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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియ
ముటాదుమని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్

ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయ ముటాదు మని దేవుణు

సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతత్రమ్ నెయాక. గలాతియముటదు పవులునె
సువార వెహాన్ . వీరు నెగెండనె కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జివాజిమహార్ . నసిత్వలె
సెగొండార్ నమిమ్తియూదురు, కీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నెఆఏండ,
యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి, సునతిబా కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి తపుబోద
వరిఙ్ వెహార్ . యామాట వెహరె, విరి మనుస్ అయా బోద దరోట్ 
మహర్. దినిఙ్ దిదిజి పవులు రాసిని ఉతమ్ నెయాక. ఒరెన్ సునతి
కిబె ఆతిఙ, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్. గాని
యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆనాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, మాటు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివలె
డిఃబెఆతిమనివరి లెకెండెమనాట్,అకుక్మనివరి లెకెండ్ మనాట్.
రూలుఙ అడిఃగిమన్ ఎట్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, ఒడొఃల్ ది సెఇఆసెఙ్ 
కిబిసిన్ పణిఙ్ ఇని ఇనికెఙ్, దేవుణు ఆతమ్ నడిః పిసిని వజ నడిఃనికాన్ 
ఎలాగమంజినాన్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను, గలాతీయముటాదుమని
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతం. సెగొండార్ నఙి అపొసుత్ డు ఇజి
ఏర్ పాటు కితిత్ఙ్ నానుఅపొసుత్ డు ఆఏత. ఒరెన్ లోకు నఙిఅపొసుత్ డు
ఇజి పోకిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఆఏత. గాని యేసు కీసుత్ ని బుబాబ్తి
దేవుణునఙిఅపొసుత్ డు ఇజిఏర్ పాటు కితిత్ పోకిఙ్ నెనానుఅపొసుత్ డు
ఆత. వాండె యేసుకీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ న్. నానుని
నా వెట ఇబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి తంబెరిఙు, అబెబ్ మని



గలతీ 1:3 ii గలతీ 1:10

సఙమ్ కాణి విజెరిఙ్ వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 3మా బుబబ్ ఆతి
దేవుణునిపబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

4మాటు కితిత్ తపుప్పణిఙ్ మఙితపిసెత్ఙ్ ,యాలోకమ్ దుమనిసెఇ
బాణిఙ్ డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె
ఆతండె సాతాన్. మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె వాండు
యాలెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6 నిజమాతి సువార నమిమ్తి వెనుక నిసొ బేగి మీరు దేవుణుదిఙ్ 

డిఃసి సీజినిదెర్ ఇజినాను నండొబమమ్ఆజిన. కీసుత్ దయదరమ్మ్ దాన్ 
మిఙి సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ నె, దేవుణు మిఙి కూకాన్. వనిన్ఙ్ 
డిఃసిత్దెరె, సువార ఇజి పేరు వెహె ఆజిని తపు బోదదు మనుస్
ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి నాను నండొ బమమ్ ఆజిన. 7నాను నిజం వెహిస్న,
అయాక కీసుత్ వందిఙ్ తోరిసి నెసిప్సిని సువార ఆఎద్. గాని సెగొండార్ 
మిఙి పంర కిబిసి, అయా సువార మారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8 గాని
అపొసుత్ రు ఆతిమాపునొ,పరలోకమ్ దాన్ వాతిదేవుణుదూతనోమరి
ఎయెన్ ఆతిఙ్ బ, మాపుముఙాలెమిఙి వెహి సువార ఆఏండ, దినిఙ్ 
వెతెకం ఆతి సువార మిఙి వెహిఙ, దేవుణు సాయిపు వనిన్ ముసుక్
ఎలాకాలంమనీద్.

9 మాపు ముఙాలె మిఙి వెహి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండి
సుటుబావెహిస్ న. మాబాణిఙ్ మీరు వెంజి, నమిమ్తిసువారఆఏండ,
దినిఙ్ వెతెకంఆతిసువారమిఙిఎయెన్ బావెహిఙ,దేవుణుసాయిపు
వనిన్ముసుక్ మనీద్.

10 నాను యా లెకెండ్ వెహిస్ లోకుర్ బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా?
దేవుణు బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ 
సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ నాను సుడ్ఃజినె మహిఙ,
నాను కీసుత్ ఙ్ సేవ కినికాన్ ఆఏండమన.
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దేవుణునె పవులుఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్.
11 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి వెహి సువార లోకు బాణిఙ్ వాతిక

ఆఎద్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 12 అయాక లోకు బాణిఙ్ నఙి
దొహ్ కిక ఆఎద్. ఎయెన్ బా నఙి నెస్ పిసిత్క ఆఎద్. గాని యేసు
కీసుత్ నెయా సువార నఙి తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 13ఒరెన్ యూదవాండు
కిజినిలెకెండ్ యూదురిమతమ్ దిరూలుఙ్ విజులొఙిజిపటుదలదాన్ 
అయాకెఙ్ కిఙి నాను ఎలాగ బతిక్జి మహ ఇజిమీరు వెహిమనిదెర్.
అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొ
హిమెస్ఙ్ కిజి, వరిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ సుడఃత ఇజిమీరు వెహిమనిదెర్.
14 నా జతదు మని మహి యూదురిఙ్ ఇంక యూద మతమ్ ది
రూలుఙ్ విజునాను తప్ ఎండ కిత. నాఅనిసిర్ నెస్ పిసిత్ ఆసారమ్ కు
పటుదలదాన్ కిదెఙ్ నండొ సుడఃత. 15-16 గాని నాను నా యాయ
పొటాదు పిండెం ఆతిమహివలె, దేవుణు నఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్.
వనిన్దయదరమ్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సేవకిదెఙ్ నఙిఏర్ పాటుకితాత్ న్ .నాను
యూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి యేసు వందిఙ్ సువార వెహిన్ వందిఙ్ 
వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు తిరామ్మానం కితాత్ న్ .
ఆహె తిరరామ్నం కితిత్వలె నాను ఎయె వెటబా ఆలోసనం వెన్ బాఎత.
17నాను అపొసుత్ డు ఆని ముఙాల అపొసుత్ డు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
యెరూసలెమ్ దుబ సొన్ ఎత. గాని వెటనె నాను అరెబియ ముటదు
సొహ. వెనుక నాను దమసుక్ పటన్మ్ దుమర్ జివాత.

18 దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి, మూండి పంటెఙ్ వెనుక,
కేపా ఇజి కూకె ఆని పేతురు వెట నెలవ్ ఆదెఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహ.
అబెబ్ వనిన్ వెట రుండి వారమ్ కు మహ. 19మరి, పబుఙ్ ఎయెరిఙ్ బ
సుడ్ఃఎత. పబుఙ్ తంబెరి ఆతి యాకోబుఙ్ నె సుడ్ఃత. 20నాను
రాసినికెఙ్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఉ. దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు నెసినాన్.
21పేతురు వెటయెరూసలెమ్ దుమహివెనుకనాను సిరియ, కిలికియ
ఇనిముటెఙసొహ.

22నసిత్వలెయూదయపాంతమ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ 
నఙితొఎండమహార్ .

23గానిమహికార్ నావందిఙ్ వెహిమనికెఙ్ నెవెహమనార్. “మఙి
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ముఙాలె హిమెస్ఙ్ కిజి మహికాన్, ఉండి కాలమ్ దు వాండు నాసనం
కిదెఙ్ సుడ్ఃతి మని సువార ఏలు వెహిస్నాన్”, ఇజి వెహి మనికెఙ్ నె
వెహమనార్.

24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1 పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక, నాను యెరూసలెమ్ దు మరి
సొహ. బరన్బ నా వెట వాతాన్. తితుఙ్ బామాపు వెట కూక ఒతాప్.
2నాను సొండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసి వెహిఙ్ నె నాను సొహ.
అబెబ్ పలుక్బడిః మని పెదద్లిఙ కూడుపాత్ నె, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ 
నాను వెహిస్నిసువారఇనిక ఇజివరిఙ్ వెహ. ఎందనిన్ఙ్ ఇహిఙనాను
వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి వారు నెసిమండెఙ్ . సిలిల్ఙ నాను ఏలు కిజిని
సువారపణి,పణిదిఙ్ రెఏండఆనాద్ .యాలెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ పలుక్బడిః
మని పెదెద్ల్ ఙనె కుడుఃపత్. మరి ఎయెరిఙ్ బ కూడుఃఎత. 3నా వెట
వాతి తీతు యూద వాండు ఆఎన్. వాండు గీకు వాండు. అందెఙె
వాండుసునతికిబెఆఇకాన్. అహిఙ్ బా,వాండుసునతికిబెఆదెఙ్ వలె
ఇజి వారు కసితం వెహ్ ఎతార్. 4 గాని నమిమ్తికాప్ ఇజి వెహె ఆని
సెగొండార్ తీతు సునతి కిబెఆదెఙ్ వలె ఇజివెహార్ . వీరు గుటుట్ నెసెత్ఙ్ 
ఇజిమానడిఃమిడుగితారె, కీసుత్ యేసువెటకూడిఃతిమనిదనిన్దటాన్ 
మఙి వాతి విడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ . మాటు యూదురి రూలుఙ్ 
లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్వాతార్ . 5 వారు వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబా
లొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి సువార మీ నడిఃమి నిలిస్
మండెఙ్ ఇజి కోరితాప్.

6గానిపలుక్బడిఃమనిపెదెద్ల్ ఙు,నాను వెహిస్ని సువారమారిసెత్ఙ్ 
ఇజినొ, కండెక్ బా దనివెట కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినొ వెహ్ ఎతార్. నఙి వారు
పలుకు బడిఃమనికార్ ఆతిఙ్ బఆఇతిఙ్ బనాను లెకక్ కిఎత. దేవుణు
ఇజికార్ పెరికార్ ఇజితెడఃతొఎన్. 7గానియూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ 
దేవుణుపేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ,యూదురుఆఇవరిఙ్ సువారవెహెఙ్ 
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నఙి ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజివారు నెసాత్ ర్. 8ఇహిఙయూదురు నడిఃమి
అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితి దేవుణునెయూదురు
ఆఇవరి నడిఃమి అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్.
9 నిటకొహి లెకెండ్ మని పెరి పెదెద్ల్ ఙు ఆతి యాకోబు, పేతురు,
యోహాను ఇనికార్ దేవుణు నఙియా పెరి పణి ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజి
నెసిత్వలెబరన్బెఙ్ నినఙివరివెటజతకూడ్ఃజిపణికినికార్ ఇజిఉండి
గురు లెకెండ్ మాకికు వరి వెట కలపాత్ ర్. మాపుయూదురు ఆఇ వరి
నడిఃమిసువారవెహెఙ్ ఇజివారుయూదురు నడిఃమిసువారవెహెఙ్ 
ఒపుప్కొటార్ . 10వరి నడిఃమియెరూసలెమ్ దు మని బీద వారు ఆతి
నమిమ్తి యూదురిఙ్ మాపు సాయం కిదెఙ్ ఇజినె వారు మా బాణిఙ్ 
కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆతికాదె అయాసఙతి.
పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.

11 కేపా ఇని పేతురు అంతియొకయ ఇని పటన్మ్ దు వాతివలె,
ఎదునె నాను వనిన్ఙ్ జటిఙ్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు కితిత్
పణి తపు. 12 యాకోబు వెట కూడిఃతి మని సెగొండార్ నమిమ్తి
యూదురుఙు అబెబ్ వాని ముఙాల వాండు యూదురు ఆఇ నమిమ్తి
వరి వెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజి మహాన్ . గాని వారు వాతిఙ్, వీండు
యూదురు ఆఇ నమిమ్ఇ వరివెట బోజనం కిఎండ వరి బాణిఙ్ దూరం
ఆతాన్. వాండు యా లెకెండ్ కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మోసే సితి
రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి డటట్ం వెహిస్మహి యూదురి గుంపుదిఙ్ 
తియెల్ ఆతాన్. 13అంతియొకయదుమనిమహినమిమ్తియూదురు
పేతురు వెటవాండు ఆతి వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి,
బరన్బమొసెం ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14నిజమాతిసువారదు వెహివజవారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె,అబెబ్
మని నమిమ్తి విజెరె ఎదు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆత. నాను ఈహ
వనిన్ఙ్ వెహ, “ఓ పేతురు, నీను యూద వాండు ఆజిబా, వరి లెకెండ్ 
బతిక్ఇ. యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ బతిక్జిని. మరి యూదురు
ఆఇకార్ యూదురు లెకెండ్ మండెఙ్ వలె ఇజి ఎలాగ నీను డటం
వెహెఙ్ అట్ సిని”.
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15నాను మరి వరి విజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటు యూదురు జాతిదు
పుటిత్కాట్. దేవుణు రూలుఙ్ నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ .

16గాని దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ దేవుణు ఎదు
నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్. గాని యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇటిత్ఙనె నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇజి నెసత్ మనాట్. అందెఙె
యూదురు ఆఇకార్ నె ఆఏండ, మాటుబా కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్.
రూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆఎండ,
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినెదేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాట్ఆనివందిఙె
మాటు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజి
ఎయెన్ బాదేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు
నెసినాట్.

17 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ మాటు దేవుణు ఎదు
నీతి నిజాయితిమనికాట్ ఆదెఙ్ కోరినాట్. గానిమాటుయా లెకెండ్ 
ఆదెఙ్ సూణివలె, యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ పాపమ్ దు మనాట్.
అయావలె కీసుత్ నామఙి తపు కిబిసినికాన్ ? ఆఎన్.

18 రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ 
ఆఎన్ ఇజి నాను ముఙలె తొరిసత్. నాను నెకిపొకి దనిన్ దరోట్ మరి
మహిఙ రూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ నాను మనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన.
19యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజిమహివలె,అయాకెఙ్ కిజి,దేవుణుఎదు
నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజి నాను నెసత్. అందెఙె
దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె ఆత.

20నాను కీసుత్ వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయెఆతిలెకెండమన.
నాను బతిక్జి మహి లెకెండ్ మరి బతిక్ఎ. కీసుత్ నె నా మనుస్దు
బతిక్జినాన్. ఏలు నాను ఆఎ నా ముసుక్ అతికారం కిజినాన్.
గాని కీసుత్ నా లొఇ మంజి నా ముసుక్ అతికారం కిజినాన్ . నాను
యాలోకమ్ దు బతిక్జిని బతుక్ దేవుణుమరిసిఙ్ నమిమ్జి బతిక్జిన.
వాండు నఙి పేమిసి నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితాన్ . 21 దేవుణు
దయదరమ్ం నాను నెకిస్ పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇహిఙ కీసుత్ సాతిసావుఅనవసరమ్ నె.
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3
యూదురి రూలుఙ్ నా కీసుత్ ముసుక్ మని నమకమ్ నా

నిజమాతిక?
1 గలాతియముటాదు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికిదెరా, ఎందనిఙ్ 

మీరు బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ మనిదెర్ ? ఎయెర్ మిఙిమొసెం కితాత్ ర్?
యేసు కీసుత్ మీవందిఙ్ సిలువాదుసాతిదనివందిఙ్ నానుమీకణకెఙ్ 
నిండు తోరిసి వెహ మన గదె? 2 “యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ 
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి దొహ్ క మనాదా? మాపు మిఙి వెహి సువార
వెంజి నమిమ్తిత్ఙ్ గదె మిఙి దొహ్ క మనాద?”. యా ఉండె సఙతినె
వెహ . 3 మీరు నిసొ బుదిద్ సిలికిదెరా? మీరు మీ కొతత్ బతుక్
మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మొదొల్ సిత్దెర్. మరి ఏలు మీ
సొంత సతుత్ దాన్ మీ బతుక్ పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃజినిదెరా? 4 మీరు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివెనుక,నండొఓరిసిత్దెర్. మీరుఒరిసిత్కెఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙి జరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఉతె ఇజినాను
ఆస ఆజిన. 5 అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నండొ సీజి గొపప్ సతుత్
మని పెరి పణిఙ్ మీ నడిఃమి కిజినిక, మీరు మోసె సితి రూలుఙ్ 
లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్. గాని మీరు సువార వెంజి నమిమ్జినిఙ్ నె
వాండుమిఙి వనిన్ ఆతమ్ సీఙినాన్.

6అబాహమువందిఙ్ దేవుణుమాటదురాసిత్ మనికనెసుత్ , “వాండు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి రాసత్ మనాద్. 7 అందెఙె
దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్కారె, నిజమాతిఅబాహము కొడొఃర్ ఇజి
నెసుత్ . 8 సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె దేవుణు మాటదు రాసత్మనాద్ ,
యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, వాండు వరిఙ్ 
నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి డగు కినాన్ . వాండు అబాహముఙ్,
“లోకమ్ దిలోకుర్ విజెరెఙ్ నీ వెటనాను దీవిసన్”, ఇజి అయాక జరిగ్ఇ
ముఙాలె సువార వెహాన్ . 9 అందెఙె దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్
విజెరిఙ్ అబాహము వెట కూడుఃపిస్ దీవిసినాన్ .
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10దేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలుఙ్ లొఙిజివనిన్ఎదునీతినిజాయితి
మనికార్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని విజెరె, దేవుణు సితి సాయిపు అడిఃగి
మంజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్, “మోసె
రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ మని రూలుఙ్ విజు ఎసిత్వలెబా కిఇ ఎయెన్ బా
దేవుణు సితి సాయిపు అడిఃగి మంజినాన్”, 11గాని నిజమె, ఒరెన్ 
విజు రూలుఙ్ లొఙితిఙ్ బా దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ 
ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి
నానుఇటత్మననోవాండునాముసుక్నమమ్కంఇటిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్ ”, ఇజిదేవుణు వెహమనాన్ ఇజిదేవుణుమాటదుమనాద్.
12గాని దేవుణు సితి రూలుఙ లొఇ అయాలెకెండ్ ఆఏద్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనమమ్కంమండెఙ్ వలెఇజిరూలుఙ్ వెహ్ ఉ. దేవుణుమాటదు
వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, ‘రూలుఙ్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్దెఙ్ కోరిజినికాన్ 
అయాకెఙ్ ఎసిత్వలెబ లోఙిదెఙ్ వలె’, 13 మోసే సితి విజు రూలుఙ్ 
లొఙిఇ వరి ముసుక్ వాజిని సయిపుదాన్ కీసుత్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “కొహిదు డెఃల్ పె
ఆజి సాని ఎయెన్ బా దేవుణు సాయిపు మనికాండె”. 14 కీసుత్
యా లెకెండ్ ఆతండె మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కుయూదురుఆఇవరిఙ్ కీసుత్ యేసు
వెట దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙి మని నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు
సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ మఙి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్ యాలెకెండ్ 
సాయిపుమొపెఆతండెమఙిసాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15తంబెరిఙాండె, మాటు రోజు బతిక్జిని బతుక్దాన్ ఉండిమాట
లాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ ఉండి సఙతి వందిఙ్ ఉండె ఆజి ఉండి
ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బా అయాక తపెత్ఙ్ నొ, దనివెట
ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొ అకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్, దేవుణుమా వెట
కితిత్ యా ఒపుమానమ్ బా నిలిస్ మంజినాద్. 16 దేవుణు అబహము
వెట, మరి వనిన్ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్వెట ఒటుట్ ఙ్ కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దు పుటిత్
వరిఙ్ ఇహిఙ నండొలోకురిఙ్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహ్ ఎద్. గాని
‘నీ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్ఙ్’ ఇజి వెహిస్నాద్. ఇహిఙ అయాక ఒరెన్ 
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వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్ వాజినిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు
ముఙాలె అబహము వెట ఒటుట్ కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి తీరామ్నం
కిత ఇటాత్ న్. అందెఙె నాలిగ్ వందెఙ్ ముపాయ్ (430) పంటెఙ్ వెనుక
దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ అబహము వెట కితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ 
తపిసి నసిత్వలె కితిత్ తిరుమానమ్ దిఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అట్ ఉ.

18దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ అకుక్, మాటు రూలుఙ లొఙితిఙనె
దొహ్ కాన్ద్ . ఇహిఙ వాండు కితిత్ ఒటుట్ దాన్ మఙి అయా అకుక్
దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు
వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19 అందెఙె మరి ఎందనిఙ్ దేవుణు మోసె వెట రూలుఙ్ సితాన్ ?
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తపుఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి తోరిసెత్ఙె రూలుఙ్ సితాన్.
యా రూలుఙ్ అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాన్ వానిదాక లోకురిఙ్ 
నడిఃపిసెత్ఙె సితాన్. ఒటుట్ దు ఎయె వందిఙ్ వెహ మనానో వాండె
వీండు. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్ వెటమోసెఙ్ రూలుఙ్ సితాన్. మోసె
అయాకలోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె, దేవుణు లోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిని
వనిన్ లెకెండ్ నిహమనాన్.

20రిఎర్ నడిఃమి నిలిన్కాండె ఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గాని ఒపిస్ నికాన్ 
సిలెల్ండనె దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె దేవుణు.

21 అహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ వెనుక, మోసెఙ్ 
రూలుఙ్ సితివలె వాండు కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ వెతెకమ్ దికెఙ్ న రూలుఙ్ ?
సిలెల్ ఆహె ఆఏద్ . రూలుఙ్ లోకురిఙ్ ఎలల్కాలం బతిక్దెఙ్ బతిక్ని
బతుక్ సీదెఙ్ అటెన్ ఇహిఙ, యారూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి
నిజాయితిమనికార్ ఆతార్ మరి. 22గాని దేవుణుమాట వెహిస్నాద్,
యా లోకమ్ దు మని లోకుర్ విజెరె తొహె ఆతి వరిలెకెండ్ పాపం
అడిఃగి మనార్ ఇజి. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ
యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ దెఙ్ . నమమ్కం ఇటిత్ఙనె దొహ్ కెన్.
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23 కీసుత్ రెఎండ మహి ముఙాల, యా నమకం రెఎండ మహాద్ .
నసిత్వలె మోసె సితి రూలుఙ్ , ఒరెన్ జమాను కాప్ కిని లెకెండ్,
యూదురు ఆతి మఙి తొహిస్ ఇడ్ఃజి కాప్ కిజి మహె. ఇహిఙ
యా రూలుఙ్ నె మా ముసుక్ అతికారం కిజి మహె. యాక, లోకుర్ 
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజిదేవుణుతోరిసినికాలమ్ దాన్ నెమహాద్ .
24అందెఙె కీసుత్ రెఎండ మహివలె, యాయూదురి రూలుఙ్ నె, మఙి
సుడ్ఃజి నడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వాతి వెనుక వనిన్ఙ్ 
నమిమ్జి దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి ఆదెఙ్ ఇజి వెహాన్ . 25గాని
ఏలు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటాత్ ట్. అందెఙె రూలుఙ్ మా ముసుక్
అతికారం కిదెఙె అట్ ఉ.
దేవుణు కొడొఃర్ 

26 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెర్. అందెఙె మీరు విజిదెరె
దేవుణు కొడొఃర్. 27మీలొఇమనిబాపిత్సం లాగె ఆతికార్ విజెరె కీసుత్
వెట కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ గుణమ్ కు మిఙిబామంజినె.

28అందెఙెయూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, వెటిట్పణి
కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ,మొకకొడొః ఇజినొ,అయ్ లికొడొః ఇజినొ
ఆఏద్ ముకెలంమీరు విజెదెరెఉండెలోకుర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు
కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదెర్.

29మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనికిదెర్ ఇహిఙ, అబాహము తెగగ్దు
పుటిత్కిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాన్. మీరు
దేవుణు అబాహము వెట ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ .

4
1 నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్

మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె. గాని అయా కొడొః ఇజికాన్ మనివలె,
వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదనిముసుక్బాఅతికారం
సిలెల్ండ మనాన్. అయా కొడొః అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మనికాన్ 
ఆతిఙ్ బాఇనిదనిముసుక్అతికారంసిలెల్ండమనాన్. 2వనిన్అపొప్సి
ఎతుత్ కితిత్ వయుసు వానిదాక, వాండు వనిన్ఙ్ కోప కినివరి అడిఃగి,
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వనిన్ ఆసిత్ సూణి పణి మణిసిర్ అడిఃగి మంజినాన్. 3అయాలెకెండె
మాటుబాకీసుత్ యాలోకమ్ దువానిముఙాల,మాటుబాయాలోకమ్ ది
అలవాటుఙ అడిఃగి మహట్. 4 గాని దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ తగితి
సమయం వాతివలె వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. వాండు ఉండి
బోదెలి పొటా లొఇహన్ పుటాత్ న్. వాండు యూదురి రూలుఙ్ విజు
లొఙిజి బతిక్తాన్. 5యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి మహి
మఙి, దని బాణిఙ్ డిః డిఃస్ పిసిన్ వందిఙ్, దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ 
పోకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు పూరి అకుక్ మని దేవుణు కొడొఃర్ 
ఆదెఙ్ ఇజి, 6మీరుని మాపు వనిన్ కొడొఃర్. అందెఙె దేవుణు వనిన్
మరిసి ఆతమ్దిఙ్ మా మనుస్దు మండెఙ్ ఇజి పోకాన్. యా ఆతమ్నె
మాలొఇహాన్ ‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్ మఙిపారద్నం కిబిసినాన్. 7అందెఙె
ఏలుదాన్ మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ వెటి పణికిని వనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్. గాని
మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ దేవుణు కొడొః ఆతి మనిదెర్ . అందెఙెమీరు వనిన్
మరిసిరిర్ సీన ఇజివాండు ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్ మనికిదెర్ .

8ఉండికాలమ్ దుదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇముఙాలనిజంఆఇదేవుణుక
అడిఃగి మహిదెర్. 9 గాని ఏలు మీరు దేవుణుదిఙ్ నెసిత్ మనిదెర్.
మరి ఒదె వాండు మిఙి నెసత్ మనాన్. మరి ఎందనిఙ్ మీరు సతుత్
సిలి పణిదిఙ్ రెఇ దెయమ్ క దరోట్ మర్ జినిదెర్ . మరిబ దనిన్ అడిఃగి
మండెఙ్ కోరిజినిదెరా? 10మీరు నెగిగ్ దినమ్ కు ఇజి నెగిగ్ నెలెఙ్ ఇజి
సర్ ద ఆని కాలమ్ కు ఇజి నెగిగ్ ఏంటుఙ్ ఇజి సూణిదెర్. 11మీరు
కిజిని వనాక్ఙ్ నాను నెసి,మీవందిఙ్ బాదఆజిన. నానుమీనడిఃమి
కసట్బడిఃజి కితిత్ సేవ పణి, పణిదిఙ్ రెఎండ ఆనాద్ ఇజిబాదఆజిన.

12 అందెఙె తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. మీరు నఙి
పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసె సితి రూలుఙ బాణిఙ్ డిఃబె
ఆతి యూదురు ఆఇ మీలెకెండ్ ఆతమన నాను. మీరు ఎసిత్వలెబా
నఙినెగెండసుడ్ఃతిమనిదెర్. 13నానుమిఙిసువారతొలితవెహివలె
నాను ఎలాగ మహ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ . నాను నెగెండ్ సిలెల్ండ కసట్ం
ఆర్ తమహ. 14 నాను కసట్ం అరివలె మీరు నండొ బాద ఆతిదెర్.
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గాని మీరు నఙి ఇజి కణకదాన్ తొఇదెర్. నఙి నెకిస్ పొక్ ఇతిదెర్.
అహిఙ దేవుణు పోకి ఒరెన్ దూత లెకెండ్ మీరు నఙి డగు కితిత్దెర్.
కీసుత్ యేసుఙ్ డగు కిని లెకెండ్ నఙి డగు కితిత్దెర్. 15అయావలెమీరు
గొపప్ సర్ దదాన్ మహిదెర్. ఏలు మీ సర్ ద విజు ఇనిక ఆతాద్ ?
మీరు నా వందిఙ్ ఇనికబా కిదెఙ్ తయార్ దాన్ మహిదెర్. మీసొంత
కణుకుబా లాగిజ్ సీదెఙ్ ఇజి నాను లొసిన్క ఇహిఙ, అయాకబా కిదెఙ్ 
మీరు తయార్ దాన్ మహిదెర్ ఇజి నాను మీ వందిఙ్ నిజం వెహిస్న.
16ఏలు నానుమిఙి నిజం వెహిస్నిఙ్ మిఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతానా?

17యూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరి వెట మీరు
కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి పటుదలదాన్ నండొ ఆస ఆజినార్. గాని వరి
ఉదేసమ్ కు నెగిగ్కెఙ్ ఆఉ. మిఙి మా బాణిఙ్ దూరం కిబెసెత్ఙె వారు
సుడ్ఃజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు వరివెట కూడ్ఃజి, వారు మీ
వందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరు వరి వందిఙ్ ఆస
ఆజి మండెఙ్. 18 ఉదెసం నెగిగ్క ఇహిఙ పటుదలదాన్ మంజినిక
నెగెదె. ఎసిత్వలెబా పటుదలదాన్ ఆహెమండెఙ్. నాను మీ వెటమని
వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా పటుదలదాన్ మండెఙ్. 19నాను పేమిసిన్
లోకురండె, నాను మీ వందిఙ్ మరిబా బాద ఆజిన. ఏరు ఈబదెఙ్ 
నొపిప్దాన్ బాద ఆని ఉండి బోదెల్ లెకెండ్ నాను మరిబా మీ వందిఙ్ 
బాద ఆజిన. కీసుత్ నని గుణమ్ కు మిఙి వానిదాక నాను బాద ఆజినె
మంజిన. 20ఏలుమీనడిఃమిమంజి,మిఙినిపాతివెహెఙ్ ఇజినాను
నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు ఎందనిఙ్ యా లెకెండ్ 
కితిత్దెర్ ఇజినాను గాబ ఆజిన.

ఆగారునిసార
21మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరిఙ్ నాను

వెన్ బాజిన. మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇజి మీరు
నెసిన్దెరా? 22ఇనికరాసత్ మనాద్ ఇహిఙ,అబాహముఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ 
మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటి పణిమణిసి కాసాత్ ద్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వెటిట్పణిమణిసి ఆఇకాద్ కాసాత్ ద్. 23వెటిట్పణిమణిసి వెట పుటిత్కాన్ 
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ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్. గాని వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని వెట
పుటిత్కాన్, దేవుణు ఎతుత్ కిజి అబాహము వెట కితిత్ ఒటుట్ వజపుటాత్ న్.

24యారుండిబోదెకాఙ్ రుండిసఙతిఙవెటపోలిసివెహెఙ్ ఆనాద్.
యా రుండి బోదెకు దేవుణు లోకుర్ వెట కితిత్ రుండి ఒపుమానమ్ కు
లెకెండ్ మనెన్. సీనాయిగొరొతు దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ రూలుఙ్ 
సితివలె, వరి వెట కితిత్ ఒపుమానంఆగారుఙ్ పోలితమనాద్. ఆగారు
వెటిట్పణి కొడొఃరిఙ్ ఇటిత్ లెకెండ్, యాఒపుమానం లోకురిఙ్ వెటిట్పణి
మణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్. 25ఏలు అరెబియాదుమని సీనాయిగొరొతు
సితి ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పొలిత మనాద్. వెటిట్పణి మణిసి ఆతి
ఆగారు ని దని కొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలు యెరూసలెమ్ ని బాన్ 
మనిలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు అయాఒపుమానమ్ దు వెహిస్ని
రూలుఙ అడిఃగిమనార్. 26గానిముసుక్ మనియెరూసలెం వెటిట్పణి
మణిసి ఆఇకాద్ ఆతి సారెఙ్ పోలితమనాద్. నమిమ్తి మఙి విజెరిఙ్ 
అయ్ సినె సార. 27 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు వెహిస్నాద్,
“కొడొఃర్ కాస్ ఇ గొడుడ్ బోదెలి సర్ ద ఆఅ. ఏరు ఈబని వలెమని నొపిప్
నెస్ ఇకి, నీను గొపప్ సర్ ద ఆజి డటం డెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంకమాసిడిఃసిత్ బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ 
మనార్”.

28ఏలు తంబెరిఙాండె,మీరు ఇసాస్కు లెకెండ్ మనిదెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,దేవుణుఅబాహముఙ్ సీనఇజి కితిత్ ఒటుట్ వజమీరుపుటిత్దెర్.
29నసిత్వలె ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ పుటిత్ వనిన్ఙ్ 
మాలెఙ్ కితాత్ న్ . అయాలెకెండె ఏలుబా జరిగ్జినాద్. 30గాని దేవుణు
మాట ఇనిక దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్, ‘వెటిట్పణి బోదెల్ దిఙ్ దని కొడొః
వెట నెకిస్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెటిట్పణిమణిసిపొటది కొడొఃదిఙ్,
వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని పొటది కొడొః వెట అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్
మండెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ ”, 31 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు వెటిట్పణి
బోదెలి కొడొఃర్ ఆఎట్. గాని మాటు వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని
కొడొఃర్ నె.



గలతీ 5:1 xiv గలతీ 5:11

5
1 కీసుత్ మోసె సితి రూలుఙ అడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె, దని అడిఃగి

మన్ ఎండమంజిని వందిఙె డిఃబిసాత్ న్. అందెఙె డిఃబె ఆతి వరిలెకెండ్ 
నెగెండ నిలిస్మండు. మీరు వెటిట్పణిమణిసి లెకెండ్ రూలుఙ అడిఃగి
మన్ మాట్. 2నామాటెఙ్ జాగర విండు. పవులు ఇని నాను మిఙి
వెహిస్న. దేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికిదెర్ ఆదెఙ్ మీరుసునతి
కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, కీసుత్ మీ వందిఙ్ ఆతిదని వందిఙ్ ఇని విలువ
సిలెల్ద్ . 3సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నాను మరిబా వెహిస్న. మోసెసితి
రూలుఙ్ విజుమీరుపూరిలొఙిదెఙ్ వలె. 4మోసెసితిరూలుఙ్ లొఙిజి,
దేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ సూణికాన్, కీసుత్ బాణిఙ్ 
పూరిదూరం ఆతాన్. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెకిపొకిదెర్. 5గాని
దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితిమనికార్ ఇజి వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజి
మాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాట్ ఇహిఙ, దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి
ఇడాన్న్ దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దయ్ రం సీజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటు కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. ఒరెన్ సునతి
కిబెఆతమనాండొ,సిలెనొఇజిదేవుణుతొఎన్ . గానిదేవుణు సూణిక,
ఒరెన్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాండా ఇజినె. మహి వరిఙ్ 
పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరు నెగెండనె నమిమ్జి మహిదెర్. మరి, ఎయెన్ మిఙిమొసెం
కిజి, నిజమాతి సువార లొఙిఎండ అడు కితాత్ న్? 8 వనిన్ లోకుర్ 
ఆదెఙ్ మిఙి కూకి దేవుణు యా లెకెండ్ మిఙి వెహ్ ఎన్. 9 పులాని
దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మని దూరు విజు పులాఙ్ కినాద్.
అయాలెకెండ్ ఉండి తపు బొదబ కినాద్. 10 మాటు పబు వెట
కూడిఃత మనాట్. అందెఙె మహి బొదెఙ మిరు లొఙిఇదెర్ ఇజి
నాను అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్జిన. మిఙి పంబ కిబిసిన్కాన్,
వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ తగితి సికస్ సీనాన్.
11 తంబెరిఙాండె, సెగొండార్ వెహిస్నార్ దేవుణు కొడొఃరస ఆదెఙ్ 
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ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. నాను అయాలెకెండ్ వెహిన్
మంజినిక ఇహిఙ, యూదురు నఙి మాలెఙ్ కిఎతార్ మరి. సునతి
కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి నాను వెహిన్ మంజినిక ఇహిఙ, సిలువాదు
కీసుత్ సాతిసావు వందిఙ్ నాను వెహిన్ వలె వారు నా ముసుక్ కోపం
ఆఎతార్ మరి. 12సునతి కిబెఆదెఙ్ వలెఇజివెహిస్మఙిపంబ కిబిసిన్
యాలోకుర్,కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇవరిలెకెండ్ ఆపిర్ ఇజినానుఆస
ఆజిన.

13 తంబెరిఙాండె, డిఃబె ఆతి వరి లెకెండ్ దేవుణు మిఙి కూక
మనాన్. మీరు ఇసట్ం ఆతి సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్.
గాని మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి సేవ కిదెఙ్ మిఙి అకుక్ మనాద్ .
14మోసెసితి రూలుఙ్ విజుఉండెమాటాద్ కూడిఃతెమనెన్. అయాక
ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్, మహి వరిఙ్ పేమిస్ అ”,
ఇజి. 15గానిమీరు జంతుఙ లెకెండ్ కటె ఆజి, ముకెఙ్ లాగిజ్ మహిఙ,
మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ పూరి నాసనం ఆనిదెర్ ఇజి
జాగర సుడెఃఆదు.

దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్
16అందెఙెనానుమిఙివెహిస్న,దేవుణుఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ వెహిస్

నడిః పిసిని వజ నడిఃదు. అయావలెమీఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్
సెఇ పణిఙ్ మీరు కిఎండ మంజినిదెర్. 17మాఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ
పడిఃఎద్ దేవుణు ఆతమ్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పడిఃఎద్ సెఇ ఆసెఙ్. యా
రుండి సెఇ ఆసెఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ కూడ్ఃజి మన్ ఉ. అందెఙె మీరు
ఎసిత్వలెబాకిదెఙ్ కోరిజినికకిఎండమండెఙ్ అటిన్దెర్. 18గానిదేవుణు
ఆతమ్నెమిఙినడిఃపిసిమహిఙ,మీరుమోసెసితి రూలుఙ్ లొఙిజిదని
అడిఃగిమన్ ఇదెర్.

19-21ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ కిబిసిన్పణిఙ్ విజెరెనెసిన్కెఙె. అయాకెఙ్ 
ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, రంకు బూలానిక, కెలార్ బూలానిక, సాని
బూలానిక, బొమెఙ మాడిఃసిన్క, సెట్ నిక, పగ ఆనిక, గొడబ ఆనిక,
ఆఇవరి వనాక్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆనిక, సొంత ఇసట్మ్ కునె సూణిక,
కేటెఙ్ ఆనిక, మిఙి పడ్ఃఇ వరి బాణిఙ్ దూరం ఆనిక, మిఙి కూడిన్



గలతీ 5:22-23 xvi గలతీ 6:4

వరివెట కూడిన్క, గోస ఆనిక, సోసిన్క, ఉణిజి తింజి సోసి కర్ జిజి
సెఇ పణిఙ్ కిజినిక. నాను ముఙాలె మిఙి డటం వెహి లెకెండ్ మరి
వెహిస్న. నిని పణిఙ్ కిజి బతిక్నికార్ దేవుణు ఏలుబడిః కిని లోకుర్ 
లొఇమండెఙ్ అట్ ఎర్.

22-23గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వనిన్ఙ్ నిని గుణమ్ కు
మంజినె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్ పేమిసాన్న్,
సరద్దాన్ మంజినాన్, సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మంజినాన్, కీడు
కితిత్ఙ్ బా అయాకెఙ్ ఓరిసి మంజినాన్ , కనికారం తోరిసాన్న్, నెగిగ్కెఙె
కినాన్, నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్, సారిల్దాన్ మంజినాన్, సోస్ ఎండ
మంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్, ఇని రూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతి మనికార్, వరి పడాఃయి బతుక్, వరి
సెఇఆసెఙ్ విజు,సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయెఆతిలెకెండ్ మనాద్.
ఇహిఙ వారు అయాకెఙ్ పూరి డిఃసత్ సితార్. 25 దేవుణు ఆతమ్ మఙి
కొతత్ బతుక్ సితమనాన్. అందెఙెదేవుణుఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసినివజ
మాటు బతిక్దెఙ్. 26మాటు గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండ మహి
వరిఙ్ కోపం రేపిస్ ఎండ, గోస ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ వెటమండెఙ్.

6
1 తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ ఒరెన్ తపు కితిత్ఙ, దేవుణు ఆతమ్

నడిఃపిసిని వజ నడిఃజిని మీరు సారిల్దాన్ వనిన్ తపు దిదిజి, నెగిగ్
సరిదు తతెఙ్. మరి అయాలెకెండ్, మీరుబా పాపమ్ దు అర్ ఎండ
జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 2 మహి వరి బాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి వరిఙ్ 
సాయం కిదెఙ్. యా లెకెండ్ కిజి కీసుత్ వెహి రూలుఙ్ మీరు పూరి
కిజినిదెర్. 3 ఎయెన్ బా వాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా, గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె ఆజినాన్. 4విజెరె ఎయెన్ 
కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నా సెఇకెఙ్ నా ఇజి వాండె సుడెః ఆదెఙ్. అయావలె
వాండు కిజిని దనితాన్ వాండు పొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ 
కిజిని దనిఙ్ ఆఏండ, వాండు కిజినిదాన్ సుడ్ఃజి పొగడెః ఆదెఙ్.
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5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వాండు కిదెఙ్ మని బాజిత
మనాద్.

6దేవుణుమాటవెంజినెసినికాన్ ఎయెన్ బావెహిస్నెసిప్సిన్ వనిన్ఙ్,
వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమని విజు నెగిగ్ వనాక్ఙ్ లొఇ వంతు సీదెఙ్.

7మిఙిమీరెమొసెంఆమాట్. దేవుణుదిఙ్ సుతిసి అర్ పెత్ఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి ఒడిఃబిమాట్. నాను ఎందనిఙ్ యాక వెహిస్న ఇహిఙ, వితిన్కాన్ 
ఇనిక వితాన్ండొ, అయా పంటనె కొయినాన్. 8 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ
వజి కిజి బతిక్జినికాన్ నాసనం ఆనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు
సెఇ ఆస వజ బతిక్తాన్. గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ
నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్తాన్. 9నెగిగ్ పణిఙ్ 
కిదెఙ్ విసిక్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు విసిక్ఎండ మహిఙ,
దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయమ్ దు మాటు కితిత్ దనిఙ్ వాండు పలితం
సీనాన్. 10 అందెఙె మహి వరివందిఙ్ సాయం కిదెఙ్ సమయం
దొహిన్వలె, మాటు విజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్. ముకెలం దేవుణుదిఙ్,
నమిమ్తి వరివందిఙ్ కిదెఙ్.

సునతిఆఏద్ కొతత్ బతుక్నెముకెలం.
11 నాను యా మాటెఙ్ నా సొంత కీదాన్ నె రాసిన. ఎసొ పెరి

అసరమ్ కాణిఙ్ రాసిన ఇజి సుడ్ఃదు.
12మహి యూదురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ సూణికారె, మీరు తప్ ఎండ

సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి మిఙి డటం వెహిస్నార్. వారు
ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్నార్ ఇహిఙ, కీసుత్ సిలువాదుసాతాన్ ఇజి
నమిమ్తిఙనెదేవుణురకిస్సాన్న్ ఇజివెహిస్నివలెలోకుర్ వరిఙ్ మాలెఙ్
కినార్. ఆహె వరి ముసుక్ మాలెఙ్ రెఎండ మండెఙ్ నె సునతి కిబె
ఆదెఙ్ వలె ఇజి డటం వెహిస్నార్. 13 సునతి కిబె ఆతికార్ బా, మోసె
సితి రూలుఙ్ విజు లొఙిఎర్. గాని మిఙి సునతి కిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు వెహిస్నిఙ్ మీరు సునతి కిబె ఆతిదెర్ ఇజి
మహి యూదురిఙ్ వెహిస్ వరి నడిఃమి పొగిడెః ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్ .
14 గాని నాను, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ సిలువాదు మా వందిఙ్ 
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సాతాన్ ఇజి ఆఏండ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా పొగ్ డిఃఎ. వాండు
అయాలెకెండ్ సాతిఙ్,నాను గొపప్ విలువమనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ 
యాలోకమ్ దికార్ విలువ సిఎర్. వారు విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని
దనిఙ్ నాను విలువ సిఎ. 15 ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతాండా, సిలెల్నా
ఇజి ఆఏద్ ముకెలం. ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ పడాఃయి
బతుక్ డఃసి కొతాత్ ఙ్ ఆతాన్ ఇజినె. 16యామాట వెంజి అయా వజ
కిని విజెరిఙ్ దేవుణు వనిన్ సమాదనం సీజి, వనిన్ ముసుక్ కనికారం
తోరిసాన్న్. వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సిత్కారె.

17ఆకార్ దు,ఎయెన్ బానఙిమరిబాదెఙ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యేసుఙ్ సేవకితిత్ వందిఙ్ నఙికితిత్ బాదెఙమసెఙ్ నాఒడొఃల్ దుమనెన్.
యాకెఙ్నాను వనిన్ వెటిట్పణిమణిసి ఇజితోరిసెన్.

18 తంబెరిఙాండె, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయ దరమ్ం మీ
ముసుక్ మనీద్. ఆమెన్.
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