత. 5దినిన్ వందిఙ్, విజేరెపుజేరిఙముసుక్
పెరి పుజేరి, పెదెద్లుఙు విజేరె నఙి సాసి ఆత మనార్. దమసుక్
పటన్మ్ దుమహిమాసొంతలోకురాతియూదురులొఇమహినమిమ్తిత్
వరిఙ్ బా అసి తొహిస్ మాలెఙ్ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు తతెఙ్ ఇజి
పుజేరిఙ బాణిఙ్  ఉతముక్ లొసత్ ఒతానె దమసుక్ పటన్మ్ దు మహి
యూదురుబాన్  సొహ.

6నానుపయ్ నం కిజిదమసుక్పటన్ండగుసొనిస్మహిఙ్,మదెనం
వేడఃదు, ఆగాసమ్ దాన్  వెటనె గొపప్ జాయ్  నాసుటులం డెఃయ్ తాద్.
7 అయావలె నాను బూమి ముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు, నీను
ఎందానిఙ్ నఙి మాలెఙ్ కిజిని’, ఇజి నావెట ఉండి జాటు వాతిక
వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’ ఇజి నాను వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ వాండు
‘నీనుమాలెఙ్ కిజిని నజరేతుదికాన్  ఆతియేసునెనాను’, ఇజినావెట
వెహాన్ . 9 నావెట సొనిస్ మహికార్ అయ జాయ్ సుడ్ఃతార్ గాని
నావెట వరిగ్తిమహివనిన్ జాటు నెస్ ఏతార్.

10 అయావలె నాను, ‘పబు నాను ఇనిక కిదెఙ్’  ఇజి వెన్ బాతిఙ్,
‘నీను నిఙ్ జి దమసుక్ పటన్ం సొన్ అ. అబెబ్ నీను ఇని పణి కిదెఙ్ 
ఇజి నీ వందిఙ్  నాను ఏర్ పాటు కితిత్కెఙ్ విజు నిఙి ఒరెన్ వెహన్నాన్ లె’
ఇజినావెట పబు వెహాన్ . 11అయసుడ్ఃదెఙ్ అట్ఇ ననిన్ పెరిజాయ్ 
మహిఙ్  నాను కణుకు తోర్ దెఙ్  అట్ ఎండాత. నావెట మహికార్ నా
కికు అసి నడిఃపిసి దమసుక్ పటన్మ్ దు కూక తతార్.

12అయావలెమోసెసితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి,బకిమనిన్కాన్ అననియ
ఇనికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహాన్ . అబెబ్ మహి యూదురు విజేరె యా
అననియ,ఒరెన్పలుక్బడిఃమనిన్కాన్  ఇజివెహిస్మహార్ .వాండునా
డగువాతాన్. 13డగువాతండెనాడ గునిహండె, ‘సవులునా,బేస్ అ’,
ఇజివెహిఙ్  వెటనెనాను బేసాత్ నె వనిన్ఙ్  సుడ్ఃత. 14అయావలెఅయ
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అననియవెహాన్ , ‘మాఅనిగొగొరిదేవుణునిఙిఏర్ పాటుకితమనాన్.
దేవుణు నిఙి ఇని పణి వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ండొ అకక్ నీను నెసెత్ఙ్.
అందెఙె నీను సుడ్ఃతిమహి, వెహిమహి నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ 
నిఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 15 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నీను సుడ్ఃతికెఙ్, నీను
వెహికెఙ్, విజు లోకాఙ్  సొనిస్ వెహెఙ్,  వనిన్వందిఙ్  ఉండి సాసివజ
నీను మంజిని. 16 ఏలు ఎందనిఙ్ ఆలసయ్మాజిని? నిఙ్ జి బాపిత్సం
లాగె ఆఅ. యేసు పేరు అసి, పారద్నం కిజి నీ పాపమ్ కాణ్ నొరె
ఆఅ’, ఇజివెహాన్ . 17నానుయెరూసలేమ్ దుమర్ జివాతానెదేవుణు
గుడిఃదు పారద్నం కిజి మహ. పారద్నం కిజి మహిఙ్ ఎదునె ఉండి
దరస్నం సుడ్ఃత. 18అయ దరస్నమ్ దు నావెట, ‘నీను యెరూసలేం
డిఃసి గజిబిజిసొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనావందిఙ్  నీను వెహిన్ సాసి
వీరు ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19 పబు అయ మాట వెహిఙ్  నాను, ‘నాను యూదురి మీటిఙ్ 
 ఇలాక్ఙ్ వరససొనిస్మీముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ డెఃయ్ జి జెలిదు
ఇటాత్ ఇజి వారు విజేరె బాగ నెసినార్. 20అకాక్దె ఆఏండ, నీవందిఙ్ 
సాసి వెహి సెత్పానుఙ్  సపిత్వలె, నానుబా అకక్ ఒపుకొటానె వనిన్ఙ్ 
సపిత్వరి సాల్ వెఙ్ కాప్ కిజి మహగదె’, ఇజి పబు వెట వెహ. 21గాని
పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం మనిన్ దేసమ్ దు బతిక్ని యూదురు
ఆఇవరిబాన్ నాను నిఙిపోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.

పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 
22 యా మాటదాక లోకుర్ పవులు  వెంజి మహార్ . గాని యాక

వెహిఙ్, “నినిన్ వనిన్ఙ్  ఇడామ్ట్ . వినిన్ఙ్  సపు. వీండు బతిక్దెఙ్ 
 ఆఏద్ ”,  ఇజివారు విజేరె డటం గగోలాతాత్ ర్. 23ఈహెవారు గగోలాజి
వరి సాల్ వెఙ్ కిసి విసీర్ తారె దూలిల్ అసి ఎగిసాత్ ర్. 24 అయావలె
‘పవులుఙ్ బారిగోడఃలొఇతగ్ అ’ ఇజిరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారి
ఆడ సితాత్ న్ . లోకు పవులు ముసుక్ ఎందానిఙ్  ఈహ కోపం ఆతారె
గగోల్ ఆతార్ ఇజి నెసిన్ వందిఙ్  పవులుఙ్  కొరడ్దాన్  డెఃయ్ దెఙ్ అయ
అతికారి ఆడ సితాత్ న్ . 25 గాని పవులు  డెఃయెద్ ఙ్ తొహిఙ్ పవులు
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వనిన్డగుమహిసదాతిపతివెటఈహ వెన్ బాతాన్, “రోమదిఙ్అకుక్
మనిన్కాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీర్ పు సిఏండనె కొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ 
రోమ రూలుఙ్ వజమిఙిఅతికారంమనాదా?”. 26అయసతాతిపతి
యాక వెహాండె రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  సొహాండె ఈహ
వెహాన్ . “నీను ఇనిక కిదెఙ్  సుడ్ఃజిని? వీండు రోమదిఙ్ అకుక్
మనిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . 27 అయావలె అయ పెరి అతికారి
పవులుబాన్ వాతండె, “నీను రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్కిదెనా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, పవులు ఇహాన్ . 28దనిన్ఙ్ అయపెరి అతికారి,
“లావు డబుబ్ సితాత్ నె యా రోమది అకుక్ నాను పొందిత”, ఇహిఙ్
పవులు, “నాను ఇహిఙ పుటిత్వలెహానె రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్”
ఇహాన్ . 29అందెఙెపవులువెటడటిసివెహెఙ్  వాతికార్  వెటనెవనిన్ఙ్
 డిఃసత్ సితార్. రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్ వనిన్ఙ్  గొలుసాక్ణిఙ్  తొహ్ పిసత్
మహ ఇజి నెసి అయరోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి తియెలాతాన్.
పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 

30 మహస్ నాండిఙ్, పవులు ముసుక్ యూదురు ఇని నేరం
మొపాన్రొ ఇజి నెసెత్ఙ్ అయరోమ పెరి అతికారి ఆస ఆతాన్. అందెఙె
పవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరి పుజేరిఙ్ ని సంహది సఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె
‘మీటిఙ్ కినాట్ ’ ఇజి  ఆడ సితాత్ న్ . వారు కూడ్ఃజి వాతివలె పవులుఙ్ 
వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.

23
1 పవులు సంహది సఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ ,

“తంబెరిఙాండె, గడిఃసిత్ సొహి దినమ్ కు విజు నాను దేవుణు ఎదు
నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”. 2అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
పెరి పుజేరి ఆతి అననియ పవులు డగు నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్
వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “నీను
తెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః* ననిన్కి. దేవుణు నిఙి డెఃయ్ నానెల్. మోసె
సితిత్ రూలుఙ్ తగితివజ నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గాని

* 23:3 23:3 పవులు కోపమాజివెహిమాటెఙ్ 
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మోసె సితిత్ రూలుదిఙ్ తగ్ ఏండ నఙి డెఃయెద్ ఙ్ ఆడ  సీజినిదా?”,
ఇహాన్ . 4 పవులుడగు నిహికార్, “నీను దేవుణు పెరి పుజేరిదిఙ్ 
దుసలాడిఃజినిదా?”, ఇహార్ . 5 దనిన్ఙ్ పవులు, “తంబెరిఙాండె,
వాండు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఇజి నాను నెస్ ఏత.
మీ లోకాఙ్ ఏలుబడిః కినివరిఙ్ దుసలాడిఃజినిక ఆఏద్  ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్  గదె”, ఇహాన్ . 6 యూద పెదెద్ల్ ఙ
పెరి సఙమ్ లొఇ సెగొండార్  పరిసయ్ రు, సెగొండార్ సదుకయ్ రు
ఇజి పవులు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె వెనుక పవులు డటం వెహాన్ ,
“తంబెరిఙాండె, నానుబా పరిసయ్ వాండునె, పరిసయ్ వనిన్ఙ్ 
పుటిత్కాన్. దేవుణు సాతివరిఙ్  నికాన్న్ ఇజి నాను నమిమ్జిన.
అకక్ నాను ఎదు సుడ్ఃజి మంజిన. దనిన్వందిఙ్  నాముసుక్ తపుప్
మొపిస్ తీర్ పు కిజినార్”. 7 పవులు యాక వెహివలె పరిసయురుఙ
సదుకయ్ రుఙ నడిఃమి గొడఃబ పుటాత్ ద్. గొడఃబ పుటాత్ దె వారు రుండి
జటుఙ్ ఆతార్. 8 (ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సాతికార్ మర్ జి బతిక్ఎర్,
దూతార్  సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్.
పరిసయ్ రు ఇహిఙఅకెక్ఙ్ విజుమనెన్ ఇజి వెహిస్నార్).

9అయావలెఅబెబ్ గొపప్ గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇ సెగొండార్
దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్  నిఙితాత్ రె, “మాపు
సుడ్ఃతిఙ్, యా లోకు ముసుక్ ఇని తపుప్బా తోర్ ఎద్. ఒరెన్ 
దూత గాని ఉండి తోరెద్ఙ్ అట్ఇకాద్ గాని వనిన్వెట వరిగ్తాద్ సు, ఇజి
గొడఃబెఙ్ ఆతార్. 10 వరి లొఇ గొడఃబ లావాతిత్ఙ్ వారు పవులు
కిసన్ విసీరాన్రెల్సు ఇజి తియెలాతాండె అయ రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి
అతికారిసయ్ నమ్ దివరిఙ్  పోకాండెపవులుఙ్ వరినడిఃమిహన్ లాగిజ్
బారిగోడః లొఇ తతెత్ఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . 11ఆపొదొయ్ పబు పవులు  తోరె
ఆతండె, “దయ్ రంముసుక్మన్ అ. నీనుయెరూసలేమ్ దునావందిఙ్ 
 ఎలాగ  సాసి వెహిదొ అయావజనె రోమ పటన్మ్ దుబా సాసి వెహ్ అ”,
ఇజి వెహాన్ .

పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 
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12మరస్నాండిఙ్  పెందలసెగొండార్  యూదురు కూడిఃతారె, ‘మాటు
పవులు  సప్ఏండ ఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ’  ఇజి ఒటుట్ కితారె పవులు
 సపెత్ఙ్  ఇజి పూరి తెగిసాత్ ర్. 13 పవులుఙ్ సపెత్ఙ్ ఆలోసనం కితిత్కార్ 
 నల్ పయ్ ముసుక్ మొగావారు  మహార్ . 14వారు పెరి పుజేరిఙబాన్ 
పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె వెహార్ , “మాపు పవులుఙ్ సప్ఏండ ఇనికబా
తిన్ఏప్ ఉణ్ ఎప్, ఇజి గటిఙ ఒటుట్ కిత మహప్. 15అందెఙె మీరు,
సంహది సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడ్ఃజి రోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి
వనిన్ఙ్ కబు పోక్ అ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, పవులు మరి మాబాన్
 రపిన్ ఇండు. వనిన్వెట మరి వరిగ్జి వనిన్ వందిఙ్ మాపువిజు నెసెత్ఙ్ 
ఇజి నాటిసాన్ట్. వాండు ఇబెబ్ అందిఏండనె మాపు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్
తయారాజి మనాప్”. 16 గాని పవులుఙ్ బణిజ ఆతికాన్ యాక
నెసాత్ ండె సెలవ్ లొసాత్ ండె బారిగోడః లొఇ సొనిస్ పవులుఙ్ వెహాన్ .
17అయావలెపవులుసదాతిపతిర్ లొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యా
దఙ్ డెఃఙ్  రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  ఒఅ. పెరి అతికారి
వెట వినిన్ఙ్ ఉండిమాట వెహెఙ్ మనాద్” ఇహాన్ . 18 వెహిఙ్ అయ
సతాతిపతి అయ దఙ్ డెఃఙ్  పెరి అతికారిబాన్  ఒతాన్. ఒతండె,
“జెలిదు మనిన్ పవులు నఙి కూకాండెయా దఙ్ డెఃఙ్  మీబాన్ ఒతెఙ్ 
ఇజి  వెహాన్ .యాదఙ్ డః  మీవెట ఇనికాదొ వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

19 అయ పెరి అతికారి అయ దఙ్ డెఃఙ్  కీదు అసాత్ ండె ఉండి
పడఃకాద్  ఒతాన్. “నావెటవెహెఙ్ ఇనిమాటమనాద్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్
వెన్ బాతాన్. 20వెన్ బాతిఙ్  అయాదఙ్ డాఃయెన్, “విగెహిఙ్  పవులుఙ్ 
సంహది సఙం నడిఃమి తసి వనిన్ వందిఙ్ మరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసి
వనిన్వెటమరివరిగ్దెఙ్ నీబాన్ సెలవలొసెత్ఙ్ ఇజియూదురు ఒపుకొట
మనార్. 21గాని నీను వరిఙ్ సరి సీమ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నలపయ్
 మణిసిరిఙ్  ముసుక్ మొగావారు, పవులు  సప్ఏండ మాటు ఉండెఙ్ 
తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒటుట్ కితారె వనిన్ వందిఙ్  సరిదు సుడ్ఃజినార్.
వారు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్  తయారాతమనార్. మీమాటదిఙ్ కాప్ కిజినార్”
ఇహాన్ .

22యాకవెహాండెఅయపెరిఅతికారి, “నీను నఙియాకవెహిఇజి
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ఎయెఙ్ బావెహమ్”,ఇజిగటిఙ  వెహాండెఅయదఙ డాఃయెనుఙ్  పోకాన్.
23వెనుక అయపెరి అతికారి సదాతిపతిర్లొఇ రిఎరిఙ్ కూకాండె,

“యాపొదొయ్  తొమిమ్ది గంటెఙ కయ్ సరియ దాక సొండెఙ్  తయార్
 ఆదు. రుండి వందెఙ్  సయన్మ్ దికార్, డబయ్ మణిసిర్  గురమ్ దాన్ 
 సొని సయ్ నమ్ దికార్, రుండి వందెఙ్  బలెల్మ్ కు అసిత్కార్  సొండెఙ్ 
వలె. 24 పవులుఙ్ ఎకిసి ఒతెఙ్  గురమ్ కు సీదు. వనిన్ఙ్  గవరన్రు
ఆతి పేలికుస్బాన్ ఇని పమాదం రెఏండ ఒతెఙ్”, ఇజి వెహాన్ .
25 అయ పెరి అతికారి ఈహె ఉండి ఉతం రాసాత్ న్, 26 “కల్వుదియ
లూసియఆతినాను గొపప్ పేరుమనిన్ పేలికుస్ గవరన్రిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న . 27 వినిన్ఙ్ యూదురు అసాత్ రె సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్  నాను నా
సయ్ నమ్ దివరివెటవాతానెవినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవీండు
రోమదిఙ్అకుక్మనిన్కాన్  ఇజినాను నెసత్. 28వినిముసుక్యూదురు
ఎందనిఙ్  నేరం మొపిస్నార్ ఇజి నెసెత్ఙ్  నాను వినిన్ఙ్ యూదురి
సంహది సఙమి నడిఃమి ఒత. 29 ఒతిఙ్, యూదురి రూలుఙలొఇ
మనిన్ ఇనికెఙొ వందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్ నేరం మొపాత్ ర్ గాని, సపెత్ఙ్ నొ,
జెలిదు పోకెఙ్ నొ  తగితి తపుఙ్ తోర్ ఉతె. 30 వినిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ ఇజి
యూదురు కుట కిజినార్ ఇజి నాను నెసాత్ నె  వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్
 పోకిస్న. విని ముసుక్ నేరంమొపిత్కార్ బా నీబాన్ వాజి వనిన్ ముసుక్
మనిన్ నేరమ్ కు విజు వెహెఙ్ నాను వరిఙ్  ఆడ  సితత్”.

31 అయ రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆడ  సితిత్లెకెండ్
 సయ్ నమ్ దికార్ పవులు  ఆ పొదొయ్ నె అంతిపతి ఇని పటన్మ్ దాక
కూక ఒతార్. 32 మహస్ నాండిఙ్ వారు పవులు  గురమ్ కు అసిత్
సయ్ నమ్ ది - వరివెట పోకారె మహికార్ మర్ జి వాతార్. 33వారు
కయ్ సరియదు అందితిఙ్  అతికారి పోకి ఉతం గవరన్రిఙ్ సితార్.
పవులుఙ్ బా గవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. 34-35 గవరన్రు అయ
ఉతం సద్ వితాండె పవులు వెట, “నీను ఎమేణి పాంతమ్ దికి”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”, ఇజి వెహిఙ్, “నీ ముసుక్ నేరం
మొపిత్కార్ వానివలెనీసఙతిసూణఇజివెహాన్ . పవులు  హేరోదురాజు
పెరిఇండొ ఇడ్ జికాప్ కిజిమండెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ .
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24
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్ పవులు నిలిస్నాన్ 

1అయ్ దు రోసుక్ సొహిఙ్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరి ఆతి
అననియ, వనిన్వెట సెగొండార్ యూద పెదెద్లుఙు, తెరుల ఇని ఒరెన్ 
తగుగ్ వరిగ్నికాన్,డిఃగుమనిన్ కయ్ సరియాదువాతార్. వాతారెపేలికుస్
గవరన్రుబాన్, పవులు వందిఙ్మొపిత్ నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3పవులుఙ్ 
కూకిప్సి కోరుట్ దు నిల్ పాత్ న్. అయావలె తెరుల ఇని తగుగ్ వరిగ్నికాన్ 
పవులు వందిఙ్  ఈహె నేరంమొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “పెరి పేరు మనిన్
గవరన్రు ఆతి పేలికుస్, నీను నండొ కాలం ఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపు
సమదానమ్ దాన్ మంజి - నాప్. మాజాతివందిఙ్ మీరు బాగ కితిత్ఙ్ 
 మఙి నెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ విజు మనెన్. మాపు
విజెపె మీరు కితిత్ యా నెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి వందనమ్ కు
వెహిస్నాప్. 4గానినాను నీ పణిదిఙ్  అడుడ్ కిఏండ, మాపుఎందానిఙ్ 
 మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతి వందిఙ్ వరిగ్న. దయ కిజి వెన్అ.

5యాపవులుగొపప్గొడఃబకినికాన్. లోకంవిజుయూదురినడిఃమి
గొడఃబెఙ్  రేపిన్కాన్. వీండు నజరేతుది జటుదిఙ్  నెయిక్. యాక విజు
మాపునెసినాప్. 6-7విండుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్
మయల్  కిదెఙ్ బా సుడ్ఃతాన్. అందెఙె మాపు వినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గాని
రోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిలూసియవాతండెమాబాణిఙ్ వినిన్ఙ్
లాగితాన్. 8 నీను వినిన్ఙ్ వెన్ బాఅ. మాపు వినిన్వందిఙ్  వెహిన్కెఙ్
విజు నిజమెఇజి నిఙి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్”.

9 తెరుల వెహి మాటెఙ్ విజు నిజం ఇజి బానె వాతిమహి
యూదురుబా ఒపుప్కొటార్.

10 పవులు వరిగ్దెఙ్ గవరన్రు సయ్ న కితిత్ఙ్ పవులు వరిగ్దెఙ్ 
 మొదొల్ సాత్ న్, “గవరన్ర్ ఆతి పేలికుస్, నీను నండొ పంటెఙ్ యా
యూదురి లోకాఙ్  నెగెండ ఏలుబడిః కిజిమహి. అందెఙె నాను
దయ్ రమ్ దాన్  వెహిస్న. 11నానుయెరూసలేమ్ దు దేవుణు గుడిఃదు
పారద్నం కిదెఙ్ సొహిఙ్ ఏలు పనెండు రోసుక్నె ఆతె ఇజి విరిఙ్ 
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వెన్ బాతిఙ నీను నెసిన్. 12 దేవుణు గుడిః లొఇబా, యూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొబా, పటన్మ్ దుబా నాను ఎయెన్ వెటబా లోకురిఙ్ నెకి పొకిక,
జటు కిజి రేపిన్క,ఇనికబాయూదురు సుడ్ఃఏతార్. 13ఏలునావందిఙ్ 
వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14 గాని
నాను ఉండి నిజం మాట వెహన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ. నిజం
ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని బోదవజ నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి
దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ విజు, పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజు
నాను నమిమ్జిమాఅనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం
కిజిన. 15వీరు నమిమ్నివజ నెగిగ్కార్, సెఇకార్ విజేరె సాతి వరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ నార్  ఇజి నానుబా దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిన. 16 అందెఙె నాను, దేవుణు ఎదు గాని, లోకుర్ ఎదు గాని
నా గ రబ్ం గదిస్ఏండ మండెఙ్ సుడ్ఃజిన. 17 సెగం పంటెఙ్ సొహి
వెనుక ఏలు నాను నాసొంతజాతిఙ్సాయం కిదెఙ్, దేవుణు గుడిఃదు
పూజకిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దువాత. 18-19దినిన్ వందిఙ్ నానుదేవుణు
గుడిఃదు సొహిమహిఙ్, సుబబ్రం ఆతి వెనుకానెయూదురు నఙిబాన్ 
సుడ్ఃతార్. అయావలె నావెట మంద లోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇని
గొడఃబ జరిగ్ఏతాద్. గాని నాను బాన్ మహివలె ఆసియ దేసెమ్ దాన్ 
వాతిమహి సెగొండార్  యూదురు, బాన్ మహారె నా ముసుక్ గొడఃబ
ఆతార్. నా ముసుక్ వరిఙ్ ఇని నేరం మహిఙ వారె వాజి నీ వెట
వరిగ్దెఙ్. 20సిలిఙనాను సంహదిసఙమ్ దు వరిగ్జిమహిఙ్ ఇనితపుప్
వరిగ్త ఇజి వీరు వెహిర్. 21గానిఉండిమాటనాను వెహ. అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ, సాతి లోకుర్ మర్ జి బతిక్నార్  ఇజి నమిమ్నివందిఙ్  మీరు
నేండు నఙి తీర్ పు కిజినిదెర్  ఇజినానుబానె డటం వెహమహ”.

22 పవులు వెహి బోదవందిఙ్ గవరన్రాతి పేలికుస్ నెగెండ నెసత్
మహాన్ . అందెఙె వాండు, “రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆతి
లూసియవానివలెతీర్ మానం కిన”, ఇజి వెహండెఅయసదుమీటిఙ్ 
ముగిసాత్ న్. 23 వెనుక పవులు  జేలిదు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  కాపు ఇడ్ దెఙ్ 
 సదాతిపతిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ . వనిన్ లోకుర్ వాజి వనిన్ఙ్  సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ 
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సాయం కిదెఙ్ అడుడ్ కిమాట్ ఇజి ఆడ  సితాత్ ండె వనిన్ఙ్  కండెక్ సరి
సితాత్ న్ . 24సెగం రోసుక్ సొహిఙ్ పేలికుస్ వనిన్ ఆలిస్ ఆతి దుసిలవెట
వాతాన్. అదియూదురిఅయ్ లికొడొః. పేలికుస్పవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్.
యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకంవందిఙ్ పవులు వెహికెఙ్  వెంజి
మహాన్ . 25 గాని పవులు సరియాతి పణి కిని వందిఙ్, మనుస్దిఙ్ 
అణసెఆజి ఇడిన్వందిఙ్,  దేవుణు,లోకుర్ ముసుక్ కిని తీర్ పువందిఙ్ 
గటిఙ వరిగ్తిఙ్  పేలికుస్ తియెలాతాండె, “ఆనె, ఏలు సొన్ అ. మరి
ఒరుస్ టయంమహివలె కూక్ పిసన్”, ఇజి వెహండెపోకాన్. 26పవులు
నఙిడబుబ్ సీనానుస్ ఇజిబాపేలికుస్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్. అందెఙెపవులు
 మాటమాటదిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వనిన్వెట వరిగ్తాన్.

27రుండి పంటెఙ్ సొహిఙ్, పేలికుస్ వెనుకపోరిక్యు పెసుత్ ఇనికాన్ 
గవరన్రుఆతాన్. పేలికుస్యూదురిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్  పవులుఙ్  జెలిదునె
ఇటాత్ న్.

25
పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1 పోరిక్యు పెసుత్ అయ పాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రు ఆజి మూండి
రోసుక్ సొహిఙ్ వాండు కయ్ సరియాదాన్ ఎకిస్ యెరూసలేమ్ దు
సొహాన్ . 2బానె పెరి పుజేరిఙు యూదురి పెదెద్లుఙు పవులు ముసుక్
మహి తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్  వెహార్ . 3 “దయ కిజి పవులు
 యెరూసలేమ్ దు పోక్ అ”, ఇజి వారు గవరన్రుబాన్ నండొ సుటుక్
బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పవులుఙ్ సరుద్ సపాన్ప్  ఇజి వారు
కుట కిజి మహార్ . 4గాని గవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదు కాప్ 
ఇటాత్ మనాద్. నాను వెటనె బానె సొనిస్న. 5అందెఙె మీలొఇ మనిన్
పెరిలోకుర్  నావెట బానె సొండెఙ్. పవులు ముసుక్ ఇని తపుప్బా
మహిఙవీరు కోరుట్ దు నేరమ్ కు తోరిసెత్ఙ్ ఆనాద్” ఇహాన్ .

6 గవరన్రు వరివెట ఎనిమిదినొ పది రోసుక్నొ మహి వెనుక, డిఃగు
కయ్ సరియాదు సొహాన్ . మహస్ నాండిఙ్ కోరుట్ దు సొహాండె తీర్ పు
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కిదెఙ్ ఇజి, తీర్ పు కినిబాన్ బసాత్ న్. ‘పవులు  కోరుట్ దు తగాట్’ ఇజి
ఆడ సితాత్ న్ . 7 పవులు వాతిఙ్ యెరూసలేమ్ దాన్ డిఃగు వాతి
యూదురువనిన్సుటులంనిహరెవనిన్ముసుక్నండొరకమ్ దిబల్ మి
ఆతి తపుప్ఙ్  మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు
అట్ ఎతార్.

8 పవులు, “నాను యూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్ గాని,
యెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు - గుడిఃవందిఙ్గాని,రోమదేసెమ్ దిఙ్
ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్ గాని ఇని తపుప్బా కిఏత”, ఇజి వనిన్
వందిఙ్  వాండె వెహాన్ .

9 నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి యూదురు ఒడిఃబిదెఙ్ ఇజి గవరన్రు
సుడ్ఃతాన్. అందెఙె వాండు పవులు వెట వెన్ బాతాన్,
“యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె నీ వందిఙ్  వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజమ్ నొ
అబదద్మ్ నొ ఇజినాను తీర్ పు కిదెఙ్ నీను ఒపుప్కొడ్ఃజినిదా?”.

10దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమ రాజు ఆతి కయ్ సరుది కోరుట్ దు నిలిస్న.
యా కోరుట్ దునె నఙి తీర్ పు కిదెఙ్. యూదురిఙ్ ఇని తపుప్బా నాను
కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ నెసిన్గదె. 11 నాను ఇని రూలుదిఙ్ బా
తపిత్ఙ, సావుదిఙ్  తగితి పణి కిత ఇహిఙ, సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్  నాను
సుడ్ఃఏ. గాని నా ముసుక్ వీరు వెహిన్కెఙ్  నిజం ఆఉ ఇహిఙ నఙి
వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్  ఎయెరిఙ్ బాఅకుక్సిలెల్ద్ .నానురోమపెరిరాజుఆతి
కయ్ సరుబాన్ సొండెఙ్  ఆజిన”, ఇహాన్ .

12 అయావలె గవరన్రు వనిన్వెటమహి లోకుర్ వెట వరిగ్తాండె
పవులుఙ్, “నీను కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ వెహెఙ్ ఇజి వెహి. అందెఙె
కయ్ సరుబానెసొన్అ”, ఇహాన్ .
పెసుత్ అగిపరాజువెటపవులువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

13 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక రాజు ఆతి అగిప *వనిన్ తఙిసి
ఆతి బెరీన్కయువెట కొతత్ గవరన్రు ఆతిపోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ మాడిఃసెత్ఙ్ 
 కయ్ సరియాదు వాతార్ 14 వారు పెసుత్ వెట నండొ రోసుక్ మహార్ .

* 25:13 25:13యూదయదేసెమ్ దిఙ్ ఎకుక్ మనిన్ పాంతమ్ కాఙ్ వీండు రాజు
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మహిఙ్ పెసుత్ పవులు వందిఙ్ రాజు వెట వరిగ్తాన్, “గవరన్రు ఆతి
పేలికుస్ పవులు ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇడిఃసాత్ న్. 15 నాను
యెరూసలేమ్ దు సొహివలె, యూదురి పెరి పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు విని
ముసుక్ నేరమ్ కుమొపాత్ రె  సికస్సిఅ ఇహార్ . 16దనిన్ఙ్  నాను వరివెట
వెహ, ‘రోమ అలవాటు ఇహిఙ, నిందెఙ్  మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్
తపుప్ మొపాన్రొ, వాండు వాజి వరి నడిఃమి వనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
 అవకాసం సిఏండ ముందాలెన్ తీర్ పు కిదెఙ్ ఆఎద్ ’ ఇజి. 17అందెఙె
వారు నావెట ఇబెబ్ వాతివలె నాను ఆల్ సెం ఆఏండ మరస్నాండిఙ్ నె
సదు కూడ్ఃపాత్ నె పవులు  నాముందాల తపిసత్. 18నేరమ్ కు  మోపిత్కార్
 నిహివలె నాను ఒడిఃబితిత్లెకెండ్ వారు నేరమ్ కు లొఇ ఉండి నేరంబా
వనిన్ముసుక్మొప్ ఏతార్. 19ఇహిఙ,వరిమతంవందిఙ్,సాతిసొహి
యేసు ఇని ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట గొడఃబ ఆతికాదె తోరితాద్.
పవులు ఇహిఙ యేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్. 20 యా
సఙతివందిఙ్ మరి ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి నెస్ ఏండాతానె నాను పవులు
వెట, ‘నీను యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె దినిన్ వందిఙ్  తీర్ పు తీరిసె
ఆదెఙ్ మనుస్ ఆజినిదా?’, ఇజి వెన్ బాత. 21 గాని పవులు, ‘రోమ
రాజు ఆతి కయ్ సరు నఙి తీర్ పు కిదెఙ్’  ఇజి వెహిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ 
కయ్ సరుబాన్  పోకేన్ండ ఇబెబ్ జెలిదునె ఇడ్ దెఙ్  ఆడ  సితత్”. 22అగిప
రాజుపెసుత్ వెట, “అయపవులు వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన”
ఇహిఙ్, “విగెహిఙ్  నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .

పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్
23 మహస్ నాండిఙ్ అగిప రాజుని, వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరిన్కయ

రాజు వరిగ్ని అతికారం ఇండొ వాతార్. వారు ఎసొ గొపప్ పెరికార్ ఇజి
తోరిసి కరుస్ ఆతిరాజురిసొకెక్ఙ్ఇట్ కిజి,బఙారం,వెండిఇడిక్జిరోమ
సయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిలోకుర్ వెట,పటన్మ్ దిముకెలమతివరివెట
వాతార్. వాతారె పవులుఙ్ తగ్ అ ఇజి పెసుత్ ఆడ  సితిత్ఙ్ జమానుఙ్ 
సొహరె  పవులుఙ్ వరి నడిఃమి తతార్. 24 అయావలె పెసుత్ వెహాన్ ,
“అగిపరాజు,మాబాన్ కూడ్ఃజివాతిమహివిజులోకాండె,మీరుయా
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పవులు  సుడ్ఃజినిదెర్. యెరూసలేమ్ దు మరి ఇబెబ్బా యూదురు
విజేరె వీండు బత్ కినిక ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రె నావెట పిరాడ్ కితాత్ ర్ .
25గానిసావుదిఙ్  తగితిక ఇనికబా వీండు కిఎతాన్ ఇజినాను నెసాత్ నె
రోమరాజుబాన్ సొండెఙ్  వీండు వెహిఙ్  రోమరాజుబాన్ సొనిస్ తీర్ పు
ఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26 గాని నాను రోమ రాజుఙ్ 
 వినిన్వందిఙ్ ఇనిక రాసిత్ పోకెఙ్ ఇజి తోర్ ఏత. తీర్ పు కిదెఙ్ తగితిక
ఇనికబా విని ముసుక్ సిలెల్ద్ . అందెఙె మీరు విజెరి నడిఃమిని,
అగిప రాజు, నీ నడిఃమిబా వినిన్ఙ్  తతత్ మనన్. మాపు వినిన్వెట
వరిగ్తివెనుక ఇనికబా రాసెత్ఙ్  నెసాన్సు. 27తొహిస్ అసి తీర్ పు కిదెఙ్
పోకివనిన్ముసుక్ ఇని నింద మోపత్ మనాద్ ఇజి వెహ్ ఏండ వనిన్ఙ్ 
కయ్ సరుబాన్ పోకెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను నెసాన్”.

26
1అగిప రాజు పవులుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలు నీ వందిఙ్  వరిగ్దెఙ్  నాను

సరి సీజిన”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె పవులు కియు సాపాత్ ండె
వనిన్ వందిఙ్ వాండె ముదాయి ఇజి మొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిప రాజు,
యూదురునాముసుక్మొపిత్ నేరమ్ కు నిజంఆఏద్  ఇజినావందిఙ్ నీ
ఎదు వరిగ్దెఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి
అలవాటుఙ్ విజు వరి గొడఃబెఙ్ విజు నీను బాగ నెసినికి. అందెఙె
దయ కిజినామాటఓరిసి వెండు.

4 ఇజిరివలెహాన్ అసి నాను ఎలాగ  మహ ఇజి, నా సొంత లోకుర్
 నడిఃమి, నా సొంత దేసమ్ దు, యెరూసలేమ్ దుబా, ఎలాగ  బతిక్జి
మహ ఇజి, యూదురు విజేరె బాగ నెసినార్. 5 మా మతమ్ దు
పరిసయ్ రి జటుదికార్ ఉండి రూలుబా తప్ ఏండ నీతి నిజాతిదాన్
నడిఃనార్. వరి లొఇ ఒరెన్ వజ నాను బతిక్జి మహ ఇజి వారు
నావందిఙ్ సాసి వెహెఙ్  ఇహిఙ, సాసి వెహెఙ్  అట్ నార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారు మొదొహన్ అసి నఙి నెసినార్. 6 ఏలు ఇహిఙ,
దేవుణు మా అనిగొగొర్ వెట, సీనా ఇజి కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్  ఎదుసుడ్ఃజి
మహిదనిన్వందిఙ్ నఙి తీర్ పు కిజినార్. 7మా పనెన్ండు తెగగ్దికార్
 యాఒటుట్ వందిఙె ఎదు సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్  రెయుపొగల్ డిఃస్ ఏండ
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పారద్నం కిజి మంజినార్. ఓ రాజు, నానుబా ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదనిన్వందిఙె యూదురు నా ముసుక్ నేరం మొపిస్నార్.
8సాతివరిఙ్  దేవుణునికాన్న్  ఇజినమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ ఇజిమీరు
ఎందనిఙ్ వెహిస్నిదెర్ ?

9నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమని విజు దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్
 నాను అటిన్ పణి విజు కిదెఙ్ వలె ఇజి నానుబా ముందాల ఒడిఃబిజి
మహ. 10అయావజనెనానుయెరూసలేమ్ దు కిత. పెరిపుజేరిఙ్ నఙి
అతికారం సితిత్ఙ్  నాను దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి నండొండారిఙ్ జెలిదు
ఇటాత్ . అకాక్దె ఆఏండ, వరిఙ్ సపెత్ఙ్ తీర్ మానం ఆతిఙ్ ‘నాను బా
ఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొ సుటుక్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్
నమిమ్తివరిఙ్  గొపప్మాలెఙ్కిత. యేసుముసుక్నమకంఇడ్ ఏప్  ఇజి
వారు వెహిన్దాక నాను బలవంతం కిత. అకాక్దె ఆఏండ వరిముసుక్
ఒదెకోపంఆతానె,ఆఇపటన్మ్ కాఙ్ బాసొహనెబాన్ బామాలెఙ్కిత”.

పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
12“ఆహెనానుఒరుస్,పెరిపుజేరిఙుసితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ 

దమసుక్ పటన్మ్ దు సొనిస్ మహ. 13 ఓ రాజు, మదెనెం ఆతివలె
సరుద్ సొనిస్మహివలె,ఆగాసమ్ దాన్  వాతిపెరిజాయ్ సుడ్ఃత. అయ
జాయ్  పొదుద్ జాయ్ ఇంక పెరి జాయ్. అకక్ నఙి సుటులం, నావెట
మహివరి సుటులం డెఃయ్ తాద్. 14మాపు విజెపె బూమిదు అరాప్.
అయావలె, ‘సవులు, సవులు, నీను నఙి ఎందానిఙ్ మాలెఙ్ కిజిని?
ములుల్ డుడుడ్ దాన్  గుతివలె మర్ జి వెనుక గుసె ఆతిఙ నండొ కసట్ం
తపిసిన్’, ఇజి అరామియబాసాదు వెహిమాటనాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజి నాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను మాలెఙ్
కిజిని యేసు నానె’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ . 16 ‘ఏలు నిఙ్ జి
నిల్ అ. నాను ఎందనిఙ్ నిఙి తోరె ఆత ఇహిఙ,నావందిఙ్  పణి కిదెఙ్,
నావందిఙ్ నేండు సుడ్ఃతికెఙ్ విజెరిఙ్  వెహిస్, వాని కాలమ్ దు నాను
నిఙి తోరిసిన్కెఙ్ విజేరిఙ్  వెహిస్ నఙి ఉండి సాసివజ మండెఙ్ నిఙి
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నాను ఏర్ పాటు కిజిన. 17ఇసాయేలు లోకాణిఙ్ నిఙి నాను గెల్ పిసన్.
యూదురు ఆఇలోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను
నిఙిపోకన్.

18ఎందానిఙ్ నిఙిపోకిస్న ఇహిఙ,వారు సీకటిదాన్ జాయ్ దు వాజి
వరి కణెకెఙ్ తోరె ఆదెఙ్. వరిఙ్ సయ్ తాన్ సతుత్ హాన్  దేవుణు దరోట్ 
 మహెఙ్. నా ముసుక్ నమకం ఇడ్ జి, వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్.
నావందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి మండెఙ్. దినిన్వందిఙె నిఙి వరి
నడిఃమిపోకిస్న’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ .

19 అందెఙె ఓ అగిప రాజు, నాను ఆగాసమ్ దాన్  వాతి అయ
మాటెఙ లొఙితత్ . 20లొఙితాత్ నె తొలిత దమసుక్ పటన్మ్ దు, వెనుక
యెరూసలేం పటన్మ్ దు, మరి యూదయ పాంతం విజు, యూదురు
ఆఇ వరిఙ్ బా నెసిప్సత్. ఇనిక నెసిప్సత్ ఇహిఙ, విజేరె, పాపమ్ కు డిఃసి
దేవుణు దరోట్ మరుద్ ఇజి. పాపమ్ కు డిఃసిత్సితిత్దనిన్ఙ్  తగితిలెకెండ్
నెగిగ్ పణిఙ్  కిదు ఇజి. 21నానుఈహెనెస్ పిసిత్ దనిన్వందిఙెయూదురు
నఙియెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతారె నఙి అసాత్ రె
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. 22 గాని గడఃసిత్ సొహి కాలం విజు దేవుణు నఙి
తోడుః మహాన్ . అందెఙె నాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్ తకుక్వరివెట,
పెరివరివెట నిజం వెహిస్న. వాని కాలమ్ దు ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి
పవకరుని, మోసె వెహికెఙె నానుబా వెహిస్న. 23 అకెక్ఙ్  ఇనికెఙ్
 ఇహిఙ, కీసుత్ నండొ మాలెఙ్ ఆజి సాతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత
నిఙ్ నాన్. నిఙ్ జి, యూదురిఙ్, యూదురుఆఇవరిఙ్ దేవుణు - దరోట్ 
సొండెఙ్ జాయ్ తోరిసాన్న్”.

24 పవులు ఈహె, వనిన్ వందిఙ్  వరిగ్జి మహిఙ్  పెసుత్ , “పవులు,
నీను వెరి వాండు. నండొ సదు కితిత్ఙ్ అకక్ నిఙి వెరి కిబిసినాద్”, ఇజి
డటం వెహాన్ .

25 దనిన్ఙ్ పవులు, “గొపప్ పెరికాన్ ఆతి పెసుత్ , నాను వెరి వాండు
ఆఏ. నాను నెగిగ్బుదిద్దానె నిజం వెహిస్న”, ఇహాన్ . 26 “రాజుయా
సఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్. అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను
అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ ఇనికబా వనిన్ఙ్ డాఙ్ జి మనిక
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సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, జరిగ్తికెఙ్ విజు ఉండి మూల పడఃకాద్ 
జరిగ్ఏతాద్. 27 ఓ రాజు, పవకరిమాటెఙ్  నీను నమిమ్జిని ఇజి నాను
నెసాన్”. 28దనిన్ఙ్ రాజు, “నిసొస్ సులువుదాన్ నఙి కీసుత్ లోకు కిదెఙ్
ఇజి  నీను నఙి ఒపిసినిదా?”, ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొ ఆలసయ్మ్ దానొ నీను ఒరిదె ఆఏ, నేండు నఙి
వెంజినికార్ విజేరె నా వజ ఆదెఙ్ ఇజి  నాను దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజిన. గాని నా వజ గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి
పవులు వెహాన్ . 30అయావలె రాజు, గవరన్రు, బెరిన్క, వరివెట బసిత్
మహికార్ విజేరె  నిఙితాత్ ర్. 31వారు వెలిల్ వాతారె, “వీండు సావుదిఙ్ 
గాని, తొహె ఆదెఙ్ గాని తగితి పణి ఇనికబా కిఏతాన్”, ఇజి ఒరెన్ 
వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 32 “వీండు ‘కయ్ సరు రాజుబాన్ సొన’, ఇజి 
వెహ్ ఏండమహాన్ ఇహిఙ వినిన్ఙ్ డిఃసిత్సితిత్క మరి”, ఇజి అగిపరాజు
పెసుత్ ఙ్ వెహాన్ .

27
పవులు ఓడః ఎకిస్ రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 

1 మాపు ఓడః ఎకిస్ ఇటలి దేసెం సొండెఙ్ ఇజి ఆడ  వాతిఙ్,
పవులుఙ్, మరి జెలిదు మహి సెగొండారిఙ్ యూలి ఇని సదాతిపతిఙ్
 ఒపజెపాత్ ర్. వాండురోమసయ్ నమ్ లొఇఉండిగుంపుఆతిఅవ్ గుసుత్
ఇని గుంపుదికాన్. 2మాపుఅదమతిత్యదాన్ వాతిఉండిఓడః ఎకాపె
పయ్ నం ఆతాప్. యా ఓడః ఆసియ పాంతమ్ దు సమ్ దరం డగు
మహి పటన్మ్ కాఙ్  సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ ఒరెన్  మసిదోని
దేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెటమహాన్ . 3మహస్ నాండిఙ్ 
 సీదోను ఇనిబాన్ వాతాప్. సతాతిపతి ఆతియూలి పవులు ముసుక్
దయతోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్ కూలబాబుర్ బాన్  సొనిస్ వారు వనిన్ఙ్
 నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్ సితాత్ న్ . 4 వెనుక బాణిఙ్ సోతాపె కుప
ఇని దీవ్పు ఓరమ్ దాన్  గాలి తకుక్ మహి బాడిడ్దు పయ్ నం ఆతాప్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ  దీవ్పుదాన్  గొపప్ గాలి సమ్ దరం దరోట్ డెఃయ్ జి
మహాద్ .
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5 వెనుక మాపు కిలికియ, పంపులియ ఇని పాంతమ్ కాఙ్ డగు
మహి సమ్ దరం డాటాత్ పె లుకియాదు మనిన్ మూర ఇని పటన్మ్ దు
వాతాప్ . 6బానె అలెకస్ంతియదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం
సొండెఙ్ తయారాత మనాద్  ఇజి రోమ సతాతిపతి సుడ్ఃతాన్.
సుడ్ఃతండె మఙి అయ ఓడఃదు ఎకిసాత్ న్. 7 మాపు నండొ రోసుక్
మెలేక పయ్ నం కితాత్ పె గాలివందిఙ్  మాలెఙ్ ఆతాపె కీన్దు ఇని
దీవ్పుదిఙ్  ఎదు వాతాప్. గాలి మఙి ఎదు డెయ్ తిఙ్  అయా సరి
మరి సొండెఙ్  అట్ ఎతాప్. అందెఙె మాపు గాలి తకుక్ డెఃయిమహి
బాడిడ్దాన్ సొహపె సలోమ్ను ఇని బాడిడ్ డాటిస్ కేతు దీవ్పు ఓరదాన్
 పయ్ నం కితాప్. 8గాలి డెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్ ఆజి, ఓరదాన్  పయ్ నం
కితాత్ పెనెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్జాగదువాతాప్. దనిన్డగులుసెయపటన్ం
మహాద్ .

9 పయ్ నం కిజినిఙ్ నండొ రోసుక్ ఆతె. యూదురి పండొయ్ ఆతి
ఉపాసి రోజుబా గడఃసత్ సొహాద్. సమ్ దరమ్ దు ఓడఃదు సొండెఙ్
 పమాదమాని కాలం ఆత మహాద్ . అందెఙె పవులు వరిఙ్  బుదిద్
వెహాన్ . 10 “బాబురాండె, మాటు ఏలు సొనిస్ మహిఙ ఓడఃదిఙ్ ని
ఇబెబ్ మనిన్ సామానమ్ కాఙ్, పప్ నసట్మ్ కు, మరిమాపాణమ్ కాఙ్ బా
నసట్మ్ కు వానాద్, ఇజినాను నెసాన్”. 11గానిఅయరోమసతాతిపతి
పవులు వెహిమాటఅస్ ఎండ,అయఓడః నడిఃపిసినివనిన్మాటెఙ్ ని
అయ ఓడః ఎజుమానిమాటెఙ్ అసాత్ న్. 12పినిన్ కాలమ్ దు మండెఙ్
 అయాబాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్  బాణిఙ్  డిఃసి సోతెఙ్  నండొండార్
 వెహార్ . కేతదు మనిన్ పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజి బానె పినిన్ కాలం
గడఃపాన్ట్ ఇజి వారు విజేరె ఒడిఃబితార్. యాపీనికుస్ పటన్ం దసిణ
పడఃమర,ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొంమహమహాద్ .
సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 

13 దసిణ దరోటాణ్ ఉండి ఇజిరి గాలి డెయ్ తిఙ్ వారు సొండెఙ్
 ఒడ్ఃబితిత్లెకెండ్  సొనాట్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె, ఓడఃది లంగరు*లాగితారె

* 27:13 27:13 బరుమనిన్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్క. గొలుసాక్ణ్ తొహిస్ ఓడఃదు
ఇడాన్ర్. సమ్ దరమ్ దు డిఃపిత్ఙ ఓడః బానె నిలాన్దెల్,సొన్ఏద్
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సోతాత్ ర్. కేతు ఓర దానె సొనిస్ మహార్ . 14 గాని సణెం వెనుక
ఉసస్న్ తూర్ పు దరొటాన్ ఊరకులొన్ † ఇని పెరి గాలి దీవ్పుదాన్ 
గొపప్ఙ్  డెఃయాద్. 15పెరిగాలిఓడఃదిఙ్డెయ్ తిఙ్ గాలిఎదుసొండెఙ్
 అట్ ఎండాతాద్. అందెఙెమాపు గాలి ఎదు సొండెఙ్ అట్ ఎండాతానె
గాలి డెఃయ్ తిమహిదరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16 వెనుక కంద ఇని ఉండి ఇజిరి దీవ్పు ఓరదాన్  సొహివలె అయ
గాలి మా ముసుక్ డెఃయ్ఏండ అయ దీవ్పు మఙి ముసాత్ ద్. నండొ
కసట్బాడిఃతాపె ఇజిరి ఓడఃదిఙ్ ముసుక్ లాగితాప్. 17 ముసుక్
లా గితాపె నెగెండ తొహ ఇడాత్ ప్. వెనుక పెరి ఓడఃదిఙ్ పెరి నాసుదాన్
 సుటులం గటిఙ తొహార్. మరి సురిసు ఇని ఇసక్ మెటు ముసుక్
ఓడః డెఃయ్ నాద్ సు ఇజితియెలాతారెఓడఃమెలేకసొనీద్  ఇజిఓడఃది
సాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18 అయ
ముసూర్ డిఃస్ ఏండ డెఃయ్ జిమహిఙ్ మహస్ నాండిఙ్  వారు ఓడఃదు
మహి బరుఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. 19 దనిన్ మహస్
నాండిఙ్ వారుఓడః నడపిసినిసెగంసామనమ్ కు వరిసొంత కికాణిఙ్ 
సమ్ దరమ్ దు విసీరార్. 20 నండొ రోసుక్ పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్ గాని
తోర్ ఏండ మహె. గాలి గొపప్ఙ డెఃయ్ జి మహాద్ . మాపాణమ్ దిఙ్ 
ఎలాగ  గెల్ పిసెత్ఙ్,మాపుసానాపెల్సు ఇజి తియెలాతాప్.

21వారునండొరోసుక్బోజనంకిఏండమహిఙ్ పవులువరినడిఃమి
నిహండెవెహాన్ , “బాబురాండె,మీరునామాటవెంజిమంజినికఇహిఙ
నెగెండ మహాద్ మరి. కేతుదాన్ సో ఏండ మహిదెర్ మరి. సోఏండ
మంజినిక  ఇహిఙ, యా నసట్మ్ కు కసట్మ్ కు జరిగ్ఏండాతాద్ మరి.
22 ఏలు ఇహిఙ దయ్ రమ్ దాన్ మండు ఇజి నాను గటిఙ వెహిస్న.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీలొఇ ఎయెన్ బా సాజి సొన్ ఇదెర్. గాని ఓడః
ఉండెనె పాడాఃన సొనాద్. 23-24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పొదొయ్  నాను,
ఎయెవాండునొ, ఎమేణిదేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిననొ,అయదేవుణు
దూతనాబాన్ వాతండె, ‘పవులు,తియెల్  ఆమ. నీను కయ్ సరురాజు
† 27:14 27:14ఊరకులొన్ ఇనితుపాన్గాలిడెఃయిఙఓడఃసొండెఙ్గొపప్ కసట్మానాద్.
అయ గాలి ఉసస్న్ తూర్ పు దరొటాణ్ డెఃయిజ్ నాద్ ‡ 27:17 27:17 గాలి వాజి నెకిస్
ఒనిదనిన్ఙ్ ఓడఃదిఙ్ తెరలెకెండ్ తొహిన్క
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ఎదు నిలెద్ఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమాతికాన్. నీవందిఙ్ ఇదిలో నీ వెట
మ నిన్వ రి పాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’ ఇజి వెహాన్ . 25 అందెఙె
బాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దూత నావెట
వెహివజ జరిగ్నాద్ ఇజి నాను దేవుణు మాట  నమిమ్జిన. 26గానిమా
ఓడఃగాలిదుసొనిస్ఎంబెబాఉండిదీవ్పుదుపాడానాద్”,ఇజిపవులు
వరివెట వెహాన్ .

27పదినాలిగ్ రోసుక్ అదియ ఇని సమ్ దరమ్ దుమాపుముసూరిద్ఙ్
 అబె ఇబెబ్ బూలాజి మహప్. మదరెయ్ తు ఆతిఙ్ ఎంబెనొ ఉండి
దేసమ్ డగు వాజినాప్ ఇజి ఓడః నడిఃపిసినివరిఙ్ ఉదెసమ్ దు
వాతాద్. 28 అందెఙె వారు ఇజిరి బరుదిఙ్ తాడు తొహిస్ డిఃపాత్ రె
ఎసొ లోతు మనాద్  ఇజి సుడ్ఃతార్. నూట ఇర్ వయ్  అడుఃగుఙ్
లోతు మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. సెగం వెనుక మరి డిఃపాత్ రె తొంబయ్ 
అడుఃగుఙ్  లోతు మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. 29 మా ఓడః ఓరదు
మనిన్ పణుకుముసుక్ తగిల్నాదొ ఇజి తియెలాతారె వారు ఓడః
వెనుకపడఃకదాన్  నాలిగ్ లంగరుఙ్ డిఃపాత్ రె జాయ్ ఆనెండ పారద్నం
 కిజి మహార్ . 30 ఇహిఙ్, ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి సొండెఙ్ 
సుడ్ఃతార్. వారు ఓడః ముందాల్ పడఃక మనిన్ లంగరుఙ్ డిఃపెత్ఙ్
 ఇజి నాటిసి ఓడఃదు మనిన్ ఇజిరి ఓడః సమ్ దరమ్ దు డిపాత్ ర్. ఇజిరి
ఓడఃదు ఎకిస్సొండెఙ్ ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 31 పవులు అకక్ నెసాత్ ండె
సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట, యా ఓడః నడిఃపిసినికార్ 
 ఓడః డిఃసి సొనార్ ఇహిఙ, మీరు తపె ఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”, ఇహాన్ .
32 అందెఙె సయ్ నమ్ దికార్  ఇజిరి ఓడః తొహిమహి నాసు కుతారె
సమ్ దరమ్ దు డిఃసత్ సితార్.

33కోడిఃజామ్ దు పవులు విజెరె వెట వెహాన్ , “ఏలు బోజనం కిదు,
మీరు బోజనం కిఏండాజి  పదినాలిగ్ రోసుక్ ఆతె. నిసొస్ రోసుక్ మీరు
మనుస్ బాద ఆజి ఇనికబా ఉణెఎండ మహిదెర్. 34 అందెఙె నాను
బతిమాలిజ్న,బోజనం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరుసాఏండమండెఙ్ 
వలె ఇహిఙ బోజనం కిదెఙ్ వలె. తియెలామాట్. మీలొఇ ఎయె
బురదాన్ బాఉండి కొపుప్బా రాల్ జిసొన్ ఏద్ ఇహాన్ . 35ఈహ వెహి
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వెనుక పవులు రొటెట్ అసాత్ ండె వారు సుడ్ఃజి మహివలె దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహండె రొటె ముకెఙ్ కితాండె తిండెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్.
36వారు విజేరె దయ్ రం ఆతారె బోజనం కితాత్ ర్ . 37 అయ ఓడఃదు
మాపుమొతత్ం రుండివందెఙ్  డబయ్ ఆరు -మందిమణిసిర్  మహాప్.
38 వారు పొటపంజు ఉటి వీసిత్ వెనుక గొదుముఙ్ సమ్ దరమ్ దు
విసీర్ తారె ఓడః సుల్ కాఙ్ కితాత్ ర్ .
ఓడః బదెఙ్ ఆజినాద్ 

39పొదుద్ సోతిత్ఙ్  వారుఅందితిదేసెంఎంబెణిదేసెంఇజినెస్ ఏతార్
గాని ఓడః ఉండి ఇసక్ మనిన్ పడఃకాద్ ఒతెఙ్  తగితి ఉండి నెగిగ్
పడక సుడ్ఃతారె బాన్ ఒనాట్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 40 అందెఙె ఓడః
నడిఃపిసినికార్ లంగరుఙ్ తొహిమహినాసుక్ఙ్ కుతారె సమ్ దరమ్ దు
డిఃసాత్ ర్. ఓడః నడిఃపిన్ సుకానుఙ్§ కటుట్ ఙ్ కుతార్. ముందాల్ 
పడఃకాదు మహి సాప ఎకిసాత్ రె గాలి నెకిస్ ఒనిలెకెండ్ ఓరదు
నడ్ఃపిసాత్ ర్. 41గానిఓడః ఏరులొఇమనిన్ ఉండి ఇసక్మెటుదు డఃసె
ఆతాదెఓడఃముందాహిక ఇసాక్దునాడిఃతాద్. వెనుక పడఃకాదు పెరి
ఉలెక్ఙ్ డెయ్ తిఙ్ ఓడః బదెఙ్  బదెఙ్  ఆతసొహాద్.

42 జెలిదాన్ ఒసి మహి లోకుర్ సమ్ దరమ్ దు ఈత డెఃయ్ జి
తపె ఆజి సొనార్ ఇజి తియెలాతారె వరిఙ్  సపెత్ఙ్  సయ్ నమ్ దికార్ 
ఆలోసనం కితాత్ ర్ *. 43గాని సతాతిపతి పవులు  గిల్ పిసెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజి
సయ్ నమ్ ది వరి ఆలోసనమ్ దిఙ్ సరి సిఏతాన్. ఈత డెఃయెద్ ఙ్
 నెసిన్వారుముందాలసమ్ దరమ్ దుడిఃగ్ జిగదెండాటిస్ఈతడెఃయ్ జి
ఓరదు సొండు ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్ సెకెక్ఙ్  ఓడఃది
ముకెక్ఙ్  అసి ఒడుడ్ దు సొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహె మాపు విజెపె
గెల్ సాత్ పె ఒడుడ్ దు అందితాప్.

28
మెలితదీవ్పుదు అందిజినార్

§ 27:40 27:40ఓడః తిర్ పిన్ ఇజిరిమర * 27:42 27:42 క యుద్ వారు తపెఆతిఙ
వరిఙ్ కాప్ కిని సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ వరి అతికారిలోకుర్ సపెత్ఙ్ ఇజి రోమ రూలుమహాద్ 
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1మాపు తపె ఆతి వెనుక  అయా దీవ్పు పేరు మెలిత ఇజి నెసాత్ ప్.
2అయదీవ్పుదికార్  మఙికితిత్ సాయంనిసొస్ నసొఆఏద్ . వారు సిసు
ఎరారె మఙి విజేరిఙ్ కూడ్ఃపాత్ ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పిరు డెఃయెద్ ఙ్
 మొదొల్ సిత్ఙ్  పినిన్ కితాద్. 3 పవులు ఉండి కట రివెఙ్ పెహ తతాండె
దోసాత్ న్. అకక్ సిసుముసుక్ అర్ పిత్వలె గొపప్ విసంమనిన్ ఉండి సరాస్ 
 వేడిఃదిఙ్  వెహ్ కాణ్  వెలిల్ వాతాదె పవులు కీదు కటాత్ ద్. 4పవులు కీదు
సరాస్  దూఙ్ జిమహిక అయదీవ్పుదికార్  సుడ్ఃతిఙ్  వారు ఒరెన్ వెట
ఒరెన్  వరిగ్తార్, “నిజమ్ నె, వీండు లోకాఙ్  సపిన్కాండె, ఏలు సుడ్ఃఅ,
సమ్ దరమ్ దాన్  గెలిసి వాతాన్ గాని నాయం సీని దేవుణు వినిన్ఙ్
 బతిక్దెఙ్ సరి సిఎన్.

5గానిపవులుఅయసరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్సడ్ఃతిఙ్ అదిసిసుద్
అర్ తాద్. పవులుఙ్ ఇనికబా ఆఏతాద్. 6 ఆ దీవ్పుదు మనికార్ 
పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ వెటనె సానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజి
మహార్ . గాని వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్ పవులు  ఇనికబా ఆఏతాద్.
అందెఙె వారు వరి మనుస్ మారిసాత్ రె, ‘వీండు ఒరెన్ దేవుణులెకెండ్
మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయదీవ్పుదినెయిక్ఆతిపొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానెడగునెబూమిఙ్ 
 మహె. వాండు మఙి వనిన్ కూలెఙ వజ  మరాయ్ద సితండె మూండి
రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్. 8 అయ నెయిక్ అపొప్సి నోబుదిఙ్,
మరి నెతెత్ర్ పొటదాన్ బాద ఆజి మహాన్ . పవులు, వాండు మహి
గదిలొఇ సొహాండె పారద్నం కితాండె వనిన్ ముసుక్ కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్
 నెగెండ్ కితాత్ న్ . 9 ఇక జరిగ్తిఙ్  అయా దీవ్పుదు  కసట్ం అసిత్మహికార్
విజేరెబానెవాతారెనెగెండ  ఆతార్. 10వారుమఙినండొఇనాయమ్ కు
సితాత్ రె నెగిగ్క కితాత్ ర్ . వెనుక మాపు పయ్ నమాతివలె మఙి అవ్ సరం
మనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11 ముండి నెలెఙ్ ఆతి వెనుక అలెకస్ంతియదాన్  వాతి ఉండి

ఓడః ఎకాపె పయ్ నమాతాప్. అయ ఓడః పినిన్ కాలమ్ దు మెలిత
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దీవ్పుదుమహాద్ . కాసత్రు,పోలుకుస్ ఇనిజవలదె య మ్ కాణిబొమెమ్ఙ్
ఆ ఓడః ముందాహిబాన్ మహాద్ . 12 మాపు సురకూస్  ఇనిబాన్ 
వాతాపె బానె మూండి రోసుక్ మహప్. 13బాణిఙ్ పయ్ నమాతాపె
సుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ వాతాప్. ఉండి రోజు వెనుక
దసిణ దరోట్ దాన్  గాలి డెయ్ తిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ పొతియొలి
ఇనిబాన్ వాతాప్. 14బానె నమిమ్తి వరిఙ్ సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్.
‘మాబాన్ వారం రోసుక్ మండు’ ఇజి వారు మఙి బతిమాలితార్.
దనిన్వెనుక మాపు రోమ పటన్మ్ దు వాతాప్. 15 రోమాదు మహి
నమిమ్తికార్ మాపు రోమాదు వాజినాప్ ఇజి కబు వెహారె సెగొండార్
రోమ పటన్మ్ దాన్ అపియాదు* మహి సత దాక, మరి సెగొండార్
మూండి సతమ్ కు† మహి బాడిడ్దాక మఙి కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్.
పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ దయ్ రం
వాతాద్. 16 రోమ పటన్మ్ దు అందితిఙ్ పవులుఙ్, వనిన్ఙ్ కాప్ కిని
జమానివెటఉండి ఆదు ఇండొ కేటమండెఙ్  సెలవ దొహ్ కాద్.

పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 
17 మూండి రోసుక్ సొహి వెనుక పవులు బానె మహి యూద

పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్  కూక్ పిసాత్ న్. వారు కూడ్ఃజి వాతివలె పవులు
వరివెట వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, మా లోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్ గాని, మా
అనిగొగొరి అలవాటుఙ పడ్ఃఇకెఙ్ గాని ఇనికబా నాను కిఏత.
ఇహిఙ్ బా, నఙి యెరూసలేమ్ దు అసాత్ రె రోమవరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్.
18వారునఙిగవరన్రుబాన్తతాత్ రెనండొపసెన్ఙ్వెన్ బాజిసుడ్ఃతివలె 
సావుదిఙ్ తగితి తపుప్ ఇనికబా నాను కిఏత ఇజి తెలితాద్.
అయావలె నఙి డిఃసెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 19గాని నఙి డిఃసెత్ఙ్ యూదురు
ఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙె నా సొంత లోకుముసుక్ నఙి ఇని మొరొ
సిలిల్ఙ్ బా కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ నావందిఙ్ వెహెఙ్ ఆత. 20 అందెఙె

* 28:15 28:15అపియాదుమహిసతరోమపటన్మ్ దాన్ అరువయ్ తొమిమ్ది కిలోమీటర్
దూరంమహె † 28:15 28:15పయ్ నంకినికార్ నిదదిఙ్సొనిగ దిఙ్. మూండిసతమ్ కు
మహిబాడిడ్ రోమ పటన్మ్ దాన్ యాబయ్మూండి కిలోమీటర్ దూరంమహె
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నాను మిఙి సుడ్ఃదెఙ్  మీ వెట వరిగ్దెఙ్ మిఙి కూక్ పిసత్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకు ఎయెవనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినారొ
వనిన్వందిఙె నాను ఏలు యా గొలుసాక్ణ్ తొహె ఆత మనన్”, ఇజి
వరివెట వెహాన్ .

21 దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయ పాంతమ్ దు మనిన్ మా
లోకాణిఙ్  మీవందిఙ్  మఙి ఇని ఉతమ్ బా రెఏతాద్. ఇబెబ్ వాతిమా
లోకు ఎయెర్ బా మీ వందిఙ్ ఇని సెఇ మాటబా వెహ్ ఏతార్. నీను
ఇనికాదొతపుప్ కితిత్ ఇజిమాపువెన్ఏతాప్. 22గానియాసఙతివందిఙ్
 మీ ఆలోసనం ఇనిక ఇజి వెండెఙ్  మాపు ఆస ఆజినాప్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ నీను కూడిఃతి మహియాజటువందిఙ్ విజేరె లోకుర్ పగదాన్ 
వెహిస్నార్  ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23 అందెఙె వారు పవులు వెట పలాన్ రోజు కూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు
కితారె పవులు బతిక్నిబాన్  మంద ఆజి వాతార్. పవులు పెందాహాన్
అసి పొదొయ్ దాక నెగెండ వరిఙ్ వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్
 వరివెట వెహాన్ .  మోసె సితిత్ రూలుఙ్ దాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙాణ్
 యేసువందిఙ్ తోరిసి, వాండు వెహిన్కెఙ్ నిజమె ఇజి వెహిస్ తోరిసాత్ న్.
వరిఙ్ ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 పవులు వెహిమాటెఙ్ సెగొండార్ 
నమిమ్తార్,మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

25వారు ఒరెన్ వెట మరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండె మనుస్
ఆదెఙ్  అట్ ఎండాతారె మర్ జి సొహార్ .  వారు మర్ జి సొని ముందాల
పవులు వరివెట ఉండిమాట వెహాన్ , “దేవుణు ఆతమ్ యెసయ పవక
దాన్ మీఅనిగొగొర్ వెట వెహిమాటనిజమె.

26 అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్ యా లోకాఙ్ వెహ . ‘మీరు
బాగ వెంజినిదెర్గానిఅరద్ం కిదెఙ్అట్ఇదెర్. బాగసుడ్ఃజినిదెర్గాని
తొఇదెర్ '. 27ఎందానిఙ్  ఇహిఙయాలోకురి మనుస్ బేగి అరద్ం కిఎద్.
వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూకమనార్. సిలిల్ఙ్  వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్
మరి. మనుస్దు అరద్ం కితాత్ ర్ మరి. నా దరోట్  మహిఙ నాను వరిఙ్ 
నెగెండ  కిన”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ .
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28 అందెఙె దేవుణు రకస్ణ సీనాన్ ఇని సువార యూదురు ఆఇ
వరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి, వారు అయ మాట వెనార్, ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 
వలె”. 29-30 రుండి పంటెఙ్  పూరి పవులు ఉండి ఇలుల్ అదె
లొసాత్ ండె బతిక్తాన్. వనిన్బాన్  వాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు డగు
కితాత్ న్ . 31దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, పబు ఆతియేసుకీసుత్ వందిఙ్ 
దయ్ రమ్ దాన్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ, నెసిప్సాత్ న్.



ciii

కొండబాసదు నెగిగ్ కబు 2006
Konda Dora New Testament which was published in

2006
copyright © 2006Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Konda-Dora)

Contributor: SIL International (in Asia)

All rights reserved.
2020-12-02

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
840896da-3a66-5e43-9018-4a95a349d60c

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/kfc

	అపొస్తు

