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యూదరాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ తంబెరిఙ్ ఇజి వెహె ఆతి వరి లొఇ

మనిన్ యూద ఇనికాన్ యా ఉతం రాసాత్ న్. వాండు యాకోబుఙ్ బా
తంబెరిస్. కీసుత్ సకం 68-80 న డిఃమి కాలమ్ దు యా ఉతం
రాసత్ మ నాదుస్. కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రి సఙమ్ కలొఇ నిజతిమాతి బోద
నెకిస్పొకిస్ తపుప్ఙ్ నెసిప్సిని వ రి వందిఙ్ రాసాత్ న్. వరి బోదవందిఙ్
వరి బ తుక్వందిఙ్ డటిసి రాసాత్ న్. న మిమ్తి వ రిఙ్ దేవుణు సితిత్ రకస్ణ
వందిఙ్, నిజం వందిఙ్ కాట్ లాడఃదెఙ్ ఇజిరాసత్ మ నాన్.

1 యేసు కీసుత్ ఙ్ పణి కినికానాతి యూద (వాండు యాకోబుఙ్ 
తంబెరి) రాసిని ఉతం. దేవుణు కూకి వరిఙ్ నాను రాసిన. బుబాతి
దేవుణు నండొ పేమిసి యేసు కీసుత్ మర్ జి వానిదాక కాప్ కిజి ఇడిజ్ని
మిఙినెరాసిన 2మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు -బాణిఙ్వానిపేమ
ఒదె నిండిజిమనిద్.

దేవుణు వందిఙ్మనుస్ సిలిల్ వరిఙ్వానిసికస్.
3నానునండొపేమిసినికిదెరా,మఙివిజెరిఙ్ దొహ్ కి రకస్ణవందిఙ్

మిఙి రాసెత్ఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆత మ హ . గాని దేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతి వరిఙ్ ఉండె సుటునె ఒప జె పిత్ నిజతిమాతి నమ కం కాపాడిఃజి
ఇడ్ దెఙ్ మీరు కాట్ లాడఃజి మండెఙ్ వలె ఇజి మిఙి బతి మాలిజ్
రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన . 4 సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి తెలిఏండ
మీలొఇ డుఃగిత మనార్. దేవుణుబాణిఙ్ వరిఙ్ వాని తీరుప్ వందిఙ్
పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు - మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు
- వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్. వారు ఒడొఃల్ వందిఙ్ మని, వరి సెఇ
ఆసెఙ వజ కిజి సర్ ద ఆనివందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి, వనిన్
దయదరమ్మ్ దిఙ్ మారిసాత్ ర్. అహ కితిఙ్ మాటు సేవకిని ఒరెండె
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ఎజుమాని ఆతి మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నెక పొకార్. 5నాను
వెహిస్ని యా సఙతిఙ్ విజు మీరు ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గాని
నాను మిఙి మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస ఆజిన. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ
పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఉండె సుటునె
గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక వరి లొఇ నమిమ్ఎండాతి వరిఙ్ దేవుణు
నాస నం కితాత్ న్ . 6దేవుణుసితిత్ అతికారమ్ దుమండెఙ్ఇసట్ం ఆఏండ,
వరిఙ్ మహి అతికారం డిఃసిత్సితిత్ దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ ఎతుత్
కిదు. తీరుప్ సీజి సికస్ సీని పెరిదినమ్ దాక, ఎలల్కాలం మంజిని గొలు
గొలుసాక్ణిఙ్ తొహిప్ - సాత్ ండె సీకటి మనిన్ బాడిడ్దు దేవుణు వరిఙ్
ఇటత్ మ నాన్. 7 అయలెకెండ్ నె సొదొమ గొమొర ప టన్మ్ క లోకాఙ్,
వ నక సుటులం మనిన్ నాహక్ణి లోకాఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి ఎతుత్
కిదు. వా రు దేవుణు దూతార్ కితిలెకెండ్ నె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ 
వజ కిజి సరద్ ఆని కిని పణిఙ్ కితాత్ ర్ . ఆఇ బోదెకవెట ఉండె ఆఏద్ ,
మొగ వ రివెట మొగ వారు కూడ్ఃజి పాపం కితారె  ఎలా కాలం నంబిఇ
సిసుదాన్ సురె ఆతార్. నినిన్వ రిఙ్ ఇని సికస్ వానాద్ ఇని దనిన్ఙ్ 
అకక్ విజెరిఙ్ ఉండిగురులె కెండ్మనాద్. 8అయలెకెండ్ నెవీరు క లెఙ్
గాసి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆని పణిఙ్ కిజినార్. మరి,
ఏలుబడిః కినివ రిఙ్ లొఙిఏర్. వారు దేవుణు దూతారిఙ్ దూసిసాన్ర్.
9 అహిఙ దేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూత ఆతి మికాఏలుబా,
మోసె పీనుగు వందిఙ్, సయ్ తాను మికాయెలుఙ్ ఓదిసిత్వలె ఇనిక
కితాత్ న్  ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ దూసిసిని మాటెఙాణ్ నేరం మొప్ ఏన్. గాని
“పబునె నిఙి గదిసిన్”, ఇజి వెహాన్ . 10 గాని వీరు ఇహిఙ వరిఙ్ 
అరద్ం ఆఇవ నకవందిఙ్ దూసిసినార్. బుదిద్సిలిల్ జంతుఙ్ లెకెండె,
మ నుస్దు బాగ ఒడిఃబిదెఙ్ అట్ ఏర్. జంతుఙలె కెండ్ ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ 
వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్వారెపాడాఃజి
సొనిస్నార్. 11 అబయ! వరిఙ్ క సట్మ్ కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు సెఇ పణి కితి క యిను లెకెండ్ బామనార్.* వారు బిలాము ఇని
ప వ క లె కెండ్ బా ఇనాయం దొహిక్ద్ ఇజి, వరి బతుక్ తపుప్దిఙ్పూరి

* 1:11 1:11 క యిను వందిఙ్ సద్ వీదు,ఆదికాండం 4:1-16



యూదా 12 iii యూదా 16

ఒపజెపత్ మనార్.† వారు కోర ఇనివనిన్ - లెకెండ్ బా మనార్. మోసె
వెహిద నిన్ఙ్ మ ర్ జి వెహండె డటం ఎదిసాత్ న్‡. వీరుబా వ నిన్లెకెండ్
నాస నం ఆనసొనార్. 12మీరు కిజిని పేమవిందుఙ్ లొఇవారు తెలాల్ ని
పాతాదు మనిన్ మస లె కెండ్ సిగు తపిసినార్. ఇని తియెల్ సిలెల్ండ
పొటపంజు ఉణిజి వరిఙ్ వారె పోస కిబె ఆజినార్. వారు గాలి
డెఃయ్ జి ఒసిని పిరు సిలిల్ మొసొప్ ననికార్. వారు కాయెఙ్ అసిన్
కాలమ్ దు కాయెఙ్ అస్ఇ మ రెక్ లకెండె. అకాక్దె ఆఏద్ . వారు
వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతి మ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్, పూరి సాతికార్ 
వారు. 13 వారు స మ్ దరమ్ ది పెరి ఉలెక్ఙ్ లెకెండ్ మనార్. వరి
సిగుప ణిఙ్ ఉలెక్ఙ్ డెఃయ్ జి తసిని పొఙు లెకెండ్ మ నెన్. మరి సరి
తపిస్ బూలాని సుకెక్ఙ్ § లెకెండ్ మనార్, వారు. అందెఙె దేవుణు
వ రివందిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ గొపప్ సీకటి మనిన్ బాడిడ్* త యా ర్
కిజి ఇడత్ మనాన్. 14 ఆదముదాన్ మొదొలిస్ ఏడవ తరమ్ దికాన్ 
ఆతిహానోకు పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్ వెహాన్ .
విరివందిఙ్ వెహిఅయమాటెఙ్ వానికాలమ్ దు జరిగ్ని వందిఙె. ఇనిక
ఇహిఙ “ఇదిలో పబు వనిన్ వెయు వెయిఙ్ దూతార్ వెట వాజినాన్.
15 విజెరిఙ్ తీరప్ కిదెఙ్ పబు వాజినాన్. దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్
వరిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ వాండు వాజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్, దేవుణుబాణిఙ్ మనుస్ దూరం ఇడిజ్ సెఇ
ప ణిఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు
ఎదువనిన్ఙ్పడిఃఇ కటినమతిమాటెఙ్ వ ర్ గితార్”. 16వారుదేవుణు
ఎదు సణిఙిజినార్. ఆఇవరి ముసుక్ నింద మోపిస్నికార్. వారు
వరి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ ఇజినె సుడ్ఃజినార్.
వారు వరి వందిఙ్ నె పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జినార్. ఆఇ
వరిబాణిఙ్ ఇనికబాదొహిక్ద్ ఇజి వరిఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.

† 1:11 1:11బిలాము వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 22 - 24. అదాయ్యమ్ కలొఇ

మ నద్ ‡ 1:11 1:11 కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 16:1-35 § 1:13
1:13యాసుకెక్ఙ్ బూమి న నిన్కెఙ్ గాని ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సొని సరి తపిస్ సొనె * 1:13
1:13 ఒదె సీకటిమ నిబాడిడ్ . యాబాడిడ్ నరకమ్ నె
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ఓరిసిమండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్.
17 అహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, మా పబు ఆతి యేసు

కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ మిఙి ముఙాల వెహిమని స ఙతిఙ్ మీరు
ఎతుత్ కిదు. 18 వా రు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ, క డెఃవెరి రోసాక్ణ్
వెకిసినికార్ వానార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండ, వరి ఒడొఃలిద్
సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆజినెమంజినార్. 19లోకాఙ్ కేటెఙ్ కేటెఙ్
కిబిసిన్కార్ వీరె. పాపంఏలుబడిః కినిమనుస్మ నిన్కార్, దేవుణుఆతమ్
సిలిల్కార్ వీరు. 20 గాని మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా,
దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజి వాదెఙ్ ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్తోడుః కిదెఙ్. దేవుణుఆతమ్ నడిఃపిసినివజపారద్నం కిజి
మండు. 21దేవుణుమీముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ పేమదు మండు. పబు
ఆతియేసు కీసుత్ మీముసుక్ కనికారంమాజి, దేవుణు వెట ఎలల్కాలం
బతిక్ని బ తుక్ సీదెఙ్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజిమండు. 22దేవుణుముసుక్
మనిన్ నమకం వందిఙ్ అనుమా నం మని వరి ముసుక్ కనికారం
తోరిసుత్ . 23న మకమ్ దాన్ తపిస్సొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్
వెలిల్ లాగితిలెకెండ్ రకిస్సుత్ . తపిస్ సొహి మరి సెగొండారిఙ్ కనికారం
తోరిసుత్ . గాని తియెల్ దాన్ మండు. వరి పణిఙ్మఙి పడిఃఏద్. వారు
కిని సెఇ పణిఙాఙ్ మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరు పాపమ్ దు
తొరొ ఒడిఃజి అర్ఏండ మిఙి కాప్ కిదెఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి జాయ్ 
ఎదు, గొపప్ స రద్దాన్, ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ మిఙ నిల్ పెత్ఙ్, మఙి
రకిస్సిన్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణు అటాన్న్. 25మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి
దేవుణు, ఒరెండె దేవుణు. మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ - వలెహానె
వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండె జాయ్ దాన్ నిండితి
సోకు మనిన్కాన్, వాండె గొపప్ పెరికాన్, వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్,
వాండె విజుదనిన్ - ముసక్ యా అతికారం మనిన్కాన్. వాండు విజు
వనకాఙ్ ముఙా ల యావజ మహాన్ , వాండు ఏలు యావజ మనాన్,
వాండు వానికాలమ్ దుయావ జమంజినాన్. ఆమెన్.
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