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పకటనపుసత్కం
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 
నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ బయ్ బిల్ దు మనిన్ కడెఃవెరి పుసత్కం. తెలుగు బయ్ బిలుదు

యా పుసత్కం, పకటన ఇజి మనాద్. పకటన ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం
డాఙితిమనిన్కెఙ్ వెలి తోరిసినిక, టుకుర్ ఇడిత్మనిన్క టుకుర్ లాగిజ్
తోరిసినిక ఇజి అరద్ం మనాద్. ఇకెక్ఙ్ ఎయెర్ బా ముఙాల నెసిత్మనిన్
మాటెఙ్ ఆఉ. యేసుపబు వందిఙ్ ని దేవుణుమాటదిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్
వందిఙ్, యెసుపబు సిసుర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి యోహాను ఇనివనిన్ఙ్ 
రోమపబుతవ్ం ఆతికారిఙు, నారు డిఃబిసిత్ పోకార్. ఈజియన్ 
సమ్ దరంనడిమిమనిన్పతొమ్స్ఇనిలోకుసిలిల్ ఇజిరిదేసమ్ దుపోకార్
(పకటన 1:9).
వాండు అయ దీవ్పుదు మహివలె, దేవుణు వనిన్ దూతవెట

యోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ వాండుయాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. యేసు
కీసుత్ సిలువాదుసాజి,మర్ జినిఙితిత్ వెనుక,ఇంజుముంజు60పంటెఙ్ 
డాటిత్వెనుకయాపుసత్కం ర సె ఆతమనాద్ ఇజి నమిమ్జినార్.
యా పుసత్కం, ఆసియాదు మనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి

ఉతమ్ లెకెండ్ మనాద్ (పకటన 1:10-11). వాని క లమ్ దు ఇనికెఙ్ 
జరిగ్నెలె ఇని వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనా ద్. యేసుపబు
మర్ జి వానివందిఙ్, మరియాలోకమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ వందిఙ్,
మరి యా లోకమ్ ది ఆకక్ర్ వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్.
డొమిసియన్ ఇనికాన్ రోమ రాజు మహివలెయా పుసత్కం రాసె ఆత
మనాద్ ఇజి నండొండార్ నమిమ్జినా ర్.

మొదొల్ 
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1యాకడాఃఙితిమహిసఙతిఙ్ దేవుణు,యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితివరిఙ్ 
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ తోరిసిత్కెఙ్. వెటనె ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి యేసు
కీసుత్ , వనిన్ దూతెఙ్ వెహ పోకాండె, అయ సఙతిఙ్ వనిన్ పణిమణిసి
ఆతి యోహానుఙ్ తోరిసాత్ న్. 2 దేవుణు మాటెఙ్ వందిఙ్ ని, యేసు
కీసుత్ వనిన్ఙ్ తోరిసిత్ విజువనకాఙ్ సుడ్ఃజి నిజమాతికెఙ్ ఇజియోహాన్ 
సాసయ్ం వెహిస్నాన్. 3దేవుణుబాణిఙ్ వాతియాపవకమాటెఙ్, డటం
సదివీజి మహివరిఙ్ వెన్ పిసినికాన్ ని, సద్ వినికెఙ్ వెంజి అయాకెఙ్ 
మనుస్దు ఇడిజ్ నమిమ్జి మంజినికాన్ దేవుణు సీజిని దీవెనమ్ కు
మంజినికాన్ ఆనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయాకెఙ్ అయాలెకెండ్ 
జరిగ్దెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహిస్నిమాటెఙ్.
4అసియాదుమనిన్ఏడు,దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ యోహానురాసినాన్.

ముఙాల మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికాన్ 
ఆతికాన్, మరి వాండు బసిత్మనిన్ వనిన్ సింహాసనం ఎదుమనిన్ ఏడు
ఆతెమ్ఙ్, వనిన్ దయదారమ్ం మీ ముసుక్ మంజి, మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిన్. 5-6 నమమ్కమాతికాన్ ఆతి సాసి, సాతి
వరిబాణిఙ్ తొలిత నిఙితిత్కాన్, బూమిముసుక్ ఏలుబడిః కిజిని విజు
రాజురిఙ్ ముసుక్ రాజు ఆతి యేసుకీసుత్ బా వనిన్ దయదారమ్మ్ దాన్ 
మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్. మఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్
నలదాన్, మా పాపమ్ కాఙ్ మఙి విడుదల కిజి, వనిన్ బుబాబ్తి
దేవుణుదిఙ్ ఉండిరాజయ్ం లెకెండ్ ని,వనిన్ఙ్ పణి కినిపుజేరిఙ్ లెకెండ్ 
కితిత్మనిన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ గొపప్ గవ్ రమ్ ని అతికారం అంతు సిలెల్ండ
ఎలాకాలంమనీద్ . ఆమెన్.

7ఇదిలో, వాండుమొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ 
సూణెలె. వనిన్ఙ్ బలెల్మ్ దాన్ గుతిత్కార్ బాసూణార్ లె. బూమిముసుక్
మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్ లె.
అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.
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8 “అలాప్నిఒమెగ*నానె”, ఇహిఙమొదొల్ నికొసనానె. “ముఙాల
మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికాన్ ఆతి విజు
దనిన్ఙ్ సతుత్ మనిన్కాన్”ఆతిమనిన్ పబు ఆతి దేవుణు వెహిస్నాన్.

లోకుమరిసి లెకెండ్ ఒరెన్ 
9యేసువందిఙ్ వాజిని సమెఙ లొఇ, వాండు కిని ఏలుబడిఃదుని,

వనిన్ వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్, మీవెట కూడ్ఃజి మనిన్కాన్ ఆతి,
మీ తంబెరి ఆతి యోహాను ఇని నాను, దేవుణు మాట వందిఙ్ ని
యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్
పత్ మోసు ఇని దీవ్పుదు† ఒరెనె మహ. 10-11వారమ్ దిఙ్ మొదొహి
రోజు ఆతి పబు దినమ్ దు, నాను దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితి
మహివలె, జోడు బాంగ ఊకిన్లెకెండ్ ఉండి కంటం నా వెనుకహాన్ 
వెహ. నీను సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు ఉండి పుసత్కమ్ దు రాసి, ఎపెసు,
సుమ్ర్ న,పెర్ గాము,తుయతయ్ ర,సర్ దిసు,పిలదెలిప్య,లవొదికియ
ఇని ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పోక్ అ ఇజి, అయా కంటం నఙి
వెహిమనిన్క, నా వెనుకహాన్ నాను వెహ. 12యాక వెహానె, నావెట
వరిగ్జిని కంటం ఇనికాదొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్, నాను వెనుక మహ. నాను
వెనుక మహిఙ్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ ఏడు దీవ డండిఙ్ 
సుడ్ఃత. 13 అయ దీవ డండిఙ నడిఃమి, లోకు మరిసి ఆతి వనిన్ఙ్ 
పోలితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. వాండు వనిన్ పాదమ్ దాక అందితి
మనిన్ ఉండి నీరి సొకక్ పొర్ పాజి గుండెదు బఙారమ్ దాన్ మనిన్
కంటువ తొహె ఆత మహాన్ . 14 వనిన్ బురాని వనిన్ బురది కొపుప్
తెలాల్ ని దూతిదిఙ్ పోలిసి, గాందులెకెండ్ తెలాఙ్  మహాద్ . వనిన్
కణుకెఙ్,సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 15వనిన్పాదమ్ కు కంసుసొలుల్ దు
కాపిత్, కంజు మెరిస్నిలెకెండ్ మహె. వనిన్ కంటం గొపప్ పెరి గడడ్ జాటు
లెకెండ్ మహాద్ . 16 వాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ 
అసత్ మహాన్ . రుండి దరిఙ్ బా తెవుగు మనిన్ కురద్ లెకెండ్ మనిన్
మాటెఙ్ వనిన్ వెయుదాన్ వెలిల్ వాతె. వనిన్ మొకొం పూరి జాయ్ దాన్ 

* 1:8 1:8 ఆలప్ గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగ కడెఃవెరి అకస్రం † 1:9 1:9
దీవ్పుసురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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మెరిస్ని పొదుద్ ది జాజ్ లెకెండ్ మహాద్ . 17 వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె,
నాను సాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అర. అయావలె వాండు
వనిన్ ఉణెర్ కియు మా ముసుక్ ఇడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ . “తియెల్ 
ఆమా. నానుమొదొహికాన్. నాను కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జి
మంజినికాన్. నానుసాతిమహికాన్ గానిఇదిలోఎలాకాలంబతిక్జిన.
మరి సావుదిని సాతికార్ మంజిని అయా లోకమ్ ది తాలంకియు నా
కీదు మనాద్. 19 అందెఙె, ఏలు మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్, మరి వాని
కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్ నీను రాస్ అ.
20 నా ఉణెర్ కియుదు నీను సుడ్ఃతి మనిన్ ఏడు సుకెక్ఙ్, ఏడు
దేవుణు సఙమ్ క దూతార్. మరి బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి మనిన్
ఏడు దీవ డండిఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్ కు.

2
ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం

1 “ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ,
వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ అసి, ఏడు దీవడండిఙ నడిఃమి
బూలాజినికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2నీను కిజిని పణిఙ్ ని, నీను
కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన. నీను ఎసొస్నొ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్
ఇజిబానానునెసిన. సెఇకెఙ్ కినివరిఙ్ నీనుఓరిసిమండెఙ్ అట్ ఇఇజి
నాను నెసిన. అపొసుత్ రు ఇజి వెహె ఆజి అపొసుత్ రు ఆఇ వరిఙ్ నీను
పరిస కిజి,వారు అబదద్ం వెహిన్కార్, ఇజి నీను నెసిత్ ఇజి నాను నెసిన.
3నీనునాపేరువందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండఓరిసిత్మనిన్మరికసట్మ్ కు
బరిసిత్మనిన్ గాని నీను దనిన్ వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావందితిఇ ఇజిబానాను
నెసిన.

4 అహిఙ్ బా, మొదొహాన్ నా వందిఙ్ నిఙి మహి మొదొహి పేమ,
నీను డిఃసిత్సితిత్ ఇజి ఉండి తపుప్ నీ ముసుక్ సుడ్ఃత. 5నాముసుక్
మనిన్ పేమ డిఃసిసీజి, నీను ఎసొస్ వెనుక సొనిస్ మహి ఇజి నీను
ఒడిఃబిఅ. దనిన్ వందిఙ్ నీ మనుస్ మరిసి, తపుప్ఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి, ముఙాల కిజి మహికెఙ్ కిజి మన్ అ. నీను మనుస్ మారిసి,
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పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి - సిఏండ మహిఙ, నాను నీడగు వాజి,
నీదీవడండిదిఙ్ దనిన్బాడిడ్దాన్ లాగన్విసీరన్. 6గాని,నీవందిఙ్ ఉండి
నెగిగ్ సఙతిమనాద్. నాను ఇసట్ం కిఇకార్ ఆతినికొలజటుదివరి పణిఙ్ 
నీనుబా ఇసట్ం కిఇతి. 7 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు. సెఇకెఙ
ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ పరలోకం ఆతి పరదీసుదు మనిన్ పాణం సీని
మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.
సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం

8 “సుమ్ర్ న పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ 
రాస్ అ.మొదొహికాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ ఆతి, సాతి వెనుక మర్ జి
నిఙితికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9 నీ కసట్మ్ కు, నీ కరు బతుక్
నాను నెసిన. గాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙలొఇ నీను ఆసిత్
మనిన్కిలెకెండ్ నె. మాపు యూదురు ఇజి వెహిస్ని దేవుణు లోకుర్ 
ఆఇకార్ ఆతి, సయ్ తానుఙ్ సెందితికార్ ఆతి యూదురు, నీవందిఙ్ 
వెహి దూసణ మాటెఙ్ నాను నెసిన. 10 నీ ముసుక్ వాదెఙ్ మనిన్
కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీను తియెల్ ఆమా. నిఙి పరిస కిదెఙ్, నీ
లోకురిఙ్ సెగొండారిఙ్ సయ్ తాను అసిప్సి జెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పది
దినమ్ కు నీను హిమెస్ఙ్ ఓరిసి మండెఙ్ వలె. గాని నా ముసుక్
మనిన్ నమకమ్ వందిఙ్ సావు వాతిఙ్ బా నమకమాతికి ఆజి మన్ అ.
ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ ఇని ఇనాయంనాను నిఙి సీనాలె.

11దేవుణుఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ జి వెంజి, అయావజ నడిఃసి మండు. సెఇకెఙ ముసుక్ గెలిసిన్
వనిన్ఙ్ రుండిసావుఇని దెబ తగిల్ఏద్.

పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
12పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.
“రుండి దరిఙ్ తెవుగు మనిన్ కురద్లెకెండ్ మనిన్మాటెఙ్ మనిన్కాన్ 

వెహిస్నికెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 13 సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని పటన్మ్ దు
నీను బతిక్జిని ఇజి నాను నెసిన. సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని
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అయ పటన్మ్ దు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ నమకమాతి సాసి
ఆతి అందిపాయెఙ్ సపిత్ కాలమ్ దుబా నా ముసుక్ ఇడిత్ నమకం
డిఃసిసిఏండ,నాపేరువందిఙ్ నీనునిజంనిహిమహిఇజినానునెసిన.
14గాని నఙి పడిఃఇకెఙ్ సెగం సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙ పూజ
సితిత్కెఙ్ తింజి, రంకు బూలాజిపాపం కిదెఙ్ ఇసాయేలులోకురిఙ్ రేపిస్
మనిన్కాన్ ఆతి బాలాకుఙ్ *అకెక్ఙ్ నెసిప్సి మనిన్కానాతి బిలాము†
బోద లొఙిజి నడిఃసినికార్ నీ లొఇ మనార్. 15 నికొల బోద లొఙిజి
మనిన్కార్ బా నీ లొఇ మనార్. 16 అందెఙె నీను మనుస్ మారిసి
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఅ. సిలిఙ నాను బేగి నీడగు వాజి నా
వెయుదాన్ వాజిని కురద్ లెకెండ్ మనిన్ మాటెఙాణిఙ్ వరివెట విదెం
కినా.

17 దేవుణు ఆతమ్, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి
గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు. సెఇవనకాఙ్ ముసుక్
గెలిసినివనిన్ఙ్ నాను పరలోకమ్ దు డాఃఙితి మనిన్ మనన్ ఇని తిండి
సెగం ఉండెఙ్ సీనా. మరి, దొహ్ కిన్కాండె ఆఏండ, మరి ఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బానెస్ ఇ ఉండి కొతత్ పేరు రాసిత్ మనిన్ ఉండి తెలాల్ ని పణకుబా
సీనా.

తుయతయిరపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
18 “తుయతయిర పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ 

రాస్ అ కణుకెఙ్ సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనిన్, మెరిస్ని కంజుదిఙ్ పోలితి
పాదమ్ కుమనిన్ దేవుణు -మరిసిఆతివనిన్మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 19నీను
కిజినిపణిఙ్ ఎలాగమరికెఙ్,నీపేమఎలాగమరిక,నీనమకంఎలాగ
మరిక ఇజి నాను నెసిన. నీను మహివరి వందిఙ్ కిజిని పణిఙ్ ని

* 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజి బిలాము ఇని ఒరెన్ గురు
ననిన్ పవకెఙ్ కూకి మనిన్మోయాబు దేసెమ్ ది రాజు. బుదిద్ సిలెల్ండ దేవుణుదిఙ్ వెతేకమాతి
పణికితివందిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. సంకియా22-24,యెహొసువ
24:9,నాయాది 11:25. † 2:14 2:14 ఇసాయేలులోకురిముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజి
మోయాబు దేసెమ్ దిరాజుబాలాక్ కూకిమని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవక. సంకియా 22-24.
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నీను హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినిక విజునాను నెసిన. నిజమె
ముఙాల కిజిమహిదనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెండ్ నీను ఏలు కిజిని.

20 గాని నఙి నపిఇ ఉండి సఙతి నీబాన్ మనాద్. దనిన్ఙ్ 
అదినె దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్ని యెజెబెలు ఇని బోదెలిదిఙ్,
నీబాన్ మండెఙ్ ఒపుప్కొటి ఇజి ఉండి తపుప్ నీ ముసుక్ వెహెఙ్ 
మనాద్. అది దనిన్ బోదదాన్ రంకు బూలాదెఙ్ మరి బొమెమ్ఙ
మాడిఃసి, బొమెమ్ఙ పూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నా ముసుక్
నమకం ఇడిత్మనిన్, నా పణికిని వరిఙ్ మొసెం కిజి తపుప్ సరిదు
నడిఃపిసినాద్. 21 అది రంకు బూలానిక డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్
మారిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ సమయం సితత్ ,గాని అది
ఒప్ ఏతాద్. 22 ఇదిలో నాను దనిన్ఙ్ నిఙ్ దెఙ్ అట్ ఇ పెరి కసట్మ్ కాఙ్ 
మంసమ్ దు తెర్ పాన్లె. దనిన్వెట కూడ్ఃజి రంకు బూలాతికార్,
వారు దనిన్ వెట కూడ్ఃజి కితిత్మహి పణిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజి, వనకాఙ్ 
ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండ మహిఙ, వరిఙ్ నాను నండొ కసట్మ్ దు
అర్ పాన్లె. 23 దనిన్ కొడొఃరిఙ్ నాను సపన్. అయావలె నాను
లోకురి మనుస్ఙ మనిన్ ఆలోసనమ్ కుని ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి
నెసినికాన్ ఇజి విజు దేవుణుసఙమ్ కు నెసినె. నీ లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వనిన్వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ నాను సూణా. 24 దనిన్
బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ ని మరి సయానులొఇ డాఃఙితి మనిన్ వనకాఙ్ 
నెసెత్ఙ్ వరి మనుస్ ఇడ్ఃఏండ మంజిని వరిఙ్, నాను వెహిస్నిక ఇనిక
ఇహిఙ, మీరు మరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్, మీముసుక్ మరి ఇని
బరునానుమొప్ ఏ. 25గానినానువానిదాకమీరు నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ 
నెగెండ్ అసిమండు.

26 ఆకక్ర్ దాక నఙి ఇసట్మాతి వజ కిజి మంజి, సెఇ వనకాఙ్ 
ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్, దేసమ్ క లోకురి ✡ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
అతికారం సీనా. 27 నా బుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ నఙి అతికారం
దొహ్ కిమనిన్లెకెండ్, వనిన్ఙ్ లోకురిముసుక్ అతికారం సీనా. దేవుణు

✡ 2:26 2:26 కీరన 2:9.
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మాటదు రాసిత్మనిన్లెకెండ్, “వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ 
ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరి వనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ వరిఙ్ పెడెల్ కొతాన్న్”
28సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్వనిన్ఙ్,నానుకోడిఃజామ్ దుసోనిసుక
సీనా. 29 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి
గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

3
సర్ దిసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

1 “సర్ దిసు పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. ఏడు
సుకెక్ఙ్ ని దేవుణు ఏడు ఆతమ్ మనిన్కాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్.
నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. బతిక్జినికాన్ ఇజినిఙిపేరుమనాద్ .
గాని నీను సాతికినె. 2 నా దేవుణు ఎదు నీ పణిఙ్ పూరి ఆతికెఙ్ 
ఇజి తోర్ ఉతె. అందెఙె నీను, నిఙ్ జి తెలి ఆజి, సాదెఙ్ డగు ఆతి
మనిన్ మిగిలితిత్ వనకాఙ్ సతుత్ కిబిస్ అ. 3 అందెఙె నీను ముఙాల
ఇనిక నెసిత్ మనిన్దొ, ఎలాగ వెహి మనిన్దొ ఇజి ఎతుత్ కిఅ. వనకాఙ్ 
లొఙిజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, మారు మనుస్ పొందిఅ.
నీను నిఙ్ జి తెలి ఆజి మన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ డొఙారి వానిలెకెండ్ 
నానువానా. ఇనిక ఇహిఙఎమేణిగడిఃయాదునాను, నీడగువానానొ
ఇజి నిఙి తెలిఏద్. 4 గాని వరి సొకెక్ఙ్ మొహిక్ ఆఎండ, సుబరం
మనిన్కార్ సెగొండార్ సరిద్స్ పటన్మ్ దు నీబాన్ మనార్. అందెఙె
వారు మొహిక్ సిలిల్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, నావెట బూలాదెఙ్ 
తగిన్కార్. 5 సెఇ వనకాఙ్ గెలిసినికాన్, వరిలెకెండ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి మంజినాన్. దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్నివరి పేరుకు
రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దాన్ నాను వనిన్ పేరు ఎసెఙ్ బా డెఃయ్ జి
పోక్ ఏ. గాని నా బుబబ్ ఎదుని వనిన్ దూతార్ ఎదు వాండు నఙి
సెందితికాన్ ఇజి వనిన్ పేరు ఒపుకొణా. 6 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ
నడిఃజిమండు.
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పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
7 “పిలదెలిప్య పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ

రాస్ అ. పరిసుదద్మాతికాన్ * నిజామాతికాన్ ఆతి, దావీదు
పటన్మ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం మనిన్వనిన్లెకెండ్ దనిన్
తాలమ్ కియు మనిన్కాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. వాండు రేతిఙ
ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు కెహిఙ ఎయెన్ బారేదెఙ్ అట్ ఎన్.
8 నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. నిఙి మనిన్ సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బా
నీనునామాటెఙ్ లొఙిజినాపేరు నెస్ ఏఇజివెహ్ ఇతి. ఇదిలోనీఎదు
నాను సేహల్ రేతమనన్. దనిన్ఙ్ ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ,మాపుయూదురుఙు,మాపుదేవుణులోకుర్ 
ఇజి అబదద్ం వెహిస్ని సయాను సఙమ్ దివరిఙ్, నీ డగు వాజి నీ
పాదమ్ కాఙ్ అరిస్ మాడిఃసిన్లెకెండ్ నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్
మనన్ ఇజి అయావలె వారు నెసాన్ర్ లె. 10 సమెఙ్ డిఃస్ ఏండ
ఓరిసినివందిఙ్ నాను సితిత్ ఆడెఙ్ నీనులొఙితిత్ మహి. అందెఙె బూమి
ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాజినిపెరి కసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతి పరిస
కాలమ్ దు నానుమిఙికాపాడాన్.

11 ఇదిలో, నాను బేగినె వాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙి
దొహ్ కిస్ని ఇనాయంమరిఎయెన్ బాఒఏండ,నీను నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ 
డిఃస్ ఏండగటిఙఅసిమన్ అ. 12సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్వనిన్ఙ్ 
నా దేవుణు గుడిఃదు ఉండి తంపం లెకెండ్ కిన. వాండు ఎసెఙ్ బా
దనిన్ బాణిఙ్ డిఃసి సొన్ ఏన్. నా దేవుణు పేరుని, పరలోకమ్ దాన్ 
దేవుణుబాణిఙ్ డిగిజ్ వాజిని కొతత్ యెరూసలేం ఇని నా దేవుణు పటన్ం
పేరుని,నాకొతత్ పేరుబానాను వనిన్ ముసుక్ రాసాన్. 13దేవుణు ఆతమ్
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి
అయావజ నడిఃజిమండు.

లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

* 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ 
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14 “లవొదికియ పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ
రాస్ అ. నమమ్కమాతికాన్ ని నిజమాతి సాసి ఆతికాన్, దేవుణు
తయార్ కితి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ అతికారం ఆతి ఆమెన్ ఇనికాన్ 
వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 15 నీ పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ ఇజి నాను
నెసిన. నీను సలాఙ్ మనికి ఆఇ. వేసాఙ్ మనిన్కిబా ఆఇ. నీను
ఎమేణికబా ఉండి రకం ఆజి మంజినిక ఇహిఙ బాగ మహాద్ , ఇజి
నానుకోరిజిన† 16నీను పణిదిఙ్ రెఇకి. నీను సలాఙ్ సిలెల్ద్ . వేసాఙ్ బా
ఆఇ. నీను గోరువేసాఙ్ ననిన్కి. అందెఙె నా వెయుదాన్ నాను నిఙి
పూసన్ విసీరన్. 17 నీను గత ననిన్కి, దికుక్ గతి సిలిల్కి, బీదాదికి,
గుడిడ్దికి, డుమ్ డ మనిన్కి. గానియాకెఙ్ నిజం నెస్ ఏండ, నఙి ఆసిత్
మనాద్, నాను డబుబ్ఙ్ గణసత్ మనా, నఙి ఇనిక తకుక్ సిలెల్ద్ ఇజి
నీను వెహె ఆజిని. 18గాని నాను నిఙి బుదిద్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
నీను ఆసిత్ మనికి ఆదెఙ్ ఇజి సిసుదు సుర్ జి సుబరం ఆతి బఙారం
నా బాణిఙ్ కొల్ అ. మరి నీ సిగు డాఃఙినిలెకెండ్ పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ ని
సొకెక్ఙ్ నాబాణిఙ్ కొల్ అ. నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ రాసెత్ఙ్ 
కాటికబానాబాణిఙ్ కొల్ అ.

19 నాను పేమిసిని విజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, సికస్దాన్ దిదిజినా.
అందెఙె నీను మనుస్దు నిజం ఆస ఆజి మన్ అ. మరిమారు మనుస్
పొందిజి నీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి సిఅ. 20ఇదిలో,నాను సేహల్
డగు నిలిస్, సేహల్ రేఅ ఇజి కొతిస్నా. ఎయెన్ బానా కంటం వెంజి సేహల్
రేతిఙ, నాను లొఇ సొనిస్ వనిన్వెట బోజనం కినా. వాండుబా నావెట
బోజనం కినాన్. 21నాను ఎలాగ సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసి, నా
బుబబ్వెట వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ, అయాలెకెండ్ నె, సెఇ

† 3:15 3:15 లవొదికియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు గొపప్ పేరు మనిన్ రుండి పటన్మ్ కు మహె.
హయెరపోలిస్ ఇని పటన్మ్ దు వేసాఙ్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . లోకుర్ వరి జబుబ్ఙ్ 
సొండెఙ్ ఇజి, బాన్ సొనిస్ అయ గడాడ్  దు ఏరుఈబాజి మహార్ . కొలొసాస్ ఇని పటన్మ్ దు
ఉండెఙ్ గొపప్ రుసి మనిన్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . గాని లవొదికియ పటన్మ్ ది ఏరు
సపాఙ్ మహాద్ . అందెఙె లవొదికియ పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇని పణిదిఙ్ బా రెఇ
సపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్.
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వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నావెటనా సింహాసనమ్ దు బసెత్ఙ్ బా
అకుక్ సీనా. 22దేవుణుఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు”.

4
పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యాసఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుకనాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలోపరలోకమ్ దు
ఉండి సేహల్ రే ఆతి మహిక సుడ్ఃత. జోడుఃబాంక పలకిననిన్
జాటులెకెండ్, నావెటముఙాల వరిగ్తి మనిన్ కంటం మనిన్కాన్, “ఇబెబ్
ఎకిస్ రఅ. దినిన్ వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి నాను నిఙి తోరిసాన్లె”,
ఇజి వెహాన్ . 2 వెటనె నాను దేవుణు ఆతమ్ వెట నిండిత. నసిత్వలె
పరలోకమ్ దుఉండిసింహాసనమ్ దుఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్,నాఎదు
తోరె ఆతాద్. 3 అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ పొదుద్ లెకెండ్ 
గొపప్ జాయ్ మనిన్ ఎరాని రంగు పణుకుదిఙ్ పోలిసి తోరితాన్.
సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం గొపప్జాయ్ మనిన్ ఆకు రంగుది కొడెఃవేలి
మహాద్ . 4 అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటుట్ లం ఇరువయ్ నాలిగ్
సింహాసనమ్ కు మహె. అయ ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కాఙ్,
తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, రాజురి టొపిఙ్ ననిన్ బఙారం టోపిఙ్ 
బురాదుతొడిఃగిజిఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙుబసత్ మహార్ . 5అయ
సింహాసనమ్ దాన్ గొపప్ మెరిస్ని జాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్ వెలిల్
వాజి మహె. అయ సింహాసనం ఎదు ఏడు దీవెఙ్ జాయ్ సీజి మహె.
అకెక్ఙ్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 6అయ సింహాసనం ఎదు గటి మనిన్
గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరమ్ లెకెండ్ మహాద్ . అకక్ ఇని రంగు సిలిల్
గటిమనిన్ అదద్ం లెకెండ్ మహాద్ . నడిఃమిని,అయసింహాసనమ్ దిఙ్ 
సుటులం, ఒడొఃల్ ముసుక్, వెనుక ముందాల విజు, కణుకెఙాణిఙ్ 
నిండితిమనిన్పాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ మహె.

7పాణం మనిన్, మొదొహి జంతుమొకొం సింహం లెకెండ్ మహాద్ .
రుండి జంతు మొకొం దూడఃలెకెండ్ మహాద్ . మూండి జంతు లోకు
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మొకొం ననిన్ మొకొం మహికాద్. నాలిగ్ జంతు ఎగిని డేగలెకెండ్ 
మహాద్ . 8యానాలిగ్ జంతుఙ, ఉండి ఉండి దనిన్ఙ్ ఆరెసిఙ్ రెకెక్ఙ్ 
మహె. అయ రెకెఙ ముసుక్ని అడిఃగి విజు నిండు కణుకెఙ్ మహె.
అయనాలిగ్ జంతుఙ్.

“ముఙాల మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు
మంజినికానాతి విజు వనకాఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు
పరిసుదద్మతికా న్, పరిసుదద్మాతికాన్, *పరిసుదద్మతికాన్”, ఇజి
రెయుపొగల్ డిఃస్ ఏండపారిజ్ మహె.

9 ఎసిత్వలెబా అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్, అయ
సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్ ఎలాకాలం బతిక్జినికాన్ ఆతి
వనిన్ఙ్, పొగిడిఃజి గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్ పొగిడిఃజి
మహారొ, 10 నసిత్వలె అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు అయ
సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎదు పడగ్ జి అరారె, ఎలాకాలం
బతిక్జిని వనిన్ఙ్ మాడిఃసియాలెకెండ్ పొగిడిఃజి వెహిస్మహార్ .

11 “మా పబు ఆతి దేవుణు, విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కి నీనె.
నీను ఇసట్మాతి వజ అకెక్ఙ్ విజు తయార్ ఆతె. అయాలెకెండ్ నె
అకెక్ఙ్ మనెన్. అందెఙె నీ గొపప్ గవ్ రం వందిఙ్, నీ గొపప్ సతుత్ వందిఙ్ 
లోకుర్ విజేరె నిఙి గవ్ రం సీజి పొగిడిఃజి మంజినార్”, ఇజి వెహిస్
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురి టోపిలెకెండ్ మనిన్ వరి టోపిఙ్,
సింహాసనం ఎదు ఇడాన్ర్.

5
దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1 నసిత్వలె, లొఇని వెలిల్ రాసె ఆతిమని, ఏడు సీలుఙ్ పోకిమనిన్
ఉండిపుసత్కం అయసింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ ఉణెర్ కియుదు
అసిత్ మనిన్క సుడ్ఃత. 2 “అయ సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ తగిన్కాన్ 
ఎయెన్ మనాన్”, ఇజి గొపప్ సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత డటం

* 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్
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డేలిస్ వెహిన్క సుడ్ఃత. 3గాని, పరలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని,
బూమి ముసుక్ మనిన్ వరి లొఇ గాని, అయా లోకమ్ దు మనిన్ వరి
లొఇ గాని అయ పుసత్కం రెకెఙ్ నొ లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ అటిన్ ఎంబె
వనిన్ఙ్ బా తోర్ ఏతాద్. 4 అయ పుసత్కం రెకెఙ్ నొ, లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ
తగిన్ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా తోరిఇతిఙ్ నాను నండొ అడఃబాజి మహ.
5 నసిత్వలె, అయ పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “నీను అడఃబామా. ఇదిలో,
దావీదుమొదొల్ దాన్ సిగిసిత్,యూద కుటుమ్ దికాన్ ఆతి సింహం ఇజి
పేరు మనిన్కాన్, అయ ఏడు సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్ వనిన్
లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

6నసిత్వలె,అయపెదెద్లుఙు నడిఃమినిపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ
నడిఃమి మనిన్ అయ సింహాసనం నడిఃమి, ముఙాల కతెత్ ఆతిమనిక,
గాని ఏలు నిలిస్ మంజిని ఉండి గొరె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃత. అయ గొరె
పిలల్దిఙ్ ఏడు కొముకుని ఏడు కణుకెఙ్ మహె. అయ కణుకు బూమి
ముసుక్ విజు బాడిడ్ఙ పోకిమనిన్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 7 వాండు
వాతాండె అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్ ఉణెర్ కియుదు
మనిన్ పుసత్కం లొసాత్ న్. 8వాండు అయ పుసత్కం లొసిత్వలె, పాణం
మనిన్ అయ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని, అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు
విజేరె,టొయ్ లెఙ్ ని,నమిమ్తివరిపారద్నమ్ కు ఆతినెగిగ్ వాసనంసీజిని
దుపమ్ కు ఇడిత్ మనిన్ బఙారమ్ ది గినెన్ఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వరి కియుదు
అసాత్ రె గొరె పిలల్ ఎదు పడగ్ జి అరార్. 9 అయావలె, “నీను అయ
పుసత్కం లొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీనె
కతెత్ ఆతి, నీ నలదాన్ విజు జాతిఙణిఙ్, విజు బాసెఙాణిఙ్, విజు
లోకుర్ బాణిఙ్, విజు దేసమ్ కాణిఙ్ లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కొటి.
10మరి వరిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం లెకెండ్ ని వనిన్ఙ్ పణి కిని
పుజేరిఙులెకెండ్ కితిత్ . వారు బూమి ముసుక్ ఏలుబడిః కినార్”, ఇజి
అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు
ఉండి కొతత్ పాటపారార్. 11నసిత్వలె నాను సుడ్ఃతిఙ్ నండొ దూతారి
కంటం వెహ. వరి లెకక్ కోటి కోటిదిఙ్ ఇంక లావ్ మహె. వారు
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అయసింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని అయ
ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ సుటులం మంజి, 12 “కతెత్ ఆతి గొరె పిలల్
పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్. అతికారంమనిన్కాన్ ఆదెఙ్, ఆసిత్ మనిన్కాన్ 
ఆదెఙ్, గెణంమనిన్కాన్ ఆదెఙ్, సతుత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్,మరాయ్దలొసె
ఆదెఙ్, గవ్ రంలొసెఆదెఙ్,పొగ్ డెఃఆదెఙ్ తగిన్కాన్”,ఇజిగొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ పారిజ్ మహార్ . 13 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు మనిన్, బూమి
ముసుక్ మనిన్, బూమి అడిఃగి మనిన్, సమ్ దరమ్ దు మనిన్, పాణం
మనికెఙ్ విజు కూడ్ఃజి.

“సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ని, గొరెపిలల్దిఙ్, పొగ్ డెః ఆజి
మంజినిక, మరాయ్ద, గవ్ రం, సతుత్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం
మనీద్”, ఇజి వనక కంటమ్ కాణిఙ్ పార్ జినిక, పొగ్ డిఃజి మంజినిక
నాను వెహ. 14పాణం మనిన్ అయ జంతుఙ్ “ఆమెన్”, ఇజి వెహిఙ్ 
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగ్ జి అరిస్, గొరెపిలల్దిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ ర్.

6
సీలుఙ్ 

1 నసిత్వలె, గొరెపిలల్ అయ ఏడు సీలుఙ లొఇ, మొదొహి దనిన్ఙ్ 
లాగితిక నాను సుడ్ఃత. అయావలె అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్
జంతుఙలొఇ, ఉండి జంతు పిడుఃగు జాటు ననిన్ కంటమ్ దాన్ 
“రఅ!”, ఇజి వెహిక వెహ. 2నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఉండి తెలాల్ ని గురం
తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ దొను అసి బసత్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ 
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ ,రాజురిటోపి ననిన్ ఉండిటోపిదొహ్ కాద్.
వాండు గెలిసిత్కాన్ ఆజిమరి గెలిసెత్ఙ్ ఇజిసోతాత్ న్.

3 గొరెపిలల్ రుండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ రుండి జంతు
“రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 4 నసిత్వలె సిసు ననిన్ ఎరాని రంగు
మనిన్ఉండి గురం వెలిల్ వాతాద్. బూమిముసుక్మనిన్లోకుర్,ఒరెన్ 
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి, బూమి ముసుక్ సమదనం సిలెల్ండ
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కిదెఙ్ అయ గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్.
వనిన్ఙ్ ఉండి పెరి కురద్ దొహ్ కాద్.

5గొరెపిలల్ మూండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ మూండి జంతు
“రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో, ఉండి
కరిన్ గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నిక వనిన్
కియుదు అసత్ మహాన్ . 6 “ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి ఉండి డొకుక్
గొదుము ఇజి, మరి, ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి మూండి డొకుక్ఙ్ సామ
ఇజివెహాన్ .మరినూనెదిఙ్ ఒలివమరెక్ ని,దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ 
దాకస్ టోటదిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజి అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్
జంతుఙ నడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ ఉండి కంటంనాను వెహ.

7గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలులాగితివలె,పాణంమనిన్నాలిగ్ జంతు “రఅ!”,
ఇజి వెహిక నాను వెహ. 8 నాను సుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె, నీరు ననిన్
రంగు మనిన్ ఉండి గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్
పేరు, సావు. అయాలోకం వనిన్ వెనుక నడిఃజి మహాద్ . కురెద్ఙాణిఙ్,
కరుదాన్,జబుబ్ఙాణిఙ్,బూమిదుమనిన్అడిఃవిజంతుఙవెట,బూమి
ముసుక్ బతిక్జిని వరిఙ్ నాలిగ్ బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండి బాటది వరిఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9గొరెపిలల్ అయ్ దుసీలులాగితివలె,దేవుణుమాటలొఙితిత్వందిఙ్,
మరి దేవుణుమాటవందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ సాసయ్ం వందిఙ్ కతెత్ ఆతిమనిన్
వరి ఆతెమ్ఙ, పూజ సీని మాలిపీట అడిఃగి నాను సుడ్ఃత. 10వారు
గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్, “పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ 
అతికారం మనిన్ నిజమాతి దేవుణు, నీను, మఙి సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ 
తగితి సికస్ సిఏండ, బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసి,
సికస్ సిఏండ ఎసొస్ కాలం మంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్ మహార్ .
11నసిత్వలె వరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ దొహ్ కె. వెనుక
వారు సపెప్ ఆతిలెకెండ్ నె సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్ తంబెరిఙ లెకక్, మరి
వరివెటకూడ్ఃజిపణికితివరిలెకక్బాపూరిఆనిదాకమరికండెక్ కాలం
కాప్ కిజిమండెఙ్, ఇజి వరిఙ్ వెహెఆతాద్.
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12 గొరెపిలల్ ఆరు సీలు లాగితిక నాను సుడ్ఃత. నసిత్వలె గొపప్
గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. పొదుద్ , కరిన్ రంగులెకెండ్ ఆతాద్. నెలపూరి,
నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ ఆతాద్. 13 పెరి గాలిదిఙ్ దూకె ఆజి బొడెః
మరాతి ఆకక్రి కాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నె ఆగసమ్ దాన్ సుకెక్ఙ్ రాలెత్.
14ఉండికాకితం సుటిసి లెకెండ్ నెఆగసం సుటెఆజితొఏండఆతాద్.
విజు గొరొక్, సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు విజు వనక
వనకబాడిడ్దాన్ డిఃసెత్ సొహె.

15 నసిత్వలె, బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్, ఏలుబడిః కినికార్,
సయ్ నమ్ ది నెయిక్ర్, ఆసిత్ మనికార్, గొపప్ అతికారం మనిన్కార్,
వెటిట్పణి కినికార్ ని వెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇకార్ విజేరె తియెల్ ఆతారె,
గొరొకసాలమ్ కాఙ్ లొఇ,సటుట్ పొరొఙడాఃఙితార్. 16వారుగొరొకాఙ్ ని
సటుట్ ఙ యాలెకెండ్ వెహిస్ మహార్ , “మీరు మా ముసుక్ అరిస్,
సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్మొకొమ్ దాన్ ని గొరెపిలల్ కోపమ్ దాన్ 
మఙి డాఃపు”. 17 “ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుని గొరెపిలల్ బూమి
ముసుక్ మనిన్వరి ముసుక్ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజు వాతాద్. వరి ఎదు
ఎయెన్ నిలెద్ఙ్ అటాన్న్ ?”.

7
సీలుపొకెఆతి 144,000లోకుర్.

1 దినిన్ వెనుక బూమి ముసుక్బా సమ్ దరం ముసుక్బా మరెక
ముసుక్బా గాలి కిఏండ, నాలిగ్ దికుక్ఙ గాలి అసాత్ రె బూమిది నాలిగ్
దికుక్ఙ,నాల్ ఎర్ దూతార్  నిలిస్మంజినికనానుసుడ్ఃత. 2బతిక్జిని
దేవుణుది సీలు అసిత్మనిన్, మరి ఉండి దూత పొదుద్ సోని దరోటాన్ 
వాతిక నాను సుడ్ఃత. బూమిదిఙ్ ని సమ్ దారమ్ దిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ 
అతికారందొహ్ కిమనిన్దూతార్ వెటఈహ వెహాన్ . 3“మాపుదేవుణు
పణికినివరినొదుఙసీలుపొకిన్దాకబూమిదిఙ్ బా,సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా,
మరెకాఙ్ బా పాడ్ః కిమాట్”, ఇజి వాండు డటం వెహాన్ . 4 నసిత్వలె,
సీలు పోకె ఆతివరి లెకక్ వెహిక నాను వెహ. ఇసాయేలుది విజు
తెగెఙాణిఙ్ లకస్ నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .
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5 సీలు పోకె ఆతికార్ యూదా తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . రూబెను తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . గాదు
తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 6 ఆసేరు తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . నపాత్ లి తెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . మనసె తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . 7 సీమొను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .
లేవి తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . ఇసాకారు తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 8జెబులూను తెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .యోసేపుతెగదాన్ పనెన్ండువెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . బెనాయ్మిను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .

తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 
9 దనిన్ వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్, విజు దేసమ్ కాణిఙ్, విజు

జాతిఙణిఙ్, విజేరె లోకుర్ బాణిఙ్, విజు బాసెఙ్ వరిగ్ని వరిబాణిఙ్ 
వాతి ఎయెన్ బా లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్ మంద లోకుర్ అయ
సింహాసనం ఎదుని గొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. వారు
తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిఈతమరాతిమటెఙ్ కికాఙ్ అసత్ మహార్ .

10 “సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ ఆతి మా దేవుణుని గొరెపిలల్
మఙిరకిస్సత్ మనార్”,ఇజివారుగొపప్పెరికంటమ్ దాన్ వెహిస్మహార్ .

11అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయపాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని
ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ సుటులం దేవుణు దూతార్ విజేరె
నిహ మహార్ . వారు సింహాసనం ఎదు పడగ్ జి అరిస్ దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. 12 “ఆమెన్, వనిన్ గొపప్ పేరు వందిఙ్, వనిన్
గెణమ్ వందిఙ్, వనిన్ అతికారమ్ వందిఙ్, వనిన్ సతుత్ వందిఙ్ మాటు
మా దేవుణుదిఙ్ ఆంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం పొగిడిఃజి మంజినాట్.
మాటు విజెటె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్ మంజినాట్.
ఆమెన్”, ఇజివారు వెహిస్మహార్ .
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13 నసిత్వలె అయ పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యా తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ 
తొడుఃగితిమనికార్ ఎయెర్ ?వారుఎమేణిఙ్ వాతమనార్”,ఇజినఙి
వెన్ బాతాన్.

14 “బాబు నీనె నెసిన్”, ఇజి నాను వనిన్ఙ్ వెహా. వాండు నావెట
ఈహ వెహాన్ . “వీరుగొపప్పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వాతికార్. వారుగొరెపిలల్
నలదాన్ వరి సొకెక్ఙ్ నొర్ బజి వనకాఙ్ తెలాల్ ఙ్  కితిత్కార్. 15అందెఙె,
“వారు దేవుణు సింహాసనం ఎదు మంజి రెయుపొగొల్ వనిన్ గుడిఃదు
వనిన్ఙ్ పణి కిజి మంజినార్. సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్, వాండె
ఆజి వనిన్ టంబు వరి ముసుక్ ప్ డ్ కిస్ వరిఙ్ కాపాడాన్న్. 16మరి
ఎసెఙ్ బా వరిఙ్ బఙ కట్ ఏద్. మరి ఎసెఙ్ బా వారు ఏహిక్ సాఏర్.
పొదుద్ ది గొపప్ ఏండ వరి ముసుక్ తగిల్ఏద్. మరి సురిన్లెకెండ్ మనిన్
వేడిఃబా వరిఙ్ తగిల్ఏద్. 17 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సింహాసనం నడిఃమి
మనిన్ గొరెపిలల్ వరిఙ్ గవుడుఃయెన్ ఆత మనాన్. పాణం సీని
ఏరు వాని ఊట డగు వాండు వరిఙ్ నడిఃపిసాన్న్. దేవుణు వరి
కణుకేఙాణిఙ్ కణెర్ విజుతేల్ నాన్”.

8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

1 గొరెపిలల్ ఏడు సీలు లాగితివలె పరలోకమ్ దు అరగంట జమ్ నె
మహాద్ . 2 నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు ఏడు దేవుణు దూతార్ నిలిస్
మంజినిక నాను సుడ్ఃత. వరిఙ్ ఏడు జోడు బాంగెఙ్ దొహ్ కె మహె.
3మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్మనిన్ దూపం
సురిన్ గినన్ కియుదు అసాత్ ండె దూపం సురిన్మాలిపెటెఎదువాతాండె
నిహాన్. సింహాసనం ఎదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దూపం సురిన్
మాలి పెటెదు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి పార్ దనమ్ కువెట సురిజ్
పూజ సీదెఙ్ అయదూతెఙ్ నెగిగ్ వాసనం సీని దూపం నండొ దొహ్ కె.

4 నసిత్వలె నెగిగ్ వాసనం సీని దూపమ్ ది గోయి దేవుణు వందిఙ్ 
కేట ఆతివరి పార్ దనమ్ కువెట కూడ్ఃజి దేవుణు దూత కియుదాన్ 
ముసుక్ దేవుణు దరోట్ సొహె. 5 వెనుక అయ దేవుణు దూత
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దూపం సురిన్ గినన్ అసాత్ ండె, దూపం సురిన్మాలిపెటెదాన్ డీపుక్లాగిజ్
అయ గినాన్దు నిండిసాత్ ండె, అయడీపుక్ఙ్ బూమిముసుక్ విసీరాన్.
నసిత్వలె గొపప్ దీడ్ఃనికెఙ్, పిడుఃగుఙ్, మెరిస్నికెఙ్ విజువాతె. బూమి
కదిల్తాద్.

ఏడుజోడుఃబాంకెఙ్.
6 నసిత్వలె ఏడు జోడుఃబాంకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ వనకాఙ్ 

ఊకెఙ్ తయార్ ఆతార్. 7మొదొహిదేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక
ఉహ్ కిఙ్,వడఃఙానిసిసునలదాన్ కూడ్ఃజిబూమిముసుక్సెదరెఆజి
అరె. అందెఙె బూమిదు మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు వెతాద్.
మరెక్ బామూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు
వెతాద్.

8 రుండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, కసి మంజిని
ఉండి పెరి గొరొన్ ననిన్క సమ్ దరమ్ దు అరాద్. సమ్ దరం మూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు నల ఆతాద్. 9 సమ్ దరమ్ దు మనిన్
పాణం మనిన్ జంతుఙ్, మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సాతె.
ఓడెఃఙ్ బామూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నాసనం ఆతె.

10మూండి దేవుణు దూతవనిన్జోడుఃబాంకఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ 
కసిమంజినిఉండిపెరి సుకక్ ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్ పెరి గడెడ్ఙముసుక్ని
ఏరు సోని ఊటెఙ మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు ముసుక్
అరాద్. 11అయసుకక్ పేరు సేందు. అందెఙెమూండి వంతుఙఉండి
వంతు సేందు ఆతాద్. ఏరు సేందు ఆతిఙ్ లోకుర్ నండొండార్ సాతార్.

12నాలిగ్ దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉకిఙ్, పొదుద్ మూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సెఎణ్ ఆతాద్. నెల మూండి వంతుఙ
లొఇ ఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. సుకెక్ఙ దెబబ్ తగిల్తిఙ్ మూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. అందెఙె వేడెఃక మూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు జాయ్ మన్ ఏతాద్. రెయు మూండి
వంతుఙలొఇఉండి వంతు నెల సుకెక్ఙజాయ్ మన్ ఏతాద్.

13నానుసుడ్ఃజిమహిఙ్ నండొముసుక్ఎగిజిమంజినిఉండిడేగ,
“మరిఊకెఙ్ మనిన్మూండిజోడుఃబాంకెఙజాటుదాన్ బూమిముసుక్
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బతిక్నివరిఙ్,అబాయాకసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”,ఇజిగొపప్పెరిజాటుదాన్ 
వెహిమనిన్క వెహా.

9
1అయ్ దు దేవుణు దూతవనిన్జోడుబాంకఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ 

బూమిముసుక్ రాలిత్ మహి ఉండి సుకక్ సుడ్ఃత. దరిణ్ది తాలం కికుక్
అయ సుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్. 2 వాండు అయ మటుసిలిల్ దాసిత్మనిన్
దరిణ్దిఙ్ రెతిఙ్, గొపప్ పెరి సొలుల్ దాన్ సిసుదాన్ గోయ్ వాతి లెకెండ్ 
గోయ్ వాతాద్. అయదరిణ్దాన్ వాతిగోయ్ దాన్ పొదుద్ ని,ఆగసం సీకటి
ఆతాద్. 3 అయ గోయ్ దాన్ మేపిలెక్ బూమి ముసుక్ వాతె. బూమి
ముసుక్ మనిన్ కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె.
4 నొదుఙ దేవుణుగురు సిలిల్ లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నె ఆఎండ, బూమి
ముసుక్మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇనిమొకక్దిఙ్ బా, ఇనిమరాతిఙ్ బాపాడ్ః
కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వనకాఙ్ ఆడ దొహ్ కాద్. 5 వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వనకాఙ్ 
అతికారం సిలెల్తాద్. గాని అయ్ దు నెలెఙ్ దాక వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజి
మండెఙ్ వనాక్ఙ్ అతికారం దొహ్ క మనాద్. అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ 
వరిఙ్ వాతికసట్ం, కుపిడారొలోకురిఙ్ కటిత్ఙవానినొపిప్లెకెండ్ మహాద్ .
6అయదినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ రెబానార్ గానిసావువరిఙ్ తపె
ఆనాద్ లె. వారు సావువందిఙ్ ఆస ఆనార్ లె గాని సావు వరిఙ్ డిఃసి
సొనాద్ లె.

7 అయ మేపిలెక్ విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ తయార్ కితిమనిన్
గురమ్ కాఙ్ పోలితె మనెన్. బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ టోపి ననిన్క
ఉండి, వనక బురెక ముసుక్ మహె. వనక మొకొమ్ కు లోకు మొకొం
లెకెండ్ మహె. 8 వనక కొపుప్ బోదెక బురాతి కొపుప్లెకెండ్ మహాద్ .
వనక పలుక్ సింహం పలుక్ లెకెండ్ మహె. 9 ఇనుముదాన్ తయార్ 
కితిమనిన్ లెకెండ్ గుండెదిఙ్ అడిఃని సొకెక్ఙ్ వనకాఙ్ మహె. వనక
రెకెక్ఙాణి జాటు విదెమ్ దిఙ్ ఉహ్ కిస్ని గురమ్ కు లాగ్ జిని రదమ్ క
గొపప్ పెరి జాటులెకండ్ మహాద్ . 10 వనకాఙ్ కిపిడారొ తోకెఙ్ ననిన్
సాపుక్ మనిన్ తోకెఙ్ మహె. లోకురిఙ్ అయ్ దు నెలెఙ్ గుతిస్ బాదెఙ్ 
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కిదెఙ్ అయ తోకెఙ వనకాఙ్ సతుత్ మహాద్ . 11 దరిణ్దిఙ్ అతికారం
మనిన్ దూత వరిముసుక్ రాజులెకెండ్ మహాన్ . ఏబిబాసాదు వనిన్ఙ్ 
పేరు ‘అబదోను’ ఇని పేరు. గీకు బాసాదు వనిన్ పేరు ‘అపొలుయోను’
ఇని పేరు.

12మొదొహి కసట్ం గడఃసాత్ ద్. ఇదిలో, మరి రుండి కసట్మ్ కు వాదెఙ్ 
మనెన్. 13ఆరు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, దేవుణు
ఎదు మనిన్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ పూజ సీని మాలిపీటది
కొముఙాణిఙ్ ఉండి జాటు వెహ. 14 “యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి
గడడ్ జోరెదు తొహెఆతిమనిన్నాల్ ఎర్ దూతారిఙ్ కుతిస్ డిఃస్ అ”, ఇజి
వెహికనాను వెహ. 15బూమిముసుక్మనిన్లోకురిమూండివంతుఙ
లొఇ ఉండి వంతుది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి యా పంటాది, యా నెలాది,
యా రోజుది, యా గంటవందిఙ్ తయార్ కిబె ఆజి ఇడిత్ మనిన్కారె,
అయనాల్ ఎర్ దూతార్. 16గురమ్ కుముసుక్ ఎకిమనిన్ సయ్ నమ్ ది
వరిలెకక్ రుండి వందెఙ్ లెకెస్ఙ్. వరి లెకక్ నిసొస్ ఇజినాను వెహ.

17గురమ్ కాఙ్ ని వనకముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙివాతి కలాదు
నాను యాలెకెండ్ సుడ్ఃత. వరిఙ్ సిసు ననిన్ ఎరాని రంగుది, మరి
నీలి రంగుది, మరి పసిఙ్ రంగుది గుండెదిఙ్ అడిని సొకెక్ఙ్ మహె.
గురమ్ క బురెక్ సింహం బురెక్ లెకెండ్ మహె. వనక వెయుఙాణిఙ్ 
సిసు, గోయ్, రెంజికం వెలిల్ వాజి మహె. 18 వనక వెయుఙాణిఙ్ 
వాతిసిసు, గోయ్, రెంజికం ఇనిమూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ లోకురిమూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు లోకుర్ సపెప్ ఆతార్. 19అయ గురమ్ క
సతుత్ వనక వెయుఙలొఇని వనక తోకెఙ మహె. లోకురిఙ్ కటిస్
గాయమ్ కు కిదెఙ్ బురెక్ మనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్ తోకెఙ్ వనకాఙ్ 
మహె.

20 యా మూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ సాఏండ మిగిలితి మనిన్ లోకుర్ 
ఏలుబా వరి కికాక్ణిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ దెయమ్ కాఙ్ ని బొమెమ్ఙ
మాడిఃసినిక డిఃసిసీజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి మనుస్ మారిస్ ఏతార్.
వారు వరి కికాక్ణిఙ్ బఙారమ్ దాన్, వెండిదాన్, కంసుదాన్,
పణుకుదాన్, సెకక్దాన్ తయార్ కితిమనిన్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ, వెండెఙ్ 
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అట్ ఇ, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సతుత్ సిలిల్ వనకాఙ్ మాడిఃసినిక డిఃసి
సిఏతార్. 21 అకాక్దె ఆఎండ, లోకురిఙ్ సపిన్క, గురుఙవెట సెటిణ్
కినిక, రంకు బూలానిక, డొఙ కినిక యాలెకెండ్ వారు కిజి మహికెఙ్ 
డిఃసిసీజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజిమనుస్మారిస్ ఏతార్.

10
ఇజిరిపుసత్కం అసిత్మనిన్ దేవుణు దూత.

1 నసిత్వలె గొపప్ సతుత్ మనిన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత
పరలోకమ్ దాన్ డిగిజ్ వాజినిక నాను సుడ్ఃత. వాండు మొసొప్ 
తొడుఃగిత మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ కొడెఃవేలి సుటె ఆతమహాద్ .
వనిన్ మొకొం పొదుద్ లెకెండ్ ని వనిన్ పాదమ్ కు తంపం లెకెండ్ మనిన్
సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 2 వనిన్ కియుదు రెకిమనిన్ ఉండి పుసత్కం
మహాద్ . వాండు వనిన్ ఉణెర్ పాదం సమ్ దరం ముసుక్ మటత్
మహాన్ . వనిన్ డేబ పాదం బూమి ముసుక్ మటత్ మహాన్ . 3 సింహం
ఆకక్ర్ సిత్ లెకెండ్ వాండుఉండిగొపప్ పెరిజాటు సితాత్ న్. వాండుజాటు
సితిత్వలె ఏడు పిడుఃగుఙ్ వనక వనక జాటుఙాణిఙ్ వరిగ్తె. 4 అయ
ఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తివలె, నాను రాసెత్ఙ్ తయార్ ఆతిఙ్, “అయ
ఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తి సఙతిఙ సీలు పోక్ అ. వనకాఙ్ రాసమ్”, ఇజి
పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ.

5నసిత్వలె,సమ్ దరంముసుక్నిబూమిముసుక్నిహిమనిన్దేవుణు
దూత వనిన్ ఉణెర్ కియు పరలోకం దరోట్ పెహాండె యాలెకెండ్ 
వెహాన్ . 6పరలోకమ్ ని అబెబ్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, బూమిని బూమి
ముసుక్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, సమ్ దరమ్ ని సమ్ దరమ్ దు మనిన్
విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కానాతి ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు పేరు
అసియా లెకెండ్ ఒటుట్ పొకాన్. “మరి ఆలసయ్ం మన్ ఏద్”. 7 ఏడు
దేవుణు దూతవనిన్జోడుఃబాంకఊకిన్ దినమ్ కాఙ్ దేవుణుదిడాఃఙితి
మనిన్ సఙతిఙ్, దేవుణు, వనిన్ పణికిని వరివెటని వనిన్ పవకర్ వెట
ముఙాల వెహెఆతిమహిలెకెండ్ పూరిఆనాద్ లె”.
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8 నసిత్వలె పరలోకమ్ దాన్ నాను ముఙాల వెహిమనిన్ కంటం మరి
నావెట, “నీనుసొనిస్ సమ్ దరంముసుక్ని బూమిముసుక్ నిహిమనిన్
అయ దేవుణు దూత కియుదు మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరి పుసత్కం
లొస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ.

9 అందెఙె నాను సొనిస్ “అయ ఇజిరి పుసత్కం నఙి సిదా”, ఇజి
అయదేవుణు దూతెఙ్ లొసత్. వాండు, “దనిన్ఙ్ లాగిజ్ తిన్ అ. అయాక
నీ పొటాదు సేందు ఆనాద్ గాని నీ వెయ్ దు తేనె లెకెండ్ తియాఙ్ 
మంజినాద్”, ఇజి నావెట వెహాన్ . 10 అయావలె దేవుణు దూత
కియుదాన్ అయ ఇజిరి పుసత్కం నాను లొసాత్ నె తిహా. అయాక నా
వెయుదిఙ్ తేనెలెకెండ్ తియాఙ్ మహాద్ . గాని అక తిహి వెనుక నా
పొటాదు సేందు ఆతాద్. 11అయావలె వాండు, “నీను నండొ లోకుర్ 
వందిఙ్, నండొజాతిఙాణివరివందిఙ్, నండొబాసెఙ్ వరిగ్నివరివందిఙ్,
నండొండార్ రాజుర్ వందిఙ్ దేవుణు పవకలెకెండ్ మరి వెహెఙ్ వలె”,
ఇజి నఙి వెహాన్ .

11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.

1 మరి కొలత్ కిని ఉండి డుడుడ్ నఙి సితాండె ఈహ వెహాన్ .
“నీను నిఙ్ జి దేవుణు గుడిఃని, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని మలిపీటదిఙ్ 
కొలత్ కిజి, దేవుణు గుడిఃదు పొగిడిఃజి మాడిఃసినివరిఙ్ లెకక్ కిఅ.
2 గుడిఃదిఙ్ వెలిల్ మనిన్ డేవ కొలత్ కిఏండ డిఃస్ అ. అయాక
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి వందిఙ్ మనిన్క. వారు నల్ పయ్ రుండి నెలెఙ్ 
పరిసుదద్మతి యెరూసలేం పటన్మ్ దిఙ్ వరికాలాక్ణిఙ్ మటాన్ర్ లె.
3మరినాను నా రిఎర్ సాసిరిఙ్ అతికారం సీనాలె. వారు బసత్ సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్ దేవుణు పవకరు లెకెండ్ 
దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసాన్ర్. 4 బూమిదిఙ్ పబు ఆతి దేవుణు ఎదు
నిలిస్ మంజిని రుండి ఒలివ మరెక్ ని రుండి దీవ డండిఙ్ ఆతికారె
యా రిఎర్ సాసిర్. 5 ఎయెర్ బా వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,
వరి వెయుదాన్ సిసు వాజి వరిఙ్ పగాతివరిఙ్ సురన్ విసీరాన్ద్.
వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సూణికార్ యాలెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. 6 వారు
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పవకరులెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిన్ దినమ్ దు ఆగసమ్ దాన్ పిరు
రెఏండ అడుడ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం మంజినాద్. మరి వరిఙ్ 
ఇసట్మాతివజఎసిత్వలెబాబూమిదుమనిన్ఏరుదిఙ్ నలలెకెండ్ కిదెఙ్,
మరినండొరకమ్ దిజబుబ్ఙాణిఙ్ బూమిముసుక్మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ 
కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారంమంజినాద్.

7వారు సాసయ్ం వెహిస్ మంజినిక పూరి ఆతిఙసరి దరిణ్దాన్ వాని
కూరమతి జంతు వరివెట ఉదద్ం కిజి వరిఙ్ సపాన్ద్. 8వరి పీనుగుఙ్ 
యెరూసలేం ఇని అయ పెరి పటన్మ్ ది సరుద్ అరెన్ మంజినె. అయ
పటన్మ్ దిఙ్ సొదొమపటన్మ్ దిఙ్,అయ్ గుపుదేసెమ్ దిఙ్ పోలిసివెహె
ఆజినాద్. అబెబ్ వరి పబుబా సిలువ పోకె ఆత మహాన్ . 9 వరి
పీనుగుఙ్ మూసెత్ఙ్ సరిసిఏండవిజుదేసెమ్ దికార్,విజుతెగెఙాణికార్,
విజు బాసెఙాణికార్, విజు జాతిదికార్ విజేరె మూండినర రోసుక్ వరి
పీనుగుఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్. 10యారిఎర్ పవకరు బూమిముసుక్
మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కితిత్ వందిఙ్, బూమి ముసుక్ మనికార్ విజేరె
వరిఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ సరద్ ఆజి ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఇనామ్ కు సీజి పండొయ్ కినార్.

11 గాని అయ మూండినర రోసుక్ ఆతి వెనుక దేవుణుబాణిఙ్ 
పాణం మనిన్ ఆతమ్ వాజి వరి లొఇ డుఃగితిఙ్ వారు కికుక్ బూమిదు
తిగ్ జి నిఙ్ జి నిలాత్ ర్. వరిఙ్ సుడ్ఃతికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్.
12 నసిత్వలె, “ఇబెబ్ ఎకిస్ రదు”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ గొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ వరిఙ్ వెహిక వారు వెహారె, వరిఙ్ పగాతికార్ సుడ్ఃజి
మహివలెనెవారుమొసొపుదాన్ పరలోకమ్ దు పెరె ఆజిసొహార్.

13 అయ గడిఃయాదునె గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తిఙ్, అయ
పటన్మ్ ది పది వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు అరాద్. బూమి కదిల్తిఙ్ 
ఏడు వెయుఙ్ లోకుర్ సాతార్. మిగిలితిత్కార్ గుండెఙ్ వణకిన్లెకెండ్ 
తియెలాజి పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 14 రుండి
కసట్ం వీజితాద్. ఇదిలో,మూండి కసట్ం బేగినెవానాద్ లె.

మిగిలితిత్మనిన్ ఏడుజోడుఃబాంక.
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15 ఏడు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిఙ్ పరలోకమ్ దు
గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ యాలెకెండ్ డేలిస్ని జాటుఙ్ వాతె. “యా
లోకమ్ దు ఏలుదాన్ ఏలుబడిః కినిక, మా పబుఙ్ ని వనిన్ కీసుత్ ఙ్ 
ఆత మనాద్. వాండు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజి
మంజినాన్ లె”. 16 నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు సింహాసనమ్ కాఙ్ 
బసిత్మనిన్ అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగిజి అరిస్
దేవుణుదిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహార్ .
17 “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి ఆతి, విజుదనిన్ఙ్ అతికారం
మనిన్మాపబు ఆతి దేవుణు, నీను నీ గొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపు మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్.
18 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి యా లోకమ్ ది లోకుర్ కోపమ్ దాన్ 
నిండితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీను కోపం ఆదెఙ్ సమయం వాతాద్.
సాతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ నీను తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ గడిఃయ వాతాద్. నీ
పణిమణిసిరిఙ్, పవకరిఙ్, నిఙి నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీ పేరు వందిఙ్ 
గవ్ రం సీజి బతిక్తి ఇజిరివరిఙ్ ని పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ తగితి ఇనాయం
సీదెఙ్ గడిఃయవాతాద్. బూమిదిఙ్ నాసనం కినివరిఙ్,నాసనం కిదెఙ్ 
గడిఃయవాతాద్”.

19 నసిత్వలె, పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణు
లోకుర్ వెటకితిత్ ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్ మనిన్మందసంతోరెఆతాద్. నసిత్వలె,
మెర్ సిని జాయ్, పిడుఃగుఙ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, వాతె. బూమి కదిల్తాద్.
గొపప్ వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.

1నసిత్వలె పరలోకమ్ దుఉండిబమామ్తి గురుతోరితాద్. పొదుద్ దిఙ్ 
పొరాప్తి మనిన్ ఉండి బోదెలి తోరె ఆతాద్. దనిన్ పాదమ్ క అడిఃగి
నెల మహాద్ . బురాదు పనెండు సుకెక్ఙ్ మనిన్ రాజురి టోపిలెకెండ్ 
ఉండి బఙారం టోపి మహాద్ . 2అది పాత డిఃసత్ మహాద్ . అది ఏరు
ఈబాదెఙ్ నొపిప్దాన్ గొపప్ డేలిస్ అడఃబాజి మహాద్ . 3 నసిత్వలె, మరి
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ఉండి గురు పరలోకమ్ దు తోరితాద్. ఇదిలో, ఉండి గొపప్ పెరి ఎరాని
సరాస్ తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్ మహె. దనిన్
బుర ముసుక్ రాజురి టోపిలెకెండ్ బఙరమ్ ది ఏడు టోపిఙ్ మహె.
4 ఆగసమ్ ది సుకెక్ఙ మూండి వంతుఙ్ లొఇ ఉండి వంతు సుకెక్ఙ్ 
దనిన్ తోక డెఃయ్ జి బూమిముసుక్ అర్ పాత్ ద్. ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ 
ఆతిమనిన్ అయబోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ సరి,అయబయిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ్ 
ఇజి అయ సరాస్ అయ బోదెలి ఎదు నిహ మహాద్ . 5 అది ఒరెన్ 
మరినిఙ్ కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ ఇనుము డుడుడ్ దాన్ 
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అదికాసిత్ బయిదేవుణు
డగుని వనిన్ సింహాసనం డగు వెటనె లాగ్ జి పెరె ఆతాన్. 6 అది
పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్, దేవుణు దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ ఇజి
బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్
సొహాద్.

7 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉదద్ం ఆతాద్. మికాయెలు ఇని
దేవుణుదూతని వనిన్ జటుది దూతార్ కూడ్ఃజి అయ గొపప్ పెరి
సరాస్ వెట ఉదద్ం కితార్. అయ గొపప్ పెరి సరాస్ ని వనిన్ దూతార్ 
మర్ జి ఉదద్ం కితార్. 8గానివారు దేవుణు దూతార్ ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ 
అట్ ఎతార్. అందెఙె పరలోకమ్ దు మరి ఎసెఙ్ బా వరిఙ్ మండెఙ్ 
బాడిడ్ మన్ ఏతాద్. 9లోకమ్ దు మనిన్ లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ మొసెం కిజి
నడిఃపిసిత్కాన్ ఆతిసెఇకాన్ ఆతిసయాన్ ఇజిపేరు ఇడెడ్ ః ఆతిమొదొహి
సరాస్ ఇని అయ గొపప్ పెరి సరాస్ పరలోకమ్ దాన్ బూమి ముసుక్
అరెప్ ఆతాన్. వాండుని వనిన్ దూతార్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతార్.

10 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు యాలెకెండ్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం
నాను వెహ. “రెయుపొగొల్ మా దేవుణు ఎదు, మా తంబెరిఙ
ముసుక్ తపుప్మొపిస్ మహికాన్ ఆతి సయ్ తాన్ అరెప్ ఆత మనాన్.
అందెఙె వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మఙి రకిస్సిత్ దేవుణు ఎలాకాలం
ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. మరి అతికారం వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆతాద్.
11మాతంబెర్ సిర్ గొరెపిలల్ నలదాన్, వారు వహిమనిన్ సాసయ్మ్ దాన్ 
సయ్ తాన్ ముసుక్ గెలసత్ మనార్. వారువరిసొంతపాణమ్ కాఙ్ గొపప్
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పెరిక ఇజి ఒడిఃబిఏండ సాదెఙ్ బా తయార్ ఆత మహార్ . 12అందెఙె
పరలోకమ్ దికిదెరామీరు సరద్ ఆదు. బూమిదునిసమ్ దరమ్ దుమనిన్
విజేరిఙ్ కసట్మ్ కునె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సయాను మీ డగు వాత
మనాన్. వనిన్ఙ్ సమయం తకుక్నె మనాద్ ఇజి నెసి వాండు నండొ
కోపమ్ దాన్ నీ డగు వాతమనాన్”.

13 బూమి ముసుక్ అరెప్ ఆతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, అయ గొపప్ పెరి
సరాస్, అయ మొగకొడొఃదిఙ్ కాసిత్ బోదెలిదిఙ్ అసి మాలెఙ్ కిదెఙ్ 
ఇజి వెటపెరిజ్ రెబాదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 14 అందెఙె, అయ గొపప్
పెరి సర స్ బాణిఙ్ తపె ఆజి దేవుణు దనిన్ వందిఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు
తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఎగిజిసొండెఙ్ ఇజి రుండి పెరిడేగ రెకెక్ఙ్ 
దనిన్ఙ్ దొహ్ కె. అబెబ్ అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ఙ్ తొఏండ ఉండి
కాలం, కాలమ్ కు, సెగం కాలం పోస కిబె ఆతాద్. 15 నసిత్వలె, అయ
బోదెలిదిఙ్ గడడ్ పెరిజ్ ఒతెఙ్ ఇజిఅయగొపప్పెరిసరాస్ దనిన్వెయ్ దాన్ 
పెరి గడడ్లెకెండ్,అయబోదెలి వెనుకహన్ ఏరు కకాన్. 16గాని బూమి
బదెఙ్ ఆజి రే ఆతాదె, అయగొపప్ పెరి సరాస్ వెయ్ దాన్ కకి ఏరుదిఙ్ 
డిఃఙ్ జి అయ బోదెలిదిఙ్ తోడుః కితాద్. 17-18 అందెఙె అయ గొపప్
పెరి సరాస్ అయ బోదెలి ముసుక్ కోపం ఆతాదె, దేవుణు ఆడెఙ్ 
లొఙిజి యేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ ఆతి దనిన్ పొటాదు
పుటిత్మహివరివెట ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి తయార్ ఆతాద్. వరివెట ఉదద్ం
కిదెఙ్ ఇజి అయగొపప్ పెరి సరాస్ సోతాత్ దె సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహాద్.

13
సమ్ దారమ్ దాన్ ఎకిస్వాతిజంతు.

1మరి, పది కొముకుని ఏడు బురెక్ మనిన్ ఉండి కూరమతి జంతు
సమ్ దారమ్ దాన్ వెలిల్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. దనిన్ కొముకాఙ్ పది
టోపిఙ్ మహె. ఉండిఉండి బురముసుక్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడ్ఃజిని
ఉండి ఉండి పేరుకు మహె.

2నానుసుడ్ఃతిమనిన్అయజంతు సిటాడఃనొరెస్ లెకెండ్ మహాద్ .
గాని దనిన్ పాదమ్ కు ఒడుఃజు పాదమ్ కు లెకెండ్ మహె. దనిన్ వెయు
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పెరినొరెస్ వెయులెకెండ్ మహాద్ . అయగొపప్పెరిసరాస్ దనిన్ సతుత్ ని
వనిన్ సింహాసనమ్ ని దనిన్ గొపప్ అతికారం విజు అయ జంతుదిఙ్ 
సితాన్. 3 అయ జంతుది ఏడు బురెకలొఇ ఉండి బురాదు సాదెఙ్ 
సరియాతి పెరి గాయం తగిల్త మహాద్ . గానిసాదెఙ్ సరియాతిఅయ
పెరి గాయం మాందితాద్. అందెఙె బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ 
విజేరె బమమ్ ఆజి అయ జంతువెట కూడిఃతార్. 4 అయ జంతుదిఙ్ 
అతికారం సితిత్వందిఙ్ వారు అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసి మహార్ . మరి వారు అయ జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి,
“యా జంతులెకెండ్ మనిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెన్. మరి దనిన్ వెట
ఉదద్ం కిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్”, ఇజి గొపప్ వెహిస్మహార్ .

5 పొఙె ఆని మాటెఙ్ ఆహె వెహె ఆజి దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి
వరిగ్దెఙ్ దనిన్ఙ్ వెయు వాతాద్. నలపయ్ రుండి నెలెఙ్ దనిన్
పణిఙ్ కిదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 6 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ 
దుసలాడిఃజి, వనిన్ పేరుదిఙ్ అబదద్ం మాటెఙ్ వెహిస్, పరలోకమ్ దిఙ్,
పరలోకమ్ దు బతిక్ని వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి అయ జంతు దనిన్
వెయుదాన్ వరిగ్జి మహాద్ . 7 దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట
విదెం కిజి, వరిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. విజు
తెగెఙాణివరి ముసుక్, విజు జాతిఙాణి వరి ముసుక్, విజు బాసెఙ్ 
వరిగ్ని వరి ముసుక్, విజు దేసెమ్ దివరి ముసుక్ దనిన్ఙ్ అతికారం
దొహ్ కాద్. 8 బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె అయ జంతుఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్. బూమి పుట్ ఏండ ముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమని
గొరెపిలల్దిఙ్ సెందితి మనిన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి
పేరుకు రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ విజేరె జంతుదిఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్ లె. వరి పేరుకు అయ పుసత్కమ్ దు సిలెల్ద్ .
9 వెండెఙ్ మనుస్ మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజి
మండు.

10ఎయెన్ బాఆఇదేసెమ్ దివరివెటఅసెప్ఆజి,ఆఇదేసెంసొనికాన్ 
అయాలెకెండ్ సొనాన్ లె. ఎయెన్ బా కురద్దాన్ సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్కాన్,
కురద్దాన్ సపెప్ ఆనాన్ లె. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి ఓరుప్, మరి
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దేవుణుముసుక్ వరిఙ్ మనిన్ నమకం దనిన్దటాన్ తోరె ఆనాద్.

బూమిదాన్వెలిల్ వాతిజంతు
11 మరి బూమిదాన్ మరి ఉండి కూరమతి జంతు వెలిల్ వాతిక

నాను సుడ్ఃత. గొరెపిలల్ కొము ననిన్ రుండి కొముకు దనిన్ఙ్ మహె.
గాని గొపప్ పెరి సరాస్ లెకెండ్ వరిగ్జి మహాద్ . 12 అయ జంతుఙ్,
మొదొహి జంతుఙ్ మహి విజు అతికారం దనిన్ బాణిఙ్ దొహ్ కాద్.
అయ అతికారమ్ దాన్ బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె సాదెఙ్ 
సరియాతి గాయం తగిల్జి నెగెండ్ ఆతి మనిన్ మొదొహి జంతుఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి బలవంతం కిజి మహాద్ . 13 అయ
జంతు లోకుర్ విజేరె సూణిలెకెండ్ ఆగసమ్ దాన్ సిసు డిగిజ్ వాని
ననిన్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసి మహాద్ .
14 మొదొహి జంతు దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ 
కిజి తోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి అయ జంతు బూమి ముసుక్
బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం కితాద్. కురద్దాన్ గాయం ఆతిఙ్ బా సాఏండ
బతిక్తి మొదొహి జంతుది బొమమ్ ఉండి తయార్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడ
సితాత్ ద్. 15అయమొదొహి జంతుది బొమమ్దిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ 
పాణం సీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. అందెఙె బొమమ్దిఙ్ 
మాడిఃస్ ఏండ మంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బా అతికారం దొహ్ క మనాద్.
16అయ జంతు విజేరిఙ్, అహిఙ ఇజిరికారాతిఙ్ బా పెరికారాతిఙ్ బా,
ఆసిత్ మనిన్కారాతిఙ్ బాబిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  ఆఇకార్ 
ఆతిఙ్ బావెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బావిజేరెవరిఉణెర్ కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ
నొదుదునొ మొదొహి జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ ఇజి బలవంతం
కితాత్ ద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అయజంతు పేరునొ, దనిన్ పేరుది అంకి
ఆతి గురునొ పోకె ఆతివరిఙ్ నె ఆఎండ మరి ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా
కొండెఙ్ నొ,పొరెఙ్ నొఅతికారం సిలెల్ద్ .

18 ఏలు బుదిద్మనిన్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ బుదిద్దాన్ జంతు అంకి
ఎసొ ఇజి లెకిసెత్ఙ్ అటిత్ఙ లెకిక్సిన్. అక ఉండి లోకుది అంకి.
ఆరువందెఙ్ అరువయ్ ఆరు. యాకలెకిసెత్ఙ్ బుదిద్ అవ్ సరం.
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14
గొరెపిలల్ని లకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయ్ లోకుర్.

1నసిత్వలె,నాను సుడ్ఃతిఙ్ అయగొరెపిలల్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్
సియొను గొరొన్ ముసుక్ నిహ మనాన్. అయ గొరెపిలల్ పేరుని,
వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు పేరు వరి నొదుదు రాసె ఆతిమని లకస్
నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయు లోకుర్ వనిన్వెట మహార్ . 2 గొపప్ పెరి
గడాడ్ ది జాటు లెకెండ్ ని గొపప్ పిడుఃగు జాటు లెకెండ్ ఉండి కంటం
పరలోకమ్ దాన్ వాతిక నాను వెహ. నాను వెహిమనిన్ కంటం టొయ్ ల
పలకివలె వాతిజాటు లెకెండ్ మహాద్ . 3అయ లకస్ నాల్ పయ్ నాలిగ్
వెయిఙ్ లోకుర్ అయ సింహాసనం ఎదుని అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్
జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు, ఉండి కొతత్ పాట
పారార్. యాలోకమ్ దాన్ కొలె ఆతి, వారె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా
అయ పాట నెస్ ఏతార్. 4 వీరు బోదెకవెట కూడ్ఃజి, వరిఙ్ వారె
సెఇకార్ కిబె ఆఎండ నెగెండ మనిన్కార్. గొరెపిలల్ ఎంబె సొహిఙ్ బా
వీరుబా వనిన్వెట సొనిస్ మహార్ . వీరు తొలిత పంటితి పంటలెకెండ్ 
దేవుణు వందిఙ్, మరి గొరెపిలల్వందిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్ విజు
లోకుర్ బాణిఙ్ ఎరెల్ ఆజి కేటఆతికార్. 5వీరు వెయుదాన్ ఇనిఅబదద్ం
మాటబావర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్ నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
6 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్, అహిఙ విజు

జాతిఙణి వరిఙ్, విజు తెగాతివరిఙ్, విజు బాసెఙ వరిగ్ని వరిఙ్, విజు
దేసెమ్ ది లోకురిఙ్, వెహెఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్
సీని సువార అసి మరి ఉండి దేవుణు దూత ఆగసమ్ దు ఎగిజి
మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 7 వాండు, “మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి,
వనిన్ఙ్ గవ్ రంసీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙవాండుతీరుప్తీరిసినిగడిఃయ
వాత మనాద్. అందెఙె ఆగసమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్,
ఏరువానిఊటెఙపుటిసిత్ వనిన్ఙెపొగిడిఃజిమాడిఃసుత్ ”, ఇజిగొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .
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8మరి ఉండి దూత వనిన్ వెనుక వాజి, “ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, రంకు
బూలాజిని దనిన్ పణిఙాణిఙ్ విజు లోకురిఙ్ మతుత్ కిబిసిన్లెకెండ్ 
ఉట్ పిసిత్కాద్ ఆతి గొపప్ పెరి పటన్ం ఆతి బబులోను అరాద్, అరాద్”,
ఇజి వెహాన్ .

9-10 అయ రుండి దేవుణు దూతార్ వెనుక, మరి ఒరెన్ దూత
వనిన్ వెనుక వాజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా
అయ జంతుఙ్ మాడిఃసి, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ మొకిజి, దనిన్ గురు వనిన్
నొదుదునొ, కియుదునొ పోకె ఆతికాన్, ఇనికబా కలప్ ఏండ పూరి
సతుత్ దాన్ వాకె ఆజిని దేవుణు గొపప్ కోపం ఇని మతుత్ కిబిసిన్ కలుల్
ఉణాన్ లె. గొరెపిలల్ ఎదుని,దేవుణువందిఙ్ కేటఆతికార్ ఆతిదేవుణు
దూతార్ ఎదు, నెగ్ డిఃని సిసుదాన్, వెయిజ్ ని గందకమ్ దాన్ ఇమ్ సెఙ్ 
కిబె ఆనాన్. 11వారు హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిని దనిన్ గోయ్ ఎలాకాలం
డిఃస్ ఏండ ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ 
గాని, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ గాని పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్, దనిన్ పేరుమనిన్
గురు ఎయెన్ బా పోకె ఆతిఙ అబెబ్ రెయుపొగొల్ కాలి సిలెల్ండ
హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజి మంజినాన్. 12 అందెఙె దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజి
మంజి, యేసువందిఙ్ మనిన్ నమకమ్ దు నమకమాతివరిలెకెండ్ 
మంజినికార్, హిమ్ సెఙ్ విజు డిఃస్ ఏండ ఓరిసి మంజినార్. వారు
దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఇజితోరె ఆజినార్.

13 నసిత్వలె, “పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి ఏలుదాన్ 
సానికాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికార్ ఇజి రాస్ అ”,
ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ. “నిజమె, వారు
కసట్బాడ్ఃజినిక డిఃసి రోమాన్ర్. వారు కితిమనిన్ పణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ 
వరిఙ్ ఇనాయందొహ్ కాన్ద్”, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్.

బూమిదిపంటకొయ్ నిక.
14 మరి నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో, తెలాల్ ని మొసొప్ తోరితాద్.

“లోకు మరిసి” ఆతి వనిన్ఙ్ పోలితి ఒరెన్ మొసొప్ ముసుక్ బసత్
మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ బఙారం టోపి మహాద్ . వనిన్ కీదు
తెవుగు మనిన్ కొడెఃవేలి అసత్ మహాన్ . 15 నసిత్వలె మరి ఉండి
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దేవుణుదూత,దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి, “బూమిదిపంటపండిత
మనాద్. కొయ్ దెఙ్ కాలంవాతాద్ . అందెఙెనీకొడెఃవేలిఅసికొయ్ అ”,
ఇజి మొసొపు ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .
16మొసొపుముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ వనిన్ కొడెఃవేలి బూమి ముసుక్
సెల్ పాత్ న్. బూమిదు పంటితిమనిన్ పంట కొయెఆతాద్.

17 నసిత్వలె మరి ఉండి దేవుణు దూత పరలోకమ్ దు మనిన్
దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ఙ్ బా తెవుగుమనిన్ ఉండి
కొడెఃవేలి మహాద్ . 18మరి ఉండి దేవుణు దూత దేవుణుదిఙ్ పూజ
సీని మాలిపీటదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వాండు సిసు ముసుక్ అతికారం
మనిన్కాన్. “బూమిముసుక్మనిన్దాకస్పటుక్కొయ్ దెఙ్ పాకంవాతె.
అందెఙె తెవుగు మనిన్ నీ కొడుఃవేలిదాన్ దనిన్ గెలెఙ్ కొయ్ అ”, ఇజి
గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వాండు కొడెఃవేలి అసిత్మనిన్ దూతెఙ్ వెహాన్ .
19 అందెఙె అయ దేవుణు దూత వనిన్ కొడెఃవేలి బూమి ముసుక్
సెల్ పాత్ ండె, దాకస్ పటుక్ కొయ్ జి, దాకస్ పటుక్ మటిస్ రసం లాగ్ జిని
గనుగుదు ఇడాత్ న్. యా గనుగు దేవుణుబాణిఙ్ వాజిని సిసుననిన్
కోపమ్ దిఙ్ గురు. 20దాకస్ పటుక్ మటిస్ని గనుగుదు పటన్మ్ దిఙ్ 
వెలిల్ వారుమటాత్ ర్. రుండివందెఙ్ మయిలుఙ్ దూరం, గురం వెయుది
కలెమ్ దిఙ్ సమానంఆతిలెకెండ్,అయ్ దు అడుగుఙ్ లోతుమనిన్ గడడ్
లెకెండ్,అయగనుగుదాన్ నలసోతాత్ ద్.

15
ఏడు దేవుణుదూతార్ నిఏడు జబుబ్ఙ్.

1మరి ఉండి గొపప్ బమామ్తి గురు పరలోకమ్ దు నాను సుడ్ఃత.
దేవుణు కోపం పూరి ఆనిలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి, కడెఃవెరిది ఏడు జబుబ్ఙ్ 
అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతారిఙ్ సుడ్ఃత. 2 మరి సిసుదాన్ కూడిఃతి
మనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరం లెకెండ్ మనిన్క నాను సుడ్ఃత.
అయ కూరమతి జంతుఙ్ ని దనిన్ బోమమ్దిఙ్, దనిన్ పేరుది అంకిదిఙ్ 
లొఙిఏండ దనిన్ఙ్ గెలిసిత్కార్, దేవుణు వరిఙ్ సితిత్ టొయ్ లెఙ్ అసి
అయ గాజు ననిన్ సమ్ దరం పడఃకాదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత.



పకటన 15:3 xxxiii పకటన 16:3

3వారు, “పబుఆతిదేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి నీపణిఙ్ 
గొపప్ పెరికెఙ్ ని బమామ్తికెఙ్. బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ ముసుక్
ఎలాకాలం రాజు ఆతికి, నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్ 
మనెన్. 4పబువా,నీను ఒరిదెగొపప్ నెగిగ్కి,నీననిన్కాన్ మరిఎయెన్ బా
సిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙి లొఙిజిమంజినార్. బూమిముసుక్ మనిన్
లోకుర్ విజేరె నీపేరుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. తోరె ఆతిమని నీతినిజయి
మనిన్ పణిఙ వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె వాజి నీ ఎదు నిఙి పొగిడిఃజి
మాడిఃసాన్ర్ లె”, ఇజి దేవుణు పణికినికాన్ ఆతిమోసెపాటనిగొరెపిలల్
పాట పారార్. 5 దనిన్వెనుక, నాను సుడ్ఃతిఙ్ సాసయ్మదిఙ్ గుడారం
ఇని దేవుణు గుడిః పరలోకమ్ దు రే ఆతాద్. 6అయ ఏడు జబుబ్ఙ్ 
అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతార్, కలిత్సిలిల్ మెరిస్ని తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,
దనిన్ ముసుక్ గుండెదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జమిదం తొహె
ఆజి అయ దేవుణు - గుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతార్. 7 నసిత్వలె, అయ
పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ లొఇ ఉండి జంతు ఎలాకాలం బతిక్జిని
దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితి మనిన్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి
ఏడు కుడుకెఙ్ అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ సితాత్ న్. 8 అయావలె
దేవుణు జాయ్ దాన్ ని వనిన్ సతుత్ దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ దేవుణు గుడిః
నిండితాద్. అయ ఏడు దేవుణుదూతార్ వెట వాదెఙ్ మనిన్ జబుబ్ఙ్ 
వాజిపూరిఆనిదాకఎయెన్ బాదేవుణుగుడిఃదుడుగ్ దెఙ్ అట్ ఏతాన్.

16
దేవుణు కోపం నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 

1నసిత్వలె, “మీరుసొనిస్ దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్ అయ
ఏడు కుడుఃకెఙ్ బూమి ముసుక్ వాకు”, ఇజి దేవుణు గుడిఃదాన్ 
అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిక వెహ.
2మొదొహి దెవుణుదూత సొహాండె వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క బూమి
ముసుక్ వాకిఙ్, అయ కూరమతి జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని
దనిన్ బొమమ్దిఙ్ మాడిఃసిన్వరిఙ్ డటం నొపిప్ కిజిని సెఇ పుటుక్ పుటెత్ .
3 దనిన్ వెనుక రుండి దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
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సమ్ దరమ్ దు వాకిఙ్, సమ్ దరమ్ ది ఏరు పీనుగుది నల లెకెండ్ 
ఆతాద్. అందెఙె సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణం మనికెఙ్ విజు సాతె.
4 అయ రుండి దేవుణు దూత వెనుక మూండి దేవుణు దూత సొనిస్
వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్క పెరి గడెడ్ఙని ఏరుసోనిఊటెఙవాకిఙ్,వనక
ఏరు విజు నల ఆతె.

5 నసిత్వలె, “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి ఆతి నీను ఒరిదె
పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతికి. నీననిన్కాన్ మరిఎయెన్ బాసిలెల్న్. 6వారు
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ్ సపాత్ ర్. అందెఙె
వరిఙ్ తగిన్లెకెండ్ తీరుప్ తీరిసి, వరిఙ్ ఉండెఙ్ నల సితిత్ఙ్, నీను
నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికి ఆజిని”, ఇజి ఏరుదిఙ్ అతికారం
మనిన్ దేవుణు దూత వెహిస్నిక వెహ. 7 అందెఙె “నిజమె, పబు
ఆతి దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్కి, నీను తీరిసిన్ తీరుప్ఙ్ 
నిజమాతికెఙ్,నాయమాతికెఙ్”,ఇజిపూజసీనిమాలిపీటదాన్ వెహిక
వెహ.

8అయమూండి దేవుణు దూత వెనుక నాలిగ్ దేవుణు దూత సొనిస్
వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క, పొదుద్ ముసుక్ వాకిఙ్ లోకురిఙ్ సిసుదాన్ 
సుర్ దెఙ్ పొదుద్ దిఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 9 అందెఙె లోకుర్ నండొ
వేడిఃదాన్ వెయ్ జి, పుటాక్ఙ్ ని నొపిప్ కిబిసిన్ జబుబ్ఙ్ లోకుర్ ముసుక్
పోకిమనిన్ దేవుణు పేరుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు, వరి
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఒప్ ఎతార్. వారు
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10అయనాలిగ్ దేవుణుదూతవెనుకఅయ్ దు దేవుణుదూతసొనిస్
వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క అయ కూరమతి జంతు బసిన్ సింహాసనం
ముసుక్ వాకిఙ్, అది ఏలుబడిః కిని దేసెం విజు సీకటి ఆతాద్. లోకుర్ 
వరిఙ్ వాజిని నొపిప్ఙ్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండ వరి నాలికెఙ్ అడడ్ం కొహెక్
ఆతార్. 11వరిపుటుక్ఙవందిఙ్,నొపిప్ఙవందిఙ్ పరలోకమ్ దు మనిన్
దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు కితిత్ మహి సెఇ పణిఙ
వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మనుస్ మరిసి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ 
ఒప్ ఎతార్.
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12 అయ అయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత
సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్
ముసుక్ వాకిఙ్, తూరుప్ దరొటాన్ వానిరాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ 
ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహ సొహాద్. 13 నసిత్వలె, అయ గొపప్ పెరి సరాసు
వెయుదాన్, మరి అయ కూరమతి జంతు వెయుదాన్ ని అబదద్ం
వెహిన్ పవక వెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ ననిన్ మూండి దెయమ్ కు వెలిల్ వాతిక
సుడ్ఃత. 14 అయ దెయమ్ కు బమామ్ని గురుఙ్ కిజి తోరిసినె. అవి
విజుదనిన్ఙ్ అతికారంఆతిమనిన్దేవుణుతీరుప్తీరిసిన్,గొపప్తియెల్ 
ఆని రోజుదు, దేవుణు వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి లోకమ్ దు మనిన్ విజు
రాజురిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ఙ్ ఇజి వరి డగు సొహె.

15 “ఇదిలో,ఎయెన్ బాఒడిఃబిఏండమహివలె,డొఃఙారిడొఃఙ కిదెఙ్ 
వానిలెకెండ్ నాను వాజిన. నాను వానివలె సిగు ఆనిలెకెండ్ డుమ్ డ
నడిఃఏండ మండెఙ్ ఇజి తెలి ఆజిమంజి వనిన్ సొకెక్ఙ్ కాప్ కిజి
మంజినికాన్ దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

16 నసిత్వలె, అయ దెయమ్ కు ఏబి బాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ ఇజి
కూకె ఆజినిబాడిడ్దు లోకమ్ దిరాజురిఙ్ విజేరిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ .

17 అయ ఆరు దేవుణు దూత వెనుక ఏడు దేవుణు దూత సొనిస్
వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క ఆగసమ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ నడిఃమి మనిన్
బాడిడ్దు వాకిఙ్, “పూరి ఆతాద్”, ఇజి దేవుణుగుడిఃలొఇ మనిన్
సింహాసనమ్ దాన్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం వాతాద్. 18 నసిత్వలె
మెరిస్ని జాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్, విజు వాతె. బూమి
గొపప్ఙ కదిల్తాద్. బూమి ముసుక్ లోకుర్ పుటిత్బాణిఙ్ అసి ఎసెఙ్ బా
జరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్ గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. 19 గొపప్ పేరు
పొందితిమనిన్ బబులోను పటన్ం బదెఙ్ ఆజి మూండి ముకెఙ్ 
ఆతె. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి పటన్మ్ కు అరె సొహె. బబులోను
పటన్మ్ దిఙ్, దనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, సిసు లెకెండ్ మనిన్, వనిన్
గొపప్ పెరి కోపం మనిన్ గినన్ ఉండెఙ్ సీదెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితాత్ న్.
20 సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు (దీవ్పుఙ్ ) విజు
ముడుఃగితెసొహె. గొరొక్ అణసెఆజిసదున్ఙ్ ఆతె. 21డగుయబాయ్ 
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కేజిఙ్ బరు మంజిని వడఃఙెఙ్ ఆగసమ్ దాన్ లోకురి ముసుక్ అరె.
అయ వడఃఙెఙాణిఙ్ తగిల్తి గాయమ్ కు గొపప్ పెరికెఙాతిఙ్, లోకుర్ 
అయగాయమ్ క వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్.

17
బోదెలినిజంతు

1 ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ లొఇ ఒరెన్ దూత
వాతాండనావెట, “నీనుఇబెబ్రఅ. గొపప్రంకుబూలానిబోదెలిలెకెండ్ 
మనిన్,నండొ గడెడ్ఙ పడకాదుమనిన్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ తీరుప్ కిజి,సీజిని
సికస్ నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2 బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ 
దనిన్ వెట కూడ్ఃజి గూరార్. బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ దనిన్ రంకు
బూలాని పణిఙాణిఙ్ మతుత్ ఆజిసోసాత్ ర్.

3 నసిత్వలె, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్ నఙి, అయ దేవుణు
దూత బిడిఃమ్ బూమిదు లాగిజ్ ఒతాత్ న్. అబెబ్ దేవుణు పేరుదిఙ్ 
దుసలాడిఃజిని పేరుదాన్ నిండితి మనిన్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్
మనిన్, ఉండి ఎరాని జంతు ముసుక్ బసిత్మనిన్ ఉండి బోదెలిదిఙ్ 
సుడ్ఃత. 4 అయ బోదెలి నీలి రంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని
రంగుది గొపప్ విలువాతిపాతపొర్ పాజి, మెరిస్ని బఙారం, విలువాతి
రంగుపణకుది విలువాతిపూసెఙ్ ఇటిక్జి మహాద్ . అది కిజిమంజిని
సెఇ పణిఙాణిఙ్ . మరి అది కిజిని రంకు బూలాని పణిది సెఇ
గుణమ్ కు విజు నిండితి మనిన్ ఉండి బఙరమ్ ది గినన్ కియుదు అసత్
మహాద్ . 5 అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దనిన్ పేరు దనిన్ నొదుదు
యాలెకెండ్ రాసెఆతమహాద్ .

“బూమిముసుక్మనిన్ రంకు బూలానిబోదెకాఙ్ నివిజుసెఇపణిఙ
అయ్ సి ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి బబులోను”.

6 అయ బోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలని
యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిఙ్ సపెప్ ఆతివరి నల ఉణిజి మతుత్ ఆజి
సోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి నండొ బమమ్ ఆత. 7 నసిత్వలె,
అయ దేవుణు దూత నావెట ఈహ వెహాన్ . “నీను ఎందానిఙ్ బమమ్
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ఆజిని అయబోదెలివందిఙ్ నిమరి ఏడు బురెక్ ని పది కొముకుమనిన్
అది బసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ డాఃఙితి మనిన్ సఙతిఙ్ నాను నిఙి
తెలియ కినా”. 8 నీను సుడ్ఃతి అయ జంతు ముఙాల్ మహాద్ 
గాని ఏలు సిలెల్ద్ . గాని వెటనె దరిణ్దాన్ వెలిల్ వాజి, దనిన్ వందిఙ్ 
తయార్ ఆతిమని లెకెండ్ నాసనం ఆజి సొనాద్. బూమి పుట్ ఏండ
ముఙాలెన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని
పుసత్కమ్ దు పేరుక్ సిలిల్ , బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ అయ జంతుఙ్ 
సుడ్ఃజి, ఇకక్ ముఙాల మహాద్ , ఏలు సిలెల్ద్ . గాని మరి వానాద్ లె,
ఇజి బమమ్ ఆనార్.

9 ఇకక్ నెసెత్ఙ్ గెణం మనిన్ మనుస్ మండెఙ్ వలె. అయ జంతుది
ఏడు బురెక్ ఇహిఙ, అయ బోదెలి బసిత్మనిన్ ఏడు గొరొక్. 10అయ
ఏడు బురెక్ , ఏడుగురు రాజురిఙ్ బాపోలితమనార్. అయ్ దుగురుది
కాలం గడఃసాత్ ద్. ఒరెన్ ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. కడెఃవెరిదికాన్ 
ఇంక రెఏండె. గానివాండు వానివలె, కండెక్ కాలం వాండు ఏలుబడిః
కిజి మండెఙ్ వలె. 11అయ కూరమతి జంతు ముఙాల మహికాండె
గానిఏలు సిలిల్కాన్ ఆతిఎనిమిదిరాజు. వాండు,వనిన్ముఙాలమహి
ఏడు రాజుఙ్ సెందితికాన్. వాండు వనిన్ వందిఙ్ మనిన్ ఎలాకాలం
మంజిని నాసనమ్ దిఙ్ సొనిస్నాన్. 12 నీను సుడ్ఃతి మనిన్ పది
కొముకు, పది మణిసి రాజురిఙ్ పోలిత మనార్. వరిఙ్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ ఏలుదాక అతికారం దొహ్క్ఏదె. గాని ఉండి గడిఃయ అయ
కూరమతి జంతు వెట రాజుర్ లెకెండ్ వరిఙ్ అతికారం దొహ్ కాన్ద్ లె.
13 వారు ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ వరి సతుత్ ని అతికారం విజు అయ
జంతుదిఙ్ ఒపజెపాన్రెల్. 14 వారు గొరెపిలల్వెట విదెం కినార్ గాని
రాజురిఙ్ రాజు, పబురిఙ్ పబు ఆతిమనిన్ గొరెపిలల్ వరి ముసుక్
గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకె ఆతిమనిన్కార్, మరి వనిన్ వందిఙ్ ఎరెల్
ఆతిమనిన్కార్ ని వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజిని నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెట
మంజినార్ లె.

15 నసిత్వలె, అయ దేవుణు దూత నఙి ఈహ వెహాన్ . “నీను
సుడ్ఃతిమనిన్,అయగొపప్రంకుబూలానిబోదెలిబసిత్మనిన్నండొపెరి
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గడెడ్ఙ్ ఇనిక ఇహిఙ, యాలోకమ్ దు మనిన్ విజు జాతిఙాణికార్, విజు
దేసమ్ క లోకుర్, విజు తెగాదికార్, విజు బాసెఙ్ వరిగ్నికార్. 16 నీను
సుడ్ఃతి మనిన్ అయ కూరమతి జంతుని అయ పది కొముకు, అయ
రంకు బూలానిబోదెలిదిఙ్ ఇసట్ం ఆఏర్. వారు దనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ 
విజు లాగిజ్ విసీర్ జి, నగడి కిజి, దనిన్ కండ కొయ్ జి తింజి, మిగిలితిత్క
సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్ర్. 17 దేవుణు మాటదు మనిన్లెకెండ్ 
పూరి ఆనిదాక ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి అయ కూరమతి జంతుఙ్, వరి
అతికారమ్ కు విజు సీదెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ ఉదెసం పూరి కిదెఙ్ 
ఇజి వరి మనుస్ఙ బుదిద్ సితాత్ న్ 18మరి నీను సుడ్ఃతి అయ బోదెలి
బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజురిఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిని అయ గొపప్
పెరి పటన్మ్ నె”.

18
బబులోను పటన్ం అరిస్నిక

1 దినిన్ వెనుక మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి
వానిక నాను సుడ్ఃత. వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరి అతికారం మహాద్ .
వనిన్బాణిఙ్ వాతిమనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ బూమివిజుజాయ్ ఆతాద్.
2వాండు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ డేలిస్ వెహాన్ . “గొపప్ పెరి
పటన్ం ఆతి బబులోను అరె ఆతాద్, అరె ఆతాద్. అకక్ దెయమ్ కాఙ్ 
మండెఙ్ ఇలుల్ ఆత మనాద్. విజు సెఇ ఆతెమ్ఙ్ బతిక్జిని బాడిడ్ ఆత
మనాద్. విజు సెఇకెఙ్ ని ఇసట్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ పొటిఙ్  బతిక్జిని బాడిడ్
ఆతాద్. 3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మతుత్ కబిసిన్ కలుల్ ననిన్, ఉత్ పుత్ 
కిబిసిన్, దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్, ఉణిజి సోసిత్లెకెండ్, విజు
దేసెమ్ కాణి లోకుర్ సోసాత్ ర్. బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ దనిన్
వెట గూరార్. దనిన్ఙ్ మహి నండొ లావ్ ఆతిమనిన్, ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ
సరద్ కిబిసిన్ పణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్ మనిన్ సవుకారిఙు గొపప్ ఆసిత్
మనికార్ ఆతార్.

4 నసిత్వలె, యాలెకెండ్ మరి ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వెహిక
వెహ. “నఙి ఇసట్మాతికిదెరా, మీరు దనిన్ పాపమ్ క లొఇ కూడ్ఃజి
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మన్ ఏండ,దనిన్జబుబ్ఙ్ ఇనికబామిఙిఅస్ ఎండ,మీరుదనిన్బాణిఙ్ 
వెలిల్ రదు. 5 అది కితి పాపమ్ కు ఆగసమ్ దు అందితిలెకెండ్ కొటుట్
ఆతె మనెన్. అది కితిత్ తపుఙ్ విజు దేవుణు ఎతుత్ కిత మనాన్. 6అది
సితిత్మనిన్ లెకెండ్ నె దనిన్ఙ్ సీదు. అది కితిత్ మనిన్ పణిఙ రుండి
వంతుఙ్ దనిన్ఙ్ కిదు. అది కలపిత్మనిన్ దనిన్ గినన్దాన్ ఉండెఙ్ రుండి
వంతుఙ్ కలపిస్ దనిన్ఙ్ సీదు. 7నాను రాణిలెకెండ్ బసత్ మనన్. నాను
రాండి బోదెలి ఆఎద్ . నాను ఎసెఙ్ బా దుకమ్ దాన్ అడఃబాఏ”, ఇజి
దనిన్ మనుస్దు అది పొఙిజినాద్. అందెఙె దనిన్ఙ్ అదినె ఎసొస్నొ
పొఙిజి ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ కితిత్మనిన్ పణిఙ సమానం ఆతి
నసొ దుకమ్ ని హిమ్ సెఙ్ దనిన్ఙ్ మర్ జి సీదు. 8 అందెఙె, ఉండె
రోజుదునె, జబుబ్ఙ్, దుకం, కరు ఇని బాదెఙ్ దనిన్ఙ్ వానె. దనిన్ఙ్ 
తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పబు ఆతి దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్,
అందెఙె దనిన్ఙ్ సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్న్.

9 అది సురె ఆని సిసుదాన్ వాని గోయ్ సుడ్ఃజి, దనిన్ వెట
గూరి మహికార్, దనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసిన్ పణిఙ వందిఙ్ 
కూడిఃతికారాతి బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ గుండె కొతెత్ ఆజి
దనిన్ వందిఙ్ అడఃబానార్. 10 వారు, దనిన్ఙ్ వాతి సికస్దిఙ్ 
సుడ్ఃజి తియెలాజి దూరం నిలిస్ మంజి, అడఃబాజి, “అబాయా,
అబాయా, గొపప్ పెరి పటన్మాతి బబులోను, సతుత్ మనిన్ పటన్మా,
ఉండి గడిఃయూదునెనాసనంవాతాద్”, ఇజి వెహెఆజిమంజినార్.

11 అయ పటన్ం నాసనం ఆతిక సుడ్ఃజి, వరి వసుత్ ఙ్ కొణికార్ 
మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ ఇజి బూమి ముసుక్ మనిన్ బేరం కినికార్ 
దనిన్ఙె సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబానార్. 12 వారు పొరి
మహి వసుత్ ఙ్ ఇహిఙ, బఙారం, వెండి, విలువాతి రంగు పణకుఙ్ ని
పూసెఙ్, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, మరి నీలి రంగు కూడిఃతి ఎరాని
పాతెఙ్, సిలుక్ పాతెఙ్, విలువాతి నల రంగుననిన్ ఎరాని పాతెఙ్,
రకరకమ్ ది గందంమరాతిఒసుత్ ఙ్, ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్
రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్, నండొ విలువ మనిన్ మరెకాణి ఒసుత్ ఙ్, కంసు,
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ఇనుము,నునాఙ్ మనిన్పణకుసెకెక్ఙ్,దాసినిమరాతితోలు,వాసనం
మనిన్ కాయెఙ్, దూపం సురిన్ ఒసుత్ ఙ్, వాసనం మనిన్ నూనె, కలుల్ ,
13 ఒలివ నూనె, మెతాత్ ని దూరు, గొదము, కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, గురమ్ కు,
గురమ్ కు లాగిజ్ని బండిఙ్, వెటిట్పణి కిని లోకురిఙ్ బా వారు పొరిస్
మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ సిలెల్ర్ ఇజి వారు అడఃబానార్.
14“నీనుకోరితిత్మనిన్విలువాతిగొపప్నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజునీబాణిఙ్ లాగె
ఆతాద్. మరిఎసెఙ్ బామర్ జిదొహ్క్ఇలెకెండ్, నీవిలువాతివసుత్ ఙ్ ని
ఆసిత్ విజు సిలెల్ండాతాద్ ఇజి సవ్ కారిఙు దనిన్ఙ్ వెహన్ర్. 15 అయ
పటన్మ్ దు సొనిస్ వరి వసుత్ ఙ్ పొరిస్ దనిన్ బాణిఙ్ ఆసిత్ గణసిత్కార్ ఆతి
బేరం కినికార్, దనిన్ఙ్ వాతిమనిన్ బాదెఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె
కొతెత్ ఆజి అడఃబాజియాలెకెండ్ వెహన్ర్.

16 “అబాయా, అబాయా, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, నీలిరంగు
కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని పాతెఙ్ ని నలరంగు ననిన్ విలువాతి ఎరాని
పాతెఙ్ పొరాప్జి, మెరిస్ని బఙారమ్ ని విలువాతి రంగు పణకుఙ్ ని
పూసెఙ్ అయ పటన్మ్ దు దొహ్ కిస్ మహాద్ . 17 నిసొస్ గొపప్ పెరి
ఆసిత్ ఉండి గడిఃయూదునె పాడాఃత సొహదా ఇజి ఓడెఃఙ నడిఃపిసిని
విజు నెయిక్ర్, ఓడెఃఙ పయ్ నం కినికార్, ఓడెఃఙ పణి కినికార్,
సమ్ దరమ్ దు పణి కిజి బతిక్నికార్ విజేరె దూరం నిలిస్మంజినార్.
18అదిసురెఆజినిసిసుదిగోయిసుడ్ఃజి, “యాగొపప్పెరిపటన్మ్ దిఙ్ 
సమానం ఆతిమరిఉండి పటన్ం ఎంబెబామనాదా”, ఇజి గొపప్ డేలిస్
వెహన్ర్. 19వారు వరి బురెకాఙ్ ముసుక్ దులిల్ వాకె ఆజి గుండె కొతెత్
ఆజి అడఃబాజి.

“అబాయ, అబాయ, సమ్ దరం ముసుక్ ఓడెఃఙ్ మనికార్ విజేరె
బేరం కిజి ఆసిత్ గణసిత్ మనిన్ యా గొపప్ పెరి పటన్మ్ ది ఆసిత్ ఉండి
గడిఃయాదునె నాసనం ఆత సొహాద్”, ఇజి డటం డేలిస్ మంజినార్.
20 పరలోకమ్ దు మనిన్కిదెరా, అయ పటన్ం నాసనం ఆతివందిఙ్ 
మీరు సరద్ ఆదు. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెరా, అపొసుత్ రు ఆతికిదెరా,
దేవుణు పవకరు ఆతికిదెరా మీరు సరద్ ఆదు, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అది
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ఎలాగమిఙితీరుప్సితత్ మనాదొ,అయాలెకెండ్ నెదేవుణుఅయపటన్ం
ముసుక్ తీరుప్ తీరిసత్ మనాన్.

21 నసిత్వలె, సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత, ఉండి గొపప్
పెరి జతత్ పణుకు ననిన్ ఉండి పెరి పణుకు పేర్ జి సమ్ దరమ్ దు
విసీర్ తాండె, “మరి ఎసెఙ్ బా తొర్ ఏండాతిలెకెండ్ గొపప్ పెరి
పటన్మాతి బబులోను గొపప్ పెరి టండెఙాణిఙ్ యాలెకెండ్ అడిఃగి
అరె ఆనాద్ లె. 22 టొయ్ లెఙ్ పలకిన్ జాటుఙ్, పాటెఙ్ పారిన్వరి
జాటుఙ్, పిరుడిః ఊకిన్ జాటుఙ్, జోడుఃబాంక ఊకిన్ జాటుఙ్ మరి
ఎసెఙ్ బా మీబాణిఙ్ వెన్ పె ఆఉ. ఎమేణి రకమ్ ది పణి కినికాన్ 
ఎయెన్ బా, మరి ఎసెఙ్ బా మీబాన్ తోర్ ఏన్. జతత్పణుకుదు నూరిన్
జాటు మరి ఎసెఙ్ బా మీ లొఇహాన్ వినెప్ ఆఏ 23 ఉండి దీవ మరి
ఎసెఙ్ బా మీలొఇ జాయ్ సీజి మన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః జాటు గాని
పెండిల్ బోదెలి జాటు గాని మరి ఎసెఙ్ బా మీలొఇ వెన్ పె ఆఉ. నీ
బేరం కినికార్, బూమి ముసుక్ మనిన్ గొపప్ పెరికార్ ఆత మహార్ .
విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ విజేరె నీ మాయ పణిఙాణిఙ్, మొసెం కిజి,
తపుప్ సరిదు నీను నడిఃపిసిత్. 24మరి దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్వందిఙ్,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సపిత్ వందిఙ్, బూమి ముసుక్ సపెప్ ఆతి
విజేరె వందిఙ్ బబులోను పటన్మ్ దిఙ్ యాసికస్వాతాద్ ”, ఇజి అయ
దేవుణు దూత వెహాన్ .

19
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు (హలెల్లుయ)

1-2 దనిన్ వెనుక పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి మంద లోకురి గొపప్ పెరి
కంటంయాలెకెండ్ వెహ.

“దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు. మఙి రకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు
ఒరెండెపూరిజాయ్ నిసతుత్ మనిన్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఎసిత్వలెబా
వాండు నిజమాతి, నాయమాతి తీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్ రంకు
బూలాని పణిఙాణిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ అది పాడ్ః
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కితాత్ ద్. అయ గొపప్ రంకు బూలాని బోదెలిదిఙ్ వాండు తీరుప్
తీరిసి సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి నలవందిఙ్ వాండు దనిన్ఙ్ 
అయాలెకెండ్ నె మర్ జి సికస్ సితాత్ న్. 3 వెనుక వారు మరి ఈహ
డేలిస్ వెహార్ . “హలెల్లుయ. అది సిసుదు సురె ఆజిని గోయ్ 
డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. 4 నసిత్వలె, అయ
ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙ్ ని, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ పడగ్ జి
అరిస్ “ఆమెన్, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ సింహాసనమ్ దు
బసిత్మనిన్దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాత్ ర్. 5“మాదేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెరా,
వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజిని ఇజిరికార్ ని పెరికార్ ఆతికిదెరా, మీరు
విజిదెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ని ఉండి కంటం అయ
సింహాసనమ్ దాన్ వాతాద్. 6 నసిత్వలె, గొపప్ పెరి గడడ్ సొని
జాటులెకెండ్ ని పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరి జాటుదిఙ్ పోలితి గొపప్ పెరి
మందలోకురి కంటమ్ లెకెండ్ ఉండిజాటుయాలెకెండ్ వెహిస్నికనాను
వెహ. “హలెల్లుయ! మాపబు ఆతి దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం
మనిన్కాన్ ఏలుబడిః కిజినాన్. 7అందెఙెమాటు సరద్ ఆజి డాటాన్ట్.
వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ గొరెపిలల్ పెండిల్ సమయం
వాతాద్. వనిన్ఙ్, పెండిల్ దఙ్ డిః దనిన్ఙ్ అదినె తయార్ కిజినాద్”.
8“దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజినమిమ్తివరినీతినిజాయితిమనిన్పణిఙాతి
సుబబ్రం ఆతి గొపప్ జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.

9 మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకె ఆతికార్ దీవనమ్ కు
పొందితికార్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి అయ దేవుణు దూత నఙి వెహాన్ .
“యా మాటెఙ్ దేవుణు వెహి నిజమాతి మాటెఙ్”, ఇజిబా అయ
దేవుణు దూత నఙి వెహాన్ .

10 అయావలె, నాను వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్
పాదమ్ కాఙ్ పడగ్ జి అరిఙ్ వాండు, “నీను అయాలెకెండ్ కిమా.
నానుబా, యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిస్ని మీ తంబెరిఙవెటని, నీ
వెట కూడ్ఃజి పణికినికాండె. దేవుణుదిఙ్ నె పొగిడిఃజి మాడిఃస్ అ.
దేవుణుబాణిఙ్ వాతి మాటెఙ్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వెహి దేవుణు
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పణిమణిసిర్ యేసు తోరిసిత్మనిన్ నిజమాతికెఙ్ నె వెహిస్నార్”, ఇజి
నఙి వెహాన్ .

తెలాల్ ని గురమ్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్.
11 మరి పరలోకం రే ఆతిమనిక నాను సుడ్ఃత. ఇదిలో,

తెలాల్ ని గురం ఉండి తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్,
నమమ్కమాతికాన్, నిజామాతికాన్ ఇని పేరు మనిన్కాన్. వాండు
నాయమ్ దాన్ తీరుప్ తీరిసి లోకురిఙ్ సికస్ సీజి, నాయమ్ దాన్ వనిన్
విదెం కిజిమంజినాన్. 12వనిన్ కణుకు సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్. వనిన్
బుర ముసుక్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురిటొపిఙ్ ననిన్, నండొ
టోపిఙ్ మనెన్. వనిన్ఙె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఇ ఉండి పేరు
వనిన్ముసుక్ రాసెఆతిక, వనిన్ఙ్ మనాద్. 13నలాదుముడుఃకిమనిన్
సొకక్ వాండు తొడుఃగితత్ మనాన్. దేవుణు మాట ఇని పేరు వనిన్ఙ్ 
మనాద్. 14 పరలోకమ్ దు మనిన్ సయ్ నమ్ దికార్, కలిత్సిలిల్ తెలాల్ ని
నూలుపాతెఙ్ తొడిఃగిజితెలాల్ నిగురమ్ కముసుక్ఎకిస్వనిన్వెటసొనిస్
మహార్  15దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్, వనిన్ వెయ్ దాన్ తెవుగు
మనిన్ ఉండి కురద్ వెలిల్ వాజి మహాద్ . వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ 
వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుది
సిసు ననిన్ కోపం, గనుగుదు దాకస్ పటుక్ మటిసి దాసపటుక్రసం
లాగిజ్నిలెకెండ్, వాండు మటిసినాన్. 16 రాజురిఙ్ రాజుని పబురిఙ్ 
పబు ఇనిపేరు వనిన్సొకక్ముసుక్నివనిన్ కురుగ్ దురాసెఆతమనాద్.

17-18 మరి ఉండి దేవుణు దూత పొదుద్ దు నిహి మనిక నాను
సుడ్ఃత. వాండు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ డేలిస్ వెహాన్ . “దేవుణు
నండొ కండ సీని గొపప్ పెరి విందుదిఙ్ రదు. రాజురి కండ, మరి
సయ్ నమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివరి కండ, మరి గొపప్ సతుత్ మనిన్వరి కండ,
గురమ్ క కండ, మరి వనాక్ ముసుక్ బసిత్మనిన్వరి కండ, మరి
వెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇవరి కండ, వెటిట్పణి కినివరి కండ, ఇజిరి వరి
కండ, పెరివరి కండ, యాలెకెండ్ లోకుర్ విజేరి కండ తిండెఙ్ మీరు
రదు”, ఇజి ఆగసం అడిఃగి ఎగిజిని విజుపొటిఙ వెహాన్ .
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19 నసిత్వలె, అయ గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్వెటని వనిన్
సయ్ నమ్ ది వరివెట విదెం కిదెఙ్ ఇజి, అయ కూరమతి జంతుని
బూమిముసుక్మనిన్రాజుర్ నివరిసయ్ నమ్ కువిజుకూడ్ఃజివాతిక
నాను సుడ్ఃత. 20నసిత్వలె,అయ కూరమతి జంతుని దనిన్ పేరుదాన్ 
బమామ్నిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజితోరిసిత్ మనిన్అబదద్ం వెహిన్ పవకబా
అసెప్ ఆతార్. అయ కురమతి జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని
దనిన్ బొమమ్దిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిత్ మహివరిఙ్ వాండు బమామ్తి
పణిఙాణిఙ్ మొసెం కిజిమహాన్ . వారు రిఎర్ గందకం వెయ్ జిని సిసు
మనిన్ బాడిడ్దు పాణం డసానె అరెప్ ఆతార్. 21మిగిలితిత్ మహికార్,
గురంముసుక్బసిత్మనిన్వనిన్వెయుదాన్ వాతికురద్దాన్ సపెప్ఆతార్.
పొటిఙ్  విజు వనకపొట పంజు వరి కండ తిహె.

20
వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

1 మరి దరిణ్ది తాలమ్ కియుని ఉండి గొపప్ పెరి గొలుసు కీదు
అసిత్మనిన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత, పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వాతిక
నాను సుడ్ఃత. 2వాండు, అయమొదొహి సరాస్ దిఙ్, అహిఙ అయ
గొపప్ పెరి సరాస్ ఇని, సయాను ఇని సెఇ వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె వెయు
పంటెఙ్ దాక తొహ డిఃసాత్ న్. 3 అయ వెయు పంటెఙ్ గడఃసిన్దాక
ఎమేణి దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ బామొసెం కిఏండ మండెఙ్ ఇజి అయ
గొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్, దరిణ్దు అర్ పిస్ మూకిస్ దనిన్ ముసుక్ సీలు
పోకాన్. వెయిఙ్ పంటెఙ్ వెనుక వాండు సెగం కాలం వనిన్ఙ్ కుతిస్
డిఃసాన్నెల్.

4నసిత్వలె,నాను సింహాసనమ్ కాఙ్ సుడ్ఃత. అయసింహాసనమ్ క
ముసుక్ బసిత్మనిన్వరిఙ్, తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కె. దేవుణు
మాట వందిఙ్ ని యేసువందిఙ్ వారు వెహి సాసయ్ం వందిఙ్ బురెక్ 
కతెత్ ఆతివరి ఆతమ్ సుడ్ఃత. వారు అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ నొ,
దనిన్ బొమమ్దిఙ్ నొ పొగిడిఃజి మాడిఃస్ ఏండ మహికార్. వరి నొదుఙ
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గాని వరి కికాఙ్ గాని దనిన్ గురు పోకె ఆఎండ మనికార్. వారు
బతిక్తాత్ రె వెయు పంటెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కితార్.
5 (మిగిలితిత్ మనిన్ సాతికార్ అయ వెయిఙ్ పంటెఙ్ వీజినిదాక
బతిక్ఏతార్) యాకాదె సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత మర్ జి నిఙె ఆనిక.
6 తొలిత మరిజ్ నిఙ్ నిదనిన్లొఇ కూడ్ఃజి మంజినికార్ దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మనిన్కార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ పూరి కేట ఆతికార్.
నినిన్వరిముసుక్ రుండి సావుదిఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ . గాని వారు
దేవుణుదిఙ్ ని కీసుత్ ఙ్ పూజేరిఙులెకెండ్ మంజి కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి
వెయిఙ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కినార్.

సయానునాసనం ఆజినిక
7 వెయిఙ్ పంటెఙ్ పూరి ఆతి వెనుక సయాను తొహె ఆతిబాణిఙ్ 

డిఃసెప్ ఆనాన్. 8 వాండు బూమి ముసుక్ నాలిగ్ దికుక్ఙాణి విజు
దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ మొసెం కిజి, విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి
సయన్మ్ దిఙ్ గోగ్ ని మాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్ తనాన్ లె. వరి
లెకక్ సమ్ దరం పడఃకాది ఇసక్లెకెండ్ మంజినాద్. 9వారు బూమి
ముసుక్ మనిన్ విజు దేసెమ్ కాఙ్ సొహార్. దేవుణు లోకుర్ మంద
కూడ్ఃజిమంజిని, దేవుణు గొపప్ఙ ఇసట్ం కిజిని పటన్మ్ దిఙ్ సుటులం
ఆతార్, గాని పరలోకమ్ దాన్ సిసు డిఃగ్ జి వాజి వరిఙ్ సురాద్.
10 వరిఙ్ మొసెం కితిత్కానాతి సయాన్ గందకమ్ దాన్ కసిని సిసు
మంజిని బాడిడ్దు అరెప్ ఆతాన్. అబెబ్ అయ కూరమతి జంతుని
అబదద్ం వెహిన్ వనిన్ పవక మనార్. అబెబ్ వారు రెయుపొగొల్ 
డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలంహిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిమంజినార్.

సాతికార్ తీరుప్పొందిజినార్.
11 నసిత్వలె, గొపప్ తెలాల్ ఙ్  మనిన్ ఉండి పెరి సింహాసనమ్ ని దనిన్

ముసుక్ ఒరెన్ బసిత్మనిన్కబా నాను సుడ్ఃత. బూమిని ఆగసం వనిన్
ఎదుహన్ ఉహ్ కి సొహి లెకెండ్ సిలెల్ండ ఆతె. అకెక్ఙ్ తొఏండాతె.
12-13మరిసాతికార్ విజేరె, అహిఙ పెరికార్ ని ఇజిరికార్ విజేరె అయ
గొపప్పెరి సింహాసనం ఎదు నిహిమనిన్క సుడ్ఃత. సమ్ దరమ్ దు
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సాతికార్ విజేరె సమద్ రమ్ దాన్ డిఃసెప్ ఆతార్. సాతికార్ మంజిని
అయా లోకమ్ దు మహికార్ బా డిఃసెప్ ఆతార్. నసిత్వలె, పుసత్కమ్ కు
రెకె ఆతె. దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి
ఇడ్ఃజిని మరి ఉండి పుసత్కమ్ బా రెకె ఆతాద్. అయ పుసత్కమ్ కాఙ్ 
రాసిత్ ఇడిత్మనిన్లెకెండ్, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిమనిన్ పణిఙ తగితి లెకెండ్ 
సాతికార్ తీరుప్ పొందితార్. 14సావుని అయాలోకం గందకమ్ దాన్ 
సిసు కసి మంజిని సెరు ననిన్ బాడిడ్దు అరెప్ ఆతె. యాసిసు మంజిని
బాడిడ్ రుండి సావు. 15 దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు
రాసిఇడ్ఃజినిపుసత్కమ్ దు పేరుతోర్ ఏండాతిఙఎయెన్ బాఅయసిసు
మంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆనాన్ లె.

21
కొతత్ యెరూసలేం

1 నసిత్వలె, నాను ఉండి కొతత్ ఆగాసమ్ ని ఉండి కొతత్ బూమి
సుడ్ఃత. మొదొహి ఆగసమ్ నిమొదొహి బూమి సిలెల్ండ ఆతె మహె.
సమ్ దరమ్ బా సిలెల్ండ ఆత మహాద్ . 2 మరి కొతత్ యెరూసలేము
ఇని దేవుణు పటన్ం, మాసి సొండెఙ్ ఇజి విజు ఇట్ కిజి గొపప్ నెగండ్ 
తయారాతిమనిన్ పెండిల్ దఙ్ డిఃలెకెండ్, పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాతిక
నాను సుడ్ఃత. 3నసిత్వలె, “ఇదిలో, దేవుణులోకుర్ వెటబతిక్ని ఇలుల్
మనాద్. వాండు, వరి వెటనె బతిక్నాన్. వారు వనిన్ లోకుర్ ఆన
మంజినార్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి వరివెట మంజి వరి దేవుణు
ఆనమంజినాన్. 4వాండువరి కణుకెఙాణ్ కణిర్ తేలాన్న్. మరిసావు,
దుకం, అడఃబానిక, నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బా మన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
మొదొహి సఙతిఙ్ విజు గడఃసెత్ సొహె”, ఇజి అయ సింహాసనమ్ దాన్ 
ఉండి పెరి కంటం వెహిక వెహ.

5 అయ సిమసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ , “ఇదిలో నాను విజు
కొతాత్ కెఙ్ కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . మరి “యా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ 
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అటిన్కెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్. అందెఙె ఇకెక్ఙ్ రాసి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి వాండు
నఙి వెహాన్ .

6మరి నావెట వాండు ఈహ వెహాన్ . “విజుపూరి ఆతె. అలాప్ని
ఒమెగ నానె. మొదొల్ ని ఆకక్ర్ నానె. ఏహిక్ కటిన్వనిన్ఙ్, పాణం
సీని ఏరు వాని ఊటదాన్, వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ ఏరు, నాను సెడిడ్ఃనె సీనా.
7 సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్కాన్ వినుకాఙ్ విజు అకుక్ మనిన్కాన్ 
ఆనాన్. నాను వనిన్ఙ్ దేవుణు ఆన మంజినాన్. వాండు నఙి మరిన్ 
ఆన మంజినాన్. 8 గాని పహిక్దికార్, దేవుణు ముసుక్ నమకం
సిలిల్కార్, సెఇ పణిఙ్ కినికార్,లోకురిఙ్ సపిన్కార్, రంకు బూలానికార్,
గారిడ్ కినికార్,బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్కార్,విజురకమ్ దిఅబదద్ం వరిగ్నికార్,
నినిన్కార్ విజేరె గందకమ్ దాన్ సిసు కసిని సెరు ననిన్ బాడిడ్దు అరెప్
ఆనార్. అకక్ వరి వంతు. యాకదె రుండిసావు.

9నసిత్వలె, కడెఃవెరిది జబుబ్ఙాణిఙ్ నిండితి మనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 
అసిత్మనిన్ ఏడు దేవుణుదూతార్ లొఇ ఒరెన్ వాజి, “ఇబెబ్ రఅ.
గొరెపిలల్ ఆలిస్ ఆతి పెండిల్ దఙ్ డిఃదిఙ్ నిఙి తోరిసన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .
10 దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్ నఙి, వాండు గొపప్ ఎతుత్ మనిన్
ఉండి పెరి గొరొన్ ముసుక్ ఒతాండె, యెరూసలేము ఇని దేవుణు
పటన్ం, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిఃగిజి వాజినిక తోరిసాత్ న్.
11అయ పటన్ం, దేవుణు జాయ్ దాన్, దగదగ మెరిసిమంజిని జాయ్ 
మనిన్ సూరయ్ కాంతం ఇని పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మంజిని గొపప్
విలువాతి రంగు పణకుది జాయ్ లెకెండ్ ని, గటిమనిన్ గాజు లెకెండ్ 
మహాద్ . 12అయపటన్మ్ దిఙ్ గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ గోడఃని, మరి అయ
గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు దారబందమ్ కు మహె. అయ దారబందమ్ కాఙ్ 
పనెన్ండు దేవుణు దూతార్ మహార్ . దారబందమ్ కాఙ్ ఇసాయేలుది
పనెన్ండు తెగెఙ పేరుకు రాసె ఆతె మహె. 13తూర్ పు దరిఙ్ మూండి
దారబందమ్ కుని ఉతత్రదరిఙ్ మూండిదారబందమ్ కుని దసిణదరిఙ్ 
మూండి దారబందమ్ కుని పడమాట దరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కు
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మహె. 14 అయ పటన్మ్ ది గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు పునాదిఙ్ మహె.
అయపనెన్ండు పునాదిఙముసుక్ గొరెపిలల్ అపొసుత్ రు ఆతి పనెన్ండు
మణిసిరి పేరుకు తోర్ జిమహె.

15 అయ పటన్మ్ దిఙ్ ని, దనిన్ గోడెఃఙ్ ని దారబందమ్ కు కొలిదెఙ్,
నావెట వరిగ్ని దేవుణు దూత కియుదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ 
కితిమనిన్ ఉండి కొలిని డుడుడ్ మహాద్ . 16అయ పటన్ం నాలిగ్ దరిఙ్ 
ఉండె లెకెండ్ కొలత్ మనిన్క. దనిన్ నిరిండ్, దనిన్ వెడలుప్ సమానం
మహె. వాండు అయ కొలిని డుడుడ్ దాన్ అయ పటన్మ్ దిఙ్ కొలితిత్ఙ్,
దనిన్ కొలత్ రుండి వెయుఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్ కిలొమీటరుఙ్ ఆతె. దనిన్
నిరిండ్, ఎతుత్ , వెడలుప్ విజు సమానంమహె. 17వాండు దనిన్ గోడెఃఙ
కొలితిత్ఙ్, అది లోకురి కొలత్దిఙ్ వంద నాల్ పయ్ నాలిగ్ మూరెఙ్ దలం
మనాద్. అయ కొలత్దానె దేవుణు దూత కొలితాత్ న్. 18 దనిన్ గోడడ్ః,
సూరయ్ కాంతం ఇని పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మనిన్ విలువాతి రంగు
పణకుఙాణిఙ్ తొహమనాద్. మరి అయ పటన్ం గాజు లెకెండ్ మనిన్
మెరిస్ని బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆత మనాద్. 19 అయ పటన్మ్ ది
గోడెఃఙ పునాది రకరకమ్ ది గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ 
సోకుదాన్ తయార్ ఆత మనాద్. మొదొహి పునాది సూరయ్ కాంతం
ఇని ఎరాని రంగు పణకు, రుండి పునాది నీలి రంగు పణకు, మూండి
పునాది జమున రంగు పణకు, నాలిగ్ పునాది ఆకు రంగు పణకు.
20 అయ్ దు పునాది వయ్ డురయ్ం ఇని రంగు పణకు, ఆరు పునాది
కెంపు ఇని రంగు పణకు, ఏడు పూనాది బఙారం రంగు పణకు,
ఎనిమిది పునాది గోమెదికం ఇని రంగు పణకు, తొమిమ్ది పునాది
పుసయ్రాగం ఇని రంగు పణకు,పదిపునాదిసొరణ్సూనియంఇనిరంగు
పణకు, పదకొండు పునాది పదమ్రాగం ఇని రంగుపణకు, పనెన్ండు
పునాది సుగందం ఇని రంగు పణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21 దనిన్
పనెన్ండు దారబందమ్ కు పనెన్ండు ముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్.
ఉండి ఉండి దారబందం ఉండె పూసదానె కితత్ మనాద్. పటన్మ్ ది
రోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజిని గాజుదిఙ్ పోలితి బఙారమ్ దాన్ 
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తయార్ ఆతమనాద్.

22 విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ పబు ఆతి దేవుణుని గొరెపిలల్
దనిన్ దేవుణు గుడిః ఆతిమనిన్ఙ్ అయ పటన్మ్ లొఇ దేవుణు గుడిః
ఉండిబా తోర్ ఏతాద్. 23 అయ పటన్మ్ దిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్ ఇజి
పొదుద్ బా నెలబా అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు గొపప్
జాయ్ నె పటన్ం విజుజాయ్ సీజిమహాద్ . గొరెపిలల్ దనిన్ఙ్ దీవలెకెండ్ 
మహాద్ . 24 విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ అయ జాయ్ దు నడిఃనార్.
బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్, వరిఙ్ కల్ గితిమనిన్ విజు గవ్ రమ్ ని
ఆసిత్ అయ పటన్మ్ లొఇ తనార్. 25 అబెబ్ రెయు సిలెల్ండ, జాయ్ నె
మనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బాఅయపటన్మ్ ది దారబందమ్ కు కెహ్ ఏద్. 26విజు
దేసమ్ కాణికార్ వరి ఆసిత్ఙ్ ని వరిఙ్ గవ్ రం తపిసిత్కెఙ్ విజు అయ
పటన్మ్ లొఇ తనార్. 27దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు
రాసి ఇడ్ఃజిని గొరెపిలాల్ ది పుసత్కమ్ దు పేరుకు మనిన్కారె, దనిన్ లొఇ
సొనార్. గాని సెఇ పణిఙ్ కినికార్, మొసెం కినికార్, సిగు ఆనికెఙ్ 
కినికార్ ఎయెర్ బాదనిన్ లొఇసొండెఙ్ అట్ ఏర్.

22
పాణంసీని గడడ్

1 నసిత్వలె, కలిత్సిలిల్ అదద్ం ననిన్, పాణం సీని ఏరు మనిన్ గడడ్ ,
దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనమ్ దాన్ సొనిస్ మంజినిక అయ
దేవుణు దూత నఙి తోరిసాత్ న్. 2 అయ గడడ్ పటన్మ్ ది రోడు
నడిఃమిహన్ సొనిస్మహాద్ . అయపెరిగడాడ్ దిరుండిఒడుడ్ ఙపనెన్ండు
నెలెఙ, పనెన్ండు సుటుక్ కాయెఙ్ కాసి పటుక్ సీనిపాణం సీనిమరాన్ 
మనాద్. అయ పాణం సీని మరాతి ఆకుఙ్ విజు జాతిఙణి వరిఙ్ 
జబుబ్ఙాణిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ పణి కినాద్. 3 దేవుణు సయిప్ సితిత్
మహికెఙ్ ఇనికబాఅయపటన్మ్ దుమన్ ఏద్. దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది
సింహాసనం అబెబ్ మంజినాద్. వనిన్ పణికినికార్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసి మంజినార్. 4వారు దేవుణు ఎదు మంజి. మొకొం నిండు
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వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్. వనిన్ పేరు వరి నొదుఙ రాసె ఆనాద్ లె.
5అబెబ్ ఎసెఙ్ బారెయుమన్ ఏద్. దీవజాయ్ గానిపొదుద్ జాయ్ గాని
వరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పబు ఆతి దేవుణునె వరిఙ్ 
జాయ్ సీజిమంజినాన్. వారుఅంతుసిలెల్ండఎలాకాలంఏలుబడిః కిజి
మంజినార్.

6 మరి అయ దేవుణు దూత, నఙి యాలెకెండ్ వెహాన్ . “యా
మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ నినిజమాతికెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఇనికెఙ్ 
వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ పవకరిఙ్ వెహిస్ని దేవుణు, బేగి జరిగ్దెఙ్ మనిన్
వనకాఙ్ వనిన్ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ దూతెఙ్ పోకాన్.

యేసుమర్ జివాజినాన్.
7 “ఇదిలో నాను బేగినె వాజిన. యా పుసత్కమ్ దు మనిన్,

దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్,వెంజి,లొఙిజి,నడిఃనికాన్ దేవుణుసీని
దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

8 యోహాను ఇని నాను, యా సఙతిఙ్ వెహ మనన్, సుడ్ఃత 
మనన్. నాను యాకెఙ్ వెంజి వెనుక, యాకెఙ్ నఙి తోరిసిని వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి అయ దూత పాదమ్ కాఙ్ పడఃగ్ జి అర.
9 గాని వాండు, “పోని, నీను యాలెకెండ్ కిమా. నాను, నీవెటని,
పవకరు ఆతి నీ తంబెరిఙవెటని, యా పుసత్కమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ 
లొఙిజి నడిఃనివరివెట కూడ్ఃజి పణికినికానె. దేవుణుదిఙె పొగిడిఃజి
మాడిఃస్ అ”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

10 మరి నావెట ఈహ వెహాన్ . “యా పుసత్కమ్ దు మనిన్
మాటెఙ్ దేవుణు వెహికెఙ్,అందెఙె దినిన్ఙ్ మూకిస్ సీలు కిదెఙ్ ఆఎద్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ యాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ కాలం డగు ఆత మనాద్.
11 తపుప్ పణిఙ్ కినికాన్ మరి ఒదె తపుప్ పణిఙ్ కిపిన్. ఎయెన్ బా
కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజి మనీన్. నీతి మనిన్కెఙ్ 
కినికాన్ మరి ఒదెద్ నీతిమనికెఙ్ కిపిన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్,
మరిఅయాలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.
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12 “ఇదిలో, నాను బేగినె వాజిన. నాను వానివలె ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్, వాండు కితి పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీదెఙ్ ఇనాయం తనా.
13 అలాప్ని ఒమెగ నానె. మొదొహి - కాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ నానె.
మొదొల్ ని ఆకార్ నానె.

14 పాణం సీని మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ మనిన్కారాజి
దారబందమ్ కాణిఙ్ అయ పటన్మ్ లొఇ సొండెఙ్ వరి సొకెక్ఙ్ 
నొర్ బానికార్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్.
15నుకుడిఃఙ్ నిమతిసినికార్, రంకు బూలానికార్,లోకురిఙ్ సపిన్కార్,
బొమెమ్ఙ మాడిఃసిన్కార్, అబదద్మ్ దిఙ్ పేమిసి అయాలెకెండ్ కిజి
మంజినికార్ విజేరె వెలిల్ మంజినార్.

16 దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిన్వరివందిఙ్, యా సఙతిఙ వందిఙ్ 
సాసయ్ం వెహెఙ్ యేసు ఇని నాను, నా దూతెఙ్ పోక మనన్. నాను
దావీదువెలెదాన్ సోతిత్ సిగుని వనిన్ తెగాదు పుటిత్కాన్. కోడిఃజామ్ దు
సోని గొపప్ జాయ్ మనిన్ సుక ఆతమనన్”.

17మరి దేవుణు ఆతమ్ని పెండిల్ దఙ్ డిః, “రఅ”, ఇజి వెహిస్నార్.
యాక వినికాన్ బా “రఅ’ ఇజి వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బా ఏహిక్ కటిత్ఙ
వాండు రపిన్. ఎయెన్ బావాండు కోరితిత్లెకెండ్,పాణం సీని ఏరు ఇని
ఇనాయం సెడిడ్ఃనె లొసిన్.

18యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహిమాటెఙ్ వెనివరిఙ్ 
విజేరిఙ్, వారు జాగర మండెఙ్ ఇజి నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
ఎయెన్ బా దినిన్వెట మరి ఇనికబా కూడుఃపిత్ఙ యా పుసత్కమ్ దు
రాసిత్మని జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్ ముసుక్ తపిసాన్న్.
19 ఎయెన్ బాయాపుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహి మాటెఙ,
ఇనికబాలాగితిఙ,వనిన్ఙ్ దేవుణుయాపుసత్కమ్ దు వెహిమనిపాణం
సీని మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్
పటన్మ్ దు వంతు మన్ ఇకాన్ లెకెండ్ కినాన్.
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20యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమె నాను బేగినె
వాజిన”, ఇజి వెహిస్నాన్. ఆమెన్ . పబు ఆతి యేసు రఅ. 21 పబు
ఆతియేసు దయాదరమ్ం దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్. ఆమెన్.
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