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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్
కిబిసినిక

ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజి మహార్ .
వారు నండొ బాదెఙ్ ఆజి మహార్ . దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ 
అయ్ గుపు దెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి, కానాను దేసెమ్ దు ఒతెత్ఙ్ ఇజి,
మోసె వరిఙ్ నడిఃపిసి తతాత్ న్ . కానాను దేసమ్ నె వరిఙ్ సీన ఇజి
దేవుణువరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారుపయ్ నం కిజిమహివలె,మోసెవెట
దేవుణు వరిఙ్ పది ఆడెఙ్ సీజినాన్ . దనిన్ వెట దేవుణు వెహిస్నాన్ ,
“నాను వరి నడిఃమి మండెఙ్ ఇజి నా వందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ 
మంజినిఉండి గుడారంతొహెఙ్ ”, ఇజి (నిరగ్మ 25:8).యాకఎలాగ
తొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసినాన్ .
“నాను మిఙి సుడ్ఃజి, మీ వెట అబెబ్ వరిగ్న”, ఇజి దేవుణు వెహాన్
(నిరగ్మ 29:42). అందెఙె, దేవుణు మంజిని ఉండి బాడిడ్నె గుడారం.
దేవుణు మంజిని బాడిడ్దిఙ్ పోలిత మనాద్ యా గుడారం (ఏబి
9:11).
పుజేరిఙు - యూదురి మతమ్ దు, లేవి తెగాదు మనిన్ వరిఙె,

పుజేరిఙు ఇజి ఏర్ పాటు కినార్ . మహి తెగాదికార్ విరిఙ్ వరి
దసమ్ బాగం సీదెఙ్ . పుజేరిఙు ఆఏండ, పెరి పుజేరిఙు ఇజి, విజేరె
పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరిఙు ఇజి నండొండార్ బా మహార్ .
ఉండి కాలమ్ దు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి
దేవుణు తోలిత ఏర్ పాటు కితాత్ న్*. పుజేరిఙు దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కెట
ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ ర్ . గాని విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని
పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ
కితాత్ న్ . ఏలు యేసు మా వందిఙ్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి
పుజెరి వజవాతమనాన్ .
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గుడారం - దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపు వజ తయార్ కితిత్ ఉండి
టంబు గుడుఃసని దనిన్లొఇ మనిన్ వనక వందిఙ్ నె గుడారం ఇనార్ .
ఇబెబ్నెదేవుణువనిన్లోకుర్ వెటవరిగ్నాన్ . టంబు గుడుఃసదిఙ్ రుండి
గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిగదినిదేవుణువందిఙ్ ఒదెద్ కెట
ఆతి గది ఇజి రుండిమనెన్. యారుండి గదిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతిఇటిత్కెఙె. ఉండితెరనెయారుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్ . తెర,నీరి
దుపాటి లెకెండ్ మనాద్ . రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆతమనాద్ .
అయాక నండొ దలంమనిన్క, నండొసోకుదాన్ అటమనార్ .
దేవుణుదిఙ్ కేటఆతిగది -దేవుణుదిఙ్ కేటఆతిగదిపెరీక. దనిన్ఙ్ 

30మూరెఙ్ నీరిండ్ , 15మూరెఙ్ ఒసార్ మహాద్ . దినిన్లొఇదేవుణు
ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్ ఉండి కలిల్తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్
దీవెఙ్ డండి ఉండి, దేవుణుదిఙ్ దూపం సురుని మాలి పెటె ఉండి,
మనెన్.

1 దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్
దేవుణుదిఙ్ కేటఆతిగదిదిఉణెర్ పడఃకాదుయాబలల్ మంజినాద్ .

యాక తుంబ మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిక. దినిన్ ముసుక్
కలిత్సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రోటెఙ్ 
ఎసిత్వలెబ దినిన్ ముసుక్ మంజినె. యూదురి ఆసారం వజ యా
రొటెఙ్ ఉండి పలెమ్ దు, రుండి వరెస్ఙ్ ఆరు దొతిత్ఙ్ మంజినె. విసాంతి
దినమ్ దునెయాకెఙ్ మారిసి మరి కొతత్కెఙ్ ఇడాన్ర్ . అయా పడాయి
రొటెఙ్ పుజెరిఙునె తిండెఙ్ . మరి ఎయెర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ . లేవి
తెగాదు మనిన్కారె, యారొటెఙ్ తయార్ కినార్ . విసాంతి దినమ్ దిఙ్ 
ముఙాలమనిన్ రెయునె తయార్ కినార్ .†

2 కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దీవ డండిఙ్ 
యాడండిఙ్ కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్కాక్దె. దేవుణు

వందిఙ్ కేటఆతిగదిదిడేబపడఃకాద్ మంజినాద్ .యాకంతుదుఏడు
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దీవెఙ్ మంజినె. దినిన్ముఙాలమనిన్బాడిడ్దుజాయ్ మండెఙ్ నెయాక
మంజినాద్ . ఒరెన్ పుజేరి పెందల్ కనిపొదొయ్ క కసిసిమంజినాన్ .‡

3 దూపం సురిన్మాలిపెటె
యాక, నడిఃమి డెర డగు మంజినాద్ . దినిన్ ముసుక్ దూపమ్ నె

ఆఏండమరి ఇనికబా కూలిఙ్ నొ, జంతుఙ్ నొపారపొటిట్ఙ్ నొ సుర్ దెఙ్ 
ఆఏద్ . పెందల్ కని పొదొయ్ క దూపం సురాన్ర్ . గానియాక దేవుణు
వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ ఉండి వసుత్ . అందెఙె, దేవుణు
వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిద్దు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట

ఆతి గది నీరిండ్ , ఒసార్ ఉండె సమానమ్ నె. 15 మూరెఙ్ మనెన్.
దినిన్ లొఇ మందసం మనాద్ . మందసం ఇహిఙ ఉండి పెటె. యాక
దేవుణు మనాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ మనాద్ . దేవుణుదిఙ్ 
కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి ఉండి డెర అడుడ్
మనాద్ . యాడెర నండొ దలం మనిన్క. నండొ కరీదిక. దనిన్ ముసుక్
నండొ సోకుదాన్ అటార్ . దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఒరెండె సొనాన్ . మరి ఎయెన్ బ
సొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె, సోనాన్ . లోకురి విజెరె
పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ సీదెఙ్ ఉండి రోజు మనాద్ . నాండిఙె డేర
పెర్ జి,లొఇసొనాన్ .*
యేసుమావందిఙ్ విజెరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరిపుజేరి ఆత

మనాన్ . వాండు సిలువాదు సాతిఙ్ , పాపమ్ క వందిఙ్ ఎలాకాలం
వందిఙ్ ఉండి సుటుట్ పూజ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్ .†
యేసుసిలువాదుసాతిగడిఃయాదుదేవుణుగుడిఃదు దేవుణువందిఙ్ 
కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి
మహి డేర, ముసుక్హాన్ అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్ ఆజి కింజితాద్ .‡
ముఙాలడేర పెర్ జి విజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి ఒరెండె
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దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ లొఇ డుఃగ్ నాన్ . గాని కీసుత్ సాతిఙ్ , వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇడిన్ ఎయెన్ బా దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్న్ .
మరిపూజదిఙ్ అవ్ సరమ్ బాసిలెల్ద్ .
మందసం - మందసం ఉండె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదు

మనిన్ వసుత్ . మందసం ఇహిఙ ఉండె పెటెనె. యాక తుంబ
మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కిజి దినిన్ ముసుక్ని లొఇ కల్ తి సిలిల్
బఙారమ్ దాన్ పూత రాసె ఆతమనాద్ . దినిన్ ముసుక్ ఉండి మూత
మనాద్ . అయాకబా కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూత రాసె ఆత
మనాద్ . అయాకమూత నెకిస్ ముద కిదెఙ్ ఆనాద్ . లాగ్ జిసాపెత్ఙ్ బా
ఆనాద్ .§ యామూతదిఙ్ “కరుణ పీటం” ఇనార్ .* కరుణ పీటం
ఇహిఙ, పాపమ్ కు సెమిసిన్ బాడిడ్ ఇజి అరద్ం. కరుణ పీటం ముసుక్
కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ లోకు మూరి వజనె మనెన్ గాని రెకెక్ఙ్ 
మనెన్. యాకెరూబుఙ్ ఇతాన్ ఉండి ఆతాన్ ఉండి ఎదు నిలిస్, కరుణ
పీటమ్ దునె బేసి రెకెక్ఙ్ కోరిసెత్ మనెన్.† కెరుబుఙ నడిఃమి మొసొప్ 
మనాద్ . కరుణాపీటంముసుక్యామొసొప్ దు దేవుణుమంజినాన్ .
పరిసుదద్మాతి దేవుణు యా లెకెండ్ బాన్ మంజినాన్ . అందెఙె ఇని
సెఇకాన్ నొతపుప్ కితిత్కాన్ నొబాన్ కరుణపీటండగుసొండెఙ్ అట్ ఏన్ .
గానిదేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి
ఒరెండెసొండెఙ్ అటాన్న్ .వాండుబావనిన్సొంతఇసట్మ్ దాన్ నొ,పూజ
కితిత్ దనిన్ నల సిలెల్ండనొసొండెఙ్ ఆఏద్ .యాలెకెండ్ సిలెల్ండసొహిఙ
వాండు నిజంసానాన్ .
మందసమ్ దుమనిన్కెఙ్ -మందసమ్ దు దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ పది

ఆడెఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి పలెక్ఙ్ మనెన్. కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్ మనాద్ . మరి, సిగిరిసిత్మనిన్, అహరోను
డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్ మనాద్ . తేనె నూనె లెకెండ్ 

రుసి మంజినాద్ . దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు
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నడిఃపిసిమహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ -యా పలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ 

కితిత్కెఙె. ననిన్ పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్ మనాద్ .§
డేవ -డేవ నడిఃమిటంబు గుడుఃసమనాద్ . డేవ సుటులం వెల్ గు

మనాద్ . దినిన్ఙ్ ఉండిసరిమానాద్ . డేవదు సంతసురిన్మాలిపీటని
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెంమనెన్.
సంతసురిన్మాలిపీట -యాకతుంబమరాతిసెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ 

కితిత్క. దినిన్ ముసుక్ కంసు పూత రాసత్ మనాద్ . ఇబెబ్నె సంద
సురిజ్ పూజ కినార్ . యాపీటదు సిసు ఎసిత్వలెబా నమ్ బిఏండ కసీనె
మండెఙ్,యామాలిపీట సరి డగు మంజినాద్ .
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం - యా పలెల్ం సంద సురిన్ మాలి

పీటని, గుడారం నడిఃమి మంజినాద్ . యాకబా కంసుదాన్ తయార్ 
కితిత్క. పుజేరిజుపూజకినిముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇసొనిముఙాల్ నొ
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్కాదెయాక.
ఏబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఏబి లోకురిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నె యాక. ఏబి లోకుర్ ఇహిఙ,

కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ యుదురి లోకుర్ . యా ఉతం రాసిత్కాన్ 
ఎయెన్ ఇజి తెలిఏద్ . యేసు పబునె, దూతారిఙ్ ఇంక మోసెఙ్ 
ఇంక, మోసె సితి రూలు వజ పుజెరి పణి కిజిని పెరి పుజేరిఙ ఇంక
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి యా ఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ . పూజెఙ్ లోకురి
పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. గాని యేసు పబు పూజ ఆతి దనిన్తాన్ నె
లోకురి పాపమ్ కు సొనె. వనిన్ నలదాన్ నె, లోకుర్ సుబబ్రం ఆనార్ .
దేవుణు డగు దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ అటాన్ర్ . అయాలెకెండ్ , కొతత్
ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాండె యేసు ఇజి వెహిస్నాద్ . మరి దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహి నండొండార్ వరిఙ్ 
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వెహిస్నార్ . కండెవెరిదు, నమిమ్తి లోకుర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి యా
ఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .

1 పూర్ బమ్ దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్ దు, నండొ
రకమ్ కాణిఙ్, దేవుణు పవకరు వెటమాఅనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్. 2గాని
యా కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్, వాండు వనిన్ మరిన్ వెట మఙి వరిగ్తాన్.
వనిన్ వెటనె బూలోకమ్ ని దని లొఇ మనికెఙ్ విజు దేవుణు తయార్ 
కితాత్ న్ . వనిన్ఙె, విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
3 దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసిన్కాండె మరిన్. వనిన్ లెకెండె
వీండు మనాన్. గొపప్ సతుత్ మని వనిన్ మాటదాన్, బూలోకమ్ దు
మని విజు వనాక్ఙ్ వీండు నడిఃపిసినాన్. లోకురి పాపమ్ కు
నొర్ దెఙ్ వాండు సాతి వెనుక, గొపప్ పెరి దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు
అతికారమ్ దు బసాత్ న్. 4 అందెఙె, వాండు దూతార్ ముసుక్ గొపప్
పెరికాన్ ఆతాన్. దూతార్ పేరుక్ ముసుక్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి పేరు
గొపప్ పెరికమనిలెకెండ్,వాండు పెరికాన్ ఆతాన్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు యేసుపబుఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్ దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎతాన్, “నీను నా మరిన్. నేండు నానె నీ బుబబ్
ఆత మన”,✡ ఇజి. మరి, దేవుణు దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా
వెహ్ ఎతాన్”, నానె వనిన్ బుబబ్ ఆన. వాండె నా మరిన్ ఆనాన్ లె”,✡
ఇజి. 6 మరి, దేవుణు వనిన్ లొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ యా లోకమ్ దు
తపిసిని వలె, వెహిస్నాన్, “దేవుణు దూతార్ విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡ ఇజి. 7 దూతార్ వందెఙ్ వెహిస్నివలె, వాండు
ఈహ వెహిస్నాన్, “గాలి లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ కిజినాన్,
కసిసిన్ సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణిమణిసిరిఙ్ తయార్ కిజినాన్”,✡ ఇజి.
8 గాని వనిన్ మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓ దేవుణు, నీను
బసిన్ సిమాసనం అంతు సిలెల్ండ ఎలాల్ కలం మంజినాద్. నీను నీతి
నిజాయితిదాన్ రాజు వజ ఏలుబడిః కిని. 9 నీను నిజమాతి దనిఙ్ 
✡ 1:5 1:5 కీరన 2:7. ✡ 1:5 1:5 1సము 7:14; 1దినరు 17:13. ✡ 1:6 1:6
దివ్తీ 32:43. ✡ 1:7 1:7 కీరన 104:4.
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పేమిసిత్ మని. సెఇ దనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె, నీ దేవుణు ఆతి
దేవుణు నిఙి ఎరిల్సి సర్ ద ఆని గొపప్ గనం సితాన్. యాకనీజతమని
వరిఙ్ సితి దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ గొపప్ పెరిక”,✡ ఇజి, దేవుణు మరిన్ 
వందిఙ్ వెహిస్నాన్. 10వాండు మరి వెహిస్నాన్, “ఓ పబువా, లోకం
పుటిస్ ఎండ ముఙాలె, యాలోకమ్ దిఙ్ పునాది ఇడిత్కి నీనె. ఆగాసం
తయార్ కితికి నీనె. 11 అయాకెఙ్ విజు నాసనం ఆనె. గాని నీను
మంజిని. పాత పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయిక ఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ 
విజు పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయికెఙ్ ఆనె.

12 పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాత
మారిసిని లెకెండ్, వనాక్ఙ్ మారిసిని. గాని నీను ఎలాకాలం ఉండె
లెకెండె మంజిని. నీను ఎసెఙ్ బాడొక ఆఇ”,✡ ఇజి. 13 దేవుణు వనిన్
దూతార్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నానునీపగాతివరిఙ్ నీ
పాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక,నీనునాఉణెర్ పడఃకాద్ మసిమన్ అ”,✡
ఇజి. 14అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ? వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని
ఆతెమ్ఙ్ నె. దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండుపోకికారె.

2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర

వెండెఙ్ .
1 అందెఙె మాటు వెహిమని నిజమాతి సఙతిఙ్, మరి నండొ

జాగరదాన్ వెండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దని బాణిఙ్ దూరం
ఆఏండ మంజిని వందిఙె. 2 దేవుణు దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తి
మాటెఙ్, నిజం ఇజి రుజుప్ ఆత మనాద్. అయామాటెఙ్ తపిన్కాన్,
లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా, తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క మనాద్.
3అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్ని
ముకెలమాతిబోదమాటు నమిమ్దెఙ్ కెఇతిఙ,అయాసికస్దాన్ ఎలాగ
తపెఆదెఙ్ అటాన్ట్ ? గెల్ పిసిన్ వందిఙ్ మనియాబోదపబునెతొలిత
వెహాన్ . వాండు వెహికెఙ్ వెహికార్, అయాక నిజం ఇజి మఙి రుజుప్ 

✡ 1:9 1:9 కీరన 45:6,7. ✡ 1:12 1:12 కీరన 102:25-27. ✡ 1:13 1:13
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కితాత్ ర్ . 4మరి, దేవుణుబా విజు రకమ్ కాణి సతుత్ మని పణిఙ్, గొపప్
బమామ్ని పణిఙ్ కిజి రకస్ణ వందిఙ్ వెహిక నిజం ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ .
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ, దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ సీబాజి సీజి దేవుణు రుజుప్ 
కితాత్ న్ .

యేసుపబునెలోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.
5 వాజిని కాలమ్ ది లోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ 

ఒపజెప్ ఎతాన్. పరలోకం వందిఙెమాటు వరిగ్జినాట్. 6గాని దేవుణు
మాటదు ఎంబెనొ ఎయెండొ డటిసి ఈహ వెహిస్నాన్ , “ఓ దేవుణు,
నీను ఎతుత్ కిదెఙ్ లోకు ఏపటిదికాన్ ? నీను బాగ సుడ్ఃదెఙ్ లోకు
ఏపటిదికాన్ ? 7 నీను దూతారిఙ్ ఇంక వనిన్ఙ్ సణెం ఇజికాన్ కితి.
నీనువనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితి. గవ్ రవమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ లెకెండ్ కితి. 8విజు
వనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ అతికారం సితి’✡. లోకురిఙ్ విజు వనాక్ఙ్ 
ముసుక్ దేవుణు అతికారం సితి”, ఇజి వెహిస్నాన్. ఇహిఙ, విజు
వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం వనిన్ఙ్ మనాద్. గాని ఏలు, లోకుర్ విజు
వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం కిజినిక తొఎట్. 9 గాని ఏలు, యేసుఙ్ 
గొపప్ గనమ్ దాన్ , గొపప్ గవ్ రవమ్ దాన్ దేవుణు పెరికాన్ కితికమాటు
సుడ్ఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నండొబాదెఙ్ ఓరిసిసాతాన్.
వనిన్ఙ్ దూతారిఙ్ ఇంక సణెం దేవుణు ఇజికాన్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు యా లెకెండ్ లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ సాదెఙ్. యా
లెకెండ్, దేవుణు దయా దరమ్ం కితాత్ న్ . 10 విజు, దేవుణు తయార్ 
కితాత్ న్ . విజు వనిన్వందిఙె తయార్ కితాత్ న్ . యేసుపబు బాదెఙ్ 
ఓరిసి సాజిని దనితాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాన్. వాండు పూరి
ఆతికాన్ ఆతాన్. అయ లెకెండ్ యేసుఙ్ పూరి కిజినిక తగిన్కాదె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ కొడొఃరిఙ్ వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్నిబతుక్దునడిఃపిసెత్ఙ్. యేసునెవరిఙ్ రకస్ణదునడిఃపిసిన్కాన్.
11వాండె లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరి లెకెండ్ కిజినాన్ .
వనిన్ఙ్ ని వాండు దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్ లోకురిఙ్, బుబబ్ ఒరెండె.
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అందెఙె వరిఙ్ తంబెరెఙు ఇజి కూకెఙ్ యేసు సిగు ఆఏన్. 12వాండు
దేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్, “నీ వందిఙ్ నాను నా తంబెరిఙ వెహన్, నీ
లోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్, నాను నిఙి పొగిడిఃన”✡ ఇజి. 13మరి వాండు
వెహిస్నాన్, “నాను వనిన్ ముసుక్ నా నమకం ఇడన్”✡ ఇజి. మరి
బా వెహిస్నాన్, “ఇదిలో, నానుని దేవుణు నఙి సితి కొడొఃర్”,✡ ఇజి.
14దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకుర్ నె. అందెఙె
యేసుపబుబా నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతి లోకు వజ ఆతాన్.
ఎందనిఙ్ లోకు ఆతాన్ ఇహిఙ, ఒరెన్ లోకు వజనె సాదెఙ్ అటాన్న్.
వాండు సాజినె, సావుముసుక్ అతికారం మని సయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ
కిదెఙ్ అటాన్న్. 15అయాలెకెండ్,సావుదిఙ్ తియెల్ ఆజి, వరి బతుక్
విజు సావు తియెల్ దిఙ్ అడిఃగి మని విజెరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్.
16 నిజమె, వాండు దూతారిఙ్ సాయం కిఎన్. గాని అబాహము*
తెగాగ్ దివరిఙ్ సాయంకిజినాన్. 17దినిన్వందిఙ్,వాండుఎలల్గాతిఙ్ బా
వనిన్ తంబెరిఙ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ
కనికారంమని,నమిమ్దెఙ్ తగిన్పెరిపుజెరిఇజి,దేవుణుదిఙ్ సేవకిదెఙ్ 
మరి, లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ కిదెఙ్. 18వాండె పరిసెఙ్ కిబె
ఆజి, బాదెఙ్ ఆతాన్. అందెఙె పరిసెఙ్ కిబె ఆని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ 
అటాన్న్.

3
యేసుమోసెముసుక్ పెరికాన్ .

1 అందెఙె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి, దేవుణు కూకె ఆతి
తంబెరిఙాండె, యేసుపబుఙ్ ఎతుత్ కిదు. వాండె, దేవుణు పోకి
అపొసుత్ డుః ఇజి, విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఇజి, మాటు
నమిమ్జి ఒపుకొడిఃజినాట్. 2దేవుణు కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసె
నమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితి లెకెండ్, వీండుబా వనిన్ఙ్ పణి ఒపజెపిత్
దేవుణుదిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితాత్ న్ . 3 ఉండి ఇలుల్ దిఙ్ ఇంక
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ఇలుల్ తొహిసిత్ వనిన్ఙె గొపప్ గనం వానాద్. అయాలెకెండ్, మోసె
ఇంక యేసునె గొపప్ గనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్. 4 నిజమె, విజు ఇలుక్బా,
ఎయెండొ ఒరెన్ తొహాన్న్. గాని విజుతొహిన్కాన్ దేవుణునె. 5దేవుణు
కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ సేవమపణిమణిసి వజ మోసె
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతాన్. వానికాలమ్ దు దేవుణు వెహెఙ్ మనికెఙ్ 
వాండు వెహాన్ . 6 గాని దేవుణు కుటుమ్ ది వరి ముసుక్ అతికారం
మని మరిన్ వజ, కీసుత్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాటు దయ్ రమ్ దానె
నిలిస్, మాటు ఎదు సుడ్ఃజిని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ గటిఙ అసినె
మహిఙ,మాటు వనిన్ కుటుమ్ దికాట్.

నమిమ్ఇతి వందిఙ్ సారిసిసారిసివెహిస్నిక.
7-8అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ ఈహ వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు మీరు

దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, అయా దినమ్ దు బీడిఃమ్ బూమిదు
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె, వనిన్ఙ్ పరిస కితివలె,మీమనుస్ఙ్ 
గర ఆతి లెకెండ్ గర కిమాట్.

9 అబె, నాల్ పయి పంటెఙ్ నాను కితి గొపప్ బమమ్ ఆతి పణిఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ బా,మీఅనిగొగొర్ నఙి పరిస కిజి నఙిలొఙిదెఙ్ కెఎతార్.

10 అందెఙె నాను అయా తరమ్ ది లోకుర్ వెట కోపం ఆతానె
వెహ. “ఎసిత్వలెబా వరి మనుస్ నా బాణిఙ్ దూరం ఆజినాద్, నాను
వెహిస్నికెఙ్ వారు వెన్ ఎర్”, ఇజి.

11అందెఙెనానునండొకోపంఆజిఉండిఒటుట్ కిత, ‘వారుఎసెఙ్ బా
నా డగు వాజి నా వెట రోమ్ బెఎర్ లె’,✡ ఇజి. 12 తంబెరిఙాండె, మీ
లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా, బతిక్జిని దేవుణు బాణిఙ్ దూరం కిబిసిన్
నమకం సిలి, సెఇ మనుస్ మన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు
దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్, ఆదరిసి
మండెఙ్ వలె. ‘నేండు’ ఇజి వెహిన్ దినం విజు, అయాలెకెండ్ కిజి
మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ లొఇ ఎయెన్ బా పాపమ్ దాన్ 
మొసెం ఆజి, మనుస్ గటి ఆఏండ మంజిని వందిఙ్ ఆదరిసి మండెఙ్ 
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వలె. 14 మాటు, కీసుత్ ఙ్ తొలిత నమకం ఇటిత్వలె వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్
లెకెండ్, ఆకర్ దాక డటం నమకమ్ దాన్ మహిఙనె, మాటు కీసుత్ వెట
జత కూడిఃతిమనికాట్ .

15 దేవుణు మాటదు ముఙాలె వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు, మీరు
దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ,దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలెమీమనుస్
గర ఆతిలెకెండ్ గర కిమాట్”✡. 16 దేవుణు వెహిస్నిక వెంజి, వనిన్ఙ్ 
లొఙిదెఙ్ కెఇతికార్ ఎయెర్ ? ఎయెర్ ఇహిఙ, అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ 
మోసె డిఃసిప్సి, నడిఃపిసి తతి లోకుర్ విజెరె గదె. 17 ఎయెర్ వెట
దేవుణు నలపయ్ పంటెఙ్ కోపం దాన్ మహాన్ ? పాపం కిజి, బీడిఃమ్ 
బూమిదుసాతివరివెట గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బా
నా డగు వాజి నా వెట రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి దేవుణు పమానం కితివలె
ఎయెర్ వందిఙ్ వెహాన్ ? వాండు వెహికెఙ్ వెన్ ఇతి వరి వందిఙ్ 
గదె వెహాన్ . 19 అందెఙె, వారు నమిమ్ఇతిఙ్ నె, దేవుణు డగు సొనిస్
రోమ్ బిదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్.

4
దేవుణులోకురిఙ్ రోమ్ బిదెఙ్ సితమనాన్ 

1 దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ బిదెఙ్ అట్ నారెల్ ఇజి
వాండు కితి ఒటుట్ ఏలుబా మనాద్. అందెఙె, మీ లొఇ ఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బాఅయాఒటుట్ కితిక తపిస్సొన్ ఎండమండెఙ్,మాటుజాగర
మంజినాట్. 2 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బీడిఃమ్ బూమిదు నడిఃతికార్ 
వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా సువార వెహమనాట్. గానివారు వెహిమని
దేవుణుమాట, వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు అయామాట నమిమ్ఎతార్. 3 ఏలు అయాక నమిమ్తిత్ మాటు,
దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిజినాట్. యాక, వాండు వెహి
లెకెండ్ నె మనాద్. “అందెఙె, నాను నండొ కోప ఆజి ఉండి పమానం
కిత. ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి. దేవుణు
లోకం తయార్ కితి వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్మాటు వనిన్వెట
రోమ్ బిదెఙ్ వాండుమావందిఙ్ తయార్ కితండెమనాన్. గానివాండు
✡ 3:15 3:15 కీరన 95:7,8.
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ఆహె వెహాన్ . 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు ఎంబెనొ ఏడు
దినం వందిఙ్ వెహిస్నాద్. “దేవుణు విజు పణిఙ్ పూరి కితండె, ఏడు
దినమ్ దు రొంబితాన్”, ఇజి. 5 మరి, ముఙాలె వెహిస్ని మాటదు
వెహిస్నాద్, “వారు ఎసెఙ్ బానాడగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”,✡ ఇజి.

6ముఙాలె సువార వెహి మనికార్, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట
రోమ్ బెఎర్ లె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్ఎతార్. గాని, దేవుణు
డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ దెఙ్ మహి సెగొండార్ మనార్. 7అందెఙె,
దేవుణు, వనిన్ డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ బిదెఙ్ మరి ఉండి రోజు
ఇటాత్ ండె, ‘నేండు’, ఇజి కూకాన్, దినిన్ వందిఙ్, నండొ కాలం వెనుక
దావీదువెటవెహ్ పిసిత్ వలె,ముఙాలెవెహిఅయామాటనెవెహ్ పిసాత్ న్.
“నేండు మీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, మీమనుస్ గర కిమాట్”,✡
ఇజి.

8 దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్, యెహొసువ వరిఙ్ 
నడిఃపిసి మంజిని కిహిఙ, మరి ఉండి రోమ్ ని దినం వందిఙ్ దేవుణు
వెనుక వెహ్ ఎండ మహాన్ మరి. 9 అందెఙె దేవుణు ఏడు దినమ్ దు
రోమ్ బితిలెకెండ్, లోకుర్ బా రోమ్ బిదెఙ్ ఇజి వాండు సిత మనాన్.
10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు డగు సొన్ సి వనిన్ వెట రోమ్ ని
ఎయెన్ బా,దేవుణువనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండెరోమ్ బితిలెకెండ్,వాండుబా
వనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బిజినాన్. 11అందెఙె, దేవుణు డగు సొనిస్
వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ మాటునండొ కసట్బడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఇసాయేలు లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ అరిలెకెండ్ ఎయెన్ బా
అర్ ఎండమండెఙ్.

12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట పాణం మనిక. నండొ
సతుత్ మనిక. రుండి దరోట్ తెవుగు మని ఎలాగ మరి కురద్దిఙ్ 
ఇంక ఒదె తెవుగు మనిక. దేవుణు మాట, లొఇ డుగ్ జి మనుస్దిఙ్ 
గరబ్మ్ దిఙ్ ఎరిల్సి డూగన్ సొనాద్. అతుక్ఙ, ములెవ్ఙ ఎరిల్సినాద్.
ఆలోసనమ్ కాఙ్, మనుస్దు మని ఉదెసమ్ కాఙ్ పరికస్ కినాద్.
13 తయార్ ఆతి ఇనికబా దేవుణు బాణిఙ్ డపె ఆదెఙ్ అట్ ఉ. విజు
✡ 4:5 4:5 కీరన 95:11. ✡ 4:7 4:7 కీరన 95:7,8.
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వనిన్ కణకెఙ ఎదు టెటాఙ్ తోర్ జినె, డాఃఙ్ ఎండ తోర్ జినె వనిన్ఙె,
మాటు కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ లెక ఒపజెపెత్ఙ్ మనాద్.

యేసునె విజుపుజెరిఙముసుక్ గొపప్ పెరిపుజెరి.
14 అందెఙె, మాటు డటం వెహిస్ని నమకం డిఃస్ ఎండ అసి

మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఆగాసం డాటిస్, దేవుణు డగు సొహి
విజెరెపుజెరఙముసుక్మనిపెరిపుజెరి ఒరెన్ మఙిమనాన్. వాండు
దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు. 15మా విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని
పెరి పుజెరి, మఙి మని తకుఙ విజు నెస్ ఇకాన్ ఆఎన్. గాని మఙి
వాజినివిజు రకమ్ కాణిపరిసెఙ్, వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండుపాపం
కిఎతాన్.

16అందెఙె నండొ దయా దరమ్ం తోరిసిని దేవుణు బసిన్ సిమసనం
డగు మాటు తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్. అబె వనిన్
కనికారం మఙి దొహ్ నాద్. మఙి అవ్ సరం మనివలె మఙి సాయం
కిదెఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙబా వరి లోకుర్ 

నడిఃమిహనె దేవుణు ఎర్ లిసాత్ ండె, లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సేవ
కిదెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు లోకురి
దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్. 2 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి,
నెస్ ఎండ తపు కినివరిఙ్, సరి తపిస్ సొని వరిఙ్ సార్ లి తోరిసెత్ఙ్ 
అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరిఙ్ మని తకుఙ్ వినిన్ఙ్ బా మనెన్.
3 దినిన్ వందిఙె, లోకురి పాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంత
పాపమ్ క వందిఙ్ బా, వాండు పూజెఙ్ సీదెఙ్ మనాద్. 4 ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ వాండె,విజుపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపూజెరిఇనిపెరి గనం
తపె ఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి
ఇజి దేవుణు ఏర్ పాటు కితి లెకెండ్, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కిదెఙ్ వలె. 5 అయాలెకెండ్, కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇని యా పెరి గనం తపె ఆతాన్. గాని
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విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కితి దేవుణు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . “నీను నా మరిన్. నేండు నాను నీ
బుబబ్ ఆత మన”, ఇజి. 6 మరి, ఎంబెనొబా దేవుణు వెహిస్నాన్,
“మెలిక్సెదెక్ మహి లెకెండ్, నీను ఎలల్కాలం మని ఒరెన్ పుజెరి”,
ఇజి. 7యేసు బూమిదు మహివలె, వనిన్ఙ్ సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ అటిన్
దేవుణుదిఙ్ డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్ పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్
మొరొదేవుణు వెహాన్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు తియెల్ దాన్ తగెఆత
మహాన్ . 8వాండుదేవుణుమరిసిఆతిఙ్ బా,వనిన్ఙ్ వాతిసమెఙాణిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. 9దేవుణువనిన్ఙ్ పూరికితివలె,
వనిన్ఙ్ లొఙిని వరిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఆతాన్. 10 మెలిక్సెదెక్ 
మహిలెకెండ్, విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

నమకమ్ దాన్ అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.
11 దినిన్ వందిఙ్ మరి నండొ వెహెఙ్ మఙి మనెన్ గాని, మీరు

నిపాతినె అరద్ం కిజినిదెర్. అందెఙె నండొ వెహెఙ్ కసట్ం ఆజినాద్.
12మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి
వరిఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరెమీరు. గాని,దేవుణుమాటదుతొలితనెసెత్ఙ్ 
మని నిజమాతి సఙతిఙ్ మరిబా నెసిప్సెత్ఙ్ ఎయెన్ బా నెస్ పిసాన్న్ 
మండెఙ్ వలె. పాలు ఉణిజిని లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మీరు మనిదెర్.
బోజనం ఉండెఙ్ అట్ ఇకిదెర్. 13 పాలు ఉణికాన్ ఎయెన్ బా లేత
కొడొఃనె. నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి నెస్ పిసిని బోద నెస్ ఎన్. 14గాని
పెరి వరిఙె బోజనం మనాద్. నెగిగ్కెఙ్, సెఇకెఙ్ తేడ నెసి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ 
నెసిత్మనికారెవారు.

6
1అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ తొలితనెసిత్ మహిబోదెఙెనెసినెమన్ ఇండ,

మరి పెరి మాటెఙ్ బా నెసి పిరినాట్. సావుదు నడిఃపిసిని సెఇ
పణిఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్. 2 బాపిత్సం లాగె ఆని దని
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వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని వందిఙ్, లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ ని దని
వందిఙ్, ఆకార్ దు దేవుణు సీని లిర్ పు వందిఙ్ మరి మరి వెహిస్నె
మన్ మాట్. 3 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ, మరి లావు నెసి పిరినాట్.
4-6 ఉండి కాలమ్ దు దేవుణు జాయ్ దు మహికార్, పరలోకమ్ ది
ఇనాయంవందిఙ్ బాగనెసిత్ మనికార్,దేవుణుఆతమ్ వెట కూడిఃతికార్ ,
దేవుణు మాట నెగిగ్క ఇజి నెసిత్కార్ కీసుత్ మర్ జి వానివలె నమిమ్తిత్
లోకురిఙ్ నసిత్వలె మంజిని పెరి సతుత్ వందిఙ్ నెసిత్కార్, వారు దేవుణు
బాణిఙ్ దూరం ఆతిఙ, మరి పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి ని వరిఙ్ మర్ జి
తతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు మరిసిఙ్ మరి
ఉండి సుటుబా సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, విజెరె ఎదు సిగు
కిబిసాన్ర్. 7 నినిన్ వరిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ బూమిదిఙ్ , పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ అర్ సిని పిరుదాన్ ఊదిన్ బూమిదు,
పంట పండిసిని వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానిలెకెండ్ బూమి పంట పండిసి
సీనాద్. అయాబూమిదిఙ్ దేవుణు దీవిసాన్న్. 8గానిలటెఙ్ సాపుక్ఙ్ 
పండిసిని బూమి పణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు దనిఙ్ తప్ ఎండ సాయిపు
సీనాన్ కడెఃవేరిదు సిసుదాన్ నాసనం మనాద్. 9గాని తంబెరిఙాండె,
మాపు యా లెకెండ్ వెహిఙ్ బా, మీరు అయాలెకెండ్ ఆఇదెర్, ఇజి
మాపు పూరి నమిమ్జినాప్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి రకస్ణదు
వాతి లోకుర్ కిని నెగిగ్ పణిఙె, మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజి మాపు పూరి
నెసినాప్. 10 దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ 
కితి పణిఙ్, వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిజి, మరి మరి సాయం కిజి
వనిన్ఙ్ తోరిసిని పేమవాండు పోస్ ఎన్. 11మీలొఇ విజిదెరెబా,యా
లెకెండ్ కడెఃవేరిదాక మండెఙ్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు ఆస ఆజినికెఙ్ విజు తప్ ఎండ పూరి ఆదెఙ్ 12మీరు
బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఇజి మాపు కోరిఎప్ . గాని దేవుణు ముసుక్ మని
నమమ్కమ్ దాన్, కసట్మ్ కు ఓరిసినిదనితాన్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్
కితికెఙ్ దొహ్ కిన్ వరిలెకెండ్ మీరు ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్.

దేవుణు అబాహముఙ్ కితి ఒటుట్
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13 దేవుణు అబాహముఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిన ఇజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . కితివలె
వనిన్ ముసుక్ ఎయెన్ బా పెరికాన్ సిలితిఙ్, వాండు వనిన్ఙె, తోడుః
ఇడెడ్ ః ఆజి అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . 14వాండు వెహాన్ , “నాను నిఙి
తపెఏండదీవిసి,నిఙినండొతెగగ్ది వరిఙ్ సీన”,✡ ఇజి. 15అబాహము
ఓరిసి కాప్ కిజి మహాన్ . అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిక
వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్. 16లోకుర్ ఒటుట్ కినివలె వరిఙ్ ఇంక పెరి వరిఙ్,
వాండె నఙి తోడుః ఇజి వెహిస్ ఒటుట్ కినార్. వరి నడిఃమి మని
గొడుఃబెఙ్ విజు ఉండి ఒటుట్ దాన్ సార్ లి ఆనె. 17 దేవుణు, వాండు
ఒటుట్ కితికదొహ్ కెఙ్ అకుక్మనివరిఙ్,వనిన్ఉదెసంవాండు కండెక్ బా
మారిస్ ఎన్, ఇజి వరిఙ్ టెటాఙ్ నెస్ పిసిని వందిఙ్, వాండు వనిన్ఙె
తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . 18 అందెఙె దేవుణు మఙి వనిన్
ఒటుట్ సిత మనాన్. వనిన్ఙె తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి సిత మనాన్. యా
రుండి సఙలిఙ్ మార్ ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబదద్ం వరిగ్దెఙ్ 
అట్ ఎన్. అందెఙె,దేవుణునెనాగతిఇజినమకంఇడిత్ మఙి,మాఎదు
ఇడిత్ మని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రం మంజినాద్. 19మా
పాణం ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ, నెగెండ నిల్ తెఙ్ యా ఎదు సూణి
ఆసనె ఉండి కనెన్ లెకెండ్ మనాద్. తెర వెనాక్ మని దేవుణు వందిఙ్ 
ఒదెకేటఆతిగదిదుఅయాకఒనాద్ . 20యేసుమావందిఙ్ మఙిఇంక
ముఙాలె అబె సొహాన్ . మెలిక్సెదెకు మహివజ, వాండు ఎలాకాలం
ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు

1యా మెలిక్సదెక్ సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. విజు దని ముసుక్
ఆతికారం మని దేవుణు పుజెరి. నండొ రాజురి ముసుక్ విదెం కిజి
గెలసి, అబాహము వనిన్ ఇండొ మర్ జి వాజి మహివలె, మెలిక్సెదెక్ 
వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతండె, దీవిసాత్ న్. 2 అయావలె అబాహము,
వాండు ఉదద్ం కిజి గెలసి దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ మెలిక్సెదెకుఙ్ 
✡ 6:14 6:14ఆది 22:17.
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దసంబాగం సితాన్. వనిన్ పేరు తొలిత అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, నీతి
నిజాయితిదాన్ ఏలుబడిః కిని రాజు. మరి ఉండి అరద్ం ఇనిక
ఇహిఙ సమాదనమ్ దాన్ ఏలుబడిః కిని రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ సమాదనం.
3 వనిన్ అయ్ సి అపొప్సి వందిఙ్ నో, వనిన్ అనిగొగొర్ వందెఙ్ నొ గురు
ఇనికెఙ్ సిలు. వనిన్ పుడుగు వందిఙ్ నో, పావు వందిఙ్ నో తెలిఎద్.
వాండు దేవుణు మరిసి లెకెండ్ ఎలల్కాలం ఒరెన్ పుజెరి. 4 యా
మెలిక్సెదెకు ఎసొ పెరికాన్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. దేవుణు ఏర్ పాటు
కితి లోకుర్ లొఇ గొపప్ పెరి అనిగొగొ ఆతి అబాహము, విదెమ్ దు
గెలసి వనిన్ఙ్ దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ వనిన్ఙ్ దసంబాగం సితాన్.
5 మోసె సితి రూలు వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజు ఆతికార్,
ఇసాయేలు లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. ఇహిఙ వారు వరి
సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ లొసినార్. యా పుజెరిఙుబా, అబాహము
తెగగ్దు పుటిత్కార్ ఆతిఙ్ బా వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం
లొసినార్. 6మెలిక్సెదెకు లేవి తెగగ్దు పుటిత్కాన్ ఆఎన్. గాని వాండు
అబాహము బాణిఙ్ దసంబాగం లొసాత్ ండె, దేవుణు సితి ఒటుట్ ఙ్ మని
అబాహముఙ్, దీవిసాత్ న్. 7 దీవిసిన్కాండె, దీవన లొసె ఆని వనిన్ఙ్ 
ఇంక పెరికాన్ ఇనిమాటఅనుమానం సిలికాదె. 8యూదురి పుజెరిఙ
సుడ్ఃతిఙ, సాజిసొనికారె దసంబాగం లొసినార్. గాని మెలిక్సెదెకుఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ, దసంబాగం లొసె ఆనికాన్ బతిక్జినాన్ ఇజినె దేవుణు
మాటవెహిస్నాద్. 9అహిఙ,దసంబాగంలొసినిలేవితెగగ్దుపుటిత్కార్,
మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితార్. వరి అనిగొగొ ఆతి అబాహము
సిలిదనితాన్ వారు సితార్ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బా ఆనాద్ .
10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మెలిక్సెదెకు అబాహముఙ్ సుడ్ఃతివలె, లేవి
పుట్ ఎండె. వాండు అబాహముపొటాద్ నె నసిత్వలెమహాన్ .
మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి

11దేవుణుమెసె వెటమఙి రూలుఙ్ సితమనాన్. అయారూలుఙ్ 
వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్ పుజెరిఙు ఆదెఙ్ వలె. ఏలు, లేవి తెగగ్దు
మని పుజెరిఙు ఇహిఙ ఆరోను కుటుమ్ దికార్ దేవుణు ఎతుత్ కితి
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ఉపదేసమ్ కు పూరి కిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ పుజెరి వాదెఙ్ 
అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి. అహరోను కుటుమ్ దు మనికాన్ ఆఏండ,
మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
12పుజెరఙుయాలెకెండ్ మారితిఙ,మోసెసితి రూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ 
వలె. 13 ఎయె వందిఙ్ మాటు వెహిస్నాటొ, వాండు మరి ఉండి
తెగగ్దు మనికాన్. అయా తెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బా పుజెరి వజ,
మాలి పీటదు ముఙాలె సేవ పణి కిఎర్. యా సఙతిఙ్, మా పబు
వందిఙె వెహె మనెన్. 14 వాండు యూద తెగగ్దు పుటిత్కాండె ఇజి
టెటాఙ్ నెసినాట్ . పుజెరిఙ వందిఙ్ మోసె వెహివలె, యూద తెగగ్
వందిఙ్ ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. 15 మెలిక్సెదెకు పుజెరి మహివజ,
మరి ఒరెన్ పుజెరి వాత మనాన్. అందెఙె, మాటు వెహిక మరి ఒదె
టెటాఙ్ అరద్ం ఆజినాద్. 16 లేవి తెగగ్దు మనికాండె పుజెరి ఆదెఙ్ 
ఇని రూలు వాండు పూరి కిఎండ పుజెరి ఆతాన్. గాని నాసనం కిదెఙ్ 
అట్ ఇ, బతిక్జిని సతుత్ దాన్ నె పుజెరి ఆతాన్. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
“మెలిక్సెదెకు మని లెకెండ్, నీను ఎలాకాలం ఒరెన్ పుజెరి”,✡ ఇజి
దేవుణుమాటు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్. 18అందెఙె,పుజెరిఙవందిఙ్ 
మని పడాఃయి రూలుదిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ 
సతుత్ సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ రఎతాద్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి
రూలుఙ్, ఇని దనిఙ్ బా పూరి కిఉతె. ఏలు మాటు ఎదు సుడ్ఃతిక
మోసె సితి రూలుఙ్ కితి ఒటుదిఙ్ ఇంక నెగెద్. అయా ఒటుట్ దాన్ 
దేవుణుడగుసొండెఙ్ అటాన్ట్. 20కీసుత్ ఎలాకాలంమనిఒరెన్ పుజెరి
ఇజి దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . గాని మరి ఎమేణి పుజెరిఙబా దేవుణు
యా లెకెండ్ ఒటుట్ కిఎతాన్. 21 దేవుణు యేసుఙ్ నె వెహాన్ , “పబు
ఉండి పమాణం కిత మనాన్. అయాక ఎసెఙ్ బా తప్ ఎన్. ‘నీను
ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి’✡”, ఇజి. 22 దేవుణు యా లెకెండ్ 
ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె, యాక ఉండి నెగిగ్ ఒపుమానం ఇజి తప్ ఎండ
నిజం కినికాన్ యేసునె. 23 పడాఃయి అలవాటు వజ నండొండార్ 
పుజెరిఙు మహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ, మరి ఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్.
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24 గాని యేసు ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు ఎలాకాలం బతిక్జినాన్. 25 అందెఙె వాండు, ఏలు మరి
ఎలాకాలం వనిన్ వెట దేవుణు డగు సొని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వాండు
అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ దెఙ్ 
వాండుఎలల్కాలంబతిక్జినాన్. 26అందెఙె,మాఅవ్ సరమ్ కు తిరిసిని
విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరియేసునె. వాండు ఇనిపాపం
సిలికాన్, నింద సిలికాన్, ఇని తపు సిలికాన్, పాపం కిని వరిబాణిఙ్ 
కేట ఆతికాన్. వనిన్ఙె పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి గవ్ రం సిత మనాన్.
27మహిపెరిపుజెరిఙు లెకెండ్,వాండు రోజుపూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ముఙాలె వనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురి పాపమ్ క
వందిఙ్ పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ వాండె సిలువాదు
ఒపజెపిత్ వలె, వరిపాపమ్ క వందిఙ్, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు
పూజసితాన్. 28మోసెసితిరూలువజఏర్ పాటుఆతివిజెరెపుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙుపూరి ఆఇకార్. గానిమోసె సితి రూలుఙ్ 
వెనుక, దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . అయాఒటుట్ వజమరిసివిజెరెపుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలంపూరి ఆతికాన్ కితాత్ న్ .

8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.

1 మాపు వెహిస్ని సఙతిఙ లొఇ ముకెలమాతి మాట యాకదె.
అయాక ఇనిక ఇవెహిఙ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి దేవుణు బసిని
సమాసనం ఉణెర్ పడఃకాదు, గొపప్ బసిత్మని ఒరెన్ విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరి పుజెరి మఙి మనాన్. 2వాండు దేవుణు వందిఙ్ 
ఒదె కేట కితి గదిదు విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి వజ సేవ
కిజినాన్. ఇహిఙ, పబునె తయార్ కిజి ఇడిత్ నిజమాతి గుడారమ్ దు
సేవ కిజినాన్. లోకుర్ తయార్ కితి గుడారమ్ దు ఆఏద్ సేవ కిజినిక.
3 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙుబా, నండొ రకమ్ కాణి
పూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆత మనార్. అందెఙె, విజెరె
పుజెరిఙ ముసుక్ మని యా పెరి పుజెరిబా ఇనికబా ఉండి పూజ
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సీదెఙ్ వలె. 4 వాండు యా లోకమ్ దునె మంజినిక ఇహిఙ వాండు
ఒరెన్ పుజెరిబా ఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ 
వజ పూజెఙ్ సీని నండొ పుజెరిఙు మనార్. 5 వారు సేవ కిజిని
గుడారం, పరలోకమ్ దు మని నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి రూపునె,
నీడఃనె. నని బానె వారు సేవ కిజినార్. అందెఙె, మోసె గుడారం
తయార్ కిదెఙ్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు డటం వెహాన్ , “నిఙి గొరొతు
తోరిసిత్ రూపు వజనె విజు తయార్ కిదెఙ్ జాగత సుడ్ఃదెఙ్ వలె”,
ఇజి. 6 గాని ఏలు, దేవుణుదిఙ్ లోకుర్ నడిఃమి యేసు ఏర్ పాటు
కితి ఒపుమానమ్ నె గొపప్ నెగిగ్క. అయాలెకెండె, మహి పుజెరిఙ పణి
ఇంక, యేసుఙ్ దొహ్ కి మని పుజెరి పణినె గొపప్ నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నెగిగ్ సఙతిఙ్ సీన ఇజి కితి ఒటుదిఙ్ ఆదారం ఇడ్ఃజినెయేసు
అయా ఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహి ఒపుమానం, ఇని
తపు సిలిక ఆనిక ఇహిఙ, మరి ఉండి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్తాద్ మరి. 8గాని దేవుణు, లోకుర్ లొఇ తపు సుడ్ఃతండె, వరి
తపుప్ఙ తోరిసి, వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్, ‘ఇసాయేలు
లోకుర్ వెట, యూద తెగాగ్ ది వరి వెట నాను ఉండి కొతత్ ఒపుమానం
కిని కాలం వాజినాద్. 9నాను వరి అనిసిరిఙ్ అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ 
వరి కియు అసి వెలిల్ నడిఃపిసిత్వలె వరివెట కితి ఒపుమానం లెకెండ్ 
ఆఏద్ యాఒపుమానం. నానువరివెట కితిఒపుమానంవారుతపాత్ ర్.
అందెఙె,నాను వరిఙ్ డిఃసత్ సిత”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్. 10మరిపబు
వెహిస్నాన్, ఇసాయేలు లోకుర్ వెట నాను కిని ఒపుమానంయాకదె.
వానిదినమ్ కాఙ్ వెనుక,నానునారూలుఙ్ వరి గబమ్ దు ఇడన్. నాను
వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్. నాను వరి దేవుణు ఆన. వారు నా
లోకుర్ ఆనార్. 11ఎయెర్ బావరిపడఃకది వరిఙొ,వరిసొంతఇండొణి
వరిఙొ, ‘మీరు పబుఙ్ నెసుత్ , ఇజి నెస్ పిస్ ఎర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు విజెరె నఙి నెసాన్ర్. ఇజివరి బాణిఙ్ మొదొల్ సి, పెరివరిదాక
నఙి నెసాన్ర్. 12నాను, వారు కితి సెఇకెఙ్ సెమిసన్. వరి పాపమ్ కు
నాను ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ’,✡ ఇజి. 13యాఒపుమానమ్ దిఙ్ , ‘కొతత్క’

✡ 8:12 8:12యిరీమ్యా 31:31-34.
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ఇజి దేవుణు వెహిస్, మొదొహి ఒపుమానమ్ దిఙ్ పడాఃయ్ క కితాత్ న్ .
పణిదిఙ్ రఇ పడాఃయ్ ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.

9
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి

1దేవుణునివనిన్లోకుర్ నడిఃమిమహిమొదొహిఒపుమానమ్ దు,
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిని వందిఙ్ రూలుఙ్ మహె. యా
బూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి గూడారమ్ బా
మహాద్ . 2 ఉండి గుడారం తయార్ కిత మనాద్. దనిన్ఙ్ రుండి
గదిఙ్ మహె. మొదొహి గదిదు దీవ డండి ఉండి, బలల్ ఉండి, మరి
దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రొటెఙ్ మహె. యాగదిదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతి గది ఇనార్. 3 (యారుండి గదిఙ నడిఃమి అడుడ్ వజ ఉండి తెర
మనాద్ ) తెర వెనుక మనిన్ గదిదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి
గది ఇనార్. 4అబెబ్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి దూపం సురిన్ మాలి
పెటె, ఒపుమానం కితిక ఇడిత్మని మందసం మనెన్. మందసమ్ దిఙ్,
లొఇవెలిల్ సుటులం బజారంపూతరాసత్ మనాద్. యామందనంలొఇ
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జగుగ్ దు మనన్, సిగిరితిమనిన్ ఆహరోను
డుడుడ్ ని దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పతి ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ మనెన్.
5 మందసం ముసుక్, దేవుణు మనాన్ ఇజి, తోరిసిని కెరూబుఙ్ 
మనెన్. కెరూబుఙ్ కరుణపీటం ముసుక్, ఇహిఙ, మందసం మూతత్
ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్ మనెన్. ఏలు యా సఙతిఙ్ లావు వెహెఙ్ 
మాటు అట్ ఎట్. 6యాలెకెండ్, విజు నెగెండ ఇడిత్వెనుక, పుజేరిఙు,
మొదొహి గదిదు వరి సేవపణి కిదెఙ్ ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్. 7గాని
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె, లొఇమనిన్ గదిదు
డుఃగాన్న్. అయాకబా వాండు ఏంటుదు ఉండి సుటునె డుఃగాన్న్.
డుఃగిన్వలె నల సిలెల్ండ డుఃగ్ ఏన్. అయాకవాండు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ 
వందిఙ్, నెస్ ఏండలోకుర్ కితిపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పూజ
సీనాన్. 8యాలెకెండ్ కిజిని అలవాటుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ టెటాఙ్ 
నెసిప్సిని సఙతి ఇనిక ఇహిఙ, మొదొహి గదిని అబెబ్ కిని అలవాటుఙ్ 
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విజునిలిస్మంజినివలె,లోకుర్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు
సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9యాకయాకాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
పూజ సీని విజు రకమ్ కాణి పూజెఙ్, సీనివనిన్ గరబ్మ్ దు సుబబ్రం
కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యాపడాయ్ ఆసారం, తిండి వందిఙ్, ఉణి దనిన్
వందిఙ్, రకమ్ రకం సమయమ్ దు నొర్ బాని దనిన్ వందిఙె వెహిస్ని
రూలుఙ్. యా రూలుఙ్ ముసుక్ కిజినికెఙ్. కొతత్ రూలుఙ్ వాని
కాలమ్ దాక యా రూలుఙ్ మంజినె. 11 గాని, ఇబెబ్ ఏలె మనిన్ నెగిగ్
సఙతిఙ్ కలిగ్ సిని విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి కీసుత్
వాత మనాన్. వాండు సేవ కిని గుడారం ఇహిఙ పరలోకం. గొపప్
ముకెలమతిక. నండొ పూరియాతిక. అయాక లోకుర్ తయార్ కితిక
ఆఏద్ . తయారాతి లోకమ్ దు మనిక ఆఏద్ . 12 కీసుత్ గుడారమ్ దు
డుఃగ్ జి, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు, దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట
ఆతి గదిదు సొహివలె,పూజసీదెఙ్ ఇజి గొరెఙ, దూడెఃఙ నలవాండు
ఒఏన్. గాని,వాండు వనిన్సొంత నలనె ఒతాండెమఙిపాపమ్ కాణిఙ్ 
సావుదాన్ ఎలాకాలండిఃస్ పిసాత్ న్. 13మోసెసితిత్ రూలుఙవజ,గొరెఙ,
కొడిడ్ఃఙ నలని దూడెఙ్ సుహి నీరు, మయిల* ఆతి లోకురి ఒడొఃల్ దు
వాకాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వరిఒడొఃల్ సుబబ్రంఆజిదేవుణువందిఙ్ 
ఒపజెపె ఆజి కేట ఆదెఙ్. 14అహిఙ, కీసుత్ నల ఎసొ నెగెండ సుబబ్రం
కినాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. ఎలాకాలం మనిన్ ఆతమ్సతుత్ దాన్, కీసుత్ మా
పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతాన్. ఇని
పాపం సిలిల్ పూజ లెకెండ్, వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. సావు
తపిసిన్ సెఇ పణిఙాణిఙ్ వనిన్ నలమా గరబ్ం మఙి గదిస్ ఏండలెకెండ్ 
సుబబ్రం కినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ మాటు
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్. 15 అందెఙె కీసుత్ నె అయా కొతత్ ఒపుమానం
నడిఃపిసిన్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కూకిలోకురిఙ్ దేవుణు సీన

* 9:13 9:13 ఇబెబ్మయిలఇజివెహిస్నిక దేవుణుదిఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఇసఙతిఙ్ ,సిలిల్ఙ
దేవుణు ఎదు కలిత్ ఆతికెఙ్ 
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ఇజి ఒటుట్ కితి ఎలాకాలంమంజిని దీవెనమ్ కు దొహ్ కెఙ్. మొదొల్ కితి
ఒపుమానమ్ దిఙ్ అడిఃగి మహివలె, వారు కితి తపుప్ఙాణిఙ్ వాజిని
సికస్దాన్ వరిఙ్ డిఃసిపిసెత్ఙె, కీసుత్ సాతాన్. 16 ఉండి తీరమ్న పతం
రాసిత్ ఇడిత్మహిఙ,అయాతీరమ్న పతం తయార్ కితికాన్ సాతమనాన్ 
ఇజి రుజుప్ ఆదెఙ్. 17 అయాక రాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జి మహిఙ,
అయా తీరమ్న పతమ్ దిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . వాండు సాతివెనుకానె
అయా తీరమ్న పతం పణిదిఙ్ వానాద్. 18 అందెఙె, మొదొల్ సితిత్
ఒపుమానమ్ దిఙ్ బా నల సిలెల్ండ సతుత్ మన్ ఏద్. 19 దేవుణు వెహి
రూలుఙ్ విజు, లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ సితిత్వెనుక, మోసె దూడెఙ నల,
ఏరువెట కలపాత్ ండె, ఇసొపు మొకాక్ది కొముదాన్, నండొ ఎరాని
బులుసుక్దాన్ లోకుర్ విజేరె ముసుక్, దేవుణు రూలుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్
పుసత్కం ముసుక్ సిల్ కరిసాత్ న్. 20 వాండు వెహాన్ , “మీరు కిదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు ఆడ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ ముదనెయా నల”✡, ఇజి.
21 అయాలెకెండె, గుడారం ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ 
ముసుక్ నల సిల్ కరిసాత్ న్. 22 మోసె సితిత్ రూలుదు వెహిస్ని వజ
విజు నలదాన్ సుబబ్రం ఆనాద్ ఇజి వెహెఙ్ ఆనాద్. నల వాక్ ఏండ,
పాపమ్ కు సొన్ ఉ. 23అందెఙె, పరలోకమ్ దు మనిన్ వనకాఙ్ రూపు
లెకెండ్ మనిన్ లోకమ్ ది గూడారమ్ ని దనిన్ లొఇ మనికెఙ్, జంతుఙ
నలదాన్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. గాని పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ జంతుఙ
నలదాన్ ఆఏండ, దనిన్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ పూజెఙాణిఙ్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ 
వలె. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహాన్ . ఏలు మా
వందిఙ్ దేవుణు ఎదు జామ్ లి నిల్ సిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ దెఙ్ సొహాన్ .
వాండులోకుర్ కీదాన్ తయారాతిగుడారమ్ దు డుఃగ్ ఏతాన్. అయాక
నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి మూరినె. 25యూదురిఙ పెరి పుజేరి,
ఏంటు ఏంటు జంతుఙ నలదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి
గదిదు డుఃగాన్న్. గాని, యేసు వనిన్ఙె ఒపజెపె ఆదెఙ్ మరి మరి
పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్. 26 ఆహె సొండెఙ్ ఇహిఙ, లోకం పుటిసిత్
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బాణిఙ్ అసి, వాండు మరిమరి సాదెఙ్ మహాద్ మరి. గాని కాలమ్ ది
ఆకార్ దు, వాండు పూజ ఆతి దనిన్దటాన్, పాపం సిలెల్ండ కిదెఙ్,
వాండు ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుతోరెఆతాన్. 27లోకుర్ విజేరె
ఉండి సుటు సాదెఙ్ వలె. వెనుక దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ జరిగ్దెఙ్ 
వలె, ఇజి ఏర్ పాటుమనాద్. 28అయాలెకెండ్, నండొండారిపాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజ ఆతాన్. వాండు మరి మర్ జి వానాన్,
పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ; గాని వనిన్ఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి
మంజిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙె వానాన్.

10
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజఆతాన్ 

1 మోసె సితి గూలుఙ్ దు మని పడాఃయి ఆసారమ్ కు, వాని
కాలమ్ దు వాజిని నెగిగ్ సఙతిఙ ఉండి నీడఃనె. అయాకెఙ్ నిజమాతి
సఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙెపడాఃయిఆసారంవజ కినిపూజెఙ్,డిఃస్ ఎండ
ఏంటు ఏంటు కిజి మహార్ . గాని దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ 
వాని వరిఙ్ పూరి సుబం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 2 దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ వాతిలోకుర్,వరిపాపమ్ దాన్ పూరిసుబంఆతార్ ఇహిఙ,
వారు మరి మరి పాపమ్ క వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి బాద ఆఎతార్ మరి.
విజుపూజెఙ్ బా ఆప్ ఆతె మరి. 3గానియాపూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు,
లోకురిఙ్ వరి పాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొడిడ్ఃఙ,
గొరెఙ నల పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ. 5 అందెఙె, కీసుత్ యా
లోకుమ్ దువాతివలెవాండు దేవుణుదిఙ్ వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్,
నీను కోరిఇ. గాని నీను నా వందిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ తయార్ కితి”.
6మాలిపీటముసుక్ సుహిజంతుఙాణిఙ్ నీను సర్ దఆఇ. పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ సీజినిపూజెఙాణిఙ్ సర్ దఆఇ,ఇజి. 7నసిత్వలెనానువెహ,
“ఓ దేవుణు, ఇదిలో నాను దేవుణు మాటదు నా వందిఙ్ రాసిత్ మని
వజ, నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాత మనన్”,✡
ఇజి. 8ముఙాలె వాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్ పూజ సీని పెటె
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ముసుక్ సురుజినిజంతుఙనిపాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ సీనిపూజెఙ్ నీను
కోరిఇ. వనాక్ణిఙ్ నీను సర్ ద ఆఇ”, ఇజి. (మోసె సితి రూలుఙ వజ
యా పూజెఙ్ కిదెఙ్ మనికాదె. గాని వాండు అయాలెకెండ్ వెహాన్  )
9వెనుక వాండు వెహాన్ . “ఇదిలో నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాత
మన”, ఇజి. అందెఙె, దేవుణు పడాఃయిపూజెఙ్ విజు సిలెల్ండ కిజి,
కీసుత్ పూజఆతిదనిఙ్ పడాఃయిపూజెఙముసుక్ ఇడిజ్నాన్ 10దేవుణు
కోరితికెఙ్ వాండు కితాత్ న్ . అందెఙెయేసు కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలం
వందిఙ్ ఉండి సుటు పూజ ఆతి దనిదాన్, మాటు పాపమ్ కాణిఙ్ 
సుబం ఆత మనాట్. 11 యూదురి పుజెరిఙు విజెరె, మాలి పీట
ముఙాలె నిలిస్, రోజు రోజు వరి పుజెరి పణి కిజినార్ . మరి మరి
ఉండె నని పూజెఙె కిజినార్ . అయా పూజెఙ్ ఎసెఙ్ బా పాపమ్ కు
సొన్ పిస్ ఉ. 12గాని కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిపూజ
ఆతాన్. వాండె అయా పూజ ఆతాన్. ఎలాకాలం వందిఙ్ పూజ
ఆతాన్. వెనుక వాండు దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్, గొపప్ మరాయ్ద్ దు
బసె ఆతాన్. 13 అబెబ్, ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ వరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ క
అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాక వాండు కాప్ కిజినాన్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయా ఉండి పూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆతి వరిఙ్, వాండు
ఎలాకాలం పూరి ఆతికార్, కిత మనాన్. 15 దేవుణు ఆతమ్బా యాక
నిజం ఇజి నెసి వెహిస్నాన్. తొలిత వెహిస్ నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ 
వెనుక, నాను వరివెట కిని కొతత్ ఒపుమానం యాకదె. నాను వరి
గరబ్మ్ దు నా రూలుఙ్ ఇడన్. వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజి
పబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి. 17 వెనుక వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వరి
పాపమ్ కు, వరి సెఇ పణిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ”,✡ ఇజి. 18 దేవుణు
పాపమ్ కు సెమిసి మహివలె, పాపం సెమిసెత్ఙ్ మరిపూజ అవుసరం
సిలెల్ద్ .

నమిమ్జినెమండెఙ్ .
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19 అందెఙె, తంబెరిఙాండె, యేసు నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ 
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు, మాటు దయ్ రమ్ దాన్ 
డుఃగ్ దెఙ్ ఆనాద్. 20వాండుమావందిఙ్,బతుక్దు నడిఃపిసినిఉండి
కొతత్ సరి రేతాన్. అయాక తెరదాన్, ఇహిఙ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దాన్ 
రేతాన్. 21 దేవుణు లోకుర్ ముసుక్ అతికారం మని ఒరెన్ పెరి
పుజెరినె మఙి మనాన్. 22 అందెఙె, మాటు వనిన్ఙ్ పూరి నమిమ్జి
నెగిగ్ మనుస్దాన్ దేవుణు ఎదు సొనాట్. మఙి సుబం కిదెఙ్, మాసెఇ
పణిఙ్ నెసిని మనుస్, కీసుత్ నలదాన్ సిల్ కరెసె ఆత మనాద్. మా
ఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆతమనాద్. ఆహెమాటు దేవుణు ఎదు
సొనాట్. 23ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ, మటు మనాట్ ఇజిమాటు వెహె
ఆజిని ఎదు సూణి ఆసదిఙ్ డటం అసాన్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మా
వెట ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమ తోరిసెత్ఙ్,
నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసిన్క ఎలాగ ఇజి ఎతుత్ కిజినాట్.
25 సెగొండార్ డిఃసి సీజిని లెకెండ్, కూడ్ఃజి వాజిని అలవాటు మాటు
డిఃసెత్ఙ్ ఆఎద్. గాని మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒదె
దయ్ రం కిబిసి మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాని దినం
డగు ఆజినాద్ ఇజి మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26 నిజం నెసిత్ వెనుక మరి
మరి పాపమ్ కు కిజినాట్ ఇహిఙ, అయాపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ మరి
పూజ సిలెల్ద్ . 27 గాని మరి మనిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు సీని
తీరుప్దిఙ్, వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇ వరిఙ్ నాసనం కిని గొపప్ పెరి సిసుదిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃజినికాదె. 28మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిఇతి ఎయె వనిన్ఙ్ బా,
రిఎరొ, ముఎరొ సాకిస్రు వాండు తపు కితాత్ న్  ఇజి వెహిఙ, కనికారం
తొఎండ సపాన్ర్. 29 అహిఙ, దేవుణు మరిసిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ
పెరి సికస్ మనాద్. వరిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఇ లెకెండ్ సుడ్ఃతి వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. అయా నలనె
ఒపుమానం తపిసాత్ ద్. కనికారం తోరొసిని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్
వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
“సికస్ నానె సీన. సికస్దిఙ్ తగితి వరిఙ్, నాను మర్ జి సీన”, ఇజి
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వెహి వనిన్ఙ్ మాటు నెసినాట్ . మరిబా వెహిస్నాన్, “పబునె వనిన్
లోకురిఙ్ తీరుప్ సీనాన్”,✡ ఇజి. 31 బతిక్జిని దేవుణు కీదు అరిన్క
గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ సఙతినె. 32మీరు కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్
రోసుక్ ఎసెఙ్ బాపోస్ మాట్. నండొ బాదెఙ్ వాతిఙ్ బా, నమమ్కమ్ దాన్ 
ఎలాగనిహిమహిదెర్ ఇజిఎతుత్ కిదు. 33సెగంకాలమ్ దు,మిఙివిజెరె
ఎదు దూసిసాత్ ర్. మిఙి డెఃయ్ తార్. మరి సెగం కాలమ్ దు, మీరు,
అయాలెకెండ్ బాదెఙ్ ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి నిహిదెర్. 34 జెలిదు
ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃఙ్ మీ పాణం నోతాద్ . మిఙి కలిగ్జి మనికెఙ్ విజు
లాగిజ్ ఒతివలెబా సరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎలాకాలం
మనికెఙ్, మిఙిమనెన్ ఇజి నెసినిదెర్. అయాక కలిగ్తి మహిదని ఇంక
మరిఒదెనెగిగ్క. 35అందెఙె,దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
నండొ పలితం దొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు ఓరిసి మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కితి వెనుక, వాండు సీన
ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కెన్. 37 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు
వెహిస్ని లెకెండ్, “సణెం కాలం లొఇ, వాదెఙ్ మనికాన్ బేగినె వానాన్.
ఆల్ సెం ఆఎన్. 38 నీతి నిజాయితి మని నా వారు, నమమ్కమ్ దాన్ 
బతిక్నార్. వారుమర్ జి వెనుకసొహిఙ,నాను వరివెట సర్ దఆఎ”,✡
ఇజి. 39మాటు,మర్ జి వెనుక సొనిస్ నాసనం ఆనిలోకు ఆఎట్. గాని
మఙి దేవుణుముసుక్ నమకంమనాద్. వాండుమఙి రకిస్సాత్ న్ .

11
1 నమకం ఇహిఙ, మాటు ఆస ఆనిక తప్ ఎండ జరిగ్నాద్ ఇజి

పూరి నమిమ్జినిక. కణకదాన్ సుడ్ఃఇకెఙ్ నిజం మనెన్ ఇజి పూరి
నమిమ్జినిక. 2 దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ లోకుర్ పూర్ బమ్మ్ దు
మహార్ . అందెఙె దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె ఆతార్. 3 దేవుణు
మాటదానెయా బూలోకం తయార్ ఆత మనాద్ ఇజి నమకమ్ దానె
మాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ
వనాక్ బాణిఙ్ తయార్ కితికెఙె. 4 నమకమ్ దానె, కయిను సితి దని
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ముసుక్ ఏబలు దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్ పూజ సితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె,
నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపు దొహ్ కాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సితి సందదు దేవుణు సర్ ద ఆతాన్.
వాండు సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలె సాత సొహాన్ . అహిఙ్ బా, వనిన్
నమమ్కమ్ దాన్ ఏలు బా మఙి వరిగ్జినాన్. 5 నమకమ్ దానె, హనోకు
సాఎండ దేవుణు మంజినబాడిడ్ఃదు దేవుణు ఒతమనాన్. ఎయెర్ బా
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె వనిన్ఙ్ 
ఒత మహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇ ముఙాలె, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కితికాన్ 
ఇజి అనుపె ఆతాన్. 6 నమకం సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 
అట్ ఎట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ డగు వానికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు
మనాన్ ఇజినమిమ్దెఙ్ వలె. వనిన్ఙ్ నిజం రెబానివరిఙ్ వాండు నెగిగ్కెఙ్ 
కినాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. 7 నమకందానె, నొవ వవి ఇండొణి వరిఙ్ 
పెరి గడదాన్ రకిస్సెత్ఙ్ ఉండి ఓడః తయార్ కితాత్ న్ . జరిగ్దెఙ్ మని
సఙతిఙ వందెఙ్ దేవుణు డటం వెహివలె వాండు లొఙితాన్. వనిన్
నమకమ్ దానె, లోకమ్ దు మహి, మహి లోకురిఙ్ దేవుణు ముసుక్
నమకం సిలెల్ద్ ఇజి వాండు తోరిసాత్ న్. అందెఙె వారు తపు కితాత్ ర్  
ఇజి దేవుణు తీరుప్ కితాండె, నోవెఙ్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇ జి
ఇటాత్ న్. నోవ నమకమ్ దానె నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్.
8 నమకమ్ దానె, అబాహము, ‘నీను నీ ఇలుల్ డిఃసి, నీది ఇజి వెనుక
దొహ్ కిన్బాడిఃదుసొన్ అ’, ఇజిదేవుణు వెహివలె,లొఙితాండెసొహాన్ .
ఎంబె సొన్ సినాన్ ఇజి తెలిఎండ వాండు సొహాన్ . 9 నమకమ్ దానె,
పయువాండులెకెండ్ దేవుణుసీనఇజిఒటుట్ కితిదేసమ్ దుబతిక్తాన్.
వాండు గుడారమ్ దు బతిక్తాన్. అయాలెకెండె, ఇసాకు నియాకోబు
బా. వరిఙ్ బా వెనుక అయా ఒటుట్ నె దేవుణు సితాన్. 10అబాహము
పయువాండు లెకెండ్ అబె బతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
ఎలాకాలం నిలిస్ని నిజమాతి పునాది మని పటన్ం వందిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃజి మహాన్ . అయా పటన్ం రూపు సీజి తొహిన్కాన్ దేవుణు.
11నమకమ్ దానె,అబాహమునండొడొకఆతిఙ్ బా,సారగొడుడ్ బోదెలి
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ఆతిఙ్ బాఅపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సీన ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ 
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 12అందెఙె, సాతిలెకెండ్ మని
యా ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్, నండొ నండొ లోకుర్ ఆతార్. ఆగాసమ్ దు
మని సుకెఙ లెకెండ్, సమ్ దరమ్ ది ఒడుడ్ దు మని లెక కిదెఙ్ అట్ ఇ
ఇసక్ లెకెండ్, లోకుర్ ఆతార్. 13యాలోకుర్ విజెరె, సానిదాక వారు
నమకమ్ దానె బతిక్జి మహార్ . దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ 
దొహ్ కుతె. వారు నండొ ముఙాలె వనాక్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజి వనాక్ఙ్ సర్ దఆతార్. యాబూమిదువారు పయువారు ఇజి
ఒపుప్కొటార్. 14యాలెకెండ్ వెహిన్లోకుర్, వరిఙ్ సొంతఉండి దేసెం
వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్. 15వారు డిఃసి
వాతి దేసెం వందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ, మర్ జిసొండెఙ్ 
అవ్ సరం మహాద్ మరి. 16గానివారు, ఇంక నెగిగ్ ఉండి దేసం వందిఙ్ 
కోరితార్. ఇహిఙ పరలోకమ్ ది దేసం వందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె,
దేవుణు, వరి దేవుణు ఇజి వెహెఆదెఙ్ సిగు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు వరి వందిఙ్ పరలోకమ్ దు ఉండి పటన్ం తయార్ కితమనాన్.
17 నమకమ్ దానె, దేవుణు అబాహముఙ్ పరిస కితివలె, వనిన్
మరిసి ఇసాస్కుఙ్, పూజ లెకెండ్ సితాన్. దేవుణు అబాహముఙ్ నె
ఒటుట్ సితాన్. గాని వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ పూజ లెకెండ్ 
సీదెఙ్ వాండు తయార్ ఆతాన్. 18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహాన్ ,
“ఇసాస్కు వెటనె నీ తెగగ్దికార్ పుటాన్ర్”,✡ ఇజి 19సాతి వరిఙ్ మర్ జి
బతిక్సెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్ ఇజి అబాహము ఒడ్ఃబితాన్. యాక
సుడ్ఃతిఙ, అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండె
మనాద్. 20నమకమ్ దానె,ఇసాస్కు,యాకోబుఙ్ నియాసావుఙ్,వరిఙ్ 
వానికాలం వందిఙ్ దీవిసాత్ న్. 21 నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు
సాని ముఙాలె యోసేపు మరిసిర్ రిఎరిఙ్ దీవిసాత్ న్. వనిన్ డుడుదు
ఒరిగ్తాండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాత్ న్. 22 నమకమ్ దానె,
యోసేపు సాదెఙ్ డగు ఆతివలె ఇసాయేలు లోకురిఙ్ అయిగుపు
దేసెమ్ దాన్ దేవుణు నడిఃపిసి తనిదని వందిఙ్ వెహాన్ . వనిన్ డుముక
✡ 11:18 11:18ఆది 21:12.
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వందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిఆడసితాన్. 23నమకమ్ దానె,మోసెఅయిసి
అపొప్సిర్, వాండు పుటిస్ మూండి నెలెఙ్ డాపిస్ ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండు నెగిగ్ ఒరెన్ కొడొః ఇజివారు నెసాత్ ర్. రాజుసితిఆడదిఙ్ 
తపెత్ఙ్ వారు తియెల్ ఆఎతార్. 24 నమకమ్ దానె, మోసె, వాండు
పిరితి వలె పరొ గాలిస్ మరిసి ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కెఎతాన్. 25వాండు,
పాపంతపిసిన్ సణెంమంజిని సర్ దదుమంజిని దనిముసుక్ దేవుణు
లోకుర్ వెట బాద ఆదెఙ్ కోరితాన్. 26 అయ్ గుపు దేసెమ్ ది ఆసిత్
ముసుక్, కీసుత్ వందిఙ్ బాదెఙ్ ఆనికాదె విలువ మనిక ఇజి వాండు
ఒడ్ఃబితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాని కాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ కిని
నెగిగ్ దని వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃతాన్. 27 నమకమ్ దానె, మోసె,
రాజుకోపమ్ దిఙ్ తియెల్ ఆఏండ,అయ్ గుపు దేసెం డిఃసాత్ న్. వాండు
మర్ జివాదెఙ్ కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ 
సుడ్ఃతి లెకెండెమనాద్.

28నమకమ్ దానె,మోసె, ఇసాయేలు లోకురిఙ్ పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ 
తయార్ కిని పండొయి కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. వరి తొలిత పుటిత్
కొడొఃరిఙ్, సపిన్ దూత సప్ ఎండ మండెఙ్, వరి దార్ బందరమ్ దు
నల సిల్ కరిసెత్ఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 29 నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు
లోకుర్ ఎరఙ్ సమ్ దరమ్ దాన్ వహి బూమిదు నడిఃని లెకెండ్ నడిఃసి
సొహార్ . అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతి వలె
వారు ముడుఃగితార్. 30 నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు లోకుర్ ఏడు
రోసుక్ యెరికొ పటన్ం సుటులం బూలాతివలె, పటన్మ్ ది గోడెఃఙ్ 
అరె. 31 నమకమ్ దానె, సాని బూలాని రాహబు, దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఇ దని పటన్మ్ ది వరివెట సాఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేసెమ్ దిఙ్ గుటు లాగ్ దెఙ్ వాతి వరిఙ్ అది డగు కితాద్. 32నాను
మరిబా వెహెఙా? గిదియొను, బరాకు, సంసొను, యెపత్, దావీదు,
సముయెలు, పవకరు నిని వరి వందిఙ్ వెహెఙ్ నఙి సమయం
సాల్ ఎద్. 33 నమకమ్ దానె, వారు దేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్ విదెద్ం కిజి
గెలసాత్ ర్. వారు నీతి నిజాయితికెఙ్ కితారె, దేవుణు ఒటుట్ కితికెఙ్ 
దొహ్ కె. వారు నొరెసుక్ వెయుక్ మూకార్. 34 నండొ కసిన్ సిసుదిఙ్ 
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నపాత్ ర్. కూరెద్ఙాణిఙ్ సాఎండ తపె ఆతార్. వారు సతుత్ సిలికార్ గాని
సతుత్ మనికార్ ఆతార్. వారు విదెమ్ దు సతుత్ మనికార్ ఆతార్ పయి
సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఉలుపాత్ ర్. 35 సెగొండెక్ బోదెకాఙ్, వరి సొంతది
వరిఙ్ సావుదాన్ మర్ జి దొహ్ కె. మహికార్ నండొ బాదెఙ్ ఆతిఙ్ బా,
వారు దేవుణు ముసుక్ మని నమకం డిఃసి, డిఃబె ఆని దని ముసుక్
సానిక నెగెద్ ఇజి సుడ్ఃతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మర్ జి నిఙ్ ని
వలె నెగిగ్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్. 36సెగొండార్ దూసె ఆతార్. కొరడెఃఙాణిఙ్ 
డెయ్ ఎ ఆతార్. మరి సెగొండార్ తొహె ఆతారె, జెలిదు ఇడెడ్ ః ఆతార్.
37వారు పణకాణిఙ్ డెయ్ ఎ ఆతార్. రంపమ్ కాణిఙ్ రుండి ముకెఙ్ 
కొయె ఆతార్. కురెద్ఙాణిఙ్ సపె ఆతార్. సెగొండార్ మెండ గొరెదినొ,
ఏలెటు గొరెదినొతోలుపొర్ పె ఆజి, బఙ ఆజి,బాదెఙ్ ఆజి, దూసె ఆజి
బూలాతార్. 38యానెగిగ్ లోకుర్ మండెఙ్,యాలోకం తగ్ ఎద్. వారు
బీడిఃమ్ బూమిఙ, గొరొకాఙ్ బూలాతార్. సాలమ్ క లొఇ, బూమిదు
మని బొరోఙ డాఃఙితార్. 39వారు నమకం ఇటాత్ ర్. అందెఙె, నెగిగ్కార్ 
ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపు దొహ్ కాద్. గాని వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా,
దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కుతె. 40 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు మా వందిఙ్ ఇంక నెగిగ్క ఏర్ పాటు కిత మనాన్. మావెటనె,
వరిఙ్ పూరి కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ ఉదెసం.

12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 

1 అందెఙె, మా సుటులం సేన సాకిస్రు మనార్. అందెఙె, అడు
కిజిని సఙతిఙ డిఃసి, మఙి సికుక్ఙ అర్ ప్ సిని పాపం డిఃసి, దేవుణు
మా ఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇని ఉహ్ కిన్ పోటిదు ఓరిసినె ఉహ్ కాన్ట్.
2మా గురి యేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్. వాండె మా నమకం
మొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు సిలువాదు సిగు మని సావు
సాదెఙ్ తయార్ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెనుక వనిన్ఙ్ మంజిని
సర్ దవాండు నెసాన్న్. ఏలు పరలోకమ్ దు దేవుణు సిమసనం ఉణెర్ 
పడఃకాదు గొపప్ మరాయ్ద్ దాన్ బసత్ మనాన్. 3పాపం కినికార్ కితి
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నండొ బాదెఙ్ వాండు ఓరిసిత్కెఙ్ ఎతుత్ కిదు. అందెఙె, మీరు మనుస్
విసిక్ఎండ, డిఃసిసిఎండ మండెఙ్, వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4 పాపం
వెట కాట్ లాడ్ఃజినిక నల సీని నసొ ఏలుదాక మీరు ఎదిస్ ఇతిదెర్.
5 దేవుణు వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ మిఙి ఉసార్ కిబిసిన్ మాట మీరు
పోసిత్దెరా?. “నా కొడొః, పబు నిఙి దిదిని వలె మనుస్ బాద కిమాట్.
వాండు డటం వెహిన్ వలె మీమనుస్ విసిక్మాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పబు వాండు పేమిసిని వరిఙ్ దిదినాన్. వనిన్ మరిన్ ఇజి డగు కిని
వనిన్ఙ్ దిదినాన్✡”, ఇజి వెహిస్నాన్. 7 ఒరెన్ అపొప్సి దిదిని వజ,
మీ సెమెఙ్ ఓరిసుత్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ సెమెఙ్, దేవుణు మిఙి
వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ ఇజి తోరిసెన్. అపొప్సి దిదిఇమరిసి
ఎయెన్ బా మనాండా? 8 వనిన్ మరిసిర్ విజెరిఙ్ దిజినిలెకెండ్, మిఙి
దిదిఎండ మహిఙ, మీరు వనిన్ నిజమాతి కొడొఃర్ ఆఎర్. గాని ఆఇ
కొడొఃర్ ఇజినె అరద్ం. 9మఙి విజెరిఙ్ కాసిత్ అపొప్సిర్ మహార్ . వారు
మఙి దిదిజిమహార్ . మాటు వరిఙ్ గవ్ రం సీజిమహార్ . అహిఙ,మా
అయాలోకమ్ ది బుబబ్ ఆతికాన్ దిదినివలె, ఎసొలావు వనిన్ఙ్ లొఙిజి
మాటు ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ ? 10మా బుబబ్ర్, సెగం కాలం మఙి
దిదితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాక నెగెద్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబితార్.
గాని,మానెగిగ్దనివందిఙ్ దేవుణుమఙి దిదిజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు వనిన్లెకెండ్ పరిసుదమ్ క మండెఙ్. 11 మఙి దిదినివలె,
అయాక సర్ ద కిబిస్ ఎద్, దుకం కిబిసాన్ద్. గాని అయాలెకెండ్ దిదిజి
సికస్ లాగె ఆజి నెగిగ్ సరిదు వాతికార్, వెనుక నీతి నిజాయితిదాన్ కిజి,
సమాదనందాన్ మంజినార్. 12 అందెఙె, డిఃపిత్* మీ కికు పెర్ దు.
వణకిస్ని ముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †. 13 “మీ కాలాక్ఙ్ తినాఙ్ సరి
తయార్ కిదు”✡. సొట కాలుక్ బెణ్ ఎండ, సతుత్ ఆని వందిఙ్ తినాఙ్ 
సరి తయార్ కిదు.

✡ 12:6 12:6 సామెత 3:11-12. * 12:12 12:12 దిని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,
కసట్మ్ కు వాని వలె మీరు మనుసు విసిక్ఎండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దు ఇజినె. † 12:12
12:12 సమెఙ్ వాని వలె, మనుస్ విసిక్ఏండ దయ్ రమ్ దాన్ నిలిస్ మండు ఇజినె అర్ దం.
✡ 12:13 12:13సామెత 4:26.
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దేవుణుదిఙ్ నెకిస్పొక్ మాట్ 
14 విజెరె వెట సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ 

సుడ్ఃదు. పాపం కిఇ, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ 
సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ బతిక్ఇకాన్, పబుఙ్ 
సుడ్ఃఎన్. 15 ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని వనిన్ దయా దరమ్ం
తపిస్ సొన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. ఉండి సేందు మొకక్ పిరిసి దని
సేందు నండొండారిఙ్ బాద కినిలెకెండ్, ఎయెన్ బా ఆఏండ జాగర
సుడ్ఃదెఙ్. 16సావు లెకెండ్ సాని బూలాజినొ, దేవుణు వందిఙ్ బకి
సిలెల్ండనొ, ఎయెన్ బా మన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. వాండు ఉండి
పుటా తిండి వందిఙ్, వనిన్ పెరి మరిసి ఇని అకుక్ పొరాన్. 17మీరు
నెసిని లెకెండ్, వెనుక వనిన్ అపొప్సి. సీని దీవెనమ్ కు వాండు
కోరితివలె,వాండు నెకిస్పొకెఆతాన్‡. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు కితిక
మారిసెత్ఙ్ వాండు అట్ ఎతాన్. వాండు నండొ అడఃబాజి దీవెనమ్ కు
లొసిత్ఙ్ బా దొహ్ కుతె. 18మీరు, ఇసాయేలు లోకుర్ సీనాయి గొరొణ్ 
డగు వాతి లెకెండ్ రెఇతిదెర్. ముటిస్ నెసెత్ఙ్ ఆని, సిసు కసిసి,
గొపప్ సీకట్ మని, తుపాన్ మని గొరొన్ డగు రెఇతిదెర్. 19 వారు,
జోడుబాంకెఙ్ ఊహ్ కిన్ పెరి జాటు, వరిగ్ని జాటు వెహర్. అయాక
వెహివలె, మరి వరివెట వరిగ్మా ఇజి దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్.
20ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఉండి జంతు ఆతిఙ్ బా, గొరొతు మటిత్ఙ, దనిఙ్ 
పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్”✡, ఇజి దేవుణు వెహి ఆడ ఓరిసెత్ఙ్ 
అట్ ఎతార్. 21 అబెబ్ తోరె ఆతిక, గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙె
మోసెవెహన్, “నాను గొపప్ తియెల్ ఆజి వణక్ సిన”, ఇజి. నని గొరొన్ 
డగు ఆఏద్ మీరు వాతిదెర్. 22గాని మీరు, సియొను గొరొత్ నె వాతి
మనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణు మంజిని పటన్మ్ దునె వాతి మనిదెర్.
ఇహిఙ, పరలోకమ్ దియెరూసలెమ్ దునెవాతిమనిదెర్. సేన దూతార్ 
సరద్దాన్ కూడిఃతి మని బానె, వాతి మనిదెర్. 23 దేవుణు తొలిత
కొడొఃర్, కూడిఃతి మనిబానెవాతిమనిదెర్. వరి పేరుక్ పరలోకమ్ దు
‡ 12:17 12:17 మరి ఉండి రకం వెహిఙ, వాండు కితిత్ తపుప్ ఒపుప్కొండెఙ్ వనిన్ఙ్ 
అట్ ఏండ ఆతాద్ ఇజి. ✡ 12:20 12:20 నిరగ్మ 19:12,13.
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రాసెత్ ఇడెత్ మనెన్. మీరు దేవుణు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె
విజెరిఙ్ తీరుప్ సీనికాన్. పరలోకమ్ దుమనినీతినిజాయితిమనివరి
పాణమ్ క, డగునె వాతిమనిదెర్. వారుపూరి కిబె ఆతికార్. 24మీరు
యేసు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె, అయా కొతత్ ఒపుమానం
నడిఃపిసిన్కాన్. మీరు, సిల్ కరెసె ఆతి నల డగు వాతి మనిదెర్.
ఏబేలు నల వెహిస్ని దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాట వెహిస్ని నల డగు
వాతి మనిదెర్. 25 అందెఙె, మీ వెట వరిగ్జిని దేవుణుదిఙ్ జాగర
వెండు. యా లోకమ్ దు, దేవుణు డటం వెహివలె వెండెఙ్ కెఇతి
ఇసాయేలు లోకుర్, దేవుణు సీని తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎతార్ 
ఇహిఙ, పరలోకమ్ దాన్ డటం వరిగ్జిని వనిన్ఙ్ నెకి పొకిఙ, మాటు
సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట?. 26 దేవుణు, సీనాయి గొరొత్ దాన్ 
వరిగ్తివలె, బూమి కదిల్తాద్. గాని ఏలు వాండు ఒటుట్ కిత మనాన్.
“మరి ఉండి సుటుబా, నాను బూమిదిఙ్ నె ఆఏండ, ఆగాసమ్ దిఙ్ బా
కద్ లిసన్లె”✡ఇజి. 27 ‘మరిఉండిసుటుబా’,ఇనిమాటదిఙ్, కదిల్నికెఙ్ 
మారిసెన్ ఇజినె అరద్ం. ఇహిఙ, తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జిమారె ఆనె ఇజి.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ ఎలాకాలంమండెఙ్. 28అందెఙెదేవుణు
ఏలుబడిః ఎసెఙ్ బా కద్ లిఎద్. అందెఙె✡ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్
తియెల్ దాన్ గవ్ రమ్ దాన్, వాండు సర్ ద ఆని వజ మాడిఃసాన్ట్.
29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “మాదేవుణు సురిన్ సిసు ననికాండె.

13
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగసర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 

1కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనితంబెరిఙు ఇజి,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పేమిసినెమండు. 2నెస్ ఇ వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ పోస్ మాట్. యాలెకెండ్ 
డగు కిజి, సెగొండార్, నెస్ ఎండనె దూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ . 3 జెలిదు
మని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి వెట బాన్ మహివజ ఎతుత్ కిదు.
బాద ఆని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ బాద ఆజి మహివజ
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వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పెండిల్దిఙ్ విజెరె గవ్ రం సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్మాసిర్ 
రిఎర్ బా,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్వరిలెకెండ్ మండెఙ్ 
వలె, సాని బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్ దేవుణు తప్ ఎండ
సికస్ సీనాన్. 5 డబుబ్దిఙ్ ఆస అమాట్. మిఙి కలిగ్తి మనిదనితాన్ 
సర్ దఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువెహమనాన్, “నానుఎసెఙ్ బా
మిఙి డిఃన్ ఎ, నాను ఎసెఙ్ బా మిఙి నెకిస్ పొక్ ఎ”,✡ ఇజి. 6 అందెఙె
దయ్ రమ్ దాన్ వెహెఙ్ అటాన్ట్, “పబునె నఙి తోడుః. నాను తియెల్ 
ఆఎ. లోకు నఙి ఇని కిదెఙ్ అట్ ఎర్”✡. 7దేవుణుమాటమిఙి వెహిస్,
మిఙి నడిఃపిసిని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వరి బతుక్దాన్ వాతి విజు నెగిగ్
దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వారు నమిమ్తిత్ లెకెండ్ నమిమ్దు. 8యేసు
కీసుత్ ఇఏన్, నేండు, ఎలాకాలం ఉండె లెకెండ్ మంజినాన్. 9 విజు
రకమ్ కాణి నెస్ ఇ బోదెఙ వెట సొనామ్ట్. దేవుణు దయా దరమ్మ్ దాన్ 
మామనుస్ సతుత్ ఆనికాదె నెగెద్. తిండి వందెఙ్ మనిరూలుఙలొఙిజి
ఆఎద్. అయాకెఙ్ లొఙితి వరిఙ్ ఇని లాబమ్ బా రెఎద్. 10మఙి
ఉండి పూజ సీని మాలి పీట మనాద్. దని బాణిఙ్, గుడారమ్ దు
సేవ కిజిని పుజెరిఙ తిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలు వజ,
విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరి పాపం వందిఙ్ పూజ లెకిండ్
జంతుఙ నలదేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ
పటన్ంవెలిల్ సురాన్ర్. 12అందెఙె,యేసుబాపటన్మ్ దివెల్ గువెలిల్ బాద
ఆతండెసాతాన్. వనిన్సొంతనలవాకిస్వనిన్లోకురిఙ్ పాపంసిలివరి
లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండె సాతాన్.
13అందెఙెమాటు పటన్ం వెల్ గు వెలిల్ వనిన్ డగు సొనిస్ వాండు లాగె
ఆతి సిగుదు వనిన్వెట కూడాన్ట్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూమిదు
మఙి ఎలాకాలం మని ఉండి పటన్ం సిలెల్ద్ . వాదెఙ్ మని పటన్ం
వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 15 అందెఙె, యేసు పేరుదాన్,
పూజలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడిఃజినాట్. ఇహిఙ,వాండు
పబు ఇజి మా వెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజిని పూజ సీనాట్. 16 మహి
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వరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్, వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నినిపూజెఙదేవుణు సర్ దఆనాన్. 17మీఅతికారిఙమాటెఙ్ 
వెండు. వరి అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిదు, వారు మిఙి జాగర సూణార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరి పణిదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజివారు
నెసాన్ర్. మీరు వరిఙ్ లొఙితిఙ, వారు సరద్దాన్ వరి పణిఙ్ కినార్.
సిలిఙ వారు దుకమ్ దాన్ కినార్. అయాకెఙ్ మిఙి నెగికెఙ్, సిఉ.
18మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. మాగరబ్ం మఙి గదిస్ ఎండ మన ఇజి
మాపుపూరి నమిమ్జినాప్. మావు కిజిని దనిలొఇ నెగెండ విజు కిదెఙ్ 
కోరిజినాప్. 19దేవుణు బేగినె నఙిమీ డగు మర్ జి తలెఙ్ మీరు మరి
లావుపారద్నం కిదెఙ్ ఇజినానుముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21 దేవుణు మా పబు ఆతి యేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండె
గొరెఙ పెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్ నల వాకాండె
సాతాన్. వనిన్ నలదాన్ వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఒపుమానంముద
కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనం సీని దేవుణు, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ 
కిదెఙ్, మిఙి నెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ సాయం కిపిన్. యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్,
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ విజుమాలొఇ కిపిన్. వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం గవ్ రం
మనిద్. ఆమెన్. 22తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి ఉండి ఇజి ఉతమ్ నె
రాసత్ మన. అందెఙె, నాను పణసిత్ మాటెఙ్ జాగర వెండు ఇజి ఉసార్ 
కిబిసన్. 23 మా తంబెరి ఆతి తిమోతి జెలిదాన్ డిఃబె ఆతాన్ ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు ఇబెబ్ బేగి వాతిఙ, మిఙి
సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బా నా వెట తన. 24 మిఙి నడిఃపిసిని విజెరిఙ్,
దేవుణులోకుర్ విజెరిఙ్ నానువెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ . ఇటలిదుమని
నమిమ్తిత్కార్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 25 దేవుణు దయా
దరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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