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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక
యాఉతం రాసిత్ యాకోబు పబుఆతియేసుఙ్ తంబెర్ సి ఆతికాన్ .

యాకోబుయెరుసలేమ్ దుమనిన్ సఙమ్ దిపెదెద్లిఙలొఇఒరెన్ .యాక
రాసిత్ కాలం రమారమి కీసుత్ సకం 45 దాన్ 50 నడిఃమి కాలమ్ దు
రాసత్ మనాన్ . యాఉతమ్ దు ముకెలమాతిక నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ 
కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ ఆఏదో ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజి రాసత్
మనాన్ .

1 దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్, సేవకినికానాతి
యాకోబు, ఆఇ దేసెమ్ కాఙ్ సెదితి మని దేవుణు లోకాఙ్ విజేరిఙ్ 
రాసినిఉతం. మిఙివిజేరిఙ్ వందనమ్ కు.
మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె

2-3నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, నండొ మాలెఙ్ వానివలె మీరు
సర్ దదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాలెఙ్ వానివలె యేసుపబు
ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండ మహిఙ, మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ మిఙి
సతుత్ మనాద్ ఇజి దినివలెహాన్ రుజుప్ వానాద్. 4 మీరు కిజిని
పణిదు డిఃస్ ఏండ ఓరిసి మండు. అయాలెకెండ్ కితిఙ మీరు కసట్ం
బరిసిన్దనిన్ లొఇపూరి ఆతికిదెర్ ఆనిదెర్ . అయావెలెమీ గుణమ్ దు
ఇనికబా తకుక్ సిలెల్ండ మంజినిదెర్ . 5మీ లోఇ ఎయెఙ్ బా గెణం
తకుక్ మహిఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ సీనాన్.
ఎందానిఙ్ లొసినార్ ఇజి కోపం ఆఏండ దేవుణు విజేరిఙ్ తకుక్
సిలెల్ండ సీనాన్ . 6 గాని, వాండు కండెక్ బా అనుమానం సిలెల్ండ
నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అనుమానం
ఆనికాన్ గాలిదాన్ ఎగిని సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్
జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8అనుమానం ఆనికాన్ దేవుణుబాణిఙ్ ఇనికబా
దొహ్ కాన్ద్ సు ఇజి ఒడ్ఃబినిక ఆఎద్ . అనుమానం ఆనికాన్ రుండి
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మనుస్ఙ్ ఆజి ఇనిదనిన్ లొఇబా సిత్రం సిలిల్కాన్. 9 దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి బీదవాండు, దేవుణు వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితిత్ఙ్ సర్ ద ఆజి
మండెఙ్. 10 అయావజనె ఆసిత్ మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్
ఆజి ఇజిరికానాతిఙ్ బా సర్ ద ఆజిమండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఉండి
గడిడ్ పూఙు వెటనె రాలిన్వజ, ఆసిత్ మనికాన్ ఆహె ఆన సొనాన్ ఇజి
వాండు నెసాన్న్ . 11 పొదుద్ సోసి నండొ ఎండ కితిత్ఙ గడిడ్ వహన్
సొనాద్, పూఙు రాలన్ సొనాద్. అయ పూఙు సోకు విజు పాడాఃన
సొనాద్. అయావజనె గణసెత్ఙ్ కిని పణిలొఇ ఆసిత్ మనిన్కాన్ సిలెల్ండ
ఆనానెల్. 12మాలెఙ్ వానివలె దేవుణు ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ
అకెక్ఙ్ బరిసిన్కాన్ సరద్ ఆనాన్ .మాలెఙ్ విజు బిరిసిత్ వెనుక దేవుణుఙ్ 
పేమిసిత్వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఇని
ఇనాయం దేవుణు సీనాన్ .

13 తపుప్పణి కిదెఙ్ మనుస్ద్ వాతివెలె, అకక్ దేవుణు సితిత్క ఇజి
ఎయెన్ బావెహిన్క ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙసెఇదనిన్దటాన్ దేవుణు
తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ . తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ దేవుణు ఎయెరి
మనుస్దుబా ఆస పుటిస్ ఎన్ . 14 గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ సొంత
మనుస్దాన్ మనిన్ ఆసదాన్ మర్ జి లాగె ఆజి సెఇ పణి కిజినాన్.
15తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ఆసఎలాగఇహిఙఅయ్ లికొడొఃపొటాద్ పిండెం
ఆతిలెకెండెఅయాకపిరితివలెఏరుఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ 
మనుస్దు సెఇ ఆస నండొ ఆజి పాపం పుటాన్ద్ . పాపం ముదితిఙ
వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16 నాను పేఇని తంబెరిఙండె, ఎయెర్ బా మిఙి మోసెం
కిఏండ సుడ్ఃదు. 17 నెగిగ్కెఙ్ విజు, కలిత్సిలిల్కెఙ్ విజు దేవుణు
సీని ఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దు మనిన్ జాయ్ విజు వుటిసిత్
దేవుణుబాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ విజు వాజినె. జాయ్ సొనిస్ నీడః వానాద్ .
గాని దేవుణు మార్ ఇకాన్ . 18 నిజమాతి వనిన్ మాటదాన్ వాండు
తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణు మఙి కొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ పుటిసిత్ విజు వనకముసుక్ దేవుణు మఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి
ఇటాత్ న్ .
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దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, యాక నెగెండ వెండు. ఒరెన్ 

ఒరెన్ బాగ వెంజి, వెహి వెటనె వర్ గిఏండ, వెహి వెటనె కోపం
ఆఎండ మండెఙ్. 20 ఒరెన్ కోపం ఆతిఙ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ
నీతినిజయిదాన్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 21 అందెఙె మనుస్ద్ నిండితి
సెఇకెఙ్ విజు డిఃసిసీజి, పిరిజివాని సెఇ అలవాటుఙ్ విజు డిఃసిసీజి,
మిఙినె తగిసి దేవుణు మీ మనుస్దు ఇటిత్ మాటెఙ లొఙిదు. దేవుణు
మీమనుస్దు ఇటిత్ ఆమాటెఙలొఇ,మిఙి గెలిప్సెత్ఙ్ సతుత్ మనెన్.

22మీరు దేవుణు మాటెఙ్ వెండెఙె ఆఎద్ . దేవుణు మాట వెంజి
అయమాటవజనడిఃదెఙ్ బావలె. దేవుణుమాటెఙ్ వెంజిఅయవజనె
నడిఃఏండ మహిఙ మిఙి మీరె మొసెం కిజినిదెర్. 23 దేవుణు
మాట వెంజి అయావజ నడిఃఇకాన్ అదద్మ్ దు వనిన్ మొకొం సుడ్ఃతి
వనిన్లెకెండ్ మనాన్. 24 వాండు అదద్మ్ దు సుడ్ఃజి మర్ జి సొహి
వెటనె వనిన్మొకొం, ఎలాగమరికదొ ఇజిపోసినాన్. 25దేవుణు వెహి
పూరి ఆతి రూలుఙ్ లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకు
దేవుణు వెహి అయ మాటెఙ్ విజు నెగెండ సద్ వీజి బాన్ మనికెఙ్ 
పోస్ ఏండ అయావజనె వనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ, వాండు కిని విజు
పణిఙలొఇ దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

26ఎయెన్ బా, నఙి దేవుణుముసుక్ నండొ బకిమనాద్ ఇజి వెహిస్
వెనుక, వనిన్ నాలిక అడుడ్ సిలెల్ండ వర్ గితిఙ వనిన్ఙ్ మనిన్బకి విలువ
సిలిల్కాద్ . వనిన్ఙ్ వాండె మొసెం కిబె ఆజినాన్. 27మా బుబాబ్తి
దేవుణు సుడ్ఃతిఙ నిజమాతి బకి ఇనిక ఇహిఙ, యాయ బుబాబ్ర్ 
సిలిల్ కొడొఃరిఙ్, ముండ మణిసి ఆతి అయ్ లికొడొఃకాఙ్ వరి కసట్మ్ దు
సాయం కిదెఙ్, దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనకలొఇ కూడ్ఃఏండ మండెఙ్ 
ఇకాదె నిజమాతిబకి.

2
విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె
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1 నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, గొపప్ జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు
మనిన్ పబువాతి యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మీరు, లోకాఙ్ నడిఃమి తేడ
తోరిసామ్ట్ . 2-4 ఎలాగ ఇహిఙ బఙారం బొందు ఇట్ కిజి, నండొ దరది
సొకెక్ఙ్ పొర్ పాజి ఒరెన్, మరి ఒరెన్ బీదవాండు, మీరు పారద్నం
కినిబాన్ యారిఎర్ వాతార్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సొకక్ పొర్ పాజివాతివనిన్ఙ్ 
మరాయ్ద సీజి అయ బీదవనిన్వెట, “నీను అబెబ్ నిల్ అ, సిలిల్ఙ నా
కాలుక్ డగు ఇబెబ్ అడిగి బస్ అ”, ఇజి వెహిఙ, మీరు బీదవనిన్ఙ్ 
ఆసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్లెకెండ్ మంజినాద్ . ఈహ మీరు మీ
మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పు కిజినిదెర్ . 5నాను
పేమిసినితంబెరిఙండె,మీరునెగెండవెండు. యాలోకమ్ దిబీదవారు
దేవుణు ముసుక్ ఇడిత్ నమకం వందిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కారాదెఙ్ దేవుణు
వరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాన్. దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్
కితిత్ దేవుణు రాజయ్ం దేవుణు వరిఙ్ సీనాన్. 6గాని మీరు బీదవరిఙ్ 
సిగు కిజినిదెర్. మిఙి మాలెఙ్ కినికార్ ఆసిత్మనిన్కారె గదె. మిఙి
కోర్ టుదు లాగ్ జి ఒనికార్ వారె గదె. 7మీరు అసిని యేసుకీసుత్ నెగిగ్
పేరు, వీరె దూసిసినార్ గదె.

8 దేవుణు మాటదు మనిన్ ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ,
నీను నిఙి పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ బా పేమిస్ అ✡ ఇజి ఆహ
కితిత్ఙ మీరు బాగ నడిఃసినిదెర్ . 9గాని మీరు విజేరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
సుడ్ఃఎండ మహిఙ పాపం కిజినిదెర్. దేవుణు సితిత్ రూలు మీరు
తపిత్దెర్ ఇజి తీరుప్ వాజినాద్. 10 ఎయెరుబా దేవుణు రూలుఙ
విజు వనాక్ఙ్ లొఙిజి ఉండి రూలు తపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె.
11మీరు రంకు బూలానిక ఆఏద్ ఇజి రూలు మనాద్ . లోకాఙ్ సపిన్క
ఆఏద్ ఇజిబా రూలు మనాద్ . మీరు రంకు బూలాఇదెర్ గాని లోకాఙ్ 
సపిత్ఙవిజురూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 12లోకాఙ్ విడుఃదలసీనిరూలుదాన్ 
దేవుణు మిఙి తీర్ పు కినాన్ లె. అందెఙె సరి ఆతి మాట వరిగ్దు,
ఆహె నడిఃదు. 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కనికారం తోరిస్ ఇ వనిన్ఙ్ 

✡ 2:8 2:8 లేవి 19:18.
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కనికారం సిలిల్ తీర్ పువానాద్ . గాని దేవుణు తీర్ పుకినివలె కనికారం
తోరిసిత్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు కనికారమ్ నె గెలిసాన్దేల్. వనిన్ఙ్ తీరుప్
రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుతీరుప్ కిదెఙ్ తయార్ ఆతిఙ్ బావనిన్
కనికారం తీరుప్దిఙ్ ఇంక పెరిక.

నెగిగ్ పణిని నమకం
14నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి

వెహిస్ నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజ పణి కిఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ లాబం
సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16 ఉండి వేల ఒరెన్ 
తంబెరిగానితఙిసిగానిసరిఆతిసొకక్పాతెఙ్ సిలెల్ండ,తిండిసిలెల్ండ
మహివలె వరిఙ్ కావాలిసిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఇని సాయం కిఏండ,
“ఏలు సొన్ అ, సిసు కాయ్ జి నెగెండ ఉణిజి మన్ అ”, ఇజి వెహిఙ
ఇని లాబంబా సిలెల్ద్ . 17 అయావజనె నమకమ్ దిఙ్ తగితి పణి
కిఏండ, నమకం ఉండె మహిఙ అయ నమకమ్ దాన్ ఇని లాబం
సిలెల్ద్ . 18 గాని మీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ సు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నెగిగ్ పణిఙ్ మనెన్. గాని నెగిగ్ పణిఙ్ కిఏండ మిఙి నమకం మనాద్ 
ఇజి ఎలాగ మీరు తోరిసిన్దెర్ ఇజి నాను వెన్ బాజిన. నాను నా
నెగిగ్ పణిఙాణ్ నా నమకం తోరిసన్. 19 దేవుణు ఒరెండె ఇజి నీను
నమిమ్జిని. ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె. దెయమ్ కుబా ఆహె నమిమ్జి
తియెలాజి వణకిస్నె. 20 బుదిద్ సిలిల్కి, నిఙి నమకం మనాద్ ఇజి
తోరిసిని నెగిగ్ పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి
నీను నెస్ ఇదా? 21మా అనిగొగొ ఆతి అబహాం, వనిన్ మరిసి ఆతి
ఇసాస్కుఙ్ పూజ కిదెఙ్ పూజ బసాదు ఒతిత్వలె, వాండు కితిత్ పణిదాన్ 
నీతి నిజయి మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇడాత్ న్ . 22 సుడ్ఃదు,
వనిన్ నమకమ్ ని, వాండు కితిత్ పణి రుండిబా కూడ్ జి వనిన్ నమకం
పూరి ఆతాద్ . 23 “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు
వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మాట ఆహె జర్ గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్ ఇజి
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పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24 ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం
ఉండెదానె ఆఏద్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ బా నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు
ఇడాన్న్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . 25 అయావజనె సాని బూలానికాద్ 
ఆతిరాహాబుబాపటన్మ్ దిఙ్ సడిః సిలెల్ండసుడ్ఃదెఙ్ వాతివరిఙ్ దనిన్
ఇండొ బాడిడ్ సీజి ఆఇ సరి దాన్ పోకాద్. అది కితిత్ నెగిగ్ పణిదాన్ 
నీతినిజయికాద్ ఇజిదేవుణు ఇడాత్ న్ . 26పాణంసిలిల్ ఒడొఃల్ సాతికదె.
అయావజనె నెగిగ్ పణి సిలిల్ నమకంసాతి వజనె.

3
నాలికదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 

1 నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, మీ లొఇ నండొండార్ బోద
వెహిన్కిదెర్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బోదిసినికార్ ఆతి మిఙి
దేవుణు గటిఙ్ ఆతి తీరుప్ సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇ తపిస్ సొనిస్నాట్. గాని ఎయెన్ బా
వాండు వెహిన్ మాటెఙ లొఇ ఎసెఙ్ బా తప్ ఏండాతిఙ వాండు పూరి
ఆతికాన్ ,ఇనితపుసిలికాన్. వాండువనిన్ఒడొఃల్ మనుస్విజుఅణసె
ఆజిమండెఙ్ అటాన్న్.

3 గురమ్ ది వెయ్ దు కలెం* ఇటిత్ఙ అకక్ లొఙిజినాద్ . అయ
ఇజిరి కలెమ్ దానె మఙి ఇసట్మాతి బాడిడ్దు దనిన్ఙ్ మహెఙ్ ఆనాద్ .
4 సిలిల్ఙ ఉండి ఓడఃదిఙ్ సుడ్ఃదు. అకక్ ఎసొ పెరిక ఆతిఙ్ బా,
పెరి గాలిదాన్ సొనికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, ఓడఃదు మనిన్ సుకాని ఇని ఇజిరి
మరదాన్ ఓడః నడిఃపిసినికాన్ , వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి బాడిడ్దు ఒసినాన్.
5అయాలెకెండ్ నాలికబా ఇజిరిక ఆతిఙ్ బా అకక్ గొపప్ వనక వందిఙ్ 
పొఙిజివర్ గిజినాద్ ఎసొస్ఇజిరిసిసుఆతిఙ్ బాపెరిగొరొన్ దిమరెకాఙ్ 
విజు సురన్పొకాన్ద్ . 6 నాలికబా ఉండి సిసు లెకెండె. ఒడొఃల్ దు
మనిన్ వనకలొఇ అకక్ పూరి సెఇక. అకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పూరి సెఎణ్ 
కిజినాద్ . నరకమ్ దానె వాతి సిసు నాలికాదు కసి వనిన్ బతుక్ విజు

* 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దుమహిఙానెదనిన్ఙ్ 
నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ .
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నాసనం కిజినాద్ . 7 విజు రకమ్ కాణి జంతుఙ, ఆగసమ్ దు మనిన్
పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్, ఏరు లొఇ మనిన్ విజుమొయెఙ, లొఙిసెత్ఙ్ లోకు
అటాన్న్. 8 గాని ఎయెర్ బా నాలికదిఙ్ లొఙిసెత్ఙ్ అట్ ఏర్. అది
పూరి సెఇక. దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఎయెర్ అట్ ఏర్. సావుదిఙ్ తగితి
విసం తసినాద్. 9 యా నాలికదానె బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి
కిజినాట్ . యా నాలికదానె దేవుణు మూరి లెకెండ్ పుటిసిత్ లోకాఙ్ 
సయిప్ సీజినాట్ . 10 ఉండె వెయుదానె నెగిగ్ మాటఙ్ , సయిప్ సీని
మాటెఙ్ వాజినాద్. నా తంబెరిఙాండె, మీరు ఆహె మంజినిక ఆఏద్ .
11 ఉండె ఊటదానె నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు రెఉ.† 12బొడె మరాతు
ఒలివ పటుక్ అస్ ఉ. దాకస్ తివాద్ బొడె పటుక్ రెఉ. అయావజనె
సోరు ఏరు సోనిఊటదాన్ నెగిగ్ ఏరు రెఉ.

రుండి రకమ్ కాణిగెణమ్ కు
13 మీ లొఇ గెణం తెలివి మనిన్కాన్ మహిఙ, అకక్ వనిన్ నెగిగ్

బతుక్దాన్ రుజుప్ కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్, లొఙిజి మంజిని గుణం
వానాద్. నఙి గెణం తెలివిమనాద్ ఇజిలొఙిజిమంజిని గుణమ్ దాన్ 
వాండు కిని పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14 గాని మీ మనుస్దు నండొ
పగ, గోస, మీ వందిఙ్ మనిన్ మనుస్ ఇడ్ఃతిఙ మీ గెణం వందిఙ్ 
పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ . మీ గెణం వందిఙ్ వెహిన్క నిజం ఆఏద్ . 15 ననిన్
బుదిద్ దేవుణు సితిత్క ఆఏద్ . అకయా లోకమ్ దాన్, లోకు బుదిద్దాన్,
సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతి గెణమె. 16 ఎంబె గోస, మీ వందిఙె మని
మనుస్ మనాదొ, అబెబ్ టంటెఙ్ , విజు రకమ్ కాణిపాపమ్ కు మంజినె.
17గాని దేవుణుబాణిఙ్ వాని గెణం కలిత్ సిలిల్క. అయగెణంమనిన్కార్ 
సమదనమ్ దాన్ , సారిల్దాన్ , విజేరెవెట కూడ్ఃజి, లొఙిజి మంజిని
బుదిద్దాన్ , కనికారమ్ దాన్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ 
సుడ్ఃజి, నిజమ్ దాన్ పణి కినార్ . 18 నమదనం కినికార్ సమదనం
వితిస్, నీతి నిజయిఇని పంట కొయ్ నార్.

† 3:11 3:11బూమిలొఇహాన్ నెగిగ్ ఏరునిసెఇఏరువానె. బానెసెఇఏరునెవానె. తియాఙ్ 
ఆఉ. సోరుమనిన్కాదె.
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4
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు

1 మీ లొఇ జటిఙ్ ఆదెఙ్ , పోటాల్ డ్ఃదెఙ్ బుదిద్ మనాద్. సుకం
ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీ మనుస్దు మనిన్ ఆసదానె ననిన్ బుదిద్
వాజినాద్. 2 మీరు ఇనికెఙొ దొహ్ కన్ద్ ఇజి ఆస ఆజినిదెర్ గాని
అకెఙ్ మిఙి దొహ్క్ ఏండ ఆజినె. అయావలె మీరు సపిన్దెర్. ఇతాహ
వరిది ఆస ఆనిదెర్ గాని దొహ్ కిసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. మీరు టంటెఙ్ ఆజి
పోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙి కావాల్ సిత్క ఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ,
మీరు దేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3మీరు లొసిన్వలె మిఙి దొహ్ క్ ఏద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీరు సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకం ముసుక్
మండెఙ్ ఇజిమీరు లొసిన్దెర్. 4మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొహికిదెర్.
యాలోకమ్ దిఙ్ పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ విరోదమాతికాన్ ఇజి మీరు
నెస్ ఇదెరా? యాలోకమ్ దిఙ్ కూల తొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 
ఆనాన్. 5 దేవుణు మా లొఇ ఇడిత్ ఆతమ్, మా వందిఙ్ నండొ ఆస
ఆజినాన్ ఇజి దేవుణు మాటదు మనాద్. అయ మాట నిజం ఇజి
మీరు నెసినిదెర్ . 6 గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ కూడిఃతి దయాదరమ్ం
మీరు ఆస ఆని దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ సీజినాన్ . అందెఙె “గర ఆని
వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్ . గాని తగె ఆతి మనిన్ వరిఙ్ దయాదరమ్ం
సీజినాన్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు వెహిస్నాద్ . 7 అందెఙె మీరు
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు. సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ . అయావలె సయ్ తాన్ 
మీబాణిఙ్ ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8మీరు దేవుణు డగు రదుద్ . అయావలె
మీ డగు రదుద్ . అయావలె దేవుణు మీ డగు వానాన్ . మీరు
కిని పణిఙ లొఇ ఇని తపుప్బా మన్ ఏండ మండెఙ్ , పాపం పణిఙ్ 
విజు డిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్, లోకమ్ దిఙ్, పేమిసిని రుండి మనుస్
డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. 9మీ
పాపం వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి దుకం ఆజి నండొ అడఃబాదు. మీరు సికిన్క
డిఃసి, అడఃబాదు. మీరు సర్ ద డిఃసి, దుకం ఆదు. 10 దేవుణు
ముఙాల మీరు తగిజి మండు. అయావలె దేవుణు మిఙి గవ్ రం
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సీనాన్ . 11నానుపేమిసినితంబెరిఙాండె,ఒరెన్ ముసుక్ఒరెన్ విరోదం
వర్ గిమాట్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పడిఃఇక వెహిన్కాన్ , మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ తీరుప్ కినికాన్ . దేవుణు వెహి రూలుదిఙ్ విరోదం ఆజినాండె
దేవుణు సితిత్ రూలుదిఙ్ వాండు నెకిస్పొకిస్నాన్ . మీరు దేవుణు
రూలుఙ్ నెకిస్పొకిఙ మీరు దేవుణు రూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ . గాని
దేవుణు రూలుఙ్ సరిఆతికెఙొ, ఆఏదొ ఇజి మీరు తీర్ పు తీరిసినికార్ 
ఆనిదెర్ . 12 విజు రూలుఙ్ సీనికాన్ దేవుణునె. విజేరిఙ్ తీర్ పు
సీనికాన్ దేవుణునె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్ . ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ నాసనంకిదెఙ్ వాండుఅటాన్న్ . పడఃకాతివనిన్ఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ 
నీను ఎయి?
మర్ సరోజువందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ 

13నానువెహిన్కనెగెండవెండు. మీలొఇసెగొండార్ ఈహ వెహాన్ర్,
“నేండు సిలెల్, విగెహిఙ్ ఎంబె ఎంబె ఉండి పటన్ం సొనిస్, అబెబ్ ఉండి
ఏంటు మంజి బేరం కిజి నండొ డబుబ్ గణసన్”. 14అహిఙ, విగెహిఙ్ 
నీ బతుక్దు ఇనిక వానాదొ నిఙి తెలిఏద్. నీ బతుక్ సణెం తోరె ఆజి
సణెమ్ దిఙె మాయ ఆని ఆవిరి ననిన్క. 15 అందెఙె మీరు ఈహ
వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం మహిఙమాపు బతిక్నాప్, అకక్ కినాప్,
ఇకక్ కినాప్”. 16 గాని మీరు గర ఆజినిదెర్. మీరు మీ వందిఙె
పొఙిజినిదెర్ . ఇకక్ విజు తపుప్. 17ఎయెర్ బాసరిఆతి పణి ఎమేణిక
ఇజి నెసి,అయాలెకెండ్ కిఏండమహిఙవాండు పాపం కిజినాన్.

5
ఆసిత్ మనిన్కార్ జాగరమండు

1 ఆసిత్ మనిన్కార్ నాను వెహిన్క వెండు. మిఙి వాని గొప కసట్మ్ క
వందిఙ్ దుకమ్ దాన్ నండొ అడఃబాదు. 2 మీ ఆసిత్ విజు పాడాఃన
సొనాదెల్. మీపాతెఙ్ విజు సెద తినెలె. 3మీ బఙారం, వెండిదిఙ్ కరి
తినాదెల్. దేవుణు తీరుప్ కినివలె ఆ కరి నీ ముసుక్ రుజుప్ మంజి
సిసువజమిఙినాసనం కినాదెల్. మీరు గణసిత్ ఆసిత్ విజు, దేవుణు తీరుప్
కిని రోజు వందిఙ్ కుంబ కిజినిదెర్. 4 సుడ్ఃదు, మీ బూమిదు పణి
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కితిత్వరిఙ్ కూలి డబుబ్ సిఇతిదెర్. అయా కూలిడబుబ్ మీ ఎదుమొరొ
ఆజినె. మీ పంట కొయివరి మొరొ గొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణుబాన్ 
సొహాద్ . 5మీరు యా లోకమ్ దు మహివలె సుకం ముసుక్ మంజి
సర్ దదాన్ బతిక్తిదెర్. కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి
దినమ్ కాఙ్ వాని మీ నాసనమ్ వందిఙ్ మీ మనుస్ బలిసి వాతాద్ .
6తపుప్ కిఇ వరిఙ్ తపుప్ కితిత్కార్ ఇజి నేరంమొపిస్, వరిముసుక్ తీరుప్
తపిసి సపిత్దెర్ .మిఙిఎదిసెత్ఙ్ వారు అట్ ఎతార్ .

కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు
7 అందెఙె, నా తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని దాక

వనిన్వందిఙ్ ఓరిసి మండు. సుడ్ఃదు, ఒరెన్ రెయు వాండు గొపప్
విలువాతి వనిన్ బూమి పంట బూమిపంట వానేండ ఎసొస్ కాలం
కాన మంజినాన్. ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి పిరుదిఙ్ వాండు కాన
మంజినాన్. 8 అయావజనె మీరుబా ఓరిసి మండు. మీ మనుస్
కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని రోజు డగు ఆతాద్.
9నానుపేమిసినితంబెరిఙాండె,దేవుణుమిఙితీర్ పుకిఏండమండెఙ్ 
ఇహిఙ ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ మొరొ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు మిఙి తీర్ పు సీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ డగునె మనాన్.
10దేవుణుమాట వెహి పవకరు ఎలాగ మహార్ ఇజి సుడ్ఃదు. వరిఙ్ 
నండొమాలెఙ్ కితిత్ఙ్ బావారు అకెక్ఙ్ బరిసాత్ ర్ . 11నమకం డిఃస్ ఏండ
బరిసి మహికార్ సరద్ ఆనికార్ ఇజి మాప్ వెహిస్నాప్ ఇజి మీరు
నెసినిదెర్ . యోబు, కసట్మ్ కు వాతివలె ఓరిసిత్ఙ్ దేవుణు ఎలాగ వనిన్
ఉదెసమ్ కు పూరి కితాత్ న్ ఇజి మీరు వెహిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు నండొ కనికారం, దయ మనిన్కాన్ . 12ముకెలమాతి ఉండి
మాటఇనిక ఇహిఙమీరు ఆగసంతోడుగాని,బూమితోడుగాని,మరి
ఇనిదనిన్ తోడుబా గాని అసి పమాణం కినిక ఆఏద్ . మీమాట ఒఓ
ఇహిఙ ఒఓ ఇజి, ఆఏద్  ఇహిఙ ఆఏద్  ఇజి మండెఙ్. ఆహె మహిఙ
దేవుణు తీర్ పుసీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.

నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం
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13మీలొఇఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙవాండుదేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిదెఙ్. మీ లొఇ ఎయెఙ్ బా సర్ దదాన్ మహిఙ దేవుణు వందిఙ్ 
పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14 మీ లొఇ ఎయెఙ్ బా జబుబ్ మహిఙ వాండు
సఙం పెదెద్ల్ ఙ కూకెఙ్. వారు పబు పేరుదాన్ నూనె రాసి వనిన్ వందిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్. 15 నమకమాతి పారద్నం ఆ జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
కినాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ నికాన్న్. వనిన్పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాన్న్ .
16 అందెఙె మీరు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ , పాపమ్ కు మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి, ఒరెన్ , మరి ఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదు. నీతి
నిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్ సతుత్ మనాద్.

17 ఏలియ పవక మాననిన్ లోకునె. వాండు బూమి ముసుక్ పిరు
రమ ఇజి గటిఙ పారద్నం కితిఙ్, మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక
బూమిముసుక్ పిరు రెఏతాద్. 18ఏలియమరిపారద్నం కితిఙ్ ఆగసం
పిరు సితాత్ ద్. పిరు సితిత్ఙ్ బూమి పంట సితాత్ ద్. 19నాతంబెరిఙాండె,
మీరుయాక నెసుత్ . మీలొఇ ఎయెన్ బానిజమాతి సరి తపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ 
మరి ఒరెన్ నిజమాతి సరిదు తతెత్ఙె. 20 అహ కితిఙ పాపం కితిత్ఙ్ 
వాతిసావుదాన్ ,వనిన్ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణువనిన్పాపమ్ కాఙ్ 
విజుసెమిసాన్న్.
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