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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రోమపటన్మ్ దు
మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దివరిఙ్ రాసిత్ ఉతం.
నెలవ్ కిబిసిని
యా ఉతం రాసిత్కాన్ పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి

పవులు. రోమాదు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ యా ఉతం
రాసాత్ న్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యేసు యా లోకమ్ దు వాజి సిలువాదు
సాజి, మరిజ్ నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు సొహివెనుక 56 సమసం నడిఃమి
(ఏ.డి 55-56) రాసన్ మంజిన. యాఉతమ్ దు ముకెలమాతిక ఇనిక
ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిన్ సువార. సువార ఇహిఙ ఇనిక, సువార
నమిమ్తివరిఙ్ ఇనికెఙ్ జరిగ్నె, వినకవందిఙ్ రాసినాన్ . మరి, దేవుణు
లోకురిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఎలాగ ఇడిజ్నాన్ , పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగ విడుదల వానాద్ ననిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ 
రాసినాన్ .

1 కీసుత్ యేసుఙ్ పణి కినికానాతి పవులు ఇని నాను యా ఉతం
రాసిన. సువార వెహెఙ్ దేవుణు నఙి అపొసుత్ డుఙ వజ నిల్ పాత్ న్.
2 సేన కాలమ్ కు ముఙాలె, ఇహిఙ, యేసు పబు యా లోకమ్ దు
వానెండ మహివలెనె, దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్ మహి పవకరుబాన్ 
దేవుణు యా సువార వందిఙ్ వెహన్ ఇజి ఒపందం కితత్ మహాన్ .
3దేవుణుమరిసివందిఙెయాసువార. వీండులోకువజదావీదురాజు
తెగాదు పుటిత్కాన్. 4వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణుమరిసి ఇజి
గొపప్ సతుత్ దాన్ తోరె ఆతాన్. ఎలాగ ఇహిఙ,వాండు సాతి వరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙితాన్. వాండుమాపబు ఆతియేసు కీసుత్ నె.

5 కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ అపొసుత్ డు వజ దేవుణు నఙి కూకాన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజుజాతిదికార్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ , వనిన్ఙ్ 
మాడిఃసి, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ ఇజి. 6 రోమ పటన్మ్ దు యేసు
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కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తికార్ ఆతి మీరుబా దేవుణు కూకి వరి లొఇ మనిన్దెర్.
7దేవుణు పేమ కిజి, వనిన్ఙ్ కేట ఆతిమిఙి విజేరిఙ్ నానుయాఉతం
రాసిన. బుబాబ్తి మా దేవుణుబాణిఙ్ , పబు ఆతి యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ 
కనికారమ్ ని నిపాతిమిఙిమనీద్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.

రోమ పటన్మ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులు
కోరిజినాన్ 

8యాఉతమ్ దు తొలితనానుమీరు విజిదెరె వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్న. యేసు పబువలెహాన్ నమిమ్తిత్ దనిన్వందిఙ్ 
రోమ దేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని విజు బాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ 
వెహిస్నార్ . 9-10 నాను ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివెలె మీ వందిఙ్ 
వెహిస్ని సువార పూరి మనుస్దాన్ నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె
దినిన్ఙ్ సాసి. గానినాను ఎలాగ ఇహిఙ్ బాఏలువాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
దేవుణు సితత్ం ఆదెఙ్ ఇజిపారద్నం కిజిన.

11ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివాజి సుడ్ఃజి దేవుణు వందిఙ్ బతిక్ని
బతుక్దు మిఙి దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన. 12ఎలాగ దయ్ రం
కిబిసెత్ఙ్ ఇహిఙమాటు ఒరెన్ వనిన్ నమకమ్ దాన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
దయ్ రం వెహెఙ్ వెలె. 13 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, నాను నండొ సుటుక్
మిఙి సుడిః వాదెఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితత్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. గాని
అట్ ఎండ ఆత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అడుడ్ ఙ్ వాతె. మీ బాన్ 
వాజి మిఙి సుడ్ఃతిఙ మీ బాణిఙ్ మఙి గొపప్ లాబం వాని లెకెండె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీ ననిన్ నండొజాతిఙ నడిఃమినాను సొని లెకెండ్ 
మీనడిఃమిబానానువాజిసువారవెహెఙెఇజి. సువారవెంజినమిమ్జి
దేవుణు కొడొఃర్ ఆనార్.

14 యూదురు ఆఇ వరిఙ్ విజేరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నాను ఉండి
అపుప్ మనిన్కాన్. గీకు బాస నెసిత్ వరిఙ్ బా, నెస్ ఇ వరిఙ్ బా, పెరి
సదువుమనిన్ వరిఙ్ బా, సదువు సిలిల్ వరిఙ్ బావెహిస్ సీదెఙ్ ఇజి నఙి
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ఉండి అపుప్ మనాద్. 15 అందెఙె, రోమ పటన్మ్ దు మనిన్ మిఙిబా
యాసువార వెహెఙ్ ఇజినాను గొపప్ ఆస ఆతమన.

16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను సువార వెహెఙ్ సిగు ఆఏ. యేసుకీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజేరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ యా
సువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్ మనాద్. యాసువార తొలిత
యూదురిఙ్ వెనుక ఆఇ జాతిఙ సాటె ఆజినాద్ . 17యాసువారదు
దేవుణు ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇహిఙ, లోకు కితిత్ తపుప్ పణిఙ వందిఙ్ 
వారు సికస్ పొందిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజినె. వారుయేసుపబుముసుక్
నమకం ఇడిత్ వందిఙె సికస్దాన్ తపె ఆతార్. యాక ముందాల్ ఒరెన్ 
దేవుణు పవక రాసిత్ లెకెండ్ నె. “ఎయెర్ నీతినిజయికాన్ ఇజి నాను
ఇడత్ మనానొ, వాండు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్”.

దేవుణులోకుర్ ముసుక్ నండొకోపం ఆజినాన్ 
18 దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలిల్ లోకాఙ్ విజేరిఙ్ సెఇపణి కిని

విజేరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్ ఇజి పరలోకమ్ దాన్ తోరిసత్ మనాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిదాన్ దేవుణు వందిఙ్ నెసిత్మనిన్
నిజమాతికెఙ్ విజు వారు అడుడ్ కిజినార్ . 19 దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వారు అటాన్ర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
ఎలాగమరికాన్ ఇజి వాండు విజేరిఙ్ తోరిసత్ మనాన్ . 20 మాపు
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏప్ ఇజి ఎయెన్ బా వెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి మాటు సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్, గాని
వాండు లోకం తయార్ కితిత్బాణిఙ్ అసి లోకమ్ దు తయార్ కితిత్
వనకబాణిఙ్ వాండు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి ఎలాకాలం మనిన్ వనిన్
పెరిసతుత్ ఎలాగమరిక ఇజిమాటు సుడ్ఃజినాట్ . అందెఙె దేవుణుదిఙ్
నెస్ ఏన్ ఇజి ఎయెన్ బావెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ .

21 యూదురు ఆఇకార్, దేవుణు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బా
దేవుణు ఇజి మాడిఃస్ ఎర్, వాండు కితిత్ దనిన్వందిఙ్ వందనమ్ కు
వెహ్ఏర్. నసిత్వలె వారు దేవుణు వందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండ
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ఆతారె. వరి ఆలోసనమ్ కు సెఇకెఙ్ ఆతె. 22వారు బుదిద్ మనిన్కార్ 
ఇజి వెహె ఆజి బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 23 ఎలాకాలం మంజిని
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజినగవ్ రం సిఏండ బొమెమ్ఙ పొగ్ డిఃజి గవ్ రం
సితాత్ ర్ . సబిజ్సొని లోకులెకెండ్ , పొటిఙ్ లెకెండ్ , జమతుఙ్ లెకెండ్ ,
మరి బూమి ముసుక్ ఊజి బూలాని వనకాఙ్ లెకెండ్ తోరిన్ బొమెమ్ఙ
తయార్ కితాత్ రె వనకాఙ్ పొగ్ డిఃజి గవ్ రం సితాత్ ర్ .

24 అందెఙె వారు, కిదెఙ్ ఆఇ ఆసెఙ్ వరి మనుస్దు పుటిత్ లెకెండ్ 
కిదెఙ్ ,దేవుణువరిఙ్ సరిసితాత్ న్ . ఇనికఇహిఙవారువరిఙెసుగుఆతి
సెఇ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 25ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతి దేవుణు వందిఙ్,
నిజమ్ దిఙ్ డిఃసాత్ రె నిజంఆఇదనిన్ఙ్ ఇడాత్ ర్. విజుదనిన్ఙ్ పుటిసిత్కాన్ 
ఆతిఒరెండెదేవుణుదిఙ్,మాడిఃసివనిన్ఙ్ లొఙిఎండ,దేవుణుపుటిసిత్
వనకాఙ్ మాడిఃసాత్ ర్, వనకాఙ్ లొఙితాత్ ర్. గానిపుటిసిత్కెఙ్ విజు అయ
దేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

26 అందెఙె సిగు ఆతి ఒడొఃల్ ఆసెఙ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. అందెఙె వరిలొఇ అయ్ లికొడొఃక్ మాసిరిఙ్ సొన్ ఏండ
అయ్ లికొడొఃకాఙ్ దరోట్ ఒడొఃల్ ఆస ఆజి మహె. 27 అయావజనె
యూదురు ఆఇవరి లొఇ మొగకొడొఃర్ ఆలిస్కాఙ్ ఇడ్ ఏండ
మొగకొడొఃర్ దరోట్ ఏక ఉత్ పుత్ ఆజి మహార్ . వారు మొగకొడొఃర్ 
వెట సిగు ఆతి పణిఙ్ కితాత్ ర్. అయ ఒదెద్ తపుప్ ఆతి పణిఙ్ వరిఙ్ 
తగితి సకస్ ఆజి వరిముసుక్ వాతాద్ .

28 వారు దేవుణుదిఙ్ నెకపొకారె వనిన్ వందిఙ్ నెసిత్మనిన్
నిజమాతికెఙ్ విజు డిఃసత్సితార్ . నసిత్వలె వరి సెఇ బుదిద్దు నడిఃదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు వరిఙ్ డిఃసత్సితాత్ న్ . అందెఙె సరి ఆఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ 
వరి బుదిద్ మహద్. 29 విజు రకమ్ కాణి సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వారు ఏక
ఒడ్ఃబినార్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్ సెడడ్ కిదెఙ్, మహివరిఙ్ 
మనిన్కెఙ్ మఙి దొహ్ కెఙ్ ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ , ఎలాగబా మహివరిఙ్ 
సెఇక కిదెఙ్, మహివరి వెట గోస ఆదెఙ్, సపెత్ఙ్, గొడఃబ కిబిసెత్ఙ్,
మొసెం కిదెఙ్, మహివరివందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్, సొండి వెహెఙ్.
30 నండొ లోకుర్ మహివరివందిఙ్ తపుప్ఙ్ వెహిస్నార్. నండొండార్ 
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దేవుణుఎదువెతేకం కిజినార్,ఆఇవరిఙ్ సిగు కిబిసాన్ర్,గరఆజినార్,
పొఙిజినికార్ ఆజినార్,మరి రెకరకమ్ ది కొతత్ సెఇపణిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ 
ఇజి సుడ్ఃజినార్ , వరి కొడొఃర్ అయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ లొఙిఏర్ . 31వారు
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్ . ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిఏర్ . నండొండార్ వరి
సొంత ఇండొణివరిఙ్ నెగెండ తొఎర్ . నండొండార్ కనికారం సిలిల్కార్ 
ఆజినార్. 32 నినిన్ పణిఙ్ కనివరిఙ్ సపెత్ఙ్ వలె ఇజి దేవుణు వెహ
మనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బా వారు నినిన్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజి మంజినార్.
అకాక్దె ఆఏండ నినిన్ సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙ్ వారు డగు కిజినార్ .

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1 మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజి మీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్
తీరిసినిదెరా? ఆహె వెహిఙ మీరు మిఙినె తపుప్ కినికిదెర్ ఇజి
వెహిస్నిదెర్ . మాపు తపుప్ కిఇకాప్ , ఇజి వెహెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరుబా వరిలెకెండ్ తపుప్ కినికిదెరె. 2 తపుప్
కినియూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్వలె వరిఙ్ సరియాతి
తీరుప్ తీరిసాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . 3అందెఙె ఆఇ లోకుర్ పాపం
కినికార్ ఇజి వెహిస్ని మీరు అయ పాపమ్ కునె కిజి మహిఙ దేవుణు
తీరుప్దాన్ తపె ఆఇదెర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వెలె. 4దేవుణుమీవెట వనిన్ గొపప్
విలువాతి దయ,కనికారం తోరిసినాన్. అకక్ మీరు ఇజిరి కణకదాన్ 
సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణు మీవెట తోరిసిని కనికారం మీరు పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీని వందిఙ్ నె ఇజిమిరు నెస్ ఇదెరా?

5గానిమీరు మీమనుస్దు గొపప్ గర ఆజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసిఏండ మహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు మీ ముసుక్ సికస్
నండొ కుంబ కిజినిదెర్ . దేవుణు విజు లోకురిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
తీరుప్ కిని దినమ్ దు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్. 6 దేవుణు ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక మరిజ్ సినాన్ లె✡ 7 దేవుణుబాణిఙ్ 

✡ 2:6 2:6 కీరన 62:12;సామెత 24:12.
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జాయ్ ని గవ్ రం, సావు సిలిల్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి డిఃస్ ఎండ నెగిగ్
పణిఙ్ కిజి మహివరిఙ్ దేవుణు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీనాన్.
8 గాని నఙి నానె నెగెండ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిని వరిఙ్, దేవుణు
వెహిస్ని నిజమాతిమాటదిఙ్ డగు కిఏండ ఒదెద్ సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ ,
దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ కోపం వానాద్ . 9పాపం కిజినె మంజిని ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాదెఙ్ వానె. కసట్మ్ కు వానె. ననిన్ కసట్మ్ కు
యూదురుఙ్ మొదొలిస్నె. వెనుకయూదురు ఆఇ వరిఙ్ వానె. 10గాని
నెగిగ్ పణిఙె కినివరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ ని గవ్ రం, సాంతి
సీనాన్. ముందాలయూదురిఙ్ నివెనుకయూదురుఆఇవరిఙ్ సినాన్.
11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడ తొఏండ
తీరుప్ కినానెల్.

12 విజేరె లోకుర్ పాపం కితిత్ఙ్ విజేరిఙ్ సకస్ వానాద్ . దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ యూదురుఆఇకార్ నెస్ ఏతార్ . అందెఙె
“మీరు ఎందానిఙ్ రూలుఙ లొఙిఇతిదెర్ ?”, ఇజి వరివెట వెహ్ ఏన్ .
దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిత్ యూదురుఙ్ సికస్సీదెఙ్ దేవుణు
తీరుప్ కినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు రూలుఙ లొఙిఏతార్ .
13 నీతినిజయికాన్ * ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు రూలుఙ్ వెహికాన్ 
ఆఏన్ , అయ రూలుఙ్ లొఙితిత్కాండె. 14 దేవుణు యూదురిఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ . అహిఙ్ బా వారు అయ
రూలుఙ్ వజబతిక్తిత్ఙ్ ,అయరూలుఙ్ వారు నెసత్మనార్ ఇజిమాటు
నెసినాట్ . అయ రూలుఙ్ వరిఙ్ సిలుల్ గాని మనిన్లెకెండ్ వారు
నడిఃజినార్ . 15అయరూలుఙ్ వరిమనుస్దు ఇడెఆతెమనెన్ ఇజివరి
పణిఙాణ్ తోరిసినార్ . ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాసెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా
అకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొఇజివనిన్మనుస్దు నెసినాన్ . అహెదేవుణు
సితిత్ రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్. 16లోకుర్ వరిమనుస్దు ఎయెరిఙ్ 
నెస్ ఏండ ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వందిఙ్ బా, దేవుణు తీరుప్ కిని
రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ . యేసు కీసుత్ వెట యాకెఙ్ విజు జరిగ్జినె ఇజి

* 2:13 2:13 దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ పాపమ్ కు దేవుణుమాయిపిత్కాన్ .
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నాను వెహిస్ని సువారదుమనాద్.

దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్ని
యూదురువందిఙ్ 

17 ఏలు యూదురు ఆతి మిఙి ఉండి మాట నాను వెహన్. మాపు
యూదుర్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
వజ నడిఃనికాప్, అందెఙె దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఆనాప్,
ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. దేవుణు కొడొర్ ఇజి పొగ్ డెః ఆజినిదెర్.
18 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఇనిక ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. దేవుణు
రూలుఙ వందిఙ్ నెగెండ నెసిత్ఙ్, డగు కిదెఙ్ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్
విలువాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 19 గుడిడ్వరిఙ్ సరి తోరిసి
నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్, యూదురు ఆఇవరిఙ్ సరియాతి సరి వెహిస్
నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. సీకటిదు నడిఃసిని వరిఙ్ 
జాయ్ తోరిసిని వరిలెకెండ్ మీ మాటెఙాణిఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
దేవుణు సరి తోరిసినిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 20 బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్,
యూదురు ఆఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్.
కొడొఃర్ లెకెండ్ మనిన్వరిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
నెస్ ఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్కాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, రాసిత్మనిన్ దేవుణు మాటదు మనిన్ విజు వనకాఙ్ ఇంక
ఒదెద్ విలువాతి గెణం మరి నిజుమాతి మాట మీబాన్ మనాద్ గదె.
21 మహివరిఙ్ నెసిప్సిని మీరు, మిఙి మీరె నేరెప్ ఆఇదెరా? డొఙ
కిమాట్ ఇజి గటిఙ వెహిస్ని మీరు డొఙ పణి కిజినిదెరా? 22 రంకు
బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహిస్ని మీరు రంకు బూలాజినిదెరా?
దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్ మీరు దెయమ్ క గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా?
23దేవుణు రూలుఙ్ మాబాన్ మనెన్ ఇజి వెహిస్మీరు అయారూలుఙ
లొఙిఏండ దేవుణుదిఙ్ సిగు తపిసినిదెర్. 24 “మీరు ఈహ కితిత్ఙ్ 
దేవుణు పేరు యూదురు ఆఇకార్ దూసిసినార్ ✡”, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మనిన్క,మీవందిఙ్ బారాసిత్ లెకెండ్ నె.
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25 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ మీరు నడిఃజినిదెర్ ఇహిఙ
మీరు సునతి ఆతి వందిఙ్ మిఙి లాబం మనాద్. గాని దేవుణు సితిత్
రూలుఙమీరులోఙిఇతిఙమీరు దేవుణులోకుర్ ఇజితొరిసెత్ఙ్ సునతి
కిబె ఆఇ యూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ మీరు. 26 అయావజనె, సునతి
కిబెఆఇతిఙబాదేవుణుసితిత్ రూలుఙవజనడిఃనియూదురు ఆఇకార్ 
వనిన్సొంతలోకుర్ లెకెండ్ వాండుఇడాన్న్ గదె. 27సునతికిబెఆఇకార్ 
గానిదేవుణు రూలుఙలొఙినిమిఙితీరుప్ కినార్. ఎలాగఇహిఙ,మిఙి
రూలుఙ విజురాసిత్ మహిఙ్ బా, సునతి కిబె ఆతిఙ్ బాఅయారూలుఙ
లొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ మిఙితీరుప్ కినార్ .

28 దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ 
కినికాన్, నిజమాతి యూద వాండు ఆఏన్. దేవుణు లోకుర్ ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొ కితిత్ఙ దేవుణు ఒపుకొణాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబిమాట్. 29 గాని, నిజమాతి యూద వాండు ఎయెన్ ఇహిఙ,
మనుస్ మారిసిత్కాండె నిజమాతి యూద వాండు. దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
మనుస్మారిసిత్కారె దేవుణు లోకుర్. దేవుణు లోకుర్ ఆదెఙ్ ఇజిమరి
ఇనికబా కిదెఙ్ ఆఏద్. ననిన్ వరిఙ్ లోకుర్ పొగ్ డిఃఇతిఙ్ గాని దేవుణు
వరిఙ్ పొగ్ డిఃనాన్.

3
దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

1 అహిఙ, యూద వాండు ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ? సునతి కిబె
ఆతికాన్ ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ సు? 2 దనిన్ఙ్ 
నాను వెహిస్ని విజు సఙతిఙలొఇబా గొపప్ లాబమ్ నె! ఎలాగ ఇహిఙ,
దేవుణువాండు కితిత్మనిన్ ఒపందమ్ కుమనిన్ వనిన్మాటెఙ్,ముఙాల
మాఅనిగొగొరుఙ్ నె సితాత్ న్.

3అహిఙ, యూదురు నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ 
ఆఏతార్ . వారు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఇతిఙ్ , దేవుణు వాండు
వెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజి వెహిస్నిదెరా? 4నాను వెహన్, ఆహె ఇండెఙ్ 
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ఆఏద్. దేవుణు వెహిలెకెండ్ వాండు కినాన్. లోకుర్ దేవుణు వెట
వెహిలెకెండ్ కిఎండ అబదద్ం వెహికార్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు నిజమ్ నె
వెహన్న్. దావీదు రాజు దనిన్వందిఙ్ కీరన పుసత్కమ్ దు ఈహ రాసత్
మనాన్. దేవుణు ఈహ వెహాన్ , “నీను వరిగ్నివలె నీ మాటెఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ ఇజి లోకుర్ వెహాన్ర్ . లోకు నీ ముసుక్ నేరం మొపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినివలెవారు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండానారేల్✡.

5మాటు తపుప్ కినివలె దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసి వాండు
నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి ఒదెద్ తోరిసినాన్ . అందెఙెమాటు తపుప్ఙ్ 
కితిత్వందిఙ్ , మఙి సికస్ సితిత్ఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇజి
వెహిన్కార్ మనార్ . 6ఆహె ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ, విజేరె లోకాఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మనిన్
అతికారం ఎలాగమంజినాద్ . 7ఎయెన్ బా, “నాను తపుప్ వెహ”, ఇజి
వెహాన్నుస్. గానినానుతపుప్వెహఇహిఙదేవుణునిజమ్ నెవెహిస్నాన్ 
ఇజి తోర్ జినాద్ . అందెఙె లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙ
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డు వానివలె నాను తపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ దేవుణు నఙి
తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ సు. 8అయాలెకెండ్ 
వెహిన్క నిజం ఇహిఙ, దేవుణు పొగ్ డెః ఆపిన్ ఇజి మాటు పాపం
కిజి మండెఙ్ నా? నానుబా ఈహ వెహిస్న ఇజి సెగొండార్ తపుప్
మొపిస్నార్. ఈహ వెహిన్వరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసి తగితి సికస్
సీనాన్.
దేవుణు ఎదు నిజమాతికాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్.

9 అహిఙ ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు యూదురు, యూదురు
ఆఇవరిఙ్ ఇంక పెరికాటా? ఆఎట్. యూదురిఙ్ ని యూదురు
ఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ కినాన్ ఇజి నాను వెహగదె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం విజేరిఙ్ అడిగి ఇడిజ్నాద్ . 10 దేవుణు
మాటదుబా దినిన్ వందిఙ్ రాసత్మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “ఎయెన్ బా
నీతిమనిన్కాన్ ఆఏన్, నీతిమనిన్కాన్ ఒరెన్ బాసిలెల్న్”. 11సరియాతి
ఇనిక ఇజి అరద్ం కినికాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్ . దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి
✡ 3:4 3:4 కీరన 51:4.
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రెబానికాన్ బాసిలెల్న్ . 12విజేరెఉండెలెకెండ్ సెఇపణిఙ్ కినికార్ ఆతారె
దేవుణుబాణిఙ్ మహ సొహార్ . సరియాతి పణి కినికార్ ఎయెర్ బా
సిలెల్ర్ . ఒరెన్ బా సిలెల్న్ ✡”, 13 “లోకుర్ మాటెఙ్ ఎలాగ మనెన్ ఇహిఙ,
పీనుగుదిఙ్ మూసిత్ వెనుక మరిజ్ లాగితిఙ ఎలాగ కంపు డెఃయ్ నాదొ,
అయాలెకెండ్ నె. మాటెఙాణిఙె మొసం కిజినార్✡. సరాసి విసం
లోకాఙ్ ఎలాగపాడ్ః కినాదొఅయాలెకెండ్ నెవారుమాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః
కినార్”✡. 14 “వారు ఆఇవరిఙ్ సయిప్ కిజినె మంజినార్. ఆఇవరిఙ్ 
దూసిసినార్.”✡ 15లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె వానాద్ . 16వారు
సొనిబాన్ విజు నాసనం కిజినార్, లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కు తపిసినార్.
17 ఆఇవరి వెట సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏర్.”✡
18వరిమనుస్దు దేవుణు ఇహిఙ ఇని తియెల్ సిలిల్కార్.

19 దేవుణు మాటాదు రాసిత్మనిన్కెఙ్ విజు దేవుణు ఎయెరిఙ్ వనిన్
రూలుఙ్ సితాత్ ండొ వరివందిఙె ఇజి మాటు నెసినాట్ . అందెఙె
యూదురు గాని యూదురు ఆఇకార్ గాని మా పాపమ్ క వందిఙ్ 
దేవుణు ఎదు ఇనికబా వెహ్ ఏండ మంజినాట్ . విజెరె తపుప్కితిత్కార్ 
ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్ .

20 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ కితిత్దనిన్వందిఙ్ దేవుణు
ఎయెరిఙ్ బా నీతినిజయికాన్ ఇజి వెహ్ ఎన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణురూలుఙ్ నెసిత్మహిఙ్ బామాటుఎసొస్నొతపుప్ఙ్ కితిత్కాట్ ఇజి
నెసత్ మనాట్ .

కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.
21 గాని లోకుర్ దేవుణు ఎదు ఎలాగ నీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ 

అటాన్ర్ ఇజి దేవుణు ఏలుమరిఉండి సుటు తోరిసత్ మనాన్. మోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్వలెహాన్ ఆఏద్ . గాని దినిన్వందిఙ్ మోసెఙ్ సితిత్
రూలుదు మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ లొఇబా తోరిసత్
మహాద్ . 22 యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరి పాపమ్ కు విజు
దేవుణు మాయిపాత్ న్. దేవుణు సుడ్ఃతిఙ యూదురుని యూదురు
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ఆఇకార్ ఇజి తెడః ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు
వరి పాపమ్ కు విజు మాయపాత్ న్. వారు నీతి నిజాయి మనిన్కారె.
23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజేరెపాపం కితాత్ రె దేవుణు తయార్ కితిమనిన్
గొపప్ జాయ్ పొందిదెఙ్ అట్ ఏండాతార్. 24 గాని కీసుత్ యేసు మా
వందిఙ్ సాతిఙ్,అయసావుదాన్ మాటు కితిత్ పాపమ్ కు వందిఙ్ వాని
సికస్దాన్ దేవుణు మఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, తపుప్ కితిత్కార్ 
ఇహిఙ్ బా, అయతపుప్ఙ్ నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి దయాదరమ్మ్ దాన్ 
ఉండి ఇనాయం లెకెండ్ సెడినె సీజినాన్ .

25లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ వాని సికస్ వనిన్ ముసుక్ తపిసి, వనిన్
సావుదాన్ లోకురి పాపమ్ కు వరి నమకమ్ దాన్ దేవుణు సెమిసిని
వందిఙె యేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్ . ఎందానిఙ్ ఈహ కితాత్ న్ ఇహిఙ,
దేవుణు నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
యేసు వాని ముందాల లోకుర్ పాపం కితిత్మహివలె దేవుణు అకెక్ఙ్ 
ఓరిసి మహాన్ . పాపం కితిత్వలె సికస్ సిఏతాన్ . 26 గాని దేవుణు
అయపాపమ్ కుపోస్ ఏన్ .యేసుఅకెక్ఙ్ విజువనిన్ముసుక్ ఒతాత్ ండె
వరివందిఙ్ సాతాన్ . దేవుణు నీతిమనిన్కాన్ ఇజి ఈహ తోరిసాత్ న్ .
యేసుముసుక్ నమకం ఇడిన్కార్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాత్ ర్ .

27 అందెఙె ఏలు, మోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్ఙ్ నీతిమనిన్కాట్ 
ఆతాట్ ఇజి పొగిడిఃదెఙ్ అట్ ఏట్, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానెమాటు
కితిత్ పాపమ్ కు విజు దేవుణు మాయిపాత్ న్ ఇజి దేవుణు వహాన్న్.
అయావజనె మాటు నీతి మనిన్కాట్ ఆనాట్. 28 రూలుఙ లొఙితిత్ఙ
ఆఏద్, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె పాపమ్ కు విజు మాయిపె ఆజి
నీతి మనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి దేవుణు వెహాన్న్. యాక మాటు
నెసినాట్. 29దేవుణు, వహియూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె, మహి
జాతిది వరిఙ్ బా దేవుణుగదె. ఒఒ మహిజాతిదివరిఙ్ బా దేవుణునె.
30ఒరెండె దేవుణునె మనాన్. వాండుయూదురిఙ్ నియూదురు ఆఇ
వరిఙ్ ని  విజేరిఙ్ వరి నమకం వందిఙ్ పాపమ్ కు విజుమాయిపిస్, నీతి
మనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి వెహాన్న్. 31 అహిఙ కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ఙ్ దేవుణు ఎదు నీతి మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిఙ, రూలుఙ
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విలువ సిలెల్ద్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, రూలుఙ్ విలువ సిలిల్కెఙ్ 
ఆఉ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మహిఙ్ అయ రూలుఙ్ మరి
మరిలొఙిదెఙె.

4
నమకమ్ దాన్ అబహాంనీతినిజాయిమనిన్కాన్ ఆతాన్ 

1 అహిఙ గొపప్ పేరు మనిన్ మా అనిగొగొ ఆతి అబాహము
నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహి వందిఙ్ ఇనిక వెహెఙ్ ? 2 వాండు
కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతి నిజయికాన్ ఇజి ఇడిత్ఙ
దనిన్వందిఙ్ లోకురు వెట పొగిడిఃదెఙ్ అటాన్న్ గాని దేవుణుబాన్ 
పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ . 3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటాదు
ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు అబాహాము వెట కితిత్ ఒపందం
వాండు నమిమ్తాన్. అందెఙె వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు
ఒపుప్కొటాన్”✡.

4 ఒరెన్ పణి కితిత్దనిన్ఙ్ కూలి దొహ్ కిఙ అయాక ఇనాయం ఆఏద్ 
గదె. అకక్ వనిన్ కూలినె. నీతినిజయికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙబా
అయాలెకెండెన్. 5గాని, తపుప్ కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణు మాయిపిస్
నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని వనిన్ నమకమ్ దాన్ ,
వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్ పణిఙాణిఙ్ 
నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ . 6 దినిన్వందిఙ్ దావీదురాజుబా కీరన
పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. ఇనిక ఇహిఙ, నమకం ఇడిత్వందిఙ్ 
నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్కార్ గొపప్ సరద్ ఆతికార్ . వరి
పణివందిఙ్ ఆఏద్ , నమకం వందిఙె. 7 పాపం కితిత్దనిన్ఙ్ దొహ్ కి
సెమ వందిఙ్ వారు సరద్ ఆనికార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి తపుఙ్ 
మరి ఎతుత్ కిఎ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం కితాత్ న్. 8ఎయెర్ ది పాపమ్ కాఙ్ 
దేవుణు లెకక్ తొఏండొవాండు సరద్ ఆతికాన్.✡ 9పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు
సెమిసిత్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్ సరద్ సునతి ఆతి యూదురిఙ్ నె ఆఏద్.

✡ 4:3 4:3ఆది 15:6. ✡ 4:8 4:8 కీరన 32:1,2.
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సునతి కిబెఆఇయూదురు ఆఇ వరిఙ్ బామనాద్. అబహాం దేవుణు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్ . అందెఙె వాండు నీతినిజయి మనిన్కాన్ 
ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్ ఇజి మాటు నెసినాట్ గదె. 10 ఎసిత్వలె
దేవుణు అబహాం వందిఙ్ యాలెకెండ్ వెహాన్ ? సునతి కిబె ఆఏండ
ముఙాల్ నా? సునతి కిబె ఆతి వెనుకానా? అబహాం నీతిమనిన్కాన్ 
ఇజి ఎసిత్వలె దేవుణు వెహాన్  ఇహిఙ, సునతి కిబె ఆని ముందాల్ నె
అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహాన్ . 11 వెనుక అబహాం
సునతి కిబె ఆతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ వందిఙ్ వాండు నీతి మనిన్కాన్ ఆతాన్ ఇజి గురు వందిఙె.
సునతి కిబెఆఏండమహివలెదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిపాపందేవుణు
మాయిపాత్ న్. ననిన్వరిఙ్ బుబబ్లెకెండ్ దేవుణు అబాహముఙ్ ఇడాత్ న్.
12 అయావజనె నమకం ఇడిత్ సునతి కిబె ఆతివరిఙ్ బా అబహాం
బుబబ్ లెకెండ్ నె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె నమకం ఇడిత్
బుబాబ్తి అబహాం లెకెండ్ వారు. వారుబా అయా నమకమ్ నె
ఇడాత్ ర్ . 13 దేవుణు అబహాం వెట ఉండి ఒటుట్ కితాత్ న్. ఇనిక
ఇహిఙ, అబహామ్ ఙ్ ని వనిన్ కొడొః కొకారిఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ సీన ఇజి.
యాఒటుట్ అబాహముఙ్ ఎలాగ దొహ్ కాద్ ఇహిఙ దేవుణు సితిత్ విజు
రూలుఙ్ వాండు లొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇటిత్వెలె నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాక యా ఒటుట్ దేవుణు బాణిఙ్ 
దొహ్ కాద్. 14 రూలుఙ లొఙితిత్ వరిఙె, దేవుణు సితిత్ ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ముసుక్ ఇడిన్ నమకమ్ దిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ .
ఆహె ఆతిఙ దేవుణు సితిత్ అయ ఒటుట్ బా విలువ సిలెల్ండ మనాద్ .
15 రూలుఙ్ మనెన్ ఇహిఙ లోకు వనకాఙ్ లొఙిఏండ సికస్ తపిసినార్ .
ఎంబె రూలుఙ్ మహిఙ్ బాలోకుర్ వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .

16 నమకం ఇడిజ్ రూలుఙ లొఙితిత్ యూదురునె ఆఏద్ 
అబహాంలెకెండ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ విజేరిఙ్ యా
ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ . దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ అబహాం ఒరెన్ 
బుబబ్వజనె. 17 “నాను నిఙి నండొ జతిఙ బుబబ్ లెకెండ్ ఏరాప్టు కితత్
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మనన్”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట కితిత్ ఒటుట్ దేవుణుమాటాదు రాసత్
మనాద్ . సాతివరిఙ్ బతుక్ సీజినాన్ . వనిన్ మాటదాన్ సిలిల్వనకాఙ్ 
మనిన్లెకెండ్ కూకిస్నాన్ ,యాదేవుణు. వనిన్ఙె అబహాం నమిమ్తాత్ న్ .
దేవుణుఎదు,యాఒటుట్ వలెహాన్ మఙివిజేరిఙ్ అబహాంబుబబ్లెకెండ్ 
ఆతాన్ .

18దేవుణు అబాహముఙ్ వెహిమాటెఙ్ జరిగ్దెఙ్ కసట్మాతికెఙ్ గాని
అకెక్ఙ్ జరిగ్నె ఇజినె నమిమ్జి ఎదుసుడ్ఃజి మహాన్ . అందెఙె నండొ
జాతిఙ బుబబ్వజ ఆని ఇజి దేవుణు వెహి మాటెఙ్ లెకెండె వాండు
ఆతాన్ . నీ కొడొఃర్ ఆగసమ్ దు మనిన్ లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ నసొస్
సుకెక్ఙ్ లెకెండ్ నండొండార్ ఆనార్ లె ఇజి దేవుణు వెహిమాటలెకెండ్ 
జరిగ్తాద్ . 19 అబాహముఙ్ డగు డగు వంద పంటెఙ్ ఆత మహాద్ .
“నానునిసొస్డొకఆత. నాఆలిస్సారాయిబాకొడొఃర్ ఇడెద్ఙ్ అట్ ఏద్ ”,
ఇజి ఒడ్ఃబీజి మహాన్ . అహిఙ్ బా దేవుణు వెహి మాటెఙ్ అబహాం
ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్తాత్ న్ . 20 వనిన్ నమకం డిఃస్ ఏతాన్ .
దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ అనుమానం ఆఏతాన్ . దేవుణు
వెహిలెకెండ్ జరిగ్నాద్ లె ఇజి నమిమ్తాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃతాన్ .
21దేవుణు ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిదెఙ్ అటాన్న్ ఇజిపూరి నమిమ్తాత్ న్.
22 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “అబహాం దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తాత్ న్ . అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి
ఇడాత్ న్ ”, ఇజి 23 నీతినిజయికాన్ ఇజి ఇడె ఆతాన్ ”, ఇజి దేవుణు
మాటాదు రాసిత్ మనిన్క అబహాం ఒరెన్ వందిఙె ఆఏద్ . 24 మా
వందిఙ్ బానీతినిజయిమనన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడత్ మనాన్ ఇజి రాసత్
మనాద్ . సాతివరిబాణిఙ్ యేసుకీసుత్ ఙ్ నికి దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ మా వందిఙ్ బా నీతినిజయికార్ ఇజి రాసె ఆతమనాద్ . 25మా
సెఇ పణిఙ వందిఙె యేసు కీసుత్ ఙ్ సపాత్ ర్. సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ నికిఙ్ , మా పాపమ్ కు విజు సెమిసాత్ ండె మఙి దేవుణు వెట
కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .
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5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1మాపబు ఆతి కీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిమాటు నమిమ్తిత్ఙ్ ,
మాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాట్ . అందెఙె దేవుణు వెట
సాంతి సమదనం వాత మనాద్ . 2యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ 
ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ంమాటు నెసత్ మనాట్ . దేవుణు
ఎసొస్నొ గొపప్వాండు ఇజి నెసాత్ టె వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మాటుబా
మంజినాటెల్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిలొఇ సరద్ ఆజినాట్ . 3అకాక్దె
ఆఏండ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వానికసట్మ్ కలొఇసరద్దాన్ 
మంజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అయకసట్మ్ కు వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ
బరిసిత్ఙ్ ఇజి మాటు నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ . 4 కసట్మ్ కు వానివలె అకెక్ఙ్ 
బరిసిత్ఙ మాటు నెగిగ్ గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు మా వందిఙ్ 
ఒపు కొడ్ఃజినాన్. నెగిగ్ గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙమాటు
ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినాట్. 5 దినిన్ వందిఙ్ మాటు ఎదు
సుడ్ఃజిమనిన్ఙ్ అకక్నిజమ్ నెజరిగ్నాద్ ఇజిసుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసినాన్ ఇజిమామనుస్దు మాటు నెగెండ్ 
నెసాత్ ట్. మఙి సితిత్ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్దానె దేవుణు మా ముసుక్
మనిన్ పేమ వందిఙ్ నెసినాట్.

6 ఎలాగ ఇహిఙ, మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండ మహివలె
దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ కాలమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ వరివందిఙ్ 
కీసుత్ సాతాన్. 7నీతినిజయిమనిన్ వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ ఇహిఙ
కసట్ం. నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సానాన్ సు. 8 గాని దేవుణు
మఙిఎసొనొపేమిసినాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగఇహిఙమాటుదేవుణు
వేట వెతేకమ్ దాన్ ఆఇసరి నడిఃసి మహివలెనె కీసుత్ మా వందిఙ్ 
సాతాన్.

9 అందెఙె, కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ మాటు నీతిమనిన్కాట్ 
ఇజి దేవుణు ఇడిత్మనిన్క నిజమె. అహిఙ, ఎలాకాలం మంజిని
సికస్దాన్ మాటు కీసుత్ వెట తపె ఆనాట్ ఇజి మనిన్క ఒదెద్ నిజమాతిక.
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10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు దేవుణు వెట పగ అసిత్ మహివలె
దేవుణుమరిసిమావందిఙ్ సాతాండెమఙిదేవుణు వెట కూడుఃపాత్ న్ .
అహిఙ ఏలు దేవుణు వెట మాటు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ, మరి నండొ
మఙి గెలిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ అటాన్న్ ఇజి మాటు నెసినాట్ . వాండు మర్ జి
నిఙితిత్ఙ్ నె యా గెలుపు మఙి వాతాద్ . 11 అకాక్దె ఆఏద్, మా
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతి వందిఙ్ ని మా వందిఙ్ కితిత్
పణి వందిఙ్ సరద్ ఆజినాట్. యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ మాటు దేవుణువెలె
సమదనంమనిన్కాట్ ఆతాట్.

ఆదాముని కీసుత్
12 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాం పాపం

కితిత్ఙ్ పాపంయాలోకమ్ దు డూగితాద్. పాపం కితిత్ఙ్ ఆదాంసాతాన్.
అందెఙెయా లోకమ్ దు విజేరె సాజినార్. విజేరె పాపం కితిత్ఙ్ విజేరె
సాజినార్. 13 దేవుణు మోసెవెట రూలుఙ్ సిఏండ మహివలె లోకుర్ 
పాపం కిజి మహార్ . గాని వారు కితిత్ తపుప్ఙ లెకక్ సుడ్ఃఏతాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ రూలుఙ్ సిలెల్ండ మహాద్ కాక రూలుఙ్ తపాత్ ర్ ఇజి
ఇన్ ఏన్. 14గానిఆదాం బతిక్తిమహికాలమ్ దాన్ మోసెకాలమ్ దాక
బతిక్జి మహికార్ సాతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పాపం
లెకెండ్ వారు కిఏతార్ గాని వారుబా పాపం కితాత్ ర్ . ఆదామ్ ని వెనుక
వాతి కీసుత్ ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పణిని కీసుత్ కితిత్
పణి విజేరిఙ్ కూడిఃతవాతాద్ .

15 గాని రిఎర్ బా ఉండె లెకెండ్ ఆఏర్. దేవుణు సెడినె సితిత్
ఇనాయం తతాన్. మరి ఒరెన్ విజేరిఙ్ సావు తతాత్ న్ . గాని యేసు
కీసుత్ వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ తతిత్ ఇనాయం ఒదెద్ పెరికాదె. దేవుణు
విజేరిఙ్ సెడినె సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ నె అయ ఇనాయం. 16ఆదాం
కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్ సెడినె సితిత్ ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇ
మరి ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ఆదాం ఉండి పాపం
కితిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్ తతాత్ న్. గాని కీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ 
తతిత్ ఇనాయం అయాలెకెండ్ ఆఏద్. సెడినె దొహ్ కి అయ
ఇనాయం ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి
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ఇడిన్కదె.నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు లోకురిఙ్ ఇడిజ్ని అయ
ఇనాయంవాతిఙ్ ,లోకుర్ కితిత్ విజుపాపమ్ క వందిఙ్ “మీపాపమ్ కు
విజునానుమాయిపన్”, ఇజి దేవుణు వెహాండె వరిఙ్ నీతినిజయికార్ 
ఇజి ఇడాన్న్ . 17 ఒరెన్ లోకు తపుప్ కితిత్ఙ్ లోకుర్ విజేరె సాజినారె,
సావు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . గాని మరి ఉండి ఒదెద్ నిజమె,
ఇనిక ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ ఇని మరి ఒరెన్ కితిత్ పణిదాన్ , దేవుణు
బాణిఙ్ గొపప్ దయాదరమ్మ్ ని సెడినె దొహ్ కిన్ నీతినిజయి ఇనికెఙ్ 
వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ మాబతుక్దు ఏలుబడిః కిజినె.

18 ఆహె ఒరెన్ వనిన్ తపుదాన్ దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ వాతి
లెకెండ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ నీతి పణిదాన్ విజేరె తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ 
అటాన్ర్. యా నీతి పణి, వరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తతాద్.
19ఎలాగఇహిఙఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండమహివలెఎలాగ
లోకుర్ విజేరె తపు కితిత్కార్ ఆతారొ,అయాలెకెండ్ నెమరి ఒరెన్ లోకు
దేవుణుదిఙ్ లొఙితిఙ్ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి
ఇడాత్ న్ .

20 దేవుణు రూలుఙ్ లోకురిఙ్ వాతివెలె తపుఙ్ నండొ కిజినాప్ 
ఇజి లోకర్ నెసాత్ ర్. గాని తపుఙ్ నండొ ఆతివెలె దేవుణుది గొపప్
దయాదరమ్మ్ బాదనిన్ఙ్ ఇంక నండొ పిరిజివాతాద్.

21పాపం నండొ ఆజి వాతివలె లోకుర్ సావుదిఙ్ తగిజి వాతార్ .
గాని ఏలు దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడిత్ఙ్ గొపప్
దయాదరమ్ం లోకుర్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ కితిత్ పణిదాన్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
వాదెఙ్ ఇజి.

6
పాపం వందిఙ్ సాతికాట్ గాని కిసత్వెట బతిక్నికాట్.

1 అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు పాపం కితిత్వెలె దేవుణు
గొపప్ దయాదరమ్ం తోరిసాత్ న్ ఇహిఙ ఏలు మరి నండొ దయాదరమ్ం
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి మరి నండొ పాపమ్ కు కిజినె మండెఙ్ నా? 2 ఆఏద్,
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మాటు పాపం కిజినె మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం
కిదెఙ్ ఆస మాటు డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం కిజినె
మండెఙ్ అట్ ఏటెల్ . 3 యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి బాపిత్సం
పొందినివలె మాటుబా వనిన్వెట సాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్.
ఇకక్మీరు నెసెత్ఙ్ వలె. 4అందెఙె కీసుత్ సాతి వెనుక బూమిలొఇ వనిన్
పీనుగు ఎలాగమూసె ఆతాదొ, అయాలెకెండ్ నెబాపిత్సం పొందితివెలె
మాటుబావనిన్వెటమూసెఆతిలెకెండ్ ఆతాట్. ఎలాగఇహిఙ,పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసవందిఙ్ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ ఆజినాట్. బుబాబ్తి
దేవుణుది గొపప్జాయ్ మనిన్ సతుత్ దాన్ యేసుపబు ఎలాగసావుదాన్ 
మరిజ్ నీఙితాండొ అయాలెకెండ్ మాటుబా ఉండి కొతత్ బతుక్దు
మండెఙ్ అటాన్ట్. 5మాటుమాపడాఃయ్ బతుక్ డిఃసిసీజియేసుకీసుత్
వెట వనిన్ సావుదు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ యేసుకీసుత్ సావుదాన్ మరిజ్
నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబా తప్ ఏండ ఉండి కొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట
కూడ్ఃజి మంజినాట్. 6 ఒరెన్ ఎజమాని అడిగి పణికినికాన్ లొఙిజి
మంజినిలెకెండ్, మాటు పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ 
అఏద్. అందెఙె యేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివెలె పాపం కిదెఙ్ మనిన్
మా ఆసెఙబా అయ సిలువాదు సపిత్ లెకెండ్ నె. యాకమాటు గురు
కినాట్. 7 సాతిసొహికాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ డిఃబె
ఆతికాన్ గదె.అయాలెకెండ్ మాటుబా డిఃబె ఆతాట్ . 8అహిఙ,మాటు
కీసుత్ వెట సాతి లెకెండ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట బతిక్తిత్ లెకెండ్ మాటుబా
వనిన్వెట బతిక్నాట్ ఇజి నమిమ్జినాట్ . 9 కీసుత్ సాతిఙ్ దేవుణు కీసుత్ ఙ్ 
సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నికాన్. వాండు మరి సాఏన్. అందెఙె సావు
వనిన్ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ అట్ ఏద్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . 10 కీసుత్
సాతివెలెలోకురిపాపమ్ క వందిఙ్ ఉండె సుటునెసాతాన్. గానిమరిజ్
బతిక్తిత్వెలె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్జినాన్. 11అయాలెకెండ్ మీరుబా
పాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసదిఙ్ సాతికార్ ఇజిమిఙిఇడుడ్ . మరియేసుకీసుత్
వెట కూడిఃతి మహిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి బతుక్ బతిక్జినిదెర్ 
ఇజి ఇడుడ్ . 12 అందెఙె, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ , సాజి సొని మీ
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ఒడొఃల్ దు ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసెఙ్ వజ కిబిసెత్ఙె అకక్ సుడ్ఃజినాద్ . 13పాపం మీముసుక్
ఏలుబడిః కిజి సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుఃకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ మీ
ఒడొఃల్ ది బాగమ్ కాఙ్ వాడుఃకొడ్ఃమాట్ . గాని సావుదాన్ బతుక్దు
వాతివరిలెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపప్జెపెత్ఙ్ . నసిత్వలె
మీ ఒడొఃలిద్ బాగమ్ కు నీతినిజయి మనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుకొని
ఆయుదమ్ కులెకెండ్ ఆనె. 14పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస మీ ముసుక్
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె
ఆదెఙ్ ఏలుమోసెసితిత్ రూలుఙలొఙిదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . గానిపాపం
కిఏండ మండెఙ్ ఏలు దేవుణు దయాదరమ్ం మీ ముసుక్ ఏలుబడిః
కిజినాద్.

నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు
వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమంజినిదెర్ 

15 ఏలు మాటు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ అడిగి మంజినిఙ్ ,
పాపం కిజి మండెఙా? ఆఏద్ , ఎసెఙ్ బా ఆఏద్ . 16 ఇనిక
ఇహిఙ యాక నిజం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . ఎయెన్ బా వెటిపణి
కినివనిన్ లెకెండ్ ఒరెన్ ఎజుమానిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ సూణివలె,అయ
ఎజుమానిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ ఆజినాన్ గదె. పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙ
సావు తపిసినిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణు మిఙి
నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17ముందాల్ మీరు ఇసట్ం ఆతి వజ
పాపం కిజి, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఇని ఎజమానిఙ్ వెటిపణి
కినికార్ లెకెండ్ మహిదెర్. గాని వెనుక మిఙి దేవుణు వందిఙ్ నెసిప్సిత్
దనిన్వందిఙ్ మీరు పూరి మనుస్దాన్ నెసిత్దనిన్ఙ్ లొఙితిత్ మనిన్దెర్.
దినిన్వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 18పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ దేవుణు మిఙి డిఃబిసిత్ దనిన్ఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతినిజయి మనిన్ బతుక్
బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజి
మనిన్ దనిన్ఙ్ బానాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
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19 దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం
కిబిసిని మాటెఙ్ వెహిస్న. ఏలుదాక మీరు వెటిపణి కినివరి లెకెండ్ 
మీ ఒడొఃల్ ది బాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ మరి ఒదెద్ సెఇకెఙ్ కిజి,
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్. ఏలు దేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయి పణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ 
లెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ నడిఃపిసుత్ . 20మిఙి ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ లొఙిజి మహివలె మీరు నీతినిజయిదాన్ 
బతిక్దెఙ్ ఇజి ఎయెర్ బా మిఙి డటం వెహ్ ఏతార్. 21 గాని ఏలు
మిఙి సిగు తపిసిని ననిన్ బతుక్ మిఙి ఇని లాబం తెఏతాద్. అయ
బతుక్దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్ నె ఆతాద్. ననిన్ బతుక్
దేవుణు ఇనిక తనాద్ ఇహిఙ సావునె తనాద్ . 22గాని ఏలు పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆస మీ ముసుక్ ఏలుబడిః కిఏండ మీరు దనిన్ ముసుక్
గెలిసిత్దెర్. దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ ఆతిదెర్. ననిన్
బతుక్దాన్ వాతి ఉండి పండులెకెండ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి
లోకుర్ ఆతిదెర్. నసిత్వలె ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .
23పాపమ్ దిఙ్ లొఙిజి మహివరిఙ్ దొహ్ కిన్ కూలి ఎలాకాలం మనిన్
సావు. గానిమా పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివరిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని
బతుక్ దేవుణు సెడినె సీనాన్.

7
ఆలుమాసిర్ నడిఃమిమనిన్ రూలుఙ్ 

1 యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి మా తంబెరిఙాండె, రూలుఙ వందిఙ్ 
నెసినివరి వెట నాను యాక వెహిస్న. ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు
బతిక్జి మహివలె ఉండెనె రూలుఙ లొఙిజి మండెఙ్ గదె. 2 ఎలాగ
ఇహిఙ, పెండిల్ ఆతివందిఙ్ మనిన్ రూలుఙ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి అయ్ లి
కొడొః దనిన్ మాసివెట మంజినాద్ గదె. గాని మాసి సాతసొహాన్ 
ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ గదె.
అది మాసివెట మండెఙ్ ఇజి మనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్.
3రూలువజ సుడ్ఃతిఙ,మాసిబతిక్జిమహివలెమరిఒరెన్ వెటఅది
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సొహిఙ, అది రంకు బూలానికాద్ ఇనార్. గాని మాసి సాతిఙ పెండిల్
ఆతి మనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుక మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిఙ అది రంకు బూలానికాద్ ఇజి ఇన్ ఏర్.

4 అయాలెకెండ్ నె మా తంబెరిఙాండె, యేసుపబు వెట మీరుబా
సాతిలెకెండ్ ఆతిదెర్. అందెఙె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
లొఙినిబాణిఙ్ మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. మాసి సాతికాద్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ ఏలు మీరు, సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు
నికి కీసుత్ వెట కూడిఃతిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మా బతుక్దాన్ 
దేవుణువందిఙ్ నెగిగ్ పటుక్ పండ్ దెఙ్ ఇజి. 5 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ 
వజ కిదెఙ్ ఆస ఆని మనుస్ మఙి అడిజిమహివలె పాపం కిబిసెత్ఙ్ 
తగితిఆసెఙ్ మాఒడొఃల్ దిబాగమ్ కాఙ్ ఏలుబడిః కిజిమహె. దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ మాటు నెసిత్వలెయాఆసెఙ్ పిరితిఙ్ పాపం కిజి
మాటు సావు తపిసిని పటుక్ పండిసాత్ ట్ . 6 గాని ఏలు యేసుపబు
వెట సాతిలెకెండ్ మహిఙ రూలుఙ వెటిపణి కినిదనిన్దటాన్ డిఃబె
ఆతాట్ . రాసిత్మహి అయ రూలుఙ ఏలు మాటు వెటిపణి కినికార్ 
ఆఏట్ . ఏలుమాటుదేవుణుఆతమ్దిఙ్ వెటిపణికినివరివజఉండికొతత్
బతిక్జినాట్ .
దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 

7 ఏలు మాటు ఇనిక వెహన్ట్ ? దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
పాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసెఙ్ పుటిసినాద్. అందెఙెఅయరూలుఙ్ సెఇకెఙ్ 
ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్, ఆహ వెహెఙ్ ఆఏద్. గాని పాపం కిజిన
ఇజి నాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నె
నెసత్మనన్. ఎలాగ ఇహిఙ, ఆఇవరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆమాట్ ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు వెహ్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ, అకక్
దేవుణు ఎదు పాపమ్ కు ఇజి నెస్ ఎతా మరి. 8 ఆఇ వరిఙ్ మనిన్
వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆమాట్ ఇజి రూలు మహిఙ్ నె, ననిన్ ఆసెఙ్ 
పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆస ఆత. పాపం కిమాట్ ఇజి రూలుఙ్ 
సిలెల్ండ మంజినిక ఇహిఙ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆస మా ముసుక్
ఏలుబడిః కిఏద్ . 9 రూలుఙ్ నెస్ ఏండ మహివలె నాను ఇని బాద
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సిలెల్ండ బతిక్జిమహగాని రూలుఙ్ నెసిత్ వెనుక నాను తపత్ ఇజి నెసత్.
దేవుణుబాణిఙ్ దూరంఆతఇజినెసత్. 10రూలుఙలొఙితిఙఎలాకాలం
బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజినాను ఒడ్ఃబితత్ గాని అయ రూలుఙాణిఙ్ 
నాసావుదిఙ్ తీరుప్ వాత ఇజి నెసత్ మనన్.

11 ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజి నాను మొసెం కిబె
ఆత. అయ రూలుఙ్ నాను తపాత్ నె సావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ .
12 అందెఙె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ .
లోకుర్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆడెఙ్ నీతినిజయికెఙ్ , నెగిగ్కెఙ్ .
13అహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ గాని నఙిసావుదిఙ్ 
తీరుప్ తతత్ ఇజి వెహెఙా? ఆఏద్ , ఆహ ఆఏద్ . రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె
గాని పాపం కిదెఙ్ నఙి మనిన్ ఆసయా రూలుఙాణిఙ్ ఒదెద్ పెరిక ఆజి
తోరె ఆతాదె నాను దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత. రూలుఙ్ ఎందానిఙ్ 
సితాత్ న్ ఇహిఙ పాపం కిదెఙె మనిన్ మా మనుస్ తోరిసెత్ఙె. రూలుఙ
వజ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ,మాటుపాపం కినికాట్ ఇజితోరిసెత్ఙె ఇకెక్ఙ్ 
పణిదిఙ్ వాతె.ఆహెమాటు ఎసొస్నొ పాపం కినికాట్ ఇజి నెసెత్ఙెయా
రూలుఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.

14దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతికెఙ్ ఇజి
మాటు విజేటె నెసినాట్ . గాని నాను ఇహిఙ నావందిఙె ఎతుత్ కిజిని
మనుస్దాన్ మనన్. పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ ఒరెన్ వెటిపణి
కినివనిన్లెకెండ్ లొఙిజి మంజిన. 15 ఎలాగ ఇహిఙ, నాను కినికెఙ్ 
ఎందానిఙ్ ఆహె కిజిన ఇజి నాను అరద్ం కిఏ. కిన ఇజి నండొ సుటుక్
ఒడ్ఃబినికెఙ్ కిఏండ ఆజిన. కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కెఙ్ నండొ సుటుక్ కిజిన.
16 కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె ఉండి నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ
దేవుణు రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె ఇజి నెసిన. 17అందెఙె, కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్
సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె, అకక్ నాను ఆఏ, నా లొఇ మనిన్ పాపమ్ నె
అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 18 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిని నా
మనుస్లొఇ నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలుల్ ఇజి నాను నెసిన. ఎలాగ ఇహిఙ,
నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ ఇసట్ం మనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ. 19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్
నెగిగ్ పణిఙ్ నాను కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజిన.
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కితిత్ఙ 20కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిఒడ్ఃబితిత్ సెఇపణిఙ్ కితిత్ఙఅకక్ కినికనాను
ఆఏ. నా లొఇ మనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 21 అహిఙ, ఇనిక
జరిగ్జినాద్ ఇహిఙ నాను ఇనికాదొ ఉండి నెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ
సెఇకదె కిజిన. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇ
గొపప్ సరద్ ఆజిన. 23 గాని మరి ఉండి సతుత్ నా లొఇ ఏలుబడిః
కినిక నాను సుడ్ఃజిన. నాను కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయ సతుత్
నావెట కాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నా ఒడొఃలిద్ బాగమ్ క లొఇ మనిన్
ఆసెఙ అడిగి నఙి ఇడెద్ఙ్ అయ సతుత్ సుడ్ఃజి మంజినాద్ . అందెఙె
గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన. 24 ఒఒ, ఒఒ దినిన్వందిఙ్ మనుస్దు గొపప్
కసట్మాతిమణిసినాను. సావుదిఙ్ తీరుప్ వాతియాఒడొఃల్ దాన్ నఙి
డిఃబిసిన్కాన్ ఎయెన్ బామంజినిక ఇహిఙ బాగ మహాద్ మరి. 25మా
పబు ఆతి యేసు కీసుత్ వెటనె మఙి అయ విడుఃదల వానాద్. దినిన్
వందిఙ్ నానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙదేవుణుసితిత్
రూలుఙ లొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆస
ఆనినామనుస్ నఙి అడిజి దనిన్ అడిగి నఙి ఇడిజ్నాద్ . అందెఙె నాను
ఏలుబాపాపమ్ దిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్

1 అందెఙె ఏలు యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ దేవుణు ఎదు
నీతినిజయికార్ ఆతివరిఙ్ సికస్ సిలెల్ద్ . 2 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యేసుకిసుత్ దాన్ వాతి కొతత్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి
సితత్ మనాన్. అయ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదాన్ 
మాటు డిఃబె ఆత మనాట్. ఆహెసావుని సికస్ తపిసిని పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ నాను డిఃబె ఆత మనన్. 3మాటు ఒడొఃల్ ది సెఇ
అసెఙాణిఙ్ మహిఙ్ పాపమ్ దాన్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ 
అట్ ఏండ మహాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఒడొఃల్ ది సెఇ అసెఙ్ అడుడ్
కితాత్ ద్ . గానిదేవుణుమఙిడిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగఇహిఙ,మాపాపమ్ కాఙ్ 
వందిఙ్ వనిన్సొంతమరిసిఙ్ యాలోకమ్ దుపోకాండె, ఒడొఃల్ ది సెఇ
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ఆసెఙ్ మాముసుక్ ఏలుబడిః కినిదనిన్దటాన్ మఙి డిఃబిసాత్ న్ . వనిన్
మరిసి మా లెకెండ్ ఒడొఃల్ దాన్ పుటాత్ ండె మా పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
సాతాన్ . 4అందెఙెఏలుదేవుణుసతుత్ దాన్ దేవుణు రూలుఙలొఙిదెఙ్ 
అటాన్ట్. ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙలొఙిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఏలు దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్ అటాన్ట్.

5 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ లొఙిజి బతిక్నికార్ దనిన్ వందిఙె ఎతుత్
కిజి మంజినార్ . గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙిజి నడిఃనికార్ దేవుణు
అతమ్దిఙ్ తగితిత్కెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ . 6 పాపం కిదెఙ్ ఒడొఃలుద్ మనిన్
సెఇ అసెఙ ఏలుబడిః కిని మనుస్ మనిన్కార్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం
ఆనారెసానార్ . గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ బతిక్నికార్ 
దేవుణువెట బతిక్నార్ వరిలొఇ సాంతి సమదనం మంజినాద్ .
7 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ఏలుబడిః కిని మనుస్ మనిన్కార్ దేవుణువెట
కుట మనిన్కార్. వారు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్. లొఙిదెఙ్ 
అట్ ఏర్. 8 అందెఙె ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ఏలుబడిః కిన మనుస్
మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃదెఙ్ అట్ ఏర్ .

9 దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ మహిఙ అయ ఆతమ్దిఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్ అటిన్దెర్. ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ 
ఎతుత్ కిని మనుస్దిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . కీసుత్ బాణిఙ్ 
వాజిని ఆతమ్ సిలిల్కాన్ , కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆఏన్. 10 గాని మీ
లొఇ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజిని ఆతమ్ మహిఙ మీ ఒడొఃల్ పాపమ్ దాన్ 
సానాద్ గాని మీ ఆతమ్ బతిక్నాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మీ
పాపమ్ కు విజు మాయిపాత్ ండె నీతి మనిన్కార్ ఇజి ఇడత్ మనాన్.
11 సాతివరిబాణిఙ్ యేసుఙ్ మరి బతిక్సిత్ దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇ
బతక్జిమహిఙ, సాతివరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్  మరి బతిక్సిత్ దేవుణు
సాజిసొని మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ బా బతిక్సాన్న్ . మీలొఇ మనిన్ దేవుణు
ఆతమ్దాన్ యాక కినాన్.

12 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు ఉండి దనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ 
బాజిత మనిన్కాట్ గాని అకక్ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ లొఙినిక ఆఏద్ .
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13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ ఏలుబడిః కిబె
ఆని మనుస్ వెహిలెకెండ్ నడిఃతిఙ మీరు సాన సొనార్ . గాని దేవుణు
ఆతమ్దాన్ మీ మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఆసెఙ లాగిజ్పొకిఙ ఎలాకాలం
బతిక్నిదెర్ . 14 దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికార్ దేవుణు
కొడొఃరె. 15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మఙి సితిత్ ఆతమ్ మఙి తియెల్ 
తపిసి వెటి పణిమణిసిర్ లెకెండ్ ముందాల్ మహివజ సికస్ వానాద్ 
ఇజి తియెలాజి మండెఙ్ ఇడ్ ఏన్ . గాని మఙి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి
ఇడత్ మనాన్ . అందెఙ మాటు ఏలు దేవుణుదిఙ్ అబబ్ ఇజి కూకెఙ్ 
ఆనాద్ . 16మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె ఇజి దేవుణు ఆతమ్మాఆతమ్వెట
కూడిఃతాండె నిజం వెహిస్నాన్ ఇజి మాటు నెసినాట్. 17 మాటు
దేవుణు కొడొఃర్ కాక దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్
మఙి వానాద్. దేవుణు కీసుత్ ఙ్ ఇడిత్మనిన్ అకుక్ఙ్ బా కీసుత్ వెట మఙి
దొహ్ కెన్. ఎలాగ ఇహిఙమాటు కీసుత్ వెట వనిన్ గొపప్ గవ్ రం దొహ్ కెఙ్ 
ఇహిఙ వనిన్వెట కసట్మ్ కుబా బరిసెత్ఙ్ వలె.

వానికాలమ్ దు తోరిన్సోకు
18 యా కాలమ్ దు మఙి వాని కసట్మ్ కు సుడ్ తిఙ అకెక్ఙ్ 

ఏపటిదికెక్ఙ్ ఆఉ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. గాని వాని కాలమ్ దు
దేవుణు మఙి తోరిసిని సోకు దినిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్ గొపప్ పెరిక.
19దేవుణుకొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిదేవుణుతోరిసిన్కాలంవందిఙ్ దేవుణు
తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె. 20ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు పణిదిఙ్ రెఏండ సికస్ సీజి
ఇడాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ 
వారు ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె అకక్ జరిప్సాత్ న్. 21ఇనిక
ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఏలు
పాడాఃజి సొని దనిన్ఙ్ అడిగి ఆతె మనెన్ గాని దనిన్బాణిఙ్ ని దేవుణు
డిఃబిసిన్ దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితి లెకెండ్ 
గొపప్ జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.
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22 ఏలుదాక, ఏరుఈబాని ఆయ్ లికొడొః నొపిప్దాన్ 
అడఃబానిలెకెండ్ , దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఉండెలెకెండ్ మొరొ
ఆజి మంజినె. 23 దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజునె ఆఉ, దేవుణు
ఆతమ్ దొహ్ కి మాటుబా అడఃబాజి మంజినాట్. మా లొఇ మనిన్
దేవుణు ఆతమ్ ఇహిఙ తొలిత దొహ్ కి ఉండి ఇనాయం లెకెండె. వెనుక
వానిపూరి ఇనాయమ్ దిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్
గొపప్ అకుక్వందిఙ్ మాటు ఎదుసుడ్ఃజి మంజినాట్. నసిత్వలె మా
ఒడొఃల్ కసట్మ్ దాన్ డిఃబె ఆనాదెల్. 24 దేవుణు మఙి రకిస్సిత్బాణిఙ్ 
అసి మాటు మఙి వాని జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదలవందిఙ్ 
ఎదు సుడ్ః జి మంజినాట్. ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిక సుడ్ఃతాన్ 
ఇహిఙ ఒరెన్ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఆకక్ర్ సిలెల్ద్ గదె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సుడ్ఃతి వెనుక దనిన్వందిఙ్ మరి ఎదుసుడ్ఃజి
మన్ ఏన్ గదె. 25 గాని మాటు సుడ్ఃఇ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి
మహిఙ్, దనిన్వందిఙ్ ఓరిసిమంజినాట్.

26 అయావజనె మా లొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె
దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్ సీజినాన్. ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి
నెస్ ఏండ మాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె ఆనివలె దేవుణు
ఆతమ్నె మా వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు ఇనిక ఇజి
దేవుణు సూణాండె, దేవుణు ఆతమ్ వెహిన్క అరద్ం కిజినాన్. అకక్
ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు వెట ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి
దేవుణుఆసఆజినాండొఅయావజదేవుణుఆతమ్ వరివందిఙ్ పారద్నం
కిజినాన్.

విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసాన్ట్ 
28 దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివరిఙ్ వాండు ఏర్ పాటు కితిత్దనిన్ఙ్ 

ఎరిల్సిత్వరిఙ్, విజు నెగెండ్ జరిప్సినాన్ ఇజి మాటు నెసినాట్.
29 దేవుణు ముందాల్ నె వనిన్ఙ్ నమిమ్ని వరిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్ 
ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ మరిసిలెకెండ్ ఆనార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ కేట ఇడాత్ న్.
ఆహె కితిత్ఙ్ కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ పెరిమరిసి లెకెండ్ ఆనాన్. దేవుణు
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కొడొఃరాతి మాటు యేసుఙ్ తంబెరుఙు లెకెండ్ ఆనాట్. 30 ఎయెర్ 
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్ ఇజి దేవుణు ముందాల్ నె నెసాత్ న్. వరిఙ్ 
దేవుణు కూకాన్. దేవుణు కూకిఙ్ వనిన్డగుసొహివరిఙ్ వరిపాపమ్ కు
విజు సెమిసాత్ ండె దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కూడుఃపిత్
వరిఙ్ వనిన్ గొపప్ జాయ్ సితాత్ న్.
దేవుణు పేమ

31 ఏలు దనిన్వందిఙ్ మాటు ఇనిక వెహాన్ట్. దేవుణు మా దరిఙ్ 
మహిఙమాఎదు ఎయెర్ బానిల్ ఏర్ ఇజినె వెహెఙ్. 32దేవుణు వనిన్
సొంత మరిసిఙ్ సిఏండ ఆఏతాన్. గాని గొపప్ కసట్మాతి సావుదిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. కీసుత్ ఙ్ మఙిసితిత్ దేవుణు,మాటువనిన్ వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ 
మఙికావాలిసిత్కెఙ్ విజుసిఏండా? నిజంసీనాన్ . 33దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి
ముసుక్ తపుప్ఙ్ మొపిస్ వరి ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఎయెర్ బా అట్ ఏర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునెమాపాపమ్ కు సెమిసి మఙి వనిన్ వెట
కూడుఃపత్ మనాన్ . 34మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి ఎయెన్ బాతీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
ఆట్ ఏన్ . మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి యేసు తీరుప్ సీనాండా? సిలెల్న్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మా వందిఙ్ సాతి యేసుఙ్ దేవుణు వనిన్ ఉణెర్ 
పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్ గవ్ రం సితాత్ న్ . ఏలు కీసుత్ నె మా
వందిఙ్ దేవుణుబాన్  బతిమాలిజ్నాన్ 35 కీసుత్ ఙ్ మా ముసుక్ మనిన్
పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్ బాఅట్ ఏద్. సమెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని,
కసట్మ్ కువాతిఙ్ బాగాని,మాలెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కరువాతిఙ్ బాగాని,
పొరాప్దెఙ్ సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గాని, ఇని పమాదమ్ కు వాతిఙ్ బా
గాని,మఙిసపిత్ఙ్ బాగాని కీసుత్ పేమ ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండమంజినాద్.

36యాకెఙ్ విజు దావీదు రాజు రాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపు మీ
లోకుర్ ఆతాప్ కాక ఆఇకార్ ఎసెఙ్ బామఙి సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినార్.
గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙి సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్✡”. 37యాకెఙ్ విజు జరిగ్తిఙ్ బామాటు కీసుత్ పేమదాన్ 
విజు వనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసినాట్. 38-39యాకనాను గటిఙ

✡ 8:36 8:36 కీరన 44:22.
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నమిమ్జిన. ఇనిక ఇహిఙ, సావు ఆతిఙ్ బా గాని, బతుక్ ఆతిఙ్ బా
గాని, దేవుణు దూతార్ ఆతిఙ్ బా గాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బా
గాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్  ఆతిఙ్ బా గాని, వాని కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా గాని, ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బా గాని, పెరి ఎతుత్ దు
మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, పెరి జోరెదు మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, మరి
ఇనికబా గాని దేవుణుదిఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
వనకాఙ్ అట్ ఉమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పెరి
పణిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ పేమతోరిసాత్ న్ .

9
యూదురు వందిఙ్ పవులు విసారిసినాన్ 

1-2ఏలునానుఉండివెహన్,అకక్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఏద్. నాను
వెహిన్క నిజమె ఇజి కీసుత్ నెసినాన్. నాను వెహిన్క అబదద్ం ఆఏద్. నా
సొంతజాతిఆతియూదురు వందిఙ్ నామనుస్దు గొపప్ బాద ఆజిన.
డిఃస్ ఏండ దుకం ఆజిన. నాను వెహిన్క నిజమ్ నె ఇజి నా మనుస్ని
దేవుణు ఆతమ్ సాసి వెహిస్నార్. 3నా సొంత జాతి ఆతి యూదురు,
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అకక్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు
బాణిఙ్ నా ముసుక్ సయిప్ వాతిఙ్ బా, కీసుత్ బాణిఙ్ నఙి ఎరిల్సిత్ఙ్ బా
పరవ సిలెల్ద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిన. 4వారు ఇసాయేలుదికార్, వనిన్ సొంత
లోకుర్ ఇజిదేవుణుఇడిత్కార్. దేవుణువనిన్గొపప్ గుణమ్ దాన్ ఎయెర్ 
సిలిల్ బాడిడ్దు నడిఃపిసిత్కార్. దేవుణు వరి వెటనె ఒపుమానమ్ కు
కితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె వెహాన్ . వరిఙె
దేవుణు సీన ఇజిఒపుమానమ్ కు కితత్ మనాన్. 5వరిఅనిగొగొరు ఆతి
అబహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇ గొపప్
పేరు పొందితికార్. దేవుణుపోకన్ ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయా
యూదు జాతిలొఇనెలోకు వజపుటాత్ న్. విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని
దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.

6 అహిఙ, దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్
ఇజి ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలు లోకుర్ ఇజి
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వెహె ఆనికార్ విజేరె దేవుణుదిఙ్ సరియాతి సొంత లోకుర్ ఆఏర్ .
7 అబాహాం పొటాదికార్ విజేరె వనిన్ తెగాదు పుటిత్కార్ ఇజి దేవుణు
ఇడ్ ఏన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ “నీ కొడొః ఆతి ఇసాస్కువెలెహన్ వానికారె
నీజాతిఆనార్ ✡”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట వెహమనాన్. 8ఎలాగ
ఇహిఙ,అబహాం తెగాదుపుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని
దేవుణు అబహాముఙ్  సితిత్ ఒపుమానం నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ 
అబాహముఙ్ సరియాతి తెగాదికార్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . 9దేవుణు
అబహాంవెటకితిత్ ఒపుమానంఇకాక్దె. “కాలెహిఙ్ యాసమయమ్ దు
నాను వాన. నసిత్వలె నీ ఆలిస్ ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్ద్ లె”✡.

10 అకాక్దె ఆఏద్, రిబెక పొటాదివరిఙ్ ఒరెండె అపొప్సి, ఎయెన్ 
ఇహిఙమా అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు. 11-13 ఇసాస్కు ఆలిస్ రిబెక పాత
డిఃసిత్ మహివలె, దేవుణు దనిన్వెట వెహాన్ . జవ్ లమరిసిర్ పుట్ ఏండ
మహివలెనె,వారు తపుప్ గాని నెగిగ్క గాని కిఏండమహివలెనె దేవుణు
దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ ఇజిరి వనిన్ఙ్ అడిగి మంజినాన్ లె”,✡
ఇజి దేవుణు యాక వెహి నండొ పంటెఙ్ వెనుక ఒరెన్ దేవుణు
పవక దేవుణు వెహి మాట వెహాన్ . “యాకోబుఙ్ నాను పేమిసిన,
ఏసావు నఙి పడిఃఇకాన”✡. ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లోకుర్ 
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి ఉదెసం మహాద్ . అయాలెకెండ్ వాండు
నడ్ఃపిసాన్న్. లోకుర్ కిని పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ఏరాప్టుదానె
విజు జరిగ్జినె. దేవుణు ఏరాప్టు కినికెఙ్ లోకుర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ 
ఆఏద్. 14 అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు
కితిత్దనిన్ లొఇ దేవుణు తేడ సూణికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్,
దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఏన్. 15 ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు
మోసెవెటఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ ముసుక్దయతోరిసెత్ఙ్ నానుఇసట్ం
ఆజినానొవనిన్ముసుక్ దయతోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్ కనికారమాదెఙ్ 
ఇజి ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ కనికారం ఆజిన”✡.

16 అందెఙె, యాక లోకు ఆసదానె గాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గాని
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దొహ్ కిక ఆఏద్. దేవుణు దయదానె యాక జరిగ్జినాద్. 17 దేవుణు
మాటదుఈహ మనాద్. దేవుణుపరొరాజువెటఇనికవెహాన్  ఇహిఙ,
నాను ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ వెలెహాన్ విజుబాణి లోకుర్ 
వెండెఙ్ నెనిఙిరాజువజఇడత్ మనన్”✡ఇజి. 18అహిఙఎయెన్ ముసుక్
దయతోరిసెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆనాండొవనిన్ముసుక్ దయతోరిసాన్న్.
ఎయెముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ంఆనాండొవనిన్ముసుక్ గర కిబిసాన్న్.

దేవుణు విజుజరిప్సినాన్ 
19 ఏలు మీరు మరి వెహిన్దెరుస్. దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ ఎయెన్ బా

ఎదిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ గదె. మరి దేవుణు ఇసట్ం వజ లోకుర్ కిదెఙ్ ఇజి
విజు జరిప్సిన్వలె, తపుప్ కితాత్ ర్ ఇజి లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎలాగ
వెహెఙానాన్ ? 20 గాని దేవుణు ఎదు వరిగ్దెఙ్ లోకు నీను ఎయి?.
“తయార్ కితిత్ వనిన్వెట, తయార్ కిబె ఆతికెఙ్ ఎందానిఙ్ నఙి ఈహ
తయార్ కితిత్ ఇజి వెన్ బాదెఙ్ ఆనాదా? 21కుండెఙ్ తయార్ కినివనిన్ఙ్ 
ఉండె ముదదాన్ రుండి రకమ్ ది కుండెఙ్ తయార్ కిదెఙ్ అకుక్
మనాద్ గదె?. ఉండి కుండ లోకుర్ సుడ్ఃజి ఇకక్ ఎసొస్ నెగిగ్క ఇజి
వహిన్వందిఙెమరిఉండి కుండమాముల్ పణిదిఙ్ ఇడిన్ వందిఙ్.

22దేవుణుదిఙ్ బాలోకుర్ వెట ఇసట్మాతి వజ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్.
పాపం కిని వరి వెట వనిన్ నండొ కోపమ్ దాన్ వానిగొపప్ సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ 
ఆస ఆజినాన్. గాని వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండ మహిఙ,
నాసనం వందిఙ్ ఇడె ఆతి మనిన్ వరి వెట కోపం ఆఏండ ఓరుప్దాన్ 
మంజినాన్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వనిన్గొపప్ దయదొహ్ కిమఙి,వనిన్
గొపప్ జాయ్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ 
తోరిసెత్ఙ్ ఆహె కితాత్ న్ ఇహిఙమాటు ఇనిక వెహాన్ట్ ? 24ఏరాప్టు కిబె
ఆతిమాటు ఎయెర్ ఇహిఙ,యూదురినియూదురు ఆఇజాతికార్ బా.
25యూదురు ఆఇ జాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ హ సెయ పవక వెట
దేవుణు ఈహ వెహాన్ . “నా లోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలు నా లోకుర్ ఇజి
కూకన్. నాను ముందాల పేమ తోరిస్ ఇ వరిఙ్ నాను పేమిసినికార్ 
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ఇజి కూకన్✡”. 26 దేవుణు ఆఇ జాతిదివరి వందిఙ్ వెహి మాటెఙ్ 
హ సెయ మరి వెహాన్ . “మీరు మా లోకుర్ ఆఇదెర్ ఇజి నాను
వెహిబాన్ , బతిక్ని దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి మీరు పేరు ఇడె ఆనిదెర్ ”✡
27యెసయ పవక ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ,
“ఇసాయేలుసమ్ దరంఒడుడ్ దుమనిన్ఇసక్లెకెండ్,లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ
నసొస్ లోకుర్ ఆతిఙ్ బా, వరిలొఇ ఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ నె దేవుణు
రకిస్సాన్న్. 28 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆలస్యం ఆఏండ యా
లోకం ముసుక్ తీరుప్ కినాండె వనిన్ పణి వెటనె పూరి కినాన్ లె✡”,
29 దేవుణు కనికారం తోరిస్ ఇఙ్ ఎయెన్ బా సికస్దాన్ తపె ఆఏన్.
యెసయపవకముందాల్ వెహిలెకెండ్, “విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్
దేవుణు మా కొడొఃకొకారిఙ్ ఇడ్ ఏండ పూరి సపాత్ న్ ఇహిఙ, మాటుబా
సొదోము గొమొరపటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరిపాడాఃతమహాట్ సు✡”.
దేవుణు అయపటన్మ్ దుమహివరిఙ్ పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.

యూదురు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండఆజినార్ 
30 అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహెఙ్ ? దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయి

మనిన్కార్ ఇజి ఇడెద్ఙ్ యూదురు ఆఇకార్ సుడ్ ఏతార్ గాని దేవుణు
వరిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . 31గాని ఇసాయేలు లోకుర్ 
ఇహిఙదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙితిఙనీతిమనిన్కార్ ఆనార్ 
ఇజి నండొ సుడ్ఃతార్ గాని అట్ ఏండ ఆతార్ . 32 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వారు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఏతార్ . గాని వరి పనిఙాణిఙ్ 
నీతినిజయికార్ ఆనార్ ఇజి నంఒ సుడ్ఃతార్ . అందెఙె దేవుణు కీసుత్
ఇజిఎరిల్సివనిన్ముసుక్అడుడ్ ఆతిపణుకుముసుక్అరిన్లెకెండ్ వారు
తొరొ ఒడిఃజి అరార్ . 33యాకపవక రాసిత్ లెకెండ్ మనాద్. “సుడ్ఃదు,
నాను సియొన్ దు ఉండి పణకు నిల్ పిస్న. అకక్ అడుడ్ ఆనాదెలోకాఙ్ 
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తొరొ ఒడిఃజి అర్ పాన్ద్ . గాని వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ సిగు
ఆఏన్✡.”

10
1తంబెరిఙాండె,నాసొంతజాతిఅతియూదురిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ 

ఇజినానుగొపప్ఆసఆజిపారద్నం కిజిన. 2వారుదేవుణువందిఙ్ గొపప్
ఉసార్ దాన్ మనిన్కార్ గానిదేవుణుదిఙ్ పూరినెస్ ఏర్ ఇజివరివందిఙ్ 
నాను వెహిస్న. 3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ ఎలాగ
నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ ఇజి వారు అరద్ం కిఏర్. నీతినిజయికార్ 
ఇజి దేవుణు ఇడిన్వందిఙ్ లోకు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి దేవుణు తోరిసిత్
సరుద్ నడిఃఏండనీతినిజయికార్ ఆదెఙ్ ఇజివారు వరిసొంత రూలుఙ్ 
ఇడాత్ ర్ . 4 కీసుత్ వాతిఙ్ ఏలు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లోకాఙ్ 
దేవుణుబాన్ కూడుఃప్ ఏద్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కార్ విజేరిఙ్ 
దేవుణు వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .
విజేరి వందిఙ్ ఉండికొతసరి

5దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఆదెఙ్ 
సుడ్ఃజినివనిన్వందిఙ్ మోసెబారాసత్మనాన్ . ఇనికఇహిఙ “రూలుఙ
వజ నడిఃదెఙ్ ఆస ఆనికాన్ వనకదటాన్ బతిక్దెఙ్ వలె✡” 6 గాని
నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడిన్దనిన్
వందిఙ్ మనిన్మాటాదుమాటు ఇనిఇనికెఙ్ ఆఏద్ ఇజివెహమనాద్ .
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ “రకస్ణ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి పరలోకమ్ దు ఎకిస్ కీసుత్ ఙ్ 
అడిగి తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీ మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”.
7అయాలెకెండ్ సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ 
తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజిమీమనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్ . 8గానిఅయ
మాట ఇనిక వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు మాట
డగునెమనాద్ . అయమాటెఙ్ మీవెయుదునెమనెన్,వెహెఙ్ ఆనిదెర్ .
మీ మనుస్దు మనెన్, ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡ మాటు సాటిసిని యా
✡ 9:33 9:33యెసయ 8:14; 28:16. ✡ 10:5 10:5 లేవి 18:5. ✡ 10:8
10:8 దివ్తీ 30:14.
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మాటకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడుడ్ ఇజినె. 9అయమాటఇనిక ఇహిఙ,
యేసునె పబు ఇజి ఎయెన్ బా లోకుర్ ముందాల వెహిఙ, అకాక్దె
ఆఏద్ ,యేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికాన్ ఇజి ఎయెన్ బావనిన్
గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ . 10ఇనిక ఇహిఙ,మీ
మనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ దేవును మిఙి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . అకక్దె
ఆఏద్ , యేసు నీ పబు ఇజి లోకుర్ ముందాల వెహిఙ దేవుణు నిఙి
రకిస్సాన్న్ లె. 11 దేవుణు మాటదు ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, కీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్. 12యూదురుఙ్ 
గాని ఆఇజాతిది వరిఙ్ గాని దేవుణు ఉండెలెకెండ్ సూణాన్ . వాండు
ఒరెండె విజేరిఙ్ పబు ఆతిఙ్ , వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాండు
నండొ దీవిసాన్న్. 13యాక ఒరెన్ పవక వెహిలెకెండె, “నఙి రకిస్స్ అ
ఇజి దేవుణు వెట వెహిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్”✡.

14గానియూదురు వందిఙ్ సెగొండార్ వెహిస్నార్ సు. కీసుత్ ముసుక్
నమకం సిలిల్ఙ “నఙి రకిస్స్ అ”, ఇజి కీసుత్ వెట ఎలాగ ఇనార్ ?
కీసుత్ వందిఙ్ వెండెఙ్  ఇహిఙ వెన్ ఇకార్ ఎలాగ వనిన్ఙ్ నమిమ్నార్ ?
ఎయెరిఙ్ బా కీసుత్ వందిఙ్ నెసిప్స్ ఏండ మహిఙ వారు ఎలాగ వెనార్ ?
15 ఎయెరిఙ్ బా దేవుణు పోక్ ఏండ మహిఙ సాటిసిన్కార్ ఎలాగ
సొనార్. దనిన్వందిఙె దేవుణు మాటాదు ఈహ రాసత్ మనాద్.
“దేవుణు సువార వెహెఙ్ సొనిస్నిక ఎసొస్ గొపప్ నెగిగ్క”✡.

16 దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్న. కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఙ్ దేవుణు లోకాఙ్ 
పోకాన్ గాని విజేరె సువారదిఙ్ లొఙిఏతార్. దినిన్వందిఙ్ యెసయ
పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, “పబు, మాపు వెహి మాటెఙ్ ఎయెర్ బా
వెన్ ఏతార్✡”,ఇజి. 17అహిఙకీసుత్ వందిఙ్ విహిఙానెనమకంఇడాన్ర్.
ఎయెర్ బాసువారసాటిసిత్ఙానె కీసుత్ వందిఙ్ వెండెఙ్ ఆనాద్.

18 గాని నాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువార వెన్ ఏరా?”,
“నిజమె వెహార్ ”, ఇజి వెహన్. కీరనదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్,

✡ 10:13 10:13యోవేలు 2:32. ✡ 10:15 10:15యెసయ 52:7. ✡ 10:16
10:16యెసయ 53:1.



రోమ 10:19 xxxiv రోమ 11:4

దేవుణు వందిఙ్ వారు వెహిక లోకమ్ దు విజు బాడిడ్ఙ మనిన్కార్ 
వెహార్. అందిదెఙ్ అట్ ఇబాడిడ్దుబాదేవుణు వందిఙ్ మాటెఙ్ అందితె
మనెన్✡. 19మరి ఉండి పసన్ వెన్ బాన, “సువార వందిఙ్ యూదురు
అరద్ం కితారా? సెగొండార్ అరద్ం కితాత్ ర్ గదె. దేవుణు ఇసాయేలు
లోకాఙ్ దినిన్వందిఙ్ వెహిక మోసె వెహాన్, “యూదురు ఆఇజాతిది
వరివెట మిఙి గోస కిబిసాన్లె. అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ నాను
దీవిసాన్లె”✡ 20యెసయ పవకబా దినిన్వందిఙ్ గటిఙ రాసత్ మనాన్ ,
“నఙి రెబాఇవరిఙ్ నాను దొహ్ కన్. నఙి వెన్ బాఇవరిఙ్ నాను తోరె
ఆన”✡. 21గానిఇసాయేలులోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఇనిక వెహాన్ ఇజి
యెసయరాసాత్ న్ , “నామాటదిఙ్ లొఙిఏండనావెటఎదిసినినాలోకు
వందిఙ్,వారుమరిజ్ వానిదాకనాను ఎదుసుడ్ఃజిమంజిన”✡.

11
యూదురిఙ్ దేవుణు దయతోరిసాన్న్.

1 అహిఙ నాను వెన్ బాజిన, దేవుణు వనిన్ సొంత లోకుర్ ఆతి
యూదురిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ండా? సిలెల్న్ , ఎసెస్ఙ్ బా డిఃస్ ఏన్. ఎలాగ
ఇహిఙనానుబాయూదువాండునె. అబహాంతెగాదుపుటిత్ బెనాయ్మిను
కులమ్ దుపుటత్ మనన్. గానిదేవుణు నఙి డిఃస్ ఏతాన్. 2సిలెల్ దేవుణు
ముందాల్ నె కూకిస్ వనిన్ లోకుర్ ఇజి కేటకితిత్ వరిఙ్ నెకిస్పొక్ ఏతాన్ .
ఏలియ పవక దేవుణువెట మొరొ అతాన్ ఇజి దేవుణు మాటాదు
రాసిత్మనిన్క గురు కిజినిదెర్ గదె. వాండు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ 
ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, 3 “పబువా నిఙి మహి పవకరిఙ్ విజేరిఙ్ వారు
సపాత్ ర్. నిఙి సంత సురిజ్ సీని మాలి పీటెఙ్ వారు డెఃయ పోకార్.
నిఙి నమిమ్ని వరి లొఇ నాను ఒరెనె మిగిలిత మనన్. ఏలు నఙిబా
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 4 గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి
గురు మనిన్దెరా?. “నీను ఒరిదె ఆఇ బయాలు ఇని దెయమ్ దిఙ్ 
✡ 10:18 10:18 కీరన 19:4. ✡ 10:19 10:19 దివ్తీ 32:21. ✡ 10:20
10:20యెసయ 65:1. ✡ 10:21 10:21యెసయ 65:2. ✡ 11:3 11:3 1రాజు
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మాడిఃస్ ఇ ఏడు వెయిఙ్ లోకురిఙ్ నావందిఙ్ నాను కేట ఇడత్ మనన్✡”.
5 అయాలెకెండె యా కాలమ్ దుబా దేవుణు యూదురి లొఇ ఉండి
ఇజిరి గుంపుదిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . వనిన్ దయాదరమ్మ్ దానె వరిఙ్ కేట
ఇడాత్ న్ . 6లోకుర్ ,వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఆఏద్ గాని, దేవుణు
దయాదరమ్మ్ దానె వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడెద్ఙ్ అటాత్ ర్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙవారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్ ఇహిఙ,
వనిన్ గొపప్ దయసెడినె దొహ్ కిన్క ఆఏద్ గదె.

7 అందెఙె ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇహిఙ, ఇసాయేలులోకుర్ నండొండార్ 
నండొ ఆసదాన్ రెబాతిక వరిఙ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . దేవుణు ఎరిల్సిత్ ఇడిత్
ఇజిరి గుంపుదివరిఙె అకక్ దొహ్ కాద్ . మిగిలితిత్కార్ దేవుణు వందిఙ్ 
ఇనికబా నెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దేవుణు కితాత్ న్ .

8 దినిన్వందిఙ్ దేవుణు మాటాదు రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ,
దేవుణు వరిమనుస్ నిద కినివరి మనుస్వజ కితాత్ న్ . వరిఙ్ కణుకెఙ్ 
మహె గాని సుడ్ఃనిదనిన్ఙ్ అరద్ం కిఏర్ . వరిఙ్ గిబిబ్ఙ్ మహె గాని
వెహిదనిన్ఙ్ అర్ దం కిఏర్ ”✡ 9-10దినిన్వందిఙ్ దావీదు రాజుబా వెహ
మనాన్. వనిన్ ముసుక్ పగాతి వరివందిఙ్ ఈహ వెహాన్ “వారు సరద్
ఆనివలె కినిపణిఙ్ వరిఙ్ ఉరిలెకెండ్ ఆపిద్ . నెగెండ్ మంజినాప్ ఇజి
ఒడ్ఃబినివలె వెటనె వరి ముసుక్ నాసనం రపిద్ . దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతిక నెసఏండ ఆనివందిఙ్ వరి మనుస్ సీకటి ఆజి సొనీద్ .
వారు గొపప్ బరుదాన్ వఙ్ నిలెకెండ్ ఆపిద్”.✡

టోటాదుపిరిజినిఒలివమరాతుఅడివిదికొమెఙ్ అంతుతొహాన్ .
11అహిఙ,నాను వెన్ బాజిన,యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిపొకిఙ్ దేవుణు

బాణిఙ్ తెగు సొహార్ ఇజి వెహెఙ్ నా? ఆఏద్ ఎసెస్ఙ్ బా ఆఏద్ . గాని
వారు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇతిఙ్ , కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ వానిఅయ
రకస్ణ దేవుణు యూదురు ఆఇవరిఙ్ సితాత్ న్. మఙి వానిక వరిఙ్ 
దొహ్ కాదా ఇజి యూదురు గోస ఆదెఙ్ వలె ఇజి యాక జరిగ్తాదా?
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12యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకివలెయూదురుఆఇజాతిదివరిఙ్ దీవన
దొహ్ కాద్ ఇహిఙ, వరిఙ్ వాతి నసట్ం ఆఇవరిఙ్ లాబం ఆతాద్ ఇహిఙ,
దేవుణు ఎరిల్సిత్ ఇడిత్ యూదురు దేవుణుబాన్ మరిజ్ వానివలె, యా
లోకమ్ ది విజుజాతిదివరిఙ్ మరి ఎసొస్నొ గొపప్ లాబమ్ కు వానె!

13 ఏలు యూదురు ఆఇ మిఙి నాను వెహిస్న. యూదురు
ఆఇవరిఙ్ అపొసుత్ డు వజ దేవుణు నఙి ఇడిత్ఙ్ దనిన్వందిఙ్ గొపప్ఙ
గవ్ రం దొహ్ క మనన్. 14 దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ యా పణి కిజి
ఎలాగబా నా సొంత జాతి ఆతియుదురిఙ్ గోస పుటిసెత్ఙ్ ఇజి నాను
సుడ్ఃజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మిఙి దేవుణు దీవిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ 
దొహ్ కెఙ్ ఇజి వారుబా ఆస ఆతిఙ దేవుణు వరిలొఇ సెగొండారిఙ్ బా
రకిస్సాన్న్. 15దేవుణుమాసొంతలోకుర్ ఆతియూదురు నండొండార్ 
నెకి పొకివలె యా లోకమ్ దు మనిన్ ఆఇజాతిది వరిఙ్ నండొండారిఙ్ 
వనిన్బాన్ కూడుఃపాత్ న్ , అహిఙ దేవుణు యూదురుఙ్ వనిన్బాన్ 
కూడుఃపిన్వలె ఇనిక వానాద్ ? సావుదాన్ బతుక్నె వానాద్ . 16ఉండి
దూరు ముదదాన్ తొలిత సుహిక దేవుణుదిఙ్ సీనిక ఇహిఙ అయ
ముదవిజుదేవుణుదిఙ్ సితిత్ లెకెండె. అయవజనెయూదురు దేవుణు
లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి అనిగొగొరుబా దేవుణు లోకురె.
ఉండి మరాతి వెల నెగిగ్క ఇహిఙ అయమరాతి కొమెఙ్ బా నెగిగ్కెఙ్ నె.
అయావజనె, యూదురి అనిగొగొరు దేవుణు లోకుర్ కాక వరి కొడొః
కొకాదికార్ బా దేవుణు లోకురె. 17టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివ మరాతి
కొమెఙ్ సెగం రుకిస్పొకిన్లెకెండ్ దేవుణు యూదురి సెగొండారిఙ్ నెక
పొకాన్ . అడివిది ఒలివ మరాతి ఉండి కొమలెకెండ్ యూదురు
ఆఇ మిఙి టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివ మరాతు కూడుఃపాత్ న్ . అయ
నెగిగ్ ఒలివ మరాతు కుడుఃపిత్ఙ్ కొమెఙ్, అయ మరాతి వెలెఙాణిఙ్ 
కస లాగిజ్ సతుత్ ఆనివజ మిఙిబా యూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవన
దొహ్ క మనాద్ . 18మరాతాన్ కొమెఙ్ కొయ్ జి విసీరిన్లెకెండ్ దేవుణు
యూదురిఙ్ నెకపోకాన్ గానియూదురు ఆఇమీరు గర ఆనిక ఆఏద్.
మాపువరిఙ్ ఇంక పెరికాప్ ఇజి మీరు గర ఆతిఙయాక గురు కిదెఙ్.
ఇనిక ఇహిఙ వెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్. వెలెఙ్ దానె మీరు
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బతిక్జినిదెర్. 19మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణుయూదురిఙ్ నెకపొకాన్ 
ఇజి మీలొఇ ఒరెన్ వెహాన్న్ సు. 20యాక నిజమె గాని, ఉండి వెహన్.
యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇ వందిఙె దేవుణు వరిఙ్ నెక
పొకాన్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ నె గటిఙ నిలిస్నిదెర్.
అందెఙె గర ఆమాట్. జాగర మండు. 21 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మరాతి
కొమెఙ్ ఇహిఙయుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ ,మీరు నిల్ ఏండ
మహిఙమిఙిబాతప్ ఏండ నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాక గురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు
కొపమ్ దాన్ బా మనాన్ . వనిన్ఙ్ నెకి పొకి యూదురువెట దేవుణు
కోపమ్ దాన్ మనాన్ . గాని యూదురు ఆఇ మిఙి దేవుణు కనికారం
తోరిసినాన్. గాని దేవుణు తోరిసి కనికారం మీరు నమిమ్తిత్ఙ్ నె
మిఙి కనికారం తోరిసినాన్. సిలిల్ఙ మిఙిబా కతన్ విసీరాన్న్.
23 యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ మరాతు కొమెఙ్ మరి
అంతు తొహిన్లెకెండ్ దేవుణు వరిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙవరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ అటాన్న్ . 24యూదురఆఇమీరు
అడఃవిదాన్ తతిత్ ఉండిఒలివమరాతికొమలెకెండ్. టోటాదుపిరిజిని
ఒలివమరాతుయాఅడఃవిది కొమెఙ్ దేవుణు అంతు తొహాన్ .యాక
మాముల్ జరిగ్దెఙ్ కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరి టోటమొకాక్ది కొమెఙ్ 
మరి అయమరాతు అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు. అయా లెకెండ్ 
నెకి పొకి యూదురిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపెత్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇని
అడుడ్ సిలెల్ద్ .

దేవుణుయూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ 
25 నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఏలు ఉండి డాఃఙితి మనిన్

గొపప్ సఙతి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహిస్న. నాను ఎందానిఙ్ 
వెహిస్న ఇహిఙ దేవుణు మిఙి కూడుఃపిత్వందిఙ్ యూదురిఙ్ ఇంక
తెలిమనిన్కాప్ ఇజి మీరు గర ఆఏండ మండెఙ్ ఇజినె. ఇనిక
ఇహిఙయూదురు ఆఇజాతిదివరిలొఇహాన్ దేవుణుబాన్ వాదెఙ్ ఇజి
వాండు కేట కితిత్ నసొస్ండార్ వనిన్బాన్ కూడుఃపె ఆనిపాకయూదురు
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దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ వరిలొఇ నండొండారి మనుస్ వాండు గటి
కినాన్ . 26-27యూదురు ఆఇవరి లెకక్ పూరి ఆతి వెనుక, దేవుణు
యూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ . దేవుణు పవక ఒరెన్ రాసిత్లెకెండ్ అకక్
జరిగ్నాద్. ఎలాగ ఇహిఙ, “లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్, దేవుణు లోకుర్ 
బాణిఙ్ వానాన్. నసిత్వలె వాండుమాలోకాఙ్ వరి పాపం కితిత్ వందిఙ్ 
ఎతుత్ కిని బాణిఙ్ డిఃబిసాన్న్. నాను ఒపుమానం కితిత్లెకెండ్ వరి
పాపమ్ కు నాను లాగన్”✡.

28 యూదురు సువార నెకి పోకిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ , వనిన్ఙ్ 
పడిఃఇవరివజ ఇడాత్ ర్ . గాని, వారు దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ కాక
దేవుణు వరిఙ్ పేమిసినె మనాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ అనిగొగొర్ 
వెట వాండు ఒటుట్ కతిత్ దనిన్వందిఙె, 29దేవుణుయూదురిఙ్ ఏలుబా
పేమిసినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎసెస్ఙ్ బా వెహిలెకెండ్ 
కినాన్ . వనిన్ లొకుర్ ఇజి కూకి వరిఙ్ ఎసిత్వలెబా పేమిసాన్న్ . వరిఙ్
ఎసెస్ఙ్ బాదీవిసాన్న్ . 30యూదురుఆఇమీరుముందాలదేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఏండ మహిదెర్. గానియూదురు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ ఆతిఙ్ 
దేవుణు కనికారం మిఙి వాతాద్. 31 అయావజనె, యూదురు
దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ ఆతిఙ్ మిఙి ఏలు కనికారం తోరిసిత్లెకెండ్ 
వరిఙ్ బా దేవుణు మరి కనికారం తోరిసాన్న్. 32 విజేరెవెట కనికారం
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు విజేరిఙ్ వారు లొఙిఏండ ఆతి మనిన్దనిన్
లొఇనె డిఃసత్ సితాత్ న్. 33 దేవుణు బుదిద్ , గెణం ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక
కొటె. వాండుతీరమ్నం కితిత్కెఙ్ ఎయెన్ బాఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏన్ .వాండు
కిని పణి వందిఙ్ ఎయెన్ బాఅరద్ం వెహెఙ్ అట్ ఏన్ .

34-35 పవక దేవుణు మాటదు రాసిత్లెకెండ్ మనాద్ యాక. ఎలాగ
ఇహిఙ, “దేవుణు ఒడ్ఃబినికెఙ్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏద్. దేవుణు ఇని
ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బా అట్ ఏన్✡.
“ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె దేవుణు
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ఎయెరిఙ్ బామరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్✡”. 36యాకనిజం ఇజిమాటు
నెసినాట్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజు తయార్ కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ 
విజు మనెన్. వాండు సితిత్ సతుత్ దాన్ అకెక్ఙ్ బతిక్జినె. దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃదెఙ్ నె అకెక్ఙ్ మనెన్. విజేరె లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా
గొపప్ గవ్ రం సీజిమనీద్ . ఆమెన్ .

12
కొతత్ బతుక్

1అందెఙెమా తంబెరిఙాండె, నాను మీవెట బతిమాలిజ్న, దేవుణు
మిఙి నిసొస్ దయ తోరిసిత్వందిఙ్ మీరు మిఙినె దేవుణుదిఙ్ పూజ
లెకెండ్ సీదు. అయ పూజ బతిక్జి మంజిని వజ మండెఙ్ వలె,
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివజ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ మండెఙ్ వలె.
దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసినిక ఇకాక్దె 2 యా
లోకమ్ దికార్ బతిక్ని వజ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ బతిక్దెఙ్ ఆఏద్.
గాని మీ బతుక్ ఆనివందిఙ్ , మీ మనుస్ పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ సరి సీదు. ఆహె కితిత్ఙ మీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
కోరిజినాండొ అకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసి ఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ . దేవుణు
మీ వందిఙ్ కోరిజినిక నెగిగ్కాదె, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదె, ఇని తకుక్
సిలిల్కాదె.

3దేవుణు నఙి, వనిన్ గొపప్ దయదాన్ నఙి అపొసుత్ డు వజ ఇడాత్ న్ .
అందెఙె నాను మిఙి విజిదెరిఙ్ వెహిస్న. నాను ఎలాగ మరికాన్ ఇజి
ఒరెన్ ఒరెన్ ఒడ్ఃబినివలె మీరు మనిన్దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ మనాద్ 
ఇజిమీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిమాట్ . గాని దేవుణు మిఙి సితిత్ నమకమ్ దిఙ్ 
తగితివజ మిఙి మీరె సరిఆతి వజ కొలత్ కిదు. 4 ఉండి ఒడొఃల్ దు
కాలుక్ కికుక్ ఇజి రక రకమ్ ది బాగమ్ కు మనె, వనక వనక పణిఙ్ 
వేరె వేరె మనెన్. 5 అయవజనె, మాటుబా నండొండార్ గాని కీసుత్
వెట కూల తొహిఙ్ మాటు ఉండె లెకండ్ మనాట్. మాటు ఉండె

✡ 11:34-35 11:34-35యోబు 41:11.
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ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్.
6 దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయ మఙి సితిత్ఙ్ నండొ రకమ్ ది వరమ్ కు*
సితాత్ న్. యావరమ్ కు మాటు నెగెండ వాడుఃకొండెఙ్. దేవుణు సితిత్
మాటెఙ్ వెహెఙ్ అటన్ ఇహిఙ అక దేవుణు నీవెట వెహాన్  ఇజి నీను
నమిమ్తిత్ వజ వెహెఙ్. 7మహివరిఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి సీదెఙ్ నా
మీ వరం ఇహిఙ, అకక్ కిదెఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నా మీ
వరంఇహిఙనెసిప్సిసీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రంవెహెఙ్ నామీవరం
ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినికమీవరం ఇహిఙఅకక్ కలిత్ సిలిల్
మనుస్దాన్ సీదెఙ్. సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ బాగ నడిఃపిసెత్ఙ్ వెలె.
బాదఆతివరిఙ్ కనికారంతోరిసిన్కాన్ , సరద్దాన్ కనికారంతోరిసెత్ఙ్ వెలె.

ఎలాగపేమకిదెఙ్ 
9మీరు మహివరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ

వనకబాణిఙ్ దూరంమండెఙ్. అకెక్ఙ్ ఒదెద్ డిఃసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం
ఆతి వనకాఙ్ డగు కిదు. 10సొంత ఇండొణివరి లెకెండ్ ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నండొ పేమిసెత్ఙ్. మరాయ్ద సీని దనిన్లొఇ ఒరెన్ , మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు నఙి ఇంక పెరికాన్ ఇజి మరాయ్ద సీజి మండెఙ్.
11 దేవుణుది సెందితి సఙతిఙ లొఇ ఉసార్ ఆజి మండు. బండెఙ్ 
ఆమాట్. పబు పణి లొఇ దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఉసార్ ఆజి పణికిదు.
12 దేవుణు మీ వందిఙ్ గొపప్ సఙతిఙ్ కినాన్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి
సరద్దాన్ మండు. కసట్ం వానివలె ఓరిసిమండు. పారద్నం కిదెఙ్ మనిన్
సఙతిఙ వందిఙ్ డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిదు. 13 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్
వరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ 
సీదెఙ్. దూరమ్ దాన్ వాజిని వరిఙ్ ఇండొ కూకిస్ మిఙి మనిన్బాణిఙ్ 
సీజిమరాయ్ద కిదు.

14మిఙిబాద కినివరిముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్. ఒఒ వరిఙ్ దీవిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ వరిఙ్ 

* 12:6 12:6 వరమ్ కు ఇహిఙఉండి పణికిదెఙ్ దేవుణు సీని ఇనాయం
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సయిప్ సిఅ ఇజి వెహమ్ట్. 15 సరద్ ఆని వరివెట సరద్ ఆజి మండు.
దుకం ఆతి వరివెట వరి దుకమ్ దు కూడ్ఃజి మండు. 16 ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వెట ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. గర ఆమాట్ . తకుదివరి వెట
కూడ్ఃజి మండెఙ్ మనుస్ ఆదు. నానె గొపప్ బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబిమాట్ .

17మిఙి సెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరె
ఒపుప్కొడ్ఃని పణిఙ్ నె కిదెఙ్. 18విజేరి వెట సమదనమ్ దాన్ మండెఙ్ 
ఒదెద్ నెగెండసుడ్ఃదు. 19నానుపేమిసినికూలెఙాండె,మిఙిఎయెన్ బా
సెఇక కితిత్ఙ వనిన్ఙ్ మరిజ్ సెఇక కిమాట్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సికస్
సీదెఙ్ డిఃసిసీదు. దేవుణుమాటదు దనిన్వందిఙ్ రాసత్ మనాద్. ఇనిక
ఇహిఙ, “లోకు కితిత్ సెఇ పణి వందిఙ్ నీను కోపం తీరిసామ్. అకక్
నానె తీరిసన్. నిఙి సెఇక కితిత్వనిన్ఙ్ నాను సికస్ సీన”, ఇజి దేవుణు
వెహిస్నాన్✡. 20 గాని మరి మీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇహిఙ; నిఙి పగాతి
వనిన్ఙ్ బఙ కటిత్ఙ వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సిఅ. వనిన్ఙ్ ఎహిక్ కటిత్ఙ, ఏరు
సిఅ. నసిత్వలెవాండు సిగు ఆనాండెవనిన్ కోపండిఃసాన్న్ ”,✡ ఇజిరాసత్
మనాద్ . 21మరి ఒరెన్ కితిత్ సెఇ పణిదిఙ్ తగితి పణి మీరు కిమాట్.
గానిమీరు వరిఙ్ కిని నెగిగ్పణిఙాణిఙ్ వరి సెఇ పణిదిఙ్ గెలిసెత్ఙ్.

13
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిదు.

1 విజేరె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఏలుబడిః కినివరిఙ్ అతికారం దేవుణునె సీజినాన్ . వరిఙ్ 
ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. 2 అందెఙె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ 
లొఙిఇకార్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎదిసినార్ . వరిఙ్ తగితి
తీరుప్దొహ్ కాన్ద్ . 3నెగిగ్ పణిఙ్ కినివరిఙ్ ఆఏద్, సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙె
ఏలుబడిః కినికార్ తియెల్ తపిసాన్ర్. అందెఙె ఎయెన్ బా ఏలుబడిః
కినివరిఙ్ తియెల్ సిలెల్ండ మండెఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మండెఙ్.
నసిత్వలె ఏలుబడిః కినికార్ మీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహాన్ర్. 4 ఎందానిఙ్ 
✡ 12:19 12:19 దివ్తీ 32:35. ✡ 12:20 12:20సామెత 25:21,22.
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ఇహిఙ మీ నడిఃమి విజు నెగెండ జరిగ్దెఙ్ ఇజి పణికినికారె వీరు.
దేవుణుదిఙ్ పణికిదెఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కారె వీరు. మీ లొఇ
ఎయెన్ బా తపుప్ కితిత్ఙ వాండు తియెల్ ఆదెఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
తపుప్ కితిత్వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ విరిఙ్ అతికారం మనాద్. దేవుణు
ఏరాప్టు కితిత్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ పణికినికార్ లెకెండ్ , వారు తపుప్
కినివరిఙ్ సికస్ సీనార్. 5 అందెఙె అతికారి లోకాఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ 
వలె. సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఉండె ఆఏద్, లొఙిజి మంజినిక సరి
ఆతికదె ఇజి నెసిత్బా లొఙిదెఙ్ వలె. 6 ఏలుబడిః కినికార్ దేవుణుదిఙ్ 
పణికిజినార్. వారు అయ ఏలుబడిః కినిపణి వందిఙె కాలం విజు
గడ్ఃపిస్నార్. అందెఙె మీరు వరి వందిఙ్ పనున్బా తొహిస్నిదెర్.
7 ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ . ఎంబెబా పనున్
తొహెఙ్ మహిఙబాన్ పనున్తొహెఙ్ . ఎయెరిఙ్ మరాయ్దసీదెఙ్ ఇహిఙ
వరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ . ఎయెరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ గవ్ రం
సీదెఙ్ .
పబుమరిజ్ వాజినికాలం డగు ఆతమనాద్ 

8 ఎయెర్ బాన్ బా అపుప్ తీరిస్ ఎండ ఇడ్ మాట్. ఎసెఙ్ బా ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వెట పేమిసిన్కాదె అపుప్ లెకెండ్ మనీద్. మహివరిఙ్ 
పేమిసిన్కాన్ దేవుణు రూలుఙ పూరి లొఙినాన్ . 9 దేవుణు రూలుఙ
లొఇ రకరకమ్ వి రూలుఙ్ మనె. వనకలొఇ సెగం ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,
“రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ . డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ .
ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙి కావాలి ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ ఆఏద్ ” గాని
యా రూలుఙ్ విజు కూడుఃపిత్ఙ, యాకాదె, “నీను నిఙి పేమిస్ అ✡”,
ఇజినె. 10మహి వరిఙ్ పేమిసిత్ఙ వరిఙ్ ఇని తపుప్బా నీను కిఇ గదె.
అందెఙె మహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణు రూలుఙ విజు వనకాఙ్ 
పూరిలొఙిజినాన్.

11నాను వెహిలెకెండ్ మీరు కిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు బతిక్ని యా కాలం నండొ ముకెలమాతి కాలం ఇజి మీరు
నెసినిదెర్ . పబు మరిజ్ వాజి మఙి రకిస్సిని కాలం డగు ఆత మనాద్ 
✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.
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కాక నిదదాన్ నిఙ్ జి తెలి ఆతివరి వజజాగరమండు. తొలితమాటు
నమిమ్తిత్ మహి కాలమ్ దిఙ్ ఇంక అయ సమయం డగు ఆత మనాద్ .
12 రెయు అందిజి వాజినిలెకెండ్ మా బతుక్బా అందిజి వాజినాద్.
కీసుత్ మరిజ్ వాని కాలం డగు ఆత మనాద్ . అందెఙె సికటిదు కిని
సెఇ పణిఙ్ విజు డిఃసి సీదెఙ్ . వేడెఃక విదెమ్ దిఙ్ సొనికాన్ దనిన్ఙ్ 
కావాలిసిత్కెఙ్ తొడుఃగిజి విదెమ్ దిఙ్ తయార్ ఆనిలెకెండ్ ,సెఇవనకాఙ్ 
ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమండు.

13 సీకటుదు కిని సెఇ పణిఙ్ డిఃసి సీజి మాటు జాయ్ దు నడిఃసి
మండెఙ్ . కలుల్ విందుఙ సొనిస్ ఉణిజి సొసెత్ఙ్ ఆఏద్ . మొగ కొడొఃర్ 
గాని అయ్ లి కొడొఃక్ గాని రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ , టంటెఙ్ ఆదెఙ్ 
ఆఏద్ , గోస ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 14మరి ఎలాగ మండెఙ్ ఇహిఙ, మహి
లోకురిఙ్ తోరిన్వజ మీరు పబు ఆతి యేసుకీసుత్ లెకెండ్ మండు. మీ
ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి మంజిని
మనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1 ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజి అనుమానం ఆని
నమిమ్తిత్కార్ మనార్. వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం కిఇకార్ 
గానివరిఙ్ డగు కిదు. గానినమిమ్తికార్ ఇనిఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒడ్ఃబిని దనిన్లొఇ తేడవానివలె వరివెటవాదిసామ్ట్ . 2విజుతిండెఙ్ 
ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ నమిమ్జినాన్. మరి ఒరెన్ కుసెఙ్ నె తింజినాన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరిఅరద్ం ఇంక కిఏన్ .
3విజుతినికాన్,విజుతిన్ ఇవనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజిసుడ్ దెఙ్  ఆఏద్.
విజు తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ విజు తినికార్ తపుప్ కిజినార్ 
ఇజివెహెఙ్ ఆఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణువరిఙ్ డగు కితత్ మనాన్.
4మరి ఒరెన్ ఎజమానిఙ్ వనిన్ పణిమణిసి కినికెఙ్ సరియాతికెఙ్ నొ,
ఆఇకెఙ్ నొ ఇజి వెహెఙ్ తగితికార్ మీరు ఆఇదెర్ . వాండు కిని పణిఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ నొ సెఇకెఙ్ నొ ఇజి వనిన్ ఎజమానినె వెహాన్న్ . అయావజనె
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నమిమ్తికాన్ కినిపణిఙ వందిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ కిజి సరిఆతికదొ
ఆఏదొ ఇజి వెహాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సరిఆతిక కిదెఙ్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ సతుత్ సినాన్ లె. 5సెగొండార్, ఉండి రోజుమహి రోసాక్ఙ్ ఇంక
నెగిగ్ రోజు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. మరి ఒరెన్ విజు రోసుక్ ఉండె లెకెండ్ 
సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినిక
ఎందానిఙ్ ఆహ ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇజిటేటాఙ్ నెసితిర్ మానంకిదెఙ్ వెలె.
6ఉండి రోజు నెగిగ్ రోజు ఇజి ఇడిన్కాన్ అకక్ పబు వందిఙ్ ఇడిజ్నాన్.
విజుతినికాన్ పబుఙ్ వమదనమ్ కు వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి
తింజినాన్. విజు తిన్ ఇకాన్ తిని వనక వందిఙ్ పబుఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి విజుతిన్ ఎండమంజినాన్.

7మాలొఇ ఎయెన్ బా వనిన్ఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి బతిక్ఎన్. వనిన్
వందిఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి సాఎన్. 8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మాటు
బతిక్నివెలె పబుఙ్ ఇసట్ం కిబిసిన్ లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. సానివల పబుఙ్ 
ఇసట్ం కిబిసిన్ లెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. అందెఙె మాటు బతిక్తిఙ్ బా
సాతిఙ్ బాపబుఙ్ సెందితికాటె.

9 దినివందిఙె సాతి వరిఙ్ ని బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ పబు లెకెండ్ 
మండెఙ్ కీసుత్ సాజిమరిజ్ బతిక్తాన్. 10అహిఙ,ఎయెర్ బామరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఏద్. ఎయెర్ బా తకుదికాన్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమాటు విజేటె తపుప్ కితికాటొ, సరి ఆతిక
కితికాటొఇజిదేవుణుతీరుప్ కిదెఙ్ వనిన్ ఎదు నిలాన్ట్ . 11దినివందిఙ్ 
మాటు ఎలాగ నెసినాట్ ఇహిఙ, పబు వెహి మాటెఙ్ ఈహ రాసత్
మనాద్ . ఇనిక ఇహిఙ, “నాను ఒదెద్ నిజం వెహిస్న, నానె దేవుణు
ఇజి లోకుర్ విజేరె నా ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరాన్ర్. నానె దేవుణు ఇజి
లోకుర్ విజేరెఎదువెహాన్ర్”. 12అహిఙ,ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ దనిన్వందిఙ్ 
దేవుణు ఎదు లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ వలె. దేవుణు తీరుప్ తీరిసాన్న్.

13 అందెఙె ఆఇవరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినిక డిఃసిసీనాట్ . అకాక్దె
ఆఎండ,మరిఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ తపుప్సరిదు నడిఃపిసినిఇనికబా
కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీ మనుస్దు ఒపుప్కొండు. 14నాను యేసుపబు
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వెట కూడిఃతిఙ్ ఉండి నిజం నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ, తిండెఙ్ ఆఏద్ 
ఇజి దేవుణు వెహి తిండి ఇనికబా సిలెల్ద్ . గాని ఇనికాదొ ఉండి తినిక
ఆఏద్ ఇజి ఎయెన్ బాఒడ్ఃబితిత్ఙ అకక్వాండు తినిక తపుప్. 15నీను
ఇనికదొ ఉండి తిని దనిన్దాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తికాన్ మనుస్దు బాద
ఆతిఙ నీను వనిన్ ముసుక్ పేమ తోరిస్ ఇ. నీను తినిదనిన్దటాన్ 
మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ నమకమ్ దిఙ్ పాడు కిమా. 16 నెగిగ్కెఙ్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజి నీను కినికెఙ్, మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసెత్ఙ్ 
తగితికెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వారు వెహన్ర్. అందెఙె నెగిగ్క
ఇహిఙ్ బా కిమా. 17 దేవుణు ఏలుబడిః కినిదనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ 
ఇహిఙ, ఇనికెఙ్ తిండెఙ్ ఉండెఙ్ ఇజి రూలుఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు
ఏలుబడిఃదిఙ్ ఎలాగ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, ఆతమ్ సతుత్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి వజ కిదెఙ్, లోకుర్ వెట సమదనమ్ దాన్మండెఙ్, మనుస్
లొఇ సరద్ నిండిజి మండెఙ్ . 18 యా లెకెండ్ కీసుత్ ఙ్ లొఙినికాన్ 
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కిబిసాన్న్. లోకుర్ వనిన్ఙ్  నెగిగ్కాన్ ఇజి వెహాన్ర్.

19 అందెఙె మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమదనమ్ దాన్
మండెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. మాటుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకమ్ దు
సతుత్ కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. 20 ఇని తిండిబా తిండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజి, దేవుణు కితిత్ పణిఙ్ పాడ్ః కిమా దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ 
విజు రకమ్ ది బోజనమ్ కుబా తిండెఙ్ ఆనికెఙ్ గాని, నీను తినిక,
తిండెఙ్ ఆఇకెఙొ ఇజి మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపుప్ కిబిసిత్ఙ అకక్ తినిక
తపుప్నె. 21కండతింజిగానిదాకస్ కలుల్ ఉణిజిగాని,మరిననిన్పణిఙ్ 
ఇనికెఙ్ గాని కితిత్ఙ అకక్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ తపుప్ కిబిసెత్ఙ్ 
కూడిఃతిఙ అకెక్ఙ్ డిఃసిన్కాదె నెగిగ్క. 22 నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ నీను
నమినికెఙ్ నీను ఆఇవరిఙ్ వెహెఙ్ పోని. నినిన్ సఙతిఙ్ నీనుని
దేవుణు నెసిత్ఙ ఆనె. ఉండి పణికితిత్ వెనుక, సరి ఆతిక కితానొ, సిలిఙ
తపుప్ కితానొ ఇజి అనుమానం ఆఏండమహిఙ నీను దేవుణుబాణిఙ్ 
సరద్ తసిని. 23గానిఉండితినికదేవుణుఎదు సరిఆతికదొఆఏదొఇజి
అనుమానం ఆనికాన్ , అకక్ తిహిఙ తపుప్ కితాత్ న్ ఇజి తిరుప్ వానాద్ .
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ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, తిండెఙ్ ఆఇక ఇజి ఇడిత్క వాండు తిహాన్ . మాటు
ఇనిక కితిత్ఙ్ బా దేవుణు ఎదు సరి ఆతిక కిత ఇజి నమకం సిలిల్ఙ అక
తపుప్నె.

15
1 ఇనిఇనికెఙ్ సరిఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనె ఇజి మనుస్దు బాగ నెసిని

నమిమ్తిత్కాట్ ఆతి మాటు మఙి ఇసట్ం ఆతికెఙ్ ఉండెనె కిజి మండెఙ్ 
ఆఏద్ . గాని అనుమానం ఆతివరిఙ్ మాటు బరిసెత్ఙ్ వలె. 2మరి
ఒరెన్ నమకమ్ దు పిరినివందిఙ్ మాలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్కెఙ్ 
కిజి సరద్ కిబిసెత్ఙ్. 3 కీసుత్ కితిత్ లెకెండ్ మాటు కినాట్. కీసుత్ వనిన్ సరద్
ఉండె వందిఙ్ నె తొఎండ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ కితాత్ న్. కీరన
పుసత్కమ్ దురాసిత్ లెకెండ్ , “లోకుర్ నిఙినిందకితిత్వెలె,అయనిందనఙి
వెహి లెకెండె✡”, ఇజి కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ వెహాన్  . 4 దేవుణు మాటదు
ముందాల్ రాసిత్ మనిన్కెఙ్ విజు మఙి నెసిప్సెత్ఙె రాసె ఆత మనాద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు ఓరుప్దాన్ మంజి దేవుణు మాటెఙ్ మఙి
ఉసార్ కిబిసి,మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.

5-6 మఙి ఓరుప్ని ఉసార్ కిబిసిన్క దేవుణు ఉండె మనుస్ ఆజి
మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . ఇహిఙ యేసు కీసుత్ వజ మండు. నసిత్వలె
మా పబు అతి యేసు కీసుత్ ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ ఉండె మనుస్
ఆజి ఉండె లెకెండ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఆనిదెర్ .

7 అహిఙ కీసుత్ మిఙి డగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ డగు కిదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅహ కితిత్ఙలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃనార్ . 8 నాను ఇనిక వెహిస్న ఇహిఙ, దేవుణు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ ఇజి, ఇహిఙ వాండు, మాటు యూదురి అనిగొగొరిఙ్ కితిత్
ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి కీసుత్ యూదురిఙ్ పణి
మణిసిఆతమహాన్.

9అకాక్దె ఆఏదు,యూదురు ఆఇజాతిదికార్ దేవుణు తోరిసిత్ గొపప్
కనికారం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిబా కీసుత్ యూదురిఙ్ 
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పణిమణిసి ఆతమహాన్ . ఎలాగ ఇహిఙ, “అందెఙె నాను యూదురు
ఆఇలోకుర్ నడిఃమినిఙిపొగ్ డిఃజిన. నిఙిపొగ్ డిఃజిపాటెఙ్ పారన్✡”,
ఇజిరాసెత్ మనెన్.

10-11 ఈహ బా రాసత్ మనాద్ , “యూదురు ఆఇజాతిదికార్ 
ఆతికిదెరా మీరు దేవుణు లోకుర్ వెట సరద్ ఆదు”✡. మరి ఉండిబాన్ 
ఈహ రాసత్ మనాద్. “యూదురు ఆఇజాతికార్ ఆతికిదెరా, మీరు
పబుఙ్ పొగ్ డిఃదు. విజెరె లోకుర్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃదు”✡ 12 మరి
యెసయ పవక ఈహె వెహిస్నాన్ , “యెసస్యి తెగాదికాన్ ఒరెన్ 
వానాన్ లె. యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఏలుబడిః కినికాన్ వానాన్. వనిన్ఙె
వారు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినార్”✡.

13 ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ మిఙి అటిసిని దేవుణుదిఙ్ , మీరు
నమిమ్జి మంజినిదెర్ కాక మీ లొఇ సరద్ని సమదనం నిండిపిన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిలొఇదేవుణుఆతమ్
సతుత్ మిఙిమరి నండొ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి.
దేవుణు సువారయూదురు ఆఇకార్ బావెంజినార్ 

14 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట నెగెండ
మంజినిదెర్ ఇజి నాను నెసిన. మీరు బాగ నెసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు
సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు మీరు నెసిన్దెర్ ఇజి నాను నెసిన. ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్దెర్ ఇజి నాను మీ వందిఙ్ 
నిజం నెసిన. 15-16 గాని నాను యా ఉతమ్ దు సెగం సఙతిఙ
వందిఙ్ మిఙిఎతుకిబిసిన్వలెదయ్ రమ్ దాన్ వెహ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యేసుకీసుత్ ఙ్ ఉండి పణిమనిస్ లెకెండ్ యూదురు ఆఇ జాతిది వరి
నడిఃమి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయాదరమ్ం నా ముసుక్
తోరిసాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ కేటకిజి దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితి
ఉండి పూజ లెకెండ్ వరిఙ్ తయార్ కినికాదె నా పణి. దనిన్వందిఙె
ఒరెన్ పుజెరి లెకెండ్ నాను వరిఙ్ సువార వెహిస్న. 17అందెఙె,నాను
✡ 15:9 15:9 2సము 22:50; కీరన 18:49. ✡ 15:10-11 15:10-11 దివ్తీ
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కీసుత్ యేసు వెట కూడ్ఃజి మనిన్ఙ్ , దేవుణుదిఙ్ కిని సేవ పణివందిఙ్ 
పొగ్ డిఃజిన. 18యూదురు ఆఇకార్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వందిఙ్ కీసుత్
నావెటకితిత్ పణిఙ్ ఉండెవందిఙెనానుదయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న. నాను
నామాటెఙాణిఙ్,నాపణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వరిఙ్ నడ్ పిసత్.
19 బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహె
యెరూసలేం పటన్ం మొదొలిస్ అయ సుటుట్ పడఃక మనిన్ పటన్మ్ కు
విజు ఇలారికు ఇని పటన్ం దాక విజుబాడిడ్ఙసొనిస్నాను కీసుత్ వందిఙ్ 
సువారపూరిసాటిసత్ మనన్. 20 కీసుత్ వందిఙ్ సాటె ఆఇబానె సువార
సాటిసెత్ఙ్ ఇజినె నఙి ఉండి ఆస. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ 
సువార కినిబాన్ సొనిస్ వనిన్ పణి లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినె నా మనుస్.
21గానినాను ఇనిక కితత్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు రాసిత్మనిన్ లెకెండ్ 
కితత్ , “వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజం ఆతిక
సూణార్. వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ అరద్ం
కినార్”✡. 22యాపణికిజిమహిఙ్ నానుమీబాన్ వాదెఙ్ నండొ అడుడ్
ఆతమహాద్ .
పవులు రోమపటట్ణంసొండెఙ్ ఒడ్ఃబిజినాన్ 

23-24గాని ఏలు యా పాంతమ్ కాఙ్ మనిన్ పణిఙ్ వీజితె. నండొ
పంటెఙ్ అసిస్బా మీబాన్ వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతిఙ్ బా, ఏలు
వాదెఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిన. నాను సెప్యిను దేసెం సొని సరిదాన్ , మిఙి
వాజి సుడ్ఃజి సణెం మీ వెట మంజి సరద్ ఆదెఙ్ ఆస ఆజిన. బాణిఙ్ 
సొనివెలెమీబాణిఙ్ సాయందొహ్ కెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిన.

25 గాని, ఏలు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్
వరిఙ్ డబుబ్ ఒతెత్ఙ్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్న. 26 ఎలాగ ఇహిఙ
యెరూసలేమ్ దుమనిన్నమిమ్తివరిలొఇడబుబ్సిలిల్వరిఙ్ సందసీదెఙ్ 
మాసిదోనియపాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తికార్ ని అకాయపాంతమ్ దు
మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ వారెఆజి ఇసట్ం ఆతార్. 27ఒఒ,వారు సీదెఙ్ ఇసట్ం
ఆతారె సీజినార్. నిజమె,యూదురు ఆఇకార్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్
✡ 15:21 15:21యెసయ 52:15.
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దేవుణు లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు
ఆఇవరిఙ్ ఉండి అపుప్ మనాద్ . ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణుయూదురిఙ్ 
సితిత్ దీవనమ్ కు ఆఇజాతిదివరిఙ్ బాటవాతాద్ . అందెఙెయూదురిఙ్ 
తకుక్ ఆతిక యూదురు అఇకార్ వరిఙ్ మనిన్వనక లొఇహాన్ బాట
కిజి సీదెఙె. 28యా పణి వీఙ్ త ఇహిఙ, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ డబుబ్
పూరి వరిఙ్ తప్ ఎండ సితిత్ వెనుక నాను యెరూసలెం పటన్మ్ దాన్ 
సెప్యిను సొని సరిదు మీబాన్ వానా. 29 నాను మీబాన్ వానివలె
కీసుత్ బాణిఙ్ మఙి విజెరిఙ్ గొపప్ పెరి దీవనమ్ కు దొహ్ కెన్ ఇజి నాను
నెసిన. 30 ఏలు తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ముసుక్ మనిన్
నమమ్కం మనిన్దనిన్వందిఙ్ , దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితిత్ దనిన్వందిఙ్ ,
మీరు నా వందిఙ్ గటిట్ఙ పారద్నం కిదు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న.
31యూదయదేసమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇయూదురుబాణిఙ్ నఙి
ఇని పమాదం రెఎండ మండెఙ్ పారద్నం కిదు. 32మరి దేవుణు సితత్ం
ఆతిఙ నాను సరద్దాన్ వాజి మీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబా పారద్నం కిదు.
33మఙిసమదనం సీని దేవుణుమిఙితోడుమనీన్.

16
రోమ పటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు

వెహిస్నాన్.
1 కెంకెయాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దు సేవ కిదెఙ్ ఏరాప్టు ఆతి

పిబె ఇని మా బీబి వందిఙ్ నాను వెహిస్న. అది గొపప్ నెగిగ్కాద్ .
2దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ , నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితి లెకెండ్ డగు
కిదు. దనిన్ఙ్ కావాసిత్క ఇనికబా మీబాన్ మహిఙ, మీబాణిఙ్ సీజి
మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అది నండొండారిఙ్ మరి నఙిబా సాయం
కిజిమహాద్ .

3కీసుత్ వందిఙ్ మావెటకూడ్ఃజిపణికితిత్ మహిపిసిక్లాదిఙ్ నిదనిన్
మాసిఅకులాదిఙ్ బామావందనమ్ కువెహ . 4వారునాపాణం
వందిఙ్ వరి పాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను ఒరెనె
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ఆఏ,యూదురు ఆఇవరిసఙమ్ కు విజువారు కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

5 మరి వరి ఇండొ మనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ బా వందనమ్ కు వెహ
ఆసియ పాంతమ్ దు తొలిత కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్, నాను
పేమిసిని ఎపాయినెటుఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

6మీవందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితిత్ మరియెఙ్ వందనమ్ కు.
7 నావెట జేలిదు మహి, నా సొంత లోకుర్ యూదురు ఆతి
అండొనికుని, యూనియాకు వందనమ్ కు వెహిస్న. వారు
అపొసుత్ రు నడిఃమి పెరికార్ ఇజి విజేరె నెసినార్. నఙి ఇంక
ముందాల్ వారు కీసుత్ లోకు ఆతికార్.

8పబు వందిఙ్ నాను నండొ పేమిసినిఅంపిల్యతుఙ్ వందనమ్ కు.
9 కీసుత్ వందిఙ్ మావెట పణి కితిత్ ఉరాబ్నుఙ్ వందనమ్ కు. నాను
నండొ పేమిసినిసాట్ కుఙ్ వందనమ్ కు.

10 కీసుత్ ముసుక్ నిజమాతి నమకం ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కితిత్
మనిన్ అపెలుఙ్ వందనమ్ కు. అరిసోత్ బులు ఇండొణి వరిఙ్ 
వందనమ్ కు.

11 నా సొంత లోకు యూద వాండు ఆతి హెరొదియొనుఙ్ 
వందనమ్ కు.
నరిక్సు ఇండొణి వరి లొఇ పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ సెందితి వరిఙ్ 
వందనమ్ కు.

12 కీసుత్ వందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణికినికెఙ్ ఆతి తుపయానుఙ్ ని
తపొసానుఙ్ వందనమ్ కు.
నాను నండొ పేమిసిని పెరిస్సుఙ్ వందనమ్ కు. అది పబు
వందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితామహాద్.

13 పబు వందిఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్ ఇజి కేట ఆతి రుపసుఙ్ 
వందనమ్ కు. వనిన్ అయ్ సిఙ్ వందనమ్ కు. అది నఙిబా యాయ
వజనె.

14 అసున్ కిసుత్ ఙ్, పెల్గొముఙ్, హెర్ మెకునుఙ్, పతొబుఙ్,
హెర్ మెకునుఙ్, వరి వెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.
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15 పిలొగునుఙ్, యూలియాకుఙ్, నెరాయ్తునుఙ్, వనిన్ తఙిసిఙ్,
ఒలంపాకుఙ్ వరివెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

16 నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తగితి లెకెండ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ముదు కిజి వందనమ్ కు వెహ . యాబాడిడ్దు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి
సఙమ్ కాణికార్ మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నార్.

17నమిమ్తితంబెరిఙాండె,మీరునెసిత్మనిన్బోదదిఙ్ డిఃసిప్సిదనిన్ఙ్ 
వెతేకం ఆతి బోద నెసిప్సి ఆఇ గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిన్కార్ మనార్.
వరి వందిఙ్ జాగర మండు. ననిన్ వరి బాణిఙ్ దూరం మండు ఇజి
నాను బతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18 ననిన్కార్ మా పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ పణి
కినికార్ ఆఏర్ . గానివారు వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి దనిన్వందిఙె బతిక్జినార్.
నెగిగ్ మాటెఙ్ వెహిన్వజబడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్వీరుమొసెం కిజినార్ .
వారు సెఇలోకు ఇజి నెస్ ఇకార్ వరి మాటెఙాణ్ మొసెం కిబె ఆనార్ .
19మీరు దేవుణు మాటదిఙ్ లొఙితిత్ మనిన్కార్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్.
అందెఙెమీవందిఙ్ నానుసరద్ ఆజిన. గానిమీరునెగిగ్క ఇనికఇజినెసిన్
దనిన్లొఇబుదిద్ కలిగ్ జిమండు. సెఇవనకవెటకూడ్ఃఏండదనిన్వందిఙ్ 
కలిత్సిలెల్ండమండు ఇజినాను ఆస ఆజిన.

20 సమదనం సీని దేవుణు, సయాను సతుత్ పాడుఃకిజి వనిఙ్ మీ
కాలాక్ఙ్ అడ్ గి బేగినె సిదులు మటిసాన్ండె ఇడాన్న్ . పబు అతి
యేసుబాణిఙ్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనిద్ .

21 మా వెట కూడ్ఃజి పణికిని తిమోతి మిఙి వందనమ్ కు
వెహిస్నాన్. నా సొంత లోకుర్ యూదురు ఆతి లూకియ,
యాసోను,సొసిపతు ఇనికార్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్.

22పవులువెహిస్సితిత్ఙ్ యాఉతంరాసినితెరియుఇనినానుపబు
వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

23 సఙమ్ దు కూడ్ఃజిని వరిఙ్ విజేరిఙ్ ని నఙిని నెగెండ సూణి
గాయియు మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. యా పటన్మ్ దు
పెరిన్ డబుబ్ఙ్ లెకక్ సుడ్ఃజి అసిన్కాన్ ఎరసుత్ , నమిమ్తిత్కాన్ ఆతి
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కావ్ర్ తును మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్ . 24మా పబు ఆతి
యేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ంమీబాన్ మనీద్.

25-26మీనమకమ్ దుమిఙిగటిఙనిల్ పెత్ఙ్ దేవుణుఅటాన్న్. నాను
యేసుపబు వందిఙ్ సువార సాటిసినివలె యాకదె వెహిస్న.
నండొ కాలం దేవుణు డాపిత్ ఇడిత్ మహి నిజమాతి మాట ఏలు
దేవుణు వెహ మనాన్ . ఏలు అయ నిజమాతి సువార
మాటు సాటిసిత్ఙ్ పవకరు రాసిత్ మాటదానె కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె
నెసినార్ . ఎలాకాలంమనిన్దేవుణుఆగన్దాన్ యాసువారవిజు
లోకాఙ్ నెసిప్సినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ నమిమ్జి
లొఙిదెఙ్ ఇజి. 27 విజు వనకాఙ్ నెసిని ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ,
కీసుత్ యేసుదాన్ ఎలాకాలంలోకుర్ పొగ్ డిఃజిమనిర్ . ఆమెన్ .
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