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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:17

మతత్యిరాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్మనిన్ పుసత్కమాతి బయ్ బిలుదు పడాయ్ ఒపుమానం, కొతత్ ఒపుమానం ఇజి

రుండి ముకెక్ఙ్ మనెన్. పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు యేసుపబు వందిఙ్ వెహిమనిన్ సఙతిఙ్ , ఎలాగ పూరి
ఆతె ఇజి కొతత్ ఒపుమానం జాగర సద్ విజి సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ . కొతత్ ఒపుమానమ్ దు మనిన్మొదొహి
పుసత్కమ్ నె మతత్యి రాసిత్ సువార. యేసు పబు సిసుర్ లొఇ మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతి మహి మతత్యి
ఇనికాండెఇకక్రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13)యేసుపబుఙ్ సిలువపొకివెనుక, ఇంజుముంజు 25-35
పంటెఙ్ వెనుక ఇకరాసెఆతమనాద్ . ఇజియాసఙతిఙ్ వందిఙ్ నెసిత్కార్వెహిస్నార్ . దేవుణువనిన్పవకరు
వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ యేసుపబునె ఇజి యూదుర్ ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్ రాసత్ మనాద్ .
యేసుపబు పుటిన్ వందిఙ్ ,మరి దని వెనుక జరిగ్తి సఙతిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు ముఙాల వనిన్ పవకరు వెట
వరిగ్తికఎలాగఅయాలెకెండ్ నెపూరిఆతెఇజిపడాయ్ ఒపుమానమ్ దాన్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్మాటెఙ్ లాగిజ్
రుజుప్ కిజి తొరిసినాన్ . దేవుణు పవకరు వెట వరిగ్తి సఙతిఙ్ యేసుపబు బతుక్దు అయాలెకెండ్ పూరి
ఆతె (మతత్యి 1:23, 2:6, 14, 18, 23) ఇసాఏలు లోకుర్ రాజు ఆతిమహి దావీదు తెగాదు పుటిత్కాన్ 
ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ , వనిన్ తెగాదుపుటిత్వరి పేరుకుబామఙితోరిసినాన్ .మరిదేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
యాపుసత్కమ్ దు నండొ సుటుక్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యేసుపబు లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్
కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-14అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్ మనాద్ .యేసు, దేవుణుమరిసిఆతికాండె ఇజియా
సువారదాన్ డటం వెహిస్నాన్ .

యాకయేసు తెగ
1 అబహాం తెగాదికాతి దావీదు రాజు* తెగదు పుటిత్ యేసు కీసుత్ తెగ యాక. 2 అబాహము మరిసి

ఇసాస్కు, ఇసాస్కు మరిసియాకోబు, యాకోబు మరిసిర్ యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. 3యూదా
మరిసిర్ పెరెసుని జెరహ , వరియాయపేరుతామారు. పెరెసుమరిసి ఎసోము, ఎసోముమరిసిఅరాము,
4 అరాము మరిసి అమిమ్నాదాబు, అమిమ్నాదాబు మరిసి నయసోస్ను, నయసోస్ను మరిసి సాల్ మాను.
5సాల్ మాను మరిసి బొయజు, బొయజుయాయపేరు రాహబు, బోయజుమరిసి ఓబేదు, ఒబేదుయాయ
పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి యెసయ. 6యెసయ మరిసి రాజు ఆతి దావీదు. దావీదు రాజు మరిసి
సొలొమోను, సొలొమోను అయ్ సి, ముఙాల ఊరియెఙ్ ✡ ఆలిస్ ఆతి మహికాద్. 7సొలొమోను మరిసి
రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయా మరిసి ఆసా. 8 ఆసా మరిసి యెహొసపాతు.
యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము మరిసి ఉజిజ్యా. 9 ఉజిజ్యా మరిసి యోతాము,
యోతాము మరిసి ఆహజు, ఆహజు మరిసి హిజిక్యా. 10 హిజిక్యా మరిసి మనసె, మనసె మరిసి
ఆమోను,ఆమోనుమరిసియోసీయా. 11యోసీయామరిసీర్ యెకొనియనివనిన్దాదిస్ర్ ,తంబేర్ సీర్. వరి
కాలమ్ దు బబులోను దేసెమ్ దిరాజుయూదురిఙ్ వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసితొహఒతాత్ న్. 12బబులోను
దేసమ్ దుసొహివెనుక అబెయెకొనియెఙ్ మరిన్ పుటాత్ న్. వనిన్ పేరు సయలీత్యెలు, సయలీత్యెలుమరిసి
జెరుబాబెలు. 13జెరుబాబెలుమరిసిఅబీహ దు,అబీహ దుమరిసిఎలియాకీము,ఎలియాకీముమరిసి
అజోరు. 14అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహ దు. 15ఎలీహ దు
మరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మరిసి మతాత్ ను, మతాత్ ను మరిసి యాకోబు. 16యాకోబు మరిసి
యోసేపు,వనిన్ఆలిస్ఆతిమరియపొటాదు కీసుత్ ఇజి కూకెఆతియేసుపుటాత్ న్. 17యాలెకెండ్ అబాహము
బాణిఙ్ అసి దావీదు రాజు దాక మొతం పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు, దావీదు రాజు బాణిఙ్ అసి యూదురిఙ్ 
బబులోను దేసమ్ దు వెటిట్ పణి కిని వరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతి కాలమ్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు. యూదురు
బబులోను దేసమ్ దు సొహిబాణిఙ్ అసియేసు కీసుత్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

యాలెకెండ్ యేసు కీసుత్ పుటాత్ న్. కసెలిఙాణిఙ్ 

* 1:1 1:1దావీదుఇసాయేలులోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుఏరాప్టు కితిరాజు. వాండుఇసాయేలుదిరుండిరాజువనిన్ముఙాలసవులుఇనికాన్ 
ఏలుబడిః కిజిమహాన్ . ✡ 1:6 1:6 2సము 11:1-27.
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18యేసు కీసుత్ యా లెకెండ్ పుటాత్ న్. వనిన్ అయ్ సి ఆతిమరియెఙ్ యోసేపువందిఙ్ వెన్ బాతమహాద్ .
గాని వారు రిఎర్ ఉండె బానె గూర్ ఏండ ముందాలెన్ అది దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాత డిఃసాత్ ద్. 19గాని
దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతియోసేపు దేవుణు రూలుఙ్ లొఙిజిమనికాన్ కక, విజేరిఙ్ ఎదు సిగు కిబిస్ ఏండ,
ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ, దనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20యోసేపుయాసఙతిఙ వందిఙ్ ఆలోసనం
కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వనిన్ఙ్ తోరె ఆజి ఈహ వెహాన, “దావీదు రాజు తెగాగ్ తికాన్ ఆతి
యోసేపు, నిఙి పేరుకితి మని మరియెఙ్ డగుకిదెఙ్ అనుమానం ఆమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దాన్ నె అది పాత డిఃసత్ మనాద్. 21అది ఒరెన్ కొడొః ఇడ్ నాద్ లె. వనిన్ లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ 
వాండు రకిస్సాన్న్ లె. అందెఙెవనిన్ఙ్ యేసు†ఇజిపేరు ఇడ్ దెఙ్ వలె”, 22-23 “ఉండివిడిఃబోదెలిపాతడిఃసి
ఒరెన్ మరిన్ ఇడాన్ద్ లె. వాండుఇమామ్నుయెలుఇజికూకెఆనాన్ లె✡”,ఇమామ్నుయెలుఇహిఙదేవుణుమా
వెటతోడుఃమనాన్ ఇజిఅరద్ం. ముందాలదేవుణుపవకవెటవరిగ్తియామాటెఙ్ నిజంపూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ 
విజుయా లెకెండ్ జరిగ్తె. 24యోసేపు నిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహి వజనె మరియెఙ్ 
ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్. 25గాని మరియమరిన్ ఇడిన్దాక వాండు దని డగు సొన్ ఏతాన్.
మరిన్ పుటిత్ఙ్ వాండు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదురాజుఏలుబడిః కిజిమహివలెయూదయదేసమ్ దుమనిబెతెల్హెముఇనినాటొయేసుపుటాత్ న్.
వాండుపుటిత్ వెనాక్తూర్ పుదరొటాన్ గాన్నురు*యెరూసలేంఇనిపటన్మ్ దువాతార్ 2పటన్మ్ దువాతారె,
“యూదురిఙ్ రాజు ఆదెఙ్ ఇజి పటిత్ కొడొః ఎంబె మనాన్ ? వాండు పుటిత్దనిన్ఙ్ గురు తొరిసిని సుకక్,
మాపు తూరుప్దరోటు సుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వాత మనాప్ ”, ఇజి వెహార్ . 3యా
మాటెఙ్ విహరె హేరోదు రాజుని వనిన్వెటయెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నండో గాబ ఆతార్. 4హేరోదు రాజు,
పెరి పుజెరిఙ్ విజెరిఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “కీసుత్ ఆతికాన్ ఎంబె
పుటాన్న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 “యూదయదేసమ్ దుమని బేతెల్హేముదు”, ఇజివారు వెహార్ , “ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,యాలెకెండ్ దేవుణుముఙాల ఒరెన్ పవక వెట వరిగ్తమహాన్.”

6 “యూదయ దేసమ్ దు మని బేతెల్హెమా, నీను యూదయ నాహక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికి ఆఇ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నీలొఇహాన్ ఒరెన్ రాజులెకెండ్ †ఏలుబడిః కినికాన్ పుటాన్న్ లె. వాండునాలోకుర్ ఆతిఇసాయేలు
లోకురిఙ్ గవుడుఎన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె.” 7నసిత్వలెహేరోదురాజు,మరిఎయెర్ బానెస్ ఏండగాన్నురుఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ండె సుకక్ తోరె ఆతిత్ సరియాతి టయం వరిఙ్ వెన్ బాజి నెసాత్ న్. 8 వరిఙ్ బేతెల్హేమ్ దు పోకాండె,
“మీరు సొనిస్ నెగెండ అయా కొడొఃదిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃజి వాండు ఎంబె మనాన్ ఇజి నఙిబా కబురు తగ్ అ.
అయావలెనానుబాసొనిస్వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసన్”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 9వారురాజువెహిమాటవిహరె
సోతార్. సొనిస్మహివలె,వారుతూర్ పుదరోటుసుడ్ఃతిమహిసుకక్,వరిముందాలనడిఃజిమహాద్. కొడొః
మహి బాడిడ్ ముసుక్ అందితిఙ్ అయా సుకక్ అబెబ్ నిహాద్. 10 సుకక్ సుడ్ఃతిఙ్ వారు గొపప్ సరద్ ఆతార్.
11ఇండొసొహారెఅయ్ సిఆతిత్ మరియవెటమనిన్కొడొఃదిఙ్ సుడిఃతారెముణుకుఙ్ ఊర్ జివనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసాత్ ర్. నసిత్వలె వారు ఒతిత్మహి పెటెఙ్ రేతారె బఙారం, సాంబాణి, బోలాం‡ ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండిత
సితార్. 12 “హేరోదు రాజుడగుమర్ జిసొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు దూత కలాదు వరిఙ్ వెహివజ,వారుమరి
ఉండి సరిదాన్ వరి దేసెంసొహార్ .
అయ్ గుపుదేసమ్ దుసొనిస్నార్ 

13గాన్నురు మర్ జి సొహి వెనుక ఒరెన్ దేవుణు దూత యోసేపుఙ్ కలాదు తోరె ఆజి, “నీను నిఙ్ అ,
హేరోదు రాజు కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్. అందెఙె వెటనె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి అయ్ గుపు
దేసమ్ దు సొన్ అ. మరి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను నిఙి వెహిన్దాక అబెనె మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14 నసిత్వలె
వాండు నిఙితండె, కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె అయా పొదొయ్ నె అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ 
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సోతాన్. 15హేరోదు సానిదాక అబెనె మహాన్ . “అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ నా మరిసిఙ్ నాను కూక”, ఇజి
దేవుణు ముందాల పవక వెట✡ వరిగ్తిమాటయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్. 16గాన్నురు వనిన్ఙ్ మోసం కితార్ 
ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు నండొ కోపం ఆతాన్. వారు వెహి టయమ్ దిఙ్ లెక కితాండె బేతెల్హేమ్ దుని,
మరిడగుమనిపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ నిదనిన్ అడిఃగి వయ్ సుమనికొడొఃరిఙ్ 
విజెరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితాన్.

17-18 “రామానారుదాన్ ఉండి పెరి జాటు వెహద్. గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజిని జాటునె. రాహేలు§
దనిన్ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబజినాద్. కొడొఃర్ సాతిఙ్ అదిఓరిసెత్ఙ్అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్పవకవెటదేవుణు
ముఙాల వరిగ్తిమహియామాటయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

నజరేతుదుమర్ జివాజినార్ 
19హేరోదు సాతి వెనుక అయ్ గుపు దేసమ్ దు మహి యోసేపుఙ్ ఒరెన్ దేవుణు దూత కలాదు తోరె

ఆతాండె, 20 “నీను నిఙ్ అ, కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి ఇసాయేలు దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహికార్ సాతసొహార్ ”,ఇజివెహాన్ . 21అందెఙెయోసేపునిఙితాండెకొడొఃదిఙ్ ని
అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె ఇసాయేలు దేసమ్ దు మర్ జి సొండెఙ్ సోతాన్. 22 గాని హేరోదు సాతి వెనుక
వనిన్ మరిసి ఆతి అర్ కెలాయు యూదయ దేసమ్ దు ఏలుబడిః కిజినాన్ ఇజి నెసాత్ ండె అబెబ్ సొండెఙ్ 
తియెలాతాన్. కలాదు వెహి లెకెండ్ యూదయ దేసెం సొన్ ఏండ గలీలయ ముటాదు సొహాన్ . 23 అబెబ్
నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు సొహాండె బతిక్తాన్. “నజరేతుదికాన్ ఇజివాండు కూకె ఆనాన్ లె”, ఇజి దేవుణు
పవకరు వెట కీసుత్ వందిఙ్ వరిగ్తిమహిమాటెఙ్ యాలెకెండ్ పూరిఆతె.

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2అయదినమ్ కాఙ్ బాపిత్సంసీనియోహానువాతండె, “దేవుణుఏలుబడిః కినికాలండగుఆతమనాద్.
అందెఙె మీరు పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజియూదయ బిడిఃఙ్ బూమిపాంతమ్ కాఙ్ సాటిసి
మహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు”, ఇజి బిడిఃఙ్ 
బూమిదాన్ ఒరెన్ డేలిస్వెహిస్ని కంటంవాజినాద్✡ఇజియెసయపవకవెటదేవుణుముందాలవరిగ్తికవిని
వందిఙె. 4యోహనుఒంటెబులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిసొకెఙ్ తొడిఃగితాండె,నడుముదుతోలు బెలుట్ తొహె
ఆజిమహాన్ . వాండు మేపిలెక్ ని అడిఃవి తేనె, తింజి బతిక్జిమహాన్ . 5యెరుసలేమ్ దికార్ ని, యూదయ
దేసెమ్ దికార్ విజెరె,మరియొరాద్ ను గడడ్ డగుమనినాహక్ణికార్ విజెరెసోతారెయోహనువెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ 
వనిన్డగు వాతార్. 6వారు, కితి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజియొరాద్ ను గడడ్దు వనిన్ కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె
ఆజి మహార్ . 7 పరిసయ్ రు, మరి సదుకయ్ రు నండొండార్ యోహను బాపిత్సం సీజి మహిబాన్ వాతార్.
వరిఙ్ సుడ్ఃజివాండుఈహ వెహాన్ , “మీరు విసంమనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ . దేవుణుబాణిఙ్ కోపం
వాజినాద్ ఇజినమిమ్జిమిరువాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్కోపమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ ఇజిమీరువాతిదెరా? నిజమె
అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి దనిఙ్ తగితి పణిఙ్ కిజి
తోరిసుత్ . 9 ‘మాపుఅబాహము తెగాగ్ తికాప్ , అందెఙెమాపుసికస్దాన్ తపె ఆనాపెల్’ ఇజిమీమనుస్దు మీరు
ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాపణకాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్ ఇజి
నానుమిఙివెహిస్న. 10దేవుణుమరెకమొదొల్ కతిస్విసీర్ దెఙ్ కియుదుగొడెలిఅసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్.
నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరాన్న్ లె. 11మీరు పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసిత్ సితి
వందిఙ్ . నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నా వెనుక వానికాన్ నఙి మిసిత్ అతికారం మనికాన్. వనిన్
జోడుక్ పిండ్ దెఙ్ బా నాను తగిన్క ఆఎ. వాండు దేవుణు ఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙి బాపిత్సం సీనాన్ లె.
12వాండు గాలి ఇడిన్ సేహి కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. వాండు వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజి గాలి
ఇటిత్ కూలిఙ్ కొటు ఇండొ ఒసివాకాన్న్ లె. పొటుదిఙ్ నంబిఇ సిసుదు సుర్ నాన్ లె.”

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.

✡ 2:15 2:15హోసెయ11:1. § 2:17-18 2:17-18ఇసాయేలు (యూదురి)లోకురిఙ్ అనిగొగొఆతిఇసాస్కుమరిసియాతియాకోబు
ఆలిస్నెరాహేలు. నెబుకక్ద్ నెసర్ బబులోనుదు ఏలుబడిః కిజిమహివలెఎపయెన్ దియూదురిఙ్ అసత్ ఒతాత్ న్ . వరిలొఇనండొండార్ బానెసపెప్
ఆతార్ . ✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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13నసిత్వలెయోహనుకీదాన్ బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్,గలిలయదాన్ యేసుయొరాద్ ను గడడ్దువాతాన్. 14“నీ
కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, నఙి అవ్ సరం గాని నీను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ నా డగు వాతిదా?”, ఇజి
యోహను వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ తాన్. 15 “ఏలుయాలెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయాలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్మాతివజపూరి కినికమఙి తగెన్”, ఇజియేసు వెహాన్ . నసిత్వలెయోహను ఒపుప్కొటాన్.

16బాపిత్సం లాగె ఆతి వెటనెయేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్. అయావలెనె ఆగాసం రే ఆతాద్. దేవుణు
ఆతమ్ పావురపొటి లెకెండ్ యేసు ముసుక్ డిగ్ జి వానికయోహను సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండు నా ఇసట్మాతి
మరిన్, విని ముసుక్ నాను నండొ సర్ ద ఆజిన”, ఇజి దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ వెహిస్ని ఉండి జాటు
వాతాద్.

4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

1వెనుక దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిపాంతమ్ దు నడ్ఃపిసాత్ న్. అబె సయాన్ యేసుఙ్ తపు
కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్. 2 నలపయి రోసుక్ రెయు పొకల్ ఉపాస్ మహి వెనుక వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్.
3 సయాన్ వనిన్ డగు వాతండె, “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యాపణకుఙ తిండి ఆఅ ఇజి వెహ్ అ”,
ఇజి వెహాన్ . 4 నసిత్వలె యేసు “లోకు బతిక్జినిక తిండిదానె ఆఎద్ , గాని దేవుణు వెయుదాన్ వాని విజు
మాటెఙాణిఙ్ బాబతిక్జినాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ ”✡, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

5వెనుక సయ్ తానుయేసుఙ్ దేవుణు పటన్ం ఆతియెరూసలేముదు కూక ఒతండె, అబె మని దేవుణు
గుడిః కొసాదు నిల్ పాత్ న్. 6అబె నిల్ పాత్ ండ “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి డాట్ అ. ‘నీ
వందిఙ్ వనిన్ దూతరిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ కాలుక్ పణకుఙ తగ్ లిఏండవారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్
అసాన్ర్ ’ ✡ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”, ఇజివెహాన్ . 7యేసువనిన్ఙ్, “ ‘నీపబుఆతిదేవుణుదిఙ్ 
పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ ’✡ ఇజిబారాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

8 మరి ఉండి సుటు, సయ్ తాను యేసుఙ్ నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె యా
లోకమ్ దు మని విజు దేసెమ్ కాఙ్, మరి వనాక్ఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కినివరి అతికారమ్ ని వరిఙ్ కలిగితి
మనికెఙ్ విజుతోరిసాత్ న్. 9అకెక్ఙ్ తోరిసాత్ ండె, “నీనునాఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జినఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ
యాకెఙ్ విజునాను నిఙి సీన”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు వనిన్ వెట, సయ్ తానా,నాబాణిఙ్ సొన్ అ, “నీ పబు
ఆతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

11అయావలె సయ్ తాను వనిన్ఙ్ డిఃసిసొహాన్ . దేవుణు దూతార్ వాజివనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతార్.

యేసు సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదొలిస్నాన్
12యోహను కయ్ ది మహాన్ ఇజి విహండె యేసు గలిలయదు మని నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు మర్ జి

వాతాన్. 13 వెనుక యేసు నజరేతు పటన్ం డిఃసి జెబులూను, నపాత్ లి పాంతమ్ కాఙ్ డగు, గలిలయ
సందారంపడఃకాదుమనికపెరన్హమఇనిపటన్మ్ దువాతండెబతిక్తాన్. 14-16 “జెబూలూనుపాంతమా,
నపాత్ లి పాంతమా, యోరాద్ న్ అతాహ పడక సమ్ దరం డగు మనియూదురు ఆఇకార్ బతిక్జిని గలిలయ
పాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజి మహికార్ గొపప్ జాయ్ సుడ్ఃతార్. సావుఉండి నీడ లెకెండ్ మని దేసమ్ దు
బత్ కిజి మహిలోకుర్ ముసుక్ జాయ్ పుటాత్ ద్”✡. ఇజి దేవుణు ముఙాలయెసయపవక వెట వరిగ్తిమాట
యాలెకెండ్ యేసు వాతిఙ్ పూరి ఆతాద్. 17అయావలెహాన్ అసియేసు, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం
డగు ఆతమనాద్. అందెఙెమీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజిసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 
18యేసుగలిలయసమ్ దరంఒడుదాన్ నడిసిమహివలె,పేతురు ఇజి కూకెఆతిసీమోనుఙ్ ని,మరివనిన్

తంబెర్ సిఆతిఅందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారుజాలెరిఙు. వీరు రిఏర్ సమ్ దరమ్ దు వలపొకిస్మొయెఙ్ అసి
మహార్ . 19 “నా వెట రదు. నా వెట వాదెఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నాను మిఙి తయార్ కినాలె”,
ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20వారు వెటనె వరి వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ . 21 అబెణిఙ్ సొనిస్
మహిఙ్ యేసు జెబెదాయిమరిసి ఆతియాకోబుఙ్ ని, వనిన్ తంబెర్ సి ఆతియోహనుఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు

✡ 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. ✡ 4:6 4:6 కీరన 91:11,12. ✡ 4:7 4:7 దివ్తీ 6:16. ✡ 4:14-16 4:14-16యెసయ 9:1-2.
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రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయి వెట డోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజి మహివలెయేసు వరిఙ్ కూకాన్. 22వెటనె
వారు వరి డోణిని వరి బుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ .

యేసు జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
23యేసు గలిలయ దేసెం విజు బూలాజి యూదురు మీటిఙ్ కిజిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేసిప్సి, దేవుణు

ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువార సాటిసి మహాన్ . విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ ఇఙ్ 
మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24 యేసు పేరు సిరియ దేసమ్ దు విజు సారితాద్. రకరకమ్ ది
జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. నండోనొపిదాన్ బాదఆజిమహివరిఙ్, దెయంఅసిత్ వరిఙ్,మూర్ స
జబు మహి వరిఙ్, కికుక్కాలుక్ సాతివరిఙ్ వనిన్ డగు తతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 25 గలీలయ,
దెకపొలి*, యెరూసలేము, యూదయ, యొరాద్ ను అతాహి పడఃకదాన్ మంద లోకుర్ వాజి వనిన్ వెట
సొహార్ .

5
గొరొన్ ముసుక్ కితిత్ బోద.

1 యేసు మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. అబె బసిమహిఙ్, వనిన్ సిసూర్ వనిన్
డగు వాతార్. 2 అయావలె వాండు వరిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్ బోదిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 3 “దేవుణుదిఙ్ 
సెందితిలెకెండ్ బతిక్జిదనిన్లొఇమాపుతకుదికాప్ ”ఇజినెసిమఙిమరిమండెఙ్ ఎయెర్ బాఇజికోరిజినరొ,
దేవుణు సీజినిదీవనమ్ కుమంజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుమంజినార్. 4ఏలు
దుకమ్ దాన్ అడఃబాజిమనిన్కార్ దేవుణుసీనిదీవనమ్ కుమంజినికార్ ఆనార్ లె,ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు
వరిఙ్ ఓదరిసాన్న్. 5నిపాతి గుణంమనికార్ దేవుణు సీని దీవనంకుమంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యాలోకం విజు వరిసొంతం ఆనాద్.

6 దేవుణు వెహి వజ నీతినిజాయిదాన్ మండెఙ్ ఇజి నండో ఆస మనికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు
మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరి మనుస్ నిండు ఆనిలెకెండ్ వరి ఆసెఙ్ దేవుణు తీరిసాన్న్ లె.
7 కనికారం తోరిసిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరి
ముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్ లె. 8 నెగిగ్ మనుస్ మనికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణుదిఙ్ సూణార్ లె.

9లోకుర్ సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజి పణి కినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి కూకె ఆనార్ లె. 10 దేవుణు వెహి వజ నాయం వందిఙ్ 
మలెల్ఙఙ్ ఓరిసిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదు మంజినార్ లె.

11 నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీ ముసుక్ నిందెఙ్ మోపిస్ మిఙి మలెల్ఙ్ కిజి, మరి
మీ ముసుక్ అబదద్మాతి సెఇ మాటెఙ్ విజు వెహిన్ వెలె మీరు దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ .
12అయావలెనండొ సర్ దఆజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙపరలోకామ్ దు*మిఙినండొ పలం దొహ్ కాన్ద్ లె.
మీముందాల బతిక్జిమహిదేవుణు పవకరుఙ వెటబావారుయాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ కితార్.

సోరు -జాయ్ 
13మీరు యా లోకమ్ దు సోరు ననికిదెర్. గాని, సోరుదిఙ్ † రుసి సొహిఙ, ఎలాగ దనిఙ్ రుసి మర్ జి

తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? అక వెలిల్ విసీర్ జి లోకుర్ మటెత్ఙ్ నె ఆఎండ మరి ఇని పణిదిఙ్ బా రఇక. 14మీరుయా
లోకమ్ దుమనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్. గొరొన్ ముసుక్మనిపటన్ండాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఏద్. 15ఎయెర్ బా
ఉండి దీవ కసిసి తూముదాన్ ముసి ఇడ్ ఎర్. గాని ఇండొణివరిఙ్ విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ దీవ కంతూదునె
ఇడాన్ర్.

16అయాలెకెండ్ నె,మీబతుక్ విజేరిఙ్ జాయిసీనివజమండెఙ్. నసిత్వలెమీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ సుడ్ఃజి
లోకుర్ విజెరె దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ పొగి డిఃనార్.
దేవుణు సితి రూలుఙ వందిఙ్ 

* 4:25 4:25 దెకక్పొలి ఇహిఙ పది పటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయ సమ్ దరం అతాహ పడక మహె. * 5:12 5:12 దేవుణు
మంజినిమబాడిడ్ † 5:13 5:13యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్సోరు సిలెల్తాద్ . అయావెలెసోరువెట తెలల్ని ఇసక్బా
కూడితమహెతడి కితిత్ఙసోరు విజు కరిగిజిసొనాద్ , ఇసక్మిగిలినాద్ . అయావెలెలోకుర్ సోరు రుసి సిలిల్క ఇజి వెహిస్మహార్ .
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17 దేవుణు సితి రూలుఙ్ గాని, దేవుణు పవకరు వెహిమాటెఙ్ గాని డెయ్ జి పొకెఙ్ నాను వాత మనన్
ఇజిమీరు ఒడ్ బిమాట్. వనకాఙ్ డెయ్ జిపొకెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ ,గానిఅయాలెకెండ్ నెపూరి కిదెఙ్ నెనానువాత
మనన్. 18ఏలుహన్ అసి బూమి ఆగాసం సిలెల్ండ ఆతిఙ్ బా దేవుణుమాటదు మని ఉండి ఇజిరి అకస్రం
గాని, సునన్ గాని,రాసిత్ మని లెకెండ్ పూరిఆఏండసొన్ ఉ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

19ఎయెన్ బాదేవుణుమాటదు మని ఇజిరి ఆగెన్ఙ్ లోఇఉండి దనిఙ్ లొఙిజిమన్ ఏండ, అయాలెకెండ్ 
లొఙిఏండమండెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ఙ వనిన్ఙ్, దేవుణు ఏలుబడిః కినివరిలోఇలావ్ ఇజిరికాన్ లెకెండ్ 
వాండు ఇడాన్న్ లె. గానిఎయెర్ బాదేవుణుమాటదురాసిత్మనిలెకెండ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిఅయాలెకెండ్ నె కిజి
మహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినివరిలొఇవారు గొపప్ పెరికార్ ఆనాన్ లె.

20మీరు కిని పణిఙ్, పరిసయ్ రుఙుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ కిని పణిఙ ముసుక్, దేవుణు
ముందాల ఒదె సరి ఆతికెఙ్ ఇహిఙనె, మీరు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినిదెర్ లె ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న.

సపిన్క ఆఏద్ 
21 “లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ”✡ ఎయెన్ బా ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ తప్ ఏండ తీరుప్ వానాద్ లె ఇజి

ముందాహన్ అసి వెహి మని మాట మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 22గాని ఏలు నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ ఎయెన్ బా, మరి ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆతిఙ వనిన్ఙ్ తీరుప్ వానాద్. ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ “పణిదిఙ్ రెఇకి”, ఇజి వెహిఙ వాండు సన్ హది సఙం ఎదు దనిన్ వందిఙ్ సమాదనం వెహెఙ్ వలె.
ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “బుదిద్ సిలికి”, ఇజి వెహిఙ, వాండు ఎలాకాలం సిసు కసి మంజిని బాడిఃదు
అరన్ మంజినాన్.

23-24నీను దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్మాలిపీటాదు సంద సిదెఙ్ సొనివెలె,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీముసుక్
ఇనికాదొకోపంమనాద్ ఇజిఅబెనిఙిఎతువాతిఙ,సందసీదెఙ్ తతివనాక్ఙ్ అబెఇడ్ఃజివెటనెసందసురిన్
మాలిపీట డిఃసిసొనిస్,ముందాల నీను వనివెటరాజినం ఆఅ. వెనుకమర్ జివాజి దేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్
సిఅ. 25నిఙికోరుట్ కిదెఙ్ అకుమనివనిన్ వెటబేగిరాజినంఆఅ. టయంమనివెలనెఆక కిఅ. సిలిఙవాండు
నిఙి తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ నిఙి జెలిదు ఇడ్ దెఙ్ అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండు నిఙి
జెలిదు ఇడాన్న్. 26ఉండిపయస్బాసిలెల్ండ అపుమనిక విజుసీనిదాక నీను వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇ, ఇజినాను
నిఙి నిజం వెహిస్న.

27 “రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ” ఇజి వెహిమనిక మీరు వెహి మనిదెర్ గదె. 28గాని నాను మిఙి వెహిన్క
ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా మనుస్దు సెఇ ఆసదాన్ ఉండి అయ్ లి కొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙ వాండు అయావలెనె
దనివెటవనిన్మనుస్దుపాపం కితికాన్ ఆజినాన్. 29నీఉణెర్ కణకనిఙితపుకిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ.
నీనె ఎలల్ కాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, మీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి ముక సొహిఙ అకాక్దె
నెగెద్. 30మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. నీనె ఎలాకాలం సిసు మంజిని
బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, నీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి ముక సొనికదె నెగెద్. 31 ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి
సీదెఙ్ ఇహిఙఇబెబ్ణిఙ్ అసినీనునాఆలిస్ ఆఎద్  ఇజిదనిఙ్ ఉండివిడిఃఆకు రాసిసీదెఙ్ ఇజివెహికమీరు
వెహిమనిదెర్ గదె? 32గానినాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ మాసిడిఃసిత్ సితిఙ,
వాండు దనిఙ్ రంకు బాలాదెఙ్ కిబిసిన్కాన్ ఆజినాన్. మరి ఎయెన్ బా దనిఙ్ పెండ్ఃలి కితిఙ వాండు దనివెట
రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్.
పమాణమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 

33మరి ఇనిక ఇహిఙ, “ ‘నీను కితి ఒటుట్ పొకిక అయాలెకెండ్ కిఏండ తపెత్ఙ్ ఆఎద్, దేవుణు ముందాల
కితి ఒటుట్ దిఙ్ అయావజనె కిదెఙ్ ’ ఇజి వెహికముందాహన్ అసిమీరు వెహిమనిదెర్ గదె. 34నానుమీవెట
వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఇనిదనిఙ్ బా పమాణం కిమాట్. ఆకాసం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు బసిని
సింహాసనం. 35సిలిఙబూమితోడుః ఇజివెహ్ మాట్,అకదేవుణువనిన్కాలుక్ఇడిన్పీట. మరియెరూసలేం
తోడుః ఇజివెహ్ మాట్ ,రాజుఆతిదేవుణుదిఙ్ సెందితిపటన్ం. 36నీబురతోడుః ఇజిబావెహ్ మ,ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనీబురదికొపువెంటిఉండిబాతెలాఙ్ గానికరిఙ్ గానికిదెఙ్ నీనుఅట్ ఇ. 37మీమాటెఙ్ ‘ఒఒఇహిఙ
ఒఒ’, ఇజిమండెఙ్. ‘ఆఎద్ ఇహిఙఆఎద్’, ఇజినెమండెఙ్. వనకాఙ్ మిసిత్కెఙ్ సెఇ వనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.
✡ 5:21 5:21 నిరగ్మ 20:13.
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కణకాదిఙ్ బదులు కణక.
38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక, పలుదిఙ్ బదులు పలు’ ఇజి దేవుణుమోసేఙ్ సితిత్ మనిన్ రూలుదు వెహి

మహికమీరువెహిమనిదెర్ గదె? 39నానుమిఙివెహిస్న,సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ అడుడ్ కిమ. మరినీను వనిన్
ముసుక్ కోపమాజివాండు నిఙి కితిత్దనిన్ఙ్ మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బాఉణెర్ లెపాదు డెఃయిఙ, డేబ
లెపబా వనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40ఎయెన్ బానిఙి కోర్ టు కిజి నీసొకలాగ్ దెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, నీ కండువాబా వనిన్ఙ్ 
సీజిమన్ అ. 41మరి,ఒరెన్ రోమసయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్ ఒసుత్ ఙ్ పిండిజివనిన్ వెట ‘ఉండిమయిలుదూరం
రఅ’ఇజినిఙిబలవంతం కితిఙవనిన్వెటరుండిమయిలుఙ్ దూరం ఇడిడ్ సొన్ అ. 42నిఙిలొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ,
మరి నిఙి అపులొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.

నీపగగ్తి వరిఙ్ పేమిస్ అ.
43 “ ‘నీ పడకాతి వనిన్ఙ్  పేమిస్ అ, పగాతి వరిఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ మన్ అ.ముసుక్ కోపమ్ దాన్ మన్ అ’,

ఇజి వెహిమహిక మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 44 గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, మీ పగగ్తి
వరిఙ్ పేమిసుత్ , మిఙి హిమ్ స కిజిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 45 అహిఙ మీరు పరలోకామ్ దు మనిన్
మీ బుబాబ్తి దేవుణుది నిజమాతి కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆనిదెర్ లె. దేవుణు సెఇవరి ముసుక్బా నెగిగ్వరి
ముసుక్బా వనిన్ పొదు జాయ్ సిబిసినాన్. నాయంమని వరిముసుక్బానాయం సిలివరిముసుక్బా పిరు
పోకిస్నాన్. 46మిఙిపేమిసిన్వరిఙెమీరు పేమిసిత్ఙ దేవుణుమిఙి పలం సీనాన్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా?
పను పెర్ నికార్ బా ఆహె కిజినార్ గదె? 47 మీరు మీ కూల వరిఙె మీరు మాడిఃసినిదెర్ ఇహిఙ మీరు
ఆఇకార్ కినిదనిఙ్ ఇంక మిసిత్క ఇనిక కిజినిదెర్ ? యూదురు ఆఇకార్ బా అయాలెకెండ్ కిజినార్ గదె?
48పరలోకామ్ దుమనిన్మీబుబాతిదేవుణు ఇని కలిత్ సిలికాన్. అందెఙెమీరుబాఅయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు

1మీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ్ లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి వరి ముందాల కిఏండ జాగర మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు మని బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ మిఙి ఇని పలంబా దొహ్క్ ఏద్. 2 అందెఙె
అవ్ సరం మని వరిఙ్ ఇనికబా సితిఙ, వేసం కినికార్ కిని లెకెండ్ అక విజేరిఙ్ తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక
ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి ముందాల మఙి గొపప్ పేరు వాదెఙ్ ఇని ఆసదాన్ వారు యూదురు మీటిఙ్ 
కిని ఇలాక్ఙ్,మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ అయావలెనెపూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజినాను మిఙి
నిజం వెహిస్న. 3గాని నీను అవ్ సరమ్ దుమనివరిఙ్ సాయం కినివెలె, నీఉణెర్ కియు కినిక నీ డేబ కియు
నెసెత్ఙ్ ఆఎద్. 4 అహిఙ నీను సితిక ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ మంజినాద్. అయావలె ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ
నీను కితిక సుడ్ఃజిని నీ బుబాబ్తి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరు పారద్నం కినివెలె వేసం కిని వరి
లెకెండ్ మన్ మాట్. లోకుర్ విజేరె సూణి లెకెండ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్,మరి సరుద్ నిలిస్ పారద్నం
కిదెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం. వరిఙ్ పూరిపలం దొహ్ క మనాద్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 6గాని నీను పారద్నం
కినివెలె. నీను గదిదు సొనిస్ సేహల్ కెహిస్, ఎయెర్ బా తొఇ నీ బుబాబ్తి దేవుణు వెట పారద్నం కిఅ. అహిఙ
ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ నీను కితిక సుడ్ఃజిని ఎయెరిఙ్ బా తోరె ఆఇ నీ బుబాతి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్.
7మరి మీరు పారద్నం కినివెలె యూదురు ఆఇ వరి లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇ మాటెఙ్ వెహామ్ట్. అయాలెకెండ్ 
లావ్ వర్ గితిఙానె దేవుణు వినాన్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. 8మీరు వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమిఙిఅవ్ సరం ఆతిక ఇనిక ఇజిమీరు లొసిన్ముందాలెన్మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్.

9 “అందెఙెమీరుయాలెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్. ‘పరలోకామ్ దుమనిమాబుబాబ్తిదేవుణు,లోకుర్ విజెరె
నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. 10నీ ఏలుబడిః లోకుర్ విజెరిముసుక్ మనీద్ . పరలోకామ్ దు నిఙి
ఇసట్మాతికెఙ్ జర్ గిని లెకెండ్ నె బూమిముసుక్బా జరిగ్పిద్. 11రోజురోజుదిఙ్  మఙి కావాలిసిత్ తిండి అయ
రోజుమఙిసీజిమన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెటకితితపుఙ్ మాపువరిఙ్ సెమిసిత్ లెకెండ్ నె,మాపుకితితపుఙ్ 
మఙిబాసెమిస్ అ. 13పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ, సయానుబాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దుమనిన్మీబుబాబ్తి దేవుణుబామీరు
కిని తపుఙ్ మిఙిసెమిసాన్న్. 15గాని,మీరులోకుర్ మీవెట కినితపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిస్ ఎండమహిఙ,
పరలోకామ్ దుమనిన్మీ బుబాబ్తి దేవుణుబామీరు కిని తపుఙ్ మిఙిసెమిస్ ఏన్.”
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ఉపాస్ 
16 “మీరు ఉపాస్ కినివలె, వేసం కిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ‘మాప్ ఉపాస్ మంజినాప్ ’ ఇజి విజేరె

నెసెత్ఙ్ ఇజివారుమొకొం నీరస్ం కిజిమంజినార్. అయావలెనె వరిఙ్ పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజినాను
మిఙి నిజం వెహిస్న. 17-18గానిమీరు ఉపాస్ కినివెలె బురాదు నూనె రాసె ఆజిమొకొంఊర్ పాజిమండు.
అహిఙమీరు ఉపాస్ కనిక లోకుర్ ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. గాని ఎయెర్ బాతొఇమీ బుబాబ్తి దేవుణు ఒరేండె
నెసాన్న్. ఎయెర్ బానెస్ ఎండమీరు కినిక సుడ్ఃజినిమీబుబాతి దేవుణుమిఙి పలం సీనాన్.”

సమ్ సారం
19డొఙారిడుఃగ్ జిఒతెఙ్ అకుక్మని,మరిసెదనికరితిండెఙ్ అకుమనియాబూమిముసుక్మీవందిఙ్ 

సమ్ సారం గణస్ మాట్. 20గాని డొఙారిఙు డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అట్ ఇ, మరి సెద గాని కరి గాని పాడ్ః కిదెఙ్ 
అట్ ఇ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మీ వందిఙ్ సమ్ సారం గణసుత్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ సమ్ సారం ఎంబె
మనాదొఅబెనె నీమనుస్బామంజినాద్. 22 కణక ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవ లెకెండ్ నెమనాద్. నీ కణక నెగిగ్క ఇహిఙ
నీ ఒడొఃల్ దిఙ్ విజునెగిగ్కెఙ్ తసిమంజినాద్. 23నీ సెఇఉదెసమ్ దాన్ నీ కణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజిమహిఙ, నీ
మనుస్  విజుసీకటిమంజినాద్. నీఓడొల్ విజుబా సీకటిఆజిమంజినాద్ . నిఙిమనాద్ ఇజినీను ఒడ్ఃబిజిని
జాయ్ సీకటి ఆతిఙ, అయ సీకటి ఎసోనో సీకటి. 24 ఎయెన్ బా రిఎర్  ఎజుమానిరు వందిఙ్  ఉండె లెకెండ్ 
పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మరి ఒరెన్ ముసుక్ ఇసట్ం సిలెల్ండ మంజినాన్. సిలిల్ఙ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ లొఙిజి నమమ్కమాతి వనిలెకెండ్ మంజినాన్. మహివనిన్ ముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినాన్ .
అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని డబుబ్దిఙ్ ఉండె లెకెండ్ పేమిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్.

విసారిస్ మాట్ 
25అందెఙెనానుమిఙివెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఇనికతినాపెల్ , ఇనికఉణాపెల్ ఇజిమీబతుక్ వందిఙ్ విసారం

ఆమాట్. మరి మా ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఇనిక పొర్ పానాపెల్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. మీ పాణం తిండిదిఙ్ మిసిత్క
ఆఎదా? మీఒడొఃల్ సొకక్పాతెఙమిసిత్క ఆఎదా? 26ఆగాసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ,
కొయ్ ఉ,ఒసికొటుదువాక్ ఉగానిపరలోకామ్ దుమనిమీబుబాబ్తిదేవుణువనకాఙ్ పోసకిజినాన్. మీరు
వనాక్ మిసిత్ విలువ మనికిదెర్ ఆఇదెరా? 27మీ లోఇ ఎయెన్ బా విసారిస వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంట
కుడుఃపెత్ఙ్ అట్ నాండా?

28మరిఎందనిఙ్ సొకెఙవందిఙ్ మీరు విసారిసినిదెర్ ?మడిఃఙమనిపూఙు సుడ్ఃదు,అవి కసట్బాడ్ ఉ,
సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. 29అహిఙ్ బా విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలొమోను రాజుయాఉండి
పూఙు లకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండిసొకక్ తొడిఃగిఏతాన్ , ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. 30నేడు మంజి విగెహిఙ్ 
సిసుద్ సురె ఆని మడిఃఙ మనియా గడిదిఙ్ దేవుణుయా లెకెండ్ సోకు సితాత్ న్. అహిఙ, ఇజిరి నమకం
మనికిదెరా మరి ఒదె నగెండ్ మిఙి సొకెఙ్ తొడిఃగిస్ ఎతాండా? 31 అందెఙె మీరు, “ఇనిక తినాప్ లె, మరి
ఇనికఉణాప్ లె,సిలిఙఇనికపొరాప్నాప్ లె”,ఇజిఒడిఃబిజిబాదఆమాట్. 32ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇకార్ నె విన్ క వందిఙ్ రెబాజినార్ . యాకెఙ్ విజు మిఙి అవ్ సరం ఇజి పరలోకామ్ దు మని మీ
బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్. 33గాని విజు దనిఙ్ ఇంక దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ ని మరి వనిన్ ఎదు
మీరు నీతినిజయిదాన్ మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజి మండు. నసిత్వలె మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు మిఙి దొహ్ కెన్.
34 విగెహిఙ్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. విగెహిఙ్ జరిగ్ని వనాక్ వందిఙ్ విగెహిఙ్ విసారిసుత్ . ఎమేణి రోజుదిఙ్ 
తగితి కసట్ం అయరోజుదుమంజినె.

7
తీరుప్ కిమాట్ 

1 “మహి వరి ముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙ దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్ లె. 2మీరు మహివరిఙ్ 
ఎలాగతీరుప్ కినిదెరొఅయలెకెండ్ నెదేవుణుమిఙిబాతీరుప్వానాద్ లె. మీరుఇనికొలత్దానెదేవుణుమిఙిబా
తీరుప్ సీనానెల్. 3నీ కణకాదు ఉండి తూలం ననిక మహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ తంబెరి కణకాదు
మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ కణకాదు తూలం ననిక మనివెలె అక లాగ్ ఎండ, నీ తంబెరి
కణకాదుమనిఇజిరి కసరాదిఙ్ నానులాగిజ్ విసీరన్’ఇజినీను ఎలాగవెహిస్ని? 5వేసం కినికిదెరా,ముందాల
నీ కణకాదు మని తూలం ననిక లాగ్ అ. అయావలె నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 6దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఇసట్ం కిఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃమట్.
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అయలెకెండ్ కితిఙ,వారు తిండి సీనివరిఙ్ కటిన్ సెఇ నుకుడిఙ్ లెకెండ్ వారు కొపంఆజిమర్ జిమీముసుక్
వాజి అరాన్ర్. గొపప్ విలువ మనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్ లెకెండ్ 
వారుబా కినార్ లె. 7మీరు ఇనికలొసిన్దెరొఅకమిఙిదేవును సీనాన్ . ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొఅకదేవుణు
మిఙి సీనాన్ . కొతు మీ వందిఙ్ దేవుణు సెహెల్ రే ఆనానెల్. 8లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దొహ్ కెన్, రెబానివనిన్ఙ్ 
తోరె ఆజినాద్. కొతిత్ ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్. 9మీమరిన్ మిఙి తిండి లొసిత్ఙ, మీరు ఎయిదెర్ బా
వనిన్ఙ్ పణుకు సీనిదెరా? 10మరివాండుమొయలొసిత్ఙ,సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరుసెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బామీ
కొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె సీదెఙ్ ఇజి నెసిన్దెర్. అహిఙ పరలోకామ్ దు మనిమీబుబాబ్తి దేవుణు, వనిన్ఙ్ 
లొసిన్వరిఙ్ దినిఙ్ ఇంకమరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12అందెఙె విజుసఙతిఙలోఇ,మహికార్ మిఙి
ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ అయలెకెండ్ నె మీరు వరిఙ్ కిదు. దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ ని
దేవుణు పవకరు వరిగ్తిమాటెఙఅరద్ంయాకాదె.”

ఒసార్ సరిని ఇహ క్ సరి
13ఇహ క్ సరి గవ్ నిదాన్ సొండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాసనమ్ దు సొని సరి ఒసార్ దిక. అయగవునిబా

ఒసార్ దిక. అయసరుద్ సొనికార్ నండొండార్ మనార్. 14ఎలాకాలంమంజినిబతుక్ సీనిసరి ఇహ క్దికాదె,
దని గవునిబాఇహ క్దిక. అయసరిదాన్ నడిఃనికార్ కొకొండారె.

మరాన్ ని దనిపటుక్
15నెగిగ్కాప్ ఇజినాటిసినికార్ గానితపునెసిప్సిన్ పవకరు వందిఙ్ జాగర్ తమండు. వారు పమాదమాతి

మూర్ కతం మని కార్ నుకుడిఃఙ్ లెకెండ్ మనికార్. గాని వెలిల్హన్ గొరె లెకెండ్ పమాదం సిలికార్ ఇజి తోరె
ఆజినార్. 16వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్ లె. ఎయెర్ బాసాపుక్తుపెఙాణిఙ్ దాసపటుక్ కొయ్ ఏర్.
సాపుక్ మరెకాఙ్ బొడె పటుక్ కొయ్ ఏర్. 17అయలెకెండ్ నె విజు నెగిగ్ మరెకాఙ్, నెగిగ్ పటుక్నె అసెన్, మరి
సెఇమరాతు సెఇ పటుక్నె అసెన్. 18ఉండి నెగిగ్ మరాతు సెఇ పటుక్ అస్ ఉ,మరి సెఇమరాతు నెగిగ్ పటుక్
అస్ ఉ. 19 నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెక్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరె ఆనెలె. 20అయలెకెండ్ నె వరి పణిఙాణిఙ్ 
మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్. 21 పబువా, పబువా ఇజి నఙి కూకిన్కార్ విజెరె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మన్ ఏర్,
గాని పరలోకామ్ దు మనినా బుబెఙ్ ఇసట్మాతి వజ కినికాండె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్. 22తీరుప్
తీరిసిని దినమ్ దు నండొండార్ నాడగు వాజి, “పబువా, పబువామాపునీ పేరుదాన్ దేవుణు పవకరు వజ
వర్ గిఎతాపా? నీ పేరుదాన్ దెయమ్ కాఙ్ పెర్ ఏతాపా? నీ పేరుదాన్ నండొ బమామ్తి పణిఙ్ కిఎతాపా?”,
ఇజి వెహన్ర్. 23అయావలె, “నాను మిఙి ఎసెఙ్ బా నెస్ ఎత. సెఇ పణిఙ్ కినికిదెరా, నా డగుహన్ సొండు
ఇజి వరిఙ్ తినాఙ్ వెహన్.

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
24అందెఙె,యానామాటెఙ్ వెంజిఅయావజ కినికాన్ ఎయెన్ బా, సటుముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహిబుది

మనివనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. 25 పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలి వాజి అయ ఇలు ముసుక్
డెఃతూద్ గానిఅయఇలుపునాది సటుముసుక్మనిఙ్ అర్ ఎతాద్. 26గానియానామాటెఙ్ వెంజి వనాక్
లెకెండ్ కిఇకార్ ఎయెన్ బా ఇసక్ ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుదిద్ సిలి వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. 27 పిరు
వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలివాజి అయ ఇలు ముసుక్ డెఃయ్ తాద్. అయావలె అయ ఇలు నండొ
జాటుదాన్ అడిఃగిఅరాద్.” 28యేసుయామాటెఙ్ వెహివీజితిఙ్ లోకుర్ విజెరెవనిన్బోదదిఙ్ బమమ్ఆతార్.
29ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు,యూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిలెకెండ్ ఆఎండ,అతికారంమనివనిన్లెకెండ్ నె
వాండు బోదిసాత్ న్.

8
1యేసుఅయగొరొన్ డిఃగ్ జివాతివలెమందలోకుర్ వనిన్వెనుకవాతార్. 2కుసుట్ రోగం*మనికాన్ ఒరెన్ 

వాతండె వనిన్ ముందాలముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా,నాను నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙిమనుస్ మహిఙ, నఙి
నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి వెహాన్ . 3అందెఙె వాండు కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటాత్ ండె, “నఙి మనుస్ మనాద్,
నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహి పెరి జబు డిఃసత్ సొహద్. 4నసిత్వలెయేసు వనిన్వెట,

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙపెరిజబుబ్అయజబుబ్వాతిఙకికుక్కాలుక్మనిన్డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జిసొనాదెలెజబుబ్మనిన్బాన్ ముటిత్ఙనెస్ ఏద్ 
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“యాకఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా వెహ్ మ. నీను తీనాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజేరిఙ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతి
దనిఙ్ వరిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ మోసెముఙలె ఆడ సితి వజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
ఒరెన్ సదాతిపతిఆతివనిన్ నమకం

5-6యేసు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతివెలె సదాతిపతి† ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “పబువా,
నా పణిమనిస్ ఒరెన్ కికు కాలుక్ సాని జబుదాన్ నండొ బాద ఆజి నా ఇండొ గూర మనాన్”, ఇజి వెహిస్
బతిమాలితాన్.

7 “నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిన”, ఇజియేసు వెహాన్ . 8 నసిత్వలె అయ సయ్ నమ్ ది అతికారి ఈహ
వెహాన్ , “పబువా, నీను నా ఇండొ వాదెఙ్ నాను తగిన్క ఆఎ. గాని నీను ఉండి మాట వెహిఙ ఆనాద్, నా
పణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9నీను అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్ఇజినాను నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాముసుక్
అతికారం మనిన్కార్ మనార్ . నా అడిగి సయ్ నమ్ దికార్ మనార్ . నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘సొన్ అ’ ఇహిఙ
సొనాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘రఅ’ ఇహిఙ వానాన్. నాను నా పణి మనిసిదిఙ్ ‘అయ పణి కిఅ’ ఇహిఙ
వాండు ఆక కినాన్.”

10యేసు యామాట వెంజి బమమ్ ఆతాండె వనిన్ వెనుక వానివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “వినిన్ఙ్ మనిన్ లెకెండ్ 
దేవుణు ముసుక్ నిసొ పెరి నమకం మని ఎయెరిఙ్ బా ఇసాయేలు లోకుర్ నడిఃమి, నాను సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్
ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 11నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వానివలె,
తూర్ పుదాన్ పడఃమరదాన్ నండొ లోకుర్ వాజి అనిగొగొర్ ఆతి అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇని
వరివెట పరలోకామ్ దు విందుదు బసాన్ర్. 12గాని దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు తప్ ఎండ మంజినాప్ లె ఇజి
ఒడ్ఃబిజిని వరిఙ్ వెలిల్ సీకటిదు విసీర్ నాన్. అబెలోకుర్ అడఃబాజి పలుక్ కొహ్ కిన్ మంజినార్.”

13 యేసు అయా సదాతిపతిఙ్ , “సొన్ అ, నీను నమిమ్తి వజనె జరిగ్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయ
గడిఃయాదునె వనిన్ పణిమనిసి నెగెండ్ ఆతాన్.

యేసు నండొలోకురిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
14 వెనుక యేసు పేతురు ఇండొ వాతాన్. వనిన్ మీమ్ సి నోబుదాన్ గూరిమనిక సుడ్ఃతాన్ . 15వాండు

దని కియుదు ముటిత్ఙ్ సరి దనిఙ్ మహి నోబు డిఃసత్ సొహద్. అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె, దెయమ్ కు అసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్, లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. వాండు
ఉండి మాటదానె దెయమ్ కాఙ్ పెరాన్, మరి జబుది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. 17 “వాండు మా
నీర్ సమ్ కు లాగితాన్ ,మరిమా జబుఙ్ వాండు పిండితాన్”✡ ఇజి యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల
వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్.

యేసు వెటసొండెఙ్ ఇహిఙఇనిక కిదెఙ్ 
18యేసువనిన్డగుమనిమందలోకురిఙ్ సుడ్ఃజిసమ్ దరంఅతాహపడకసొండెఙ్ ఇజివనిన్సిసూరిఙ్ 

వెహాన్ . 19 నసిత్వలె, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “బోద కనికి, నీను ఎంబె
సొహిఙ్ బానీవెటనానుబావాన”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20నసిత్వలెయేసు, “నకెఙబొరోఙ్ మనె,ఆగాసమ్ దు
ఎగిజిని పొటిఙ గూడుకు మనె, గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి బుర డుటిస్ మండెఙ్ బా బాడిః సిలెల్ద్ ”, ఇజి
వెహాన్ . 21 సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ వాతండె, “పబువా నాను ముందాల సొనిస్ నా బుబబ్ సాతి పిన్ గు పెర్ జి
పొకిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 22 నసిత్వలె యేసు, “సాతికారె‡ వరి సాతి వరిఙ్ పెర్ జి పోకిస్ర్ , నీను నావెట
రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యేసుతుపాన్ దిఙ్ ఆలెపిస్సినాన్ 

23యేసునివనిన్సిసూర్ డోణిఎకారెఅబెబ్ణిఙ్ సోతసొహార్ . 24వారుసొనిస్మహిఙ్ యేసుడోణిదునిద
కిజి మహాన్ . వెటనె అయ సమ్ దరమ్ దు గాలితూపాన్ రేఙితాద్. ఉలెక్ఙ్ వాజి అయడోణిముసుక్ అరె.
25సిసూరుసొనిస్ వనిన్ఙ్ నికారె, “పబువా,సానసొనాపెల్ ,మఙిరకిస్స్ అ”,ఇజివనిన్ఙ్ నికార్. 26అయావలె
యేసు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిసొ తకు నమకం మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెహండె నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ 
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ఉలెక్ఙఅలెజిమన్ అఇహాన్ . ఆకెఙ్ పూరిపలక్ ఆతె. 27వారు బమమ్ ఆతారె, “వీండు ఎలాగమరికాండొ?
గాలినిఉలెక్ఙ్ బావనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి వరిగ్తార్.

దెయంఅసిత్ రిఎరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
28యేసుసమ్ దరంఅతహిపడకమనిగదరెనుఇనినారుఅందితిఙ్,దెయంఅసిత్కార్ రిఎర్,యూదురు

వరి సాతివరిఙ్ సమాది కిని సాలమ్ కాణిఙ్ § సోతారె వనిన్ ఎదు వాతార్. వారు జంతు నని మూర్ కతం
మనికార్ కక ఎయెర్ బాఅయసరిసొన్ ఏర్. 29 “ఓ దేవుణు మరిసి, మావెటమిఙి ఇని పణి? కాలం వాని
ముఙాలమఙిబాద కిదెఙ్ ఇబెబ్ వాతిదా?”, ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. 30వరి ఎదు కండెక్ దూరమ్ దు పండిఙ్ మంద
మెయ్ జిమహె. 31అయదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ “నీనుమఙిఉలిప్ని లెకెండ్ ఇహిఙ,అయపండిఙలొఇమఙి
పోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తె.

32వాండు వనాక్ఙ్ “సొండు” ఇజి వెహిఙ్ అయ దయమ్ కు వరిఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. అయ
మంద పండిఙ్ విజు గొరొన్ ముసుక్హాన్ ఉహ్ కిస్ సొహెనె సమ్ దరమ్ దు అరె సాతె. 33పండిఙ్ మేపిన్కార్ 
ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ దివరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ విజు వెహార్ . దెయం అసిత్ మహివరిఙ్ జరిగ్తికబా వెహార్ .
34 నసిత్వలె అయ పటన్మ్ దికార్ విజేరె సోసి యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ ఎదు వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,
వరినారు డిఃసిసొన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసు డోణి ఎకాండె సెరు డాటిస్ కపెరన్హము ఇని వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు వాతాన్. 2 అయావలె
సెగొండార్ కికు కాలుక్ అరిస్ మంసమ్ దు గూర్ జిమహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. దేవుణు ముసుక్
వరి నమకం యేసు సుడ్ఃతాండె, “మరిన్, దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ, నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మన”, ఇజి కికు
కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 3యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ సెగొండార్ “వీండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్”,
ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 4యేసు వరి మనుస్దు మనికెఙ్ నెసాత్ ండె ఈహ వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ 
మీమనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీ పాపమ్ కు సెమిసత్మన ఇజి వెహ్ నిక సులునా? నీను నిఙ్ జి
నడిఅఇజివెహ్ సినికసులునా?”. 6 “లోకుమరిసిఆతినఙిబూమిముసుక్పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అతికారం
మనాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికు కాలుక్ అరివనిన్ వెట, “నిఙ్ అనీమన్ సం అసి ఇండొసొన్ అ”,
ఇజియేసువెహాన్ . 7వాండు నిఙితండెఇండొసొహాన్ . 8లోకుర్ విజేరెఅకసుడ్ఃజిబమమ్ఆతార్. లోకురిఙ్ 
యాలెకెండ్ అతికారం సితి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్ .
యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 

9యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్, పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యి ఇనికాన్ వనిన్ బాడిఃదు బసత్ మహాన్ .యేసు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “నా వెట రఅ”, ఇజి వెహిఙ్, వాండు నిఙితాండ యేసు వెట సొహాన్ . 10 వెనుక యేసు
మతాత్ యిఇండొబోజనం కిదెఙ్ బసిత్ మహిఙ్,నండొండార్ పనున్ పెరిన్కార్ ని*పాపం కినికార్ ఇజిపరిసయెరు
వహిన్కార్ వాతారె వనిన్ వెటని వనిన్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 11 పరిసయ్ రు అక సుడ్ఃజి,
“ఎందనిఙ్ మిఙి నేర్ పిసిన్కాన్ పనున్ పెర్ నివరి వెట, పాపం కినివరి వెట బోజనం కిజినాన్”, ఇజి వనిన్
సిసూర్ ఙ వెన్ బాతార్. 12యేసు అయమాట విహండె, “జబు మనివరిఙె డాకట్ర్ అవ్ సరం, నెగెణ్ మని
వరిఙ్ డాకట్ర్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 13 “మీరు మహి వరిముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను
కోరిజినగాని కతిన్ పూజెఙనాను కోరిఏ✡, ఇజిదేవుణు వెహిమాటదిఅరద్ం ఇనికాదొఇజిమీరుసొనిస్ నెసుత్ .
పాపం కిని వరిఙ్ కూక్ కెఙెనాను వాతమన, నెగెణ్ మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్ .
యెసుఙ్ ఉపాస్ వందిఙ్ వెన్ బాజినార్.

14నసిత్వలెయోహను సిసూరు వనిన్ డగు వాజి, “మాపుని పరిసయ్ రు డిఃస్ ఏండ ఉపాస్ మంజినాప్,
గాని నీ సిసూర్ ఎందనిఙ్ ఉపాస్ మన్ ఏర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 15 దనిఙ్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్
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పడిఃఎండ మహాద్ . వారు కిని పణిదాన్ వారు ఆఇవరివెట కూడ్ఃజి మహిఙ్ వారు సుబబ్రం సిలిల్కార్ ఇజి వ రివందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి మహార్ .
✡ 9:13 9:13హోసెయ 6:6.
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దఙడాఃయెన్,పెండిల్ కూలెఙవెటమనివెలెవారు దుకమ్ దాన్ మంజినారా? పెండిల్ దఙడాఃయెన్ వరిబాణిఙ్ 
కూకె ఆతి వెనుక వారు ఉపాస్ మంజినార్.” 16 “ఎయెర్ బా పడాయ్ పాతదు కొత పాత ముక కుడుఃపిస్
గుత్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొత పాత ముక కేట ఆజి కిజినిక మరి లావ్ ఆనాద్. 17 ఎయెర్ బా పడాఃయి తోలు
సనిస్దు కొతదాకస్ కలుల్ వాక్ ఏర్. ఆహెకితిఙకొతదాకస్ కలుల్ పులాఙ్ ఆనివెలెతోలు సంసిపెడెల్ నాద్,దాకస్
కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరిసంసిపాడానాద్. కొతదాకస్ కలుల్ కొతతోలు సనిస్దునెవాకెఙ్. అయావలె రుండిబా
పాడ్ః ఆఉ.”
సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి

18యేసుయామాటెఙ్ వరివెటవెహిస్మహివలె,యూదురిమిటిఙ్ కినిఇండొణిఒరెన్ అతికారివాతండె
వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నాగాలుయెలెసాతాద్. నీను వాజి నీ కియు దని ముసుక్ ఇడ్ఃఅ. అది
బతిక్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 19యేసు నిఙితండె వనిన్ వెటసొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ బాసొహార్ .

20-21 నసిత్వలె పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద ఆజిమహి ఉండి బోదెలి, “యేసు
తొడిఃగితిమని నీరిసొకక్దుముటిత్ఙ సరినాను నెగెండ్ ఆన”, ఇజి దనిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాదె వనిన్ వెనుక
వాతాదె వనిన్ పాత సెంగుదు ముటాత్ ద్. 22యేసు వెనుక మర్ జి దనిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ బయి దయ్ రమ్ దాన్ 
మన్ అ. నీనునాముసుక్ ఇటిత్ మని నమకమ్ నె నిఙి నెగెణ్ కితమనాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెనెఅయ
బోదెలినెగెండ్ ఆతాద్. 23-24నసిత్వలెయేసు అతికారి ఇండొవాతిఙ్, పిరుడిఃఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ 
సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ సొండు,యాఇజిరిబయినిద కిజినాద్ గానిసాఏద్”, ఇజి వెహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ వెకిసి
సికార్. 25అబె నిండితిమహిలోకురిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకి వెనుక, యేసు ఇండొ డుఃగితాండె అయ్ లి కీదు
అసిత్ఙ్ అది నిఙితాద్. 26యాకబురు అయపాంతం విజుసారితాద్.

యేసు గుడిడ్దివరిఙ్ ని గులల్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
27యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ మహివలె రిఎర్ గుడిడ్ ఃవారు వనిన్ వెనుక వాతారె, “ఓ దావీదు మరిసి, మా

ముసుక్ కనికారం తోరిస్ ఆ”, ఇజి డేలిస్ వెహార్ . 28యేసు ఇండొ డుఃగితి వెనుక వారు వనిన్ డగు వాతార్.
వాండువరిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్. “ ‘యాకకిదెఙ్ నానుఅటన్’,ఇజిమీరునమిజినిదెరా?”, “పబువామాప్ 
నమిమ్జినాప్”, ఇజివారు వెహార్ .

29-30 నసిత్వలెయేసు వరి కణకెఙ ముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు నమిమ్తివజనెయాకమిఙి జరిగ్పిద్”,
ఇజి వెహి వెటనె వరి కణుకు బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బాయాక నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజి యేసు వరిఙ్ గటిట్ఙ వెహాన్ .
31గానివారు సొహరె అయపాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ సాటాత్ ర్. 32యేసుని వనిన్ సిసూర్ అబెణిఙ్ సొనిస్
మహిఙ్ దెయం అసిత్ ఒరెన్ గులవనిన్ఙ్ వనిన్ డగుతతార్. 33యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిత్ వెటనె అయ గులల్
వాండు వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. అక సుడ్ఃజిలోకుర్ విజేరె బమమ్ ఆతారె, “ఎసెఙ్ బాఇసాయేలు దేసమ్ దు
యాలెకెండ్ ఇనికబాజర్ గిఏతాద్”,ఇజివరిగ్తార్. 34గానిపరిసయ్ రుఈహ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయిక్
సాయమ్ దానెవీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”.

పణిమనిస్ర్ తకుక్
35యేసు విజు పటన్మ్ కాఙ్, విజు నాహక్ఙ్ బూలాజి యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేర్ పిసి,

దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార వెహిస్ విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్, బాదదాన్ మని వరిఙ్ నెగెండ్ 
కితాన్. 36యేసుమందలోకాఙ్ సుడ్ఃజి, వనిన్పాణంనొతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు గవుడుఎన్ సిలెల్ండ
సదితి గొరెఙ్ లెకెండ్, ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఇ వరి లెకెండ్ మహార్ . 37-38 నసిత్వలె యేసు వనిన్సిసురిఙ్ ,
“కొయ్ దెఙ్ మనిన్ పంటలెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని కొయ్ నికార్ తకునె. అందెఙె వనిన్ పంట
కొయ్ ని వందిఙ్ పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ ఇజి కోతయజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు”, ఇజి వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసువనిన్ పనెండుమనిస్ సిసూర్ ఙడగు కూకాండె దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్,మరివిజురకమ్ దిజబుది
వరిఙ్ నిబాదదాన్ మనివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం సితాన్. 2అయపనెండుమనిస్ అపొసుత్ డురి
పేరుకు ఇకెఙ్. మొదోహికాన్ సీమోను, (పేతురు ఇజి వాండు కూకె ఆతాన్ ) వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయ,
జెబదయి పొటాదికార్ యాకోబుని యోహను, 3 పిలిపుని బరొలొమాయి, తోమని పనున్ పెరిజ్ మహికాన్ 



మతత్యి 10:4 13 మతత్యి 10:29

మతాయి,అలపయిపొటాదికాన్ యాకోబు,తదాయి 4యూదయదేసం వందిఙ్ ఉసారాఆజిని సీమోను*,
యెసుఙ్ మోసెం కిజి ఒపజెపిన్కాన్ ఆతి ఇసక్రియోతుయూద.

5యేసు అయ పనెండు మనిస్ సిసూరిఙ్ పోకిన్వలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురు ఆఇవరి నడిఃమిమీరు
సొనామ్ట్. సమరియదివరి పటన్మ్ కాఙ్ బా సొనామ్ట్. 6 గాని మీరు ఇసాయేలుది మురుతి గొరెఙెల్కెండ్ 
మనివరి నడిఃమి సొండు. 7 మీరు సొనిస్, ‘దేవుణు ఏలుబడిః కినిక డగు ఆత మనాద్ ’ ఇజి సాటుత్ .
8 జబుదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదు, సాతి వరిఙ్ నికు, పెరి కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ కిదు, దెయమ్ కాఙ్ పేరుద్ . యా
పణిఙ్ కిదెఙ్ అతికారం సెడిడ్ఃనె మిఙి దొహ్ క మనాద్. అందెఙెమీరు ఎయెర్ బాణిఙ్ బా ఇనికబాలొస్ ఎండ
ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9మీరు సొనివెలె బఙారం, రుపాయ్ గాని వెండి, రుపాయ్ గాని రాగి రుపాయ్ గానిమీ
సనిస్దు ఒమాట్. 10 పయ్ నం కినివెలె సనిస్ ఒమాట్. రుండి సొకెక్ఙ్, జోడుక్, డుడు ఇనికబా ఒమాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్.

11మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొహిఙ్ బాఅబె ఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ రెబాజి వనిన్ ఇండొనె అబెణిఙ్ సొనిదాక
మండు. 12మీరు అయఇండొడుఃగితిఙ సరి, ‘మిఙిసమాదనంమనిద్ ’ ఇజి వెహ . 13అయఇండొణికార్ 
మిఙి డగు కిఇతిఙ, నసిత్వెలె మీరు వెహిన్లెకెండ్ వరిఙ్ దీవనమ్ కు మంజినె. వారు తగిఇకార్ ఇహిఙ
అయాలెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్ఏద్ . 14మీరు ఉండి పటన్మ్ దు గాని, ఉండి ఇండొ గాని అందితిఙ, వారు మిఙి
డగు కిఏండమరిమీమాటెఙ్ డగు కిఏండమహిఙ, వరిముసుక్వారె దేవుణుబాణిఙ్ సికస్ అపెప్ ఆజినార్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ గురు లెకెండ్ , మీరు అయ పటన్మ్ నో ఇలుల్ నో డిఃసి సొనివెలె మీ పాదమ్ కాణి దులిల్ దూల్ పిస్
సొండు. 15దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు అయ పటన్మ్ దు మని వరిఙ్ ఒదెద్ లావ్ సికస్ సీనానెల్ ఇజి నాను
మిఙి నిజం వెహిస్న. సోదోమ గొమోర పటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ సొనిస్ సికస్ మన్ ఏద్ . 16కార్ నుకుడిఃఙ
నడిఃమి గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి లోకుర్ నడిఃమి పోకిస్న. అందెఙె మీరు సరాసుక్ లెకెండ్ బుది మనికిదెర్,
పావురపొటిఙ లెకెండ్ సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజిమండు.

17లోకుర్ వందిఙ్ జాగర మండు. వారు మిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్, మరియూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ 
మిఙి కొరెడ్ఙణిఙ్ డెఃయిస్నార్ లె. 18రాజురిఙ ముందాల, అదికారిఙ ముందాల నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్
వందిఙ్ మఙిఅసితొహిస్ ఒనారెల్. వరిముందాలనియూదురు ఆఇ వరిముందాలనా వందిఙ్ మీరు వరిఙ్ 
సువార వెహిన్దెరెల్. 19గాని వారు మిఙి తొహిస్ ఒనివెలె ఇనిక వెహెఙ్, అక ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి మీరు బెఙ
ఆమాట్. అయావలెనెవరిగ్దెఙ్ సరి ఆతిమాటెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్లె. 20ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలెవర్ గినిక
మీరు ఆఇదెర్. మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఆతమ్మీలొఇహాన్  వర్ గినాన్ లె.

21దాదిస్ తంబేరిఙ్, తంబెరి దాదిస్ఙ్, అపోసిమరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిర్ 
ముసుక్ గొడబ ఆజి వరిఙ్ సపిసాన్ర్ లె. 22నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ విజేరె మీ ముసుక్ పగదాన్ 
మంజినార్ లె. గాని ఆకార్ దాక ఓరీసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 23ఉండి నాటొమిఙిహిమ్ స కితిఙ,
మరిఉండిపటన్మ్ దుఉహ్ కిస్సొండు. లోకుమరిసివానిముందాలసువారసాటసినిపణిపూరివీజ్ ఎండ
ఆనాద్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్ యెజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ అఏన్.
25సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. పణిమనిస్యెజుమానిలెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. ఇండొణి
యెజుమానిఙ్ వారు బయిల్ జెబులు† ఇజి కూకిస్మోసెం వెహార్ ఇహిఙ ఇండొణికార్ ఆతిమీ వందిఙ్ మరి
ఎసోనొ సెఇమాటెఙ్ వెహన్ర్ లె. 26అందెఙె వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. డాపిత్ మనికెఙ్ విజుతోరె ఆనెలె.
నెస్ ఏండమూసిత్మనికెఙ్ విజునెసెఆనెలె. 27మీవెటనానుసీకటిదువెహిమాటెఙ్ ,మీరుజాయ్ దువెహ .
మీ గిబిఙ వెహిమాటెఙ్ విజేరె వినిలెకెండ్ మిదెద్ఙ ముసుక్హన్ మీరు డటం వెహ . 28 ఆతమ్దిఙ్ సపెత్ఙ్ 
అట్ ఏండ ఒడొఃల్ దిఙ్ నె సపెత్ఙ్ అటిన్ వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. గానిఆతమ్ని ఒడొఃల్ దిఙ్ సిసుమంజిని
బాడిఃదు పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారం మని దేవుణుదిఙ్ నె తియెల్ ఆజి మండు. 29 ఉండి కాసుదిఙ్ 
రుండి ఇజి పంట పొటిఙ్ పొరె ఆజినెగదె. అహిఙ్ బా నీ బుబాబ్తి దేవుణు నెస్ ఏండ దనిన్ లొఇ ఉండిబా

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను - తెలుగు రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదురు దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని
యూదురు సఙం మనాద్ అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను. † 10:25 10:25 దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃస్ ఇయూదురు ఆఇకార్ 
మాడిఃసి మహి, ఉండి బొమమ్నె బెయల్ జెబుబ్లు. యూదురు అయబొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్ బొమమ్”, ఇజి వెకిసి వహిస్ మహార్ . అందెఙె
వారుయేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలె వనిన్ఙ్ నండొమోసెం వెహమహార్ .
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అడిగ్ బూమిదుసాదెఙ్ ఇజి డిఃసి సీఏన్ . 30నీబురది కొపువిజుబాలెక కిబె ఆతమనాన్ . 31అందెఙెమీరు
తియెల్ ఆమాట్. మీరుయాఇజిరి పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనికిదెర్.

32 లోకుర్ ముందాల నఙి ఒపుకొణి, విజెరిఙ్ నానుబా వరివందిఙ్ పరలోకామ్ దు మని నా బుబాతి
దేవుణు ఎదు ఒపు కొణా. 33గాని ఎయెన్ బా లోకుర్ ముందాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహిఙ, పరలోకామ్ దు
మనినాబుబాబ్తి దేవుణుముందాలనానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇజి వెహన్లె.

34బూమిముసుక్ సమాదనం తపిసెత్ఙ్ నానువాతమన ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిమాట్. పగ తపిసెత్ఙ్ నెవాత,
సమాదనం ఆఎద్ . 35 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మరిసిఙ్ వనిన్ అపొప్సి ముసుక్, గాడిస్ఙ్ దని అయ్ సి ముసుక్,
కొడిఃయెసిఙ్ దని మీమ్ సి ముసుక్ పగ కిబిసెత్ఙ్ నె నాను వాత మన. 36నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ 
ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ వనిన్ సొంత ఇండొణికారె పగాతికార్ ఆనార్ .✡

37బుబెఙ్ బాయాయెఙ్ బానఙిమిసిత్ పేమిసిన్కాన్ నఙితగిన్కాన్ ఆఏన్. మరిసిఙ్ బాగాలిస్ఙ్ బానఙిమిసిత్
పెమిసిన్కాన్ నఙితగిన్కాన్ ఆఎన్. 38కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ మనుస్ సిలిల్కాన్ ,మరినావెటసాదెఙ్ ఇజిబామనుస్
సిలిల్కాన్ , ఎయెన్ బానఙితగిన్కాన్ ఆఏన్. 39వనిన్పాణమ్ దిఙ్ కాపాడ్ఃదెఙ్ ఇజి సుడిఃతిఙవాండు దనిన్ఙ్ 
సొన్ పిసాన్న్. నావందిఙ్ వనిన్ పాణంసొనిప్సిన్కాన్ దనిఙ్ కాపాడాన్న్.

40నిఙిడగు కినికాన్ నఙినెడగు కిజినాన్. నఙిడగు కినికాన్ నఙిపోకివనిన్ఙ్ బాడగు కిజినాన్. 41ఒరెన్ 
దేవుణు పవకెఙ్, వాండు దేవుణు పవక ఇజి నెసి ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, దేవుణు పవకెఙ్ దొహ్ కిన్
లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బాపలందొహ్ కాన్ద్ లె. ఒరెన్ నీతినిజాయితిమనివనిన్ఙ్ వాండునీతినిజాయితిదికాన్ ఇజి
నెసిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,నీతినిజాయిమనివనిన్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బాపలందొహ్ కాన్ద్ లె.
42యానా సిసూర్ లోఇ ఇజిరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు నా సిసూర్ ఇజి నెసి ఎయెర్ బా ఉండి గలస్ ఏరు
సితిఙ, దనిఙ్ తగితి పలం తప్ ఏండ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.”

11
యేసునిబాపిత్సం సీనియోహాను

1 యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ  బోదిసి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సోసి గలిలయ దేసమ్ దు
మని పటన్మ్ కాఙ్, నాహక్ఙ్ సువార సాటెత్ఙ్, బోదిసెత్ఙ్ సొహాన్ . 2-3 జెలిదు మని యోహను కీసుత్ కిని
పణిఙ వందిఙ్ వెంజి, “వానికి నీనెనా? సిలిఙ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ నా?”,
ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వనిన్ సిసూర్ ఙ యేసు డగు పోకాన్. 4-5 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్, “గుడిడ్దికార్ 
సుడ్ఃజినార్, సొటాదికార్ నడిఃజినార్, పెరి జబు మనికార్ నెగెణ్ ఆజినార్, బొయ్ రాదికార్ వెంజినార్,
సాతికర్ నిఙె ఆజినార్, బీదాతి వరిఙ్ సువార వెహె ఆజినాద్, ఇజి యా లెకెండ్, మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్,
వెంజినికెఙ్ మర్ జి సొనిస్, యోహనుఙ్ వెహ . 6గాని నా ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్ దేవుణు
సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్ లె.” 7 యోహను సిసూర్ మర్ జి సొనిస్మహిఙ్ యేసు యోహను
వందిఙ్ ఈహ వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. “ఇనికసుడ్ఃదెఙ్ మీరుబిడిఃమ్ బూమిపాతమ్ దుసొహిమహిదెర్ ?
గాలిదిఙ్ దూఙ్ జిని గడిదిఙ్ పోలితిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? 8సిలిల్ఙమరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరుసొహి
మహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితిమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి
మంజినికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9సిలిల్ఙమరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరుసొహిమహిదెర్ ? ఒరెన్ 
దేవుణు పవకెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నిజమె, దేవుణు పవకెఙ్ ఇంక పెరివనిన్ఙ్ నె ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న.
10 ‘నాను నా కాబు తనివనిన్ఙ్ నిఙి ఇంక ముఙాలపోకన్. వాండు నీ ముఙాల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్’✡ ఇజి
వనిన్ వందిఙె దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 11బోదెక పొటాదు పుటిత్వరి లొఇయోహను ఇంక మిసిత్కాన్ 
ఎయెన్ బా సిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కినిదని లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతికాన్, యోహనుఙ్ ఇంక పెరికాన్ 
ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 12బాపిట్సం సీని యోహను కాలమ్ దాన్ ఏలుదాక దేవుణు ఏలుబడిః
కినిక బలవందమ్ దాన్ ముఙాల వాజినాద్. మరి గొపప్ సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్.
13మోసె సితి రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు విజెరెబా దేవుణు ఏలుబడిః కినివందిఙెయోహను కాలమ్ దాక
వరిగ్జి మహార్ . 14 నమిదెఙ్ మిఙి ఇసట్ం మహిఙ, ఏలియ వానానెల్ ఇజి ముఙాల వెహిక విని వందిఙ్ నె.
15మి గిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ నెగెండ్ వెంజి అయా వజ నడిఃజి మండు. 16-17 ‘యాతరమ్ ది వరిఙ్ ఇనిదనిఙ్ 
సమానం వెహెఙ్ ? వారు సతాదు బసి, మహివరిఙ్ డేలిస్ని కొడొఃర్ లెకెండె మనార్.’ ‘మాపుమీ వందిఙ్ 

✡ 10:36 10:36మికా 7:6. ✡ 11:10 11:10మలా 3:1.
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పిరుడిః ఉహ్ కప్ గానిడాట్ ఇతిదెర్ ,సాతి ఇండొపాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు గుండె కొతె ఆజిమీరు అడఃబ
ఇతిదెర్’. 18యోహనువాతివెలెవాండుతిండివందిఙ్ లావ్ ఒడ్ఃబిఏండరోజుఉపాస్ కిజిమహన్ .వాండు
అయాలెకెండ్ తిన్ ఎండ,ఉణెఎండమనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ దెయం అసాత్ ద్ ఇజివారు వెహిస్నార్. 19లోకు మరిసి
ఆతినాను తింజి,ఉణిజివాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి కకూరికాన్ ’మరిఉణిజిసోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ ని
పాపం కిజిని వరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాని గెణం మనిన్కార్ వారు
కిజిని నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయగెణం సరియాతిక ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.”

నమకం సిలిల్కార్ మనిన్ పటన్మ్ కు
20మరియేసు ఎమేణిపటన్మ్ కాఙ్ నండో బమమ్ ఆతి పణిఙ్ కితిఙ్ బావారు వరిమనుస్మారిస్ ఎతారొ,

అయ పటన్మ్ కాఙ్ ముసుక్ కోపం అజి వరిగ్తాన్. 21 అబయా! కోరజీన పటన్మ్ దు మనికిదెరా మిఙి
అసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు, వానెనొ, అబయా! బెత్ సెయద్ పటన్మ్ దు మనిన్కిదెరామిఙిబా ఎసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు
వానెనొ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను మీ నడిఃమి కితిమహి బమామ్తి పణిఙ్ తూరుని సీదోను పటన్మ్ కాఙ్ కిని
మంజినిక ఇహిఙ వారు ఎసొస్ ముఙాలె బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఒడొఃదు నీరు రాసె ఆజి ఉపాస్ కిజి వరి
పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజి మనుస్ మారిసి అయాలెకెండ్ మినికార్ ఇజి తొరొసాత్ ర్ మరి. 22అందెఙె
నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు తూరుని సీదోను పటన్మ్ దివరిఙ్ మిసిత్ సికస్ మిఙి
వానాద్ లె. 23ఓ కపెరన్హమా, “ఆగాసమ్ దు మనికిదెరా, మిరు ఆగాసమ్ దాక అందిజిని గొపప్ వారు ఇజి
మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? గాని దేవుణు అయాలోకమ్ దు విసీర్ నెల్. మీ నడిఃమి కితి మహి బమామ్తి పణిఙ్ 
నాణుసొదోముపటన్మ్ దు కినిమంజినిక ఇహిఙఅయసొదొముపటన్మ్ దికార్ వరిఅలవాటుఙ్ డిఃసి సీజి
అయ పటన్మ్ దిఙ్ దేవుణు సికస్ సిఏండ ఏలుదాక మహాద్ మరి. 24 అందెఙె నాను నిఙి వెహిస్న తీరుప్
తీరిసిన్ రోజుదుసొదోము పటన్మ్ దుమహివరిఙ్ వానిదనిన్ఙ్ మిసిత్ సికస్ మీలోకురిముసుక్ వానాద్ లె.”

వందితివరిఙ్ కూకిస్నిక.
25 వెనుక యేసు ఈహ వెహాన్ , “పరలోకామ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ పబువాతి నా బుబాబ్, నాను నిఙి

పొగ్ డిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ గెణం మనిన్ వరిఙ్ ని సదువు మనిన్ వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ తెలియ కిఏండ
యాసదువు సిలిల్ వరిఙ్ తెలియ కితిత్ . 26నిజమెబుబబ్,ఈహ కినికాదె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్.

27 బుబబ్ విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. బుబబ్ ఆఏండ మరి ఎయెర్ బా మరిసిఙ్ నెస్ ఏర్.
మరిసిని,మరిసి వనిన్ఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఎరిల్తికారె బుబెబ్ఙ్ నెసాన్ర్. మరి ఎయెర్ బానెస్ ఏర్ .

28 కసట్బాడ్ఃజి బరు పిండ్ జి వందితి విజిదెరె, మీరు నా డగు రదు. నాను మిఙి రొంబిసన్. 29నాను
సారిల్దికాన్. నాను మెతనిమనుస్ మనికాన్. నా వెట కూడ్ఃజి ఉండెపూందు మీమెడః ముసుక్ పోకె అజి
మాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ ,మీరు నా అడెఙ్ లొఙిజినాబాణిఙ్ నెసుత్ . నసిత్వలెమీపాణమ్ కాఙ్ నిమాలం
కలగినాద్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాకూడ్ఃజినాపూందుఅడిఃగి పణి కితిత్ఙ పణిసూలుమంజినాద్ ,బరుబా
సుల్ కానికమంజినాద్.”

12
యేసు విసాంతిదినమ్ దు పబు.

1అయావలెయూదురి విసాంతిదినమ్ దుయేసు పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్మహివలె, వనిన్ సిసూరిఙ్ బఙ
కటిత్ఙ్ , వారు సెరెక్ తెపిస్ నూలిస్ తింజి మహార్ . 2 అయాక పరిసయ్ రు సుడ్ఃతారె, “ఇదిలో, మోసె సితిత్
రులువజ విసాంతిదినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఇ పణి, నీ సిసూర్ కిజినార్”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . 3వాండు వరివెట
ఈహ వెహాన్, “దావీదురాజునివనిన్వెటమహివరిఙ్ బఙకటిత్ఙ్ ,వాండు ఇనిక కితాత్ ండొఇజిమీరుదేవుణు
మాటదు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా?* 4వాండు ఇనిక కితాత్ న్ ఇహిఙ, గుడారమ్ దు†సొనిస్, దేవుణుముఙాల
ఇడిత్మహి రొటెట్ఙ్ లాగితాన్ . వాండుని వనిన్వెట మహికార్ విజేరె తిహార్. అయాక పుజేరిఙునె తపప్ మరి
ఎయెర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మోసె సితిత్ రూలుదు వెహ మనాద్ . 5 దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ పుజేరిఙు

* 12:3 12:3దావీదు రాజు కితిత్క సముయేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. 21:1-6. † 12:4 12:4 గుడారమ్ దు విజు విసాంతి
దినమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పూజ సితిత్లెకెండ్ 12 కొతత్ రొటెట్ఙ్ , సమాజ గుడారమ్ దు మనిన్ బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినె కొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్ బాణిఙ్ లాగితి
పడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙు తినార్. లేవి 24:5-9 అయకాలమ్ దు యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిః సిలెల్తాద్ . దావీదు రాజు మరియాతి
సొలొమొను కాలమ్ దునెయెరుసలేల్మ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు తొహిసాత్ న్ .
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విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు ఆఎద్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా
సద్ విఇతిదెరా? 6 దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ఇంక మిసిత్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 7 ‘మీరు
మహివరి ముసుక్ కనికారం తొరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను కోరిజిన గాని కతిన్ సీజిని పూజెఙ నాను కోర్ ఏ’✡ ఇని
మాటదిఙ్ అరద్ంమీరు నెసిమంజినికఇహిఙ,ఇనితపుబాకిఇవరిముసుక్ తపుప్మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి.
8 ఎందానిఙ్ నాను యాలెకెండ్ వెహిస్నిక ఇహిఙ, లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనాద్ .
విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిఙ్ బా నఙి మనాద్ . 9 అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్ మహివలె,
వాండుయూదురు మీటిఙ్ కిని ఉండి ఇండొసొహాన్.”

10 వహి అరి ఉండి కియు మనిన్కాన్ ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . యేసు ముసుక్ తపుప్ మొపెత్ఙ్ ఇనికాదొ
ఉండి సఙతివందిఙ్ సుడిఃజి వారు వనిన్ఙ్ ఈహ వెన్ బాతార్, “విసాంతిదినమ్ దు ఎయెరిఙ్ బా నెగెండ్ 
కినిక దేవుణు రూలుదిఙ్ తగాన్దా?”. 11యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీలొఇ ఎయెరిఙ్ బా ఉండి గొరె
మహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అకక్ ఉండి గాందదు అరిఙ, మీరు దనిఙ్ వెలిల్ లాగ్ ఇదెరా? 12మెండగొరెదిఙ్ 
ముసుక్ లోకు ఎసొస్నొ విలువ మనిన్కాన్. అందెఙె విసాంతిదినమ్ దు మేలు కినిక దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుదిఙ్ తగాన్ద్.” 13అయావలెవాండు వహి కియుఅరివనిన్ఙ్ “నీ కియు సప్ అ”, ఇజివెహాన్ . వాండు
కియు సాపాత్ న్. అయావలె అక నెగెండ్ మనిన్ మరి ఉండి కియు లెకెండ్ ఆతాద్. 14గాని పరిసయ్ రు వెలిల్
సొహారెయేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ ఆలోసనం కితాత్ ర్.

దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాన్ 
15యేసుఅయాసఙతినెసాత్ ండెఅబెణిఙ్ సొహాన్ . నండొండార్ వనిన్వెనుకసొహార్ .వాండువరిజబుబ్ది

వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 16నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వెహామ్ట్ ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 17యెసయ పవక
వెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తియామాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

18 “ఇదిలో,నాను ఏర్ పాటు కితినాపణిమనిస్వీండె,నాను వనిన్ఙ్ పేమిసిన,వనిన్ముసుక్ సరద్ ఆజిన.
నాను వనిన్ ముసుక్ నా ఆతమ్దిఙ్ పోకన్. వీండు విజుజాతిది వరిఙ్ నాయం తీరిసాన్న్ లె. 19వీండు జటిఙ్ 
ఆఏన్, డేల్ స్ ఏన్, వినిన్ కంటం వీదిఙ ఎయెరిఙ్ విన్ పిస్ ఎన్. 20నలిగితి గడిఃదిఙ్ వాండు తెపిస్ విసీర్ఏన్ ,
నమ్ ని దీవదిఙ్ వాండు నప్ ఎన్‡. వాండు నాయమ్ దిఙ్ గెలిప్సినాన్ . 21లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙె ఆసదాన్ 
ఎదు సుడిఃజిమంజినార్ . వాండు విజుజాతిఙ వరిఙ్ నాయంతీరిసాన్న్.”✡

యేసునిబయిల్ జెబుబ్లు
22 అయావలె సెగొండార్, దెయం అసిత్మహిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ గులల్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు

తతార్. యేసు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాన్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్, వరిగ్దెఙ్ అటాత్ న్. 23లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజి,
“మాప్ ఎదుసుడిఃజి కాప్ కిజి మంజిని దావీదు రాజు తెగగ్దికాన్ వీండు ఆఏండా?”, ఇజి వరిగ్జి మహార్ .
24పరిసయ్ రు అయమాటవిహరె, “విజుదెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ఆతిబయిల్ జెబుబ్లుసాయమ్ దాన్ వీండు
దెయమ్ కాఙ్ పెర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్.

25యేసు వరి ఆలోసనమ్ కు నెసి వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బ వ రిఙ్ వారె పగ ఆజి
ఎర్ లిజి మహిఙ అయ దేసెం పాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణి పటన్మ్ దికార్ గాని ఇండొణికార్ గాని,
వరిఙ్ వారె,పగఆజిఎర్ లిజిమహిఙనీఎమేణిపటన్ంగానిఇలుల్ గానిఏలుబాలావ్ రొసుక్ నిలిస్మన్ ఏద్.
26సయాను అడిఃగి మనిన్కార్ ఉండి జటుదికార్ ,మరిఉండి జటుదివరివెట పగ ఆజి ఎరెల్ ఆజి విదెం కిజి
మహిఙ, వనిన్ ఏలుబడిః ఎలాగ లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మంజినాద్.” 27బయిల్ జెబుబ్లు సాయమ్ దాన్నాను
దెయమ్ కాఙ్ పేరిఙ,మీలోకుర్ ఎలాగదెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ? అందెఙెనావందిఙ్ మీరువెహిన్కెఙ్ తపుఇజి
వారె రుజుప్ కిజినార్. 28గాని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  నాను దెయమ్ కాఙ్  పేరిజ్న ఇహిఙ, నిజమె దేవుణు
ఏలుబడిః కినికమీ నడిఃమివాతమనాద్.

29 సుడ్ఃదు, ఒరెన్ సతుత్ మని వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, వనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జి ఇండొణి సామనమ్ కు
ఎయెరిఙ్ బా ఒతెఙ్ అటాన్ర్ ? ముఙాల వనిన్ఙ్ అసి తొహిఙనె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్. 30నా వెట కూడిజ్
మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బానఙి పగాతికాన్ ఆనాన్ . లోకురిఙ్ దేవుణు డగు తతెత్ఙ్ నావెట కూడ్ఃజిమన్ ఇకాన్ 

✡ 12:7 12:7హోసెయ 6:6. ‡ 12:20 12:20 అయమాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, లోకుర్ దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దిఙ్ 
కండెక్ వెనుక ఆతిఙ్ నొ దయ్ రం సిలెల్ండ ఆతఙ్ నొయేసు వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఏన్ మొకొంమహ్ ఏన్ . ✡ 12:21 12:21యెసయ 42:1-4.
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లోకాఙ్ సెదిసిన్కాన్ ఆజినాన్. 31మరి నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, లోకుర్ కిని విజు పాపమ్ కాఙ్,
దూసణదిఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్, గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసి వెహిఙ ఆకెఙ్ ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఎన్.
32లోకు మరిసి ఆతి నఙి పడిఃఏండ ఇనికబా వరిగ్తిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
పడిఏండ వరిగ్ని వనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దుబా,వానిలోకమ్ దుబా దేవుణు సెమిస్ ఏన్.

33మరాన్ నెగిగ్క ఇహిఙదనిపండుబానెగిగ్కదె. సిలిఙ,మరాన్ నెగిగ్కఆఎండమహిఙదనిపండుబానెగిగ్క
ఆఎద్ .మరాతిపండుదానెమరాన్ ఎలాగమరికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34విసంమనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా,
సెఇకిదెరాతి మీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ ఎలాగ వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీ మనుస్దు మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి
లెకెండ్ నెమీవెయు  వరిగ్జినాద్ . 35నెగిగ్ మనుస్మనిన్ వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ ,వనిమనుస్దు
నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙె వానె సెఇ మనుస్ మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె.
అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙె వానె. 36గాని నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు తీరుప్
తీరిసిన్ రొజుదు, లోకుర్ వరిగ్తి మహి విజుమాటెఙ వందిఙ్ లెకక్ సీదెఙ్ వలె. 37అహిఙమీమాటెఙాణిఙె
మీరు సికస్దాన్ తపె ఆనిదెర్, సిలిల్ఙమీమాటెఙాణిఙెమీరుమీముసుక్ సికస్ తపె ఆనిదెర్.

ఓనఉండి గురు
38 నసిత్వలె సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసు డగు వాజి వనిన్ఙ్ ,

“బోదకినికి, నీను దెవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ గురు లెకెండ్ నీను తోరిసిని ఉండి బమామ్తి పణి
సుడుఃదెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 39వాండు వరిఙ్ “యా తరమ్ దికిదెర్ ఆతి మీరు సెఇకిదెర్ .
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకిదెర్ నె, గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి కిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహిన్దెర్ . గాని దేవుణు
పవక ఆతి ఓనెఙ్ § జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇని గురుబా ఎయెరిఙ్ బా తోర్ ఎద్. 40 ఓన మూండి రోసుక్ పెరి
మొయపొటాదు ఎలాగమహండొ,అయలెకెండ్ నె,లోకుమరిసి ఆతినానుబామూండి రోసుక్ బూమిలొఇ
మంజినలె. 41ఓన వెహిమాటెఙ్ విహారె నినివెదికార్ వరి పాపమ్ కు ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్ సితార్. అందెఙె
తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు వారుయాతరమ్ ది వరి వెట నిలిస్ విరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసాన్ర్ లె. ఇదిలో, ఓనెఙ్ 
మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్మనాన్ ఇజినాను వెహిస్న. 42ఆకక్రి దినమ్ కాఙ్ తీరుప్ తీరిసినివలె,దసిణదేసెమ్ ది
రాణిఉండిసాసిలెకెండ్ బాన్ మంజినాదెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసొలొమోనువరిగ్ని గెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ 
నండొ దూరంమనిన్ దనిన్ దేసెమ్ దాన్  వాతాద్. ఇదిలో,సొలొమోనుఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్. గాని
యాతరమ్ దికార్ వనిన్మాటెఙ్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెన్ ఏర్ ,అందెఙెయాతరమ్ ది వరిఙ్ తీరుప్ మంజినాద్ లె.
43 ఉండి దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ వాతి వెనుక, మండెఙ్ బాడిడ్ వందిఙ్ రెబాజి బిడిఃమ్ బూమిదు
బూలాజినాద్. గాని ఎంబెబా దనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . 44 నసిత్వలె ‘నాను డిఃసిత్ వాతి నా ఇండొ మర్ జి
సొనాలె’, ఇజి దనిఙ్ అదినె వెహన్ద్. మర్ జి వాతిఙ్ అది డిఃసిత్ సితిత్కాన్ , నెగెండ్ సిపాజి సుబరం కిజి
ఎయెర్ బామన్ ఇ ఇలుల్ లెకెండ్ మనన్క సూణాద్ . 45నసిత్వలె అదిమర్ జిసొనిస్, దనిన్ఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ అతి
మరి ఏడు దెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెట కూకన్ తనాద్. అవిక్ వని లొఇ సొనిస్ అబెనె బస కినె. అయావలె వనిన్
గతిముందాహిదనిఙ్ ముసుక్ కసట్ం ఆనాద్. అయలెకెండ్ నెయాతరమ్ ది వరిఙ్ గతిబామంజినాద్.”

యేసుఅయ్ సినితంబెరిఙు
46యేసుమందలోకుర్ వెటవరిగ్జిమహివలె,వనిన్అయ్ సినితంబెరిఙువనిన్వెటవరిగ్దెఙ్ ఇజివెలిల్ నిహ

మహార్ . 47అయావలె ఒరెన్, “ఇదిలో నీయాయనినీతంబెరిఙు నీ వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహమనార్”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 48అందెఙె వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెద్ నాయాయ? ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 49వనిన్ సిసూర్ ఙ  కియు తోరిసి, “ఇదిలోనాయాయనినాతంబెరిఙు. 50పరలోకామ్ దు
మనిన్ నా బుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండెనాతంబెరి,నాతఙి,నాయాయ”, ఇజి వెహాన్ .

13
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

§ 12:39 12:39 పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు ఓన వందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండు పయ్ నం కిజి మహి ఓడదాన్ సమ్ దరమ్ దు విసిరె ఆతిఙ్ 
ఉండి పెరి మొయ, దేవుణు వెహి వజ వనిన్ఙ్ డిఃఙితాద్ మూండి రొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ ఓన గురు
వందిఙ్ మూసెఆని వందిఙ్ మరిమూండివాండు సాతి వరిబాణిఙ్ మరిమర్ జి నిఙిజి వెహాన్ .
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1అయ దినమ్ దునె, యేసు ఇండొణిఙ్ వెలిల్ సొనిస్ సమ్ దరం పడఃకాదు బసాత్ న్. 2మంద లోకుర్ వనిన్
డగు వాతిఙ్ వాండు ఉండి డోణిదు ఎక బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్. 3అయావలె
వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃజి నండొ సఙతిఙ్ కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ “ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్ .
4వాండు వితిస్మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

5సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ మని లావ్ లోతు సిలి డులిల్దు అరె. డులిల్ లోతు లావ్ సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె
నేరె. 6గానిడులిల్ తకు మహిఙ్ వెలెఙ్ లొఇసొన్ ఇతిఙ్,పొదుసోసి ఎండతాకిఙ్ అవిసాతె. 7సెగం వితుక్
సాపుక్తుపెఙ అరె. సాపుక్ తపుఙ్ పెరిసి వనాక్ఙ్ అణసు తిగితె. 8మరి సెగం వితుక్ నెగిగ్ బూమిదు అరె.
అబెబ్ వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంద వంతుఙ్,అరువయ్ వంతుఙ్,ముపయ్ వంతుఙ్ లెకక్ పండితె. 9గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ః జి
వెంజి అయాలెకెండ్ నడిఃజిమండు.

10వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “ఎందనిఙ్ నీను కత వజ వరిఙ్ వెహిస్ని”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 11వాండు
వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి
కిత మనాన్ , గాని విరిఙ్ తెలివి కిఏన్. 12 దేవుణు ఏలుబడి కిని వందిఙ్ నెసిత్ మని వనిన్ఙె మరి తెలివి
కినాన్. వనిన్ఙ్ మరి నండొ నెసిప్సాన్న్. ఇనికబాఅరద్ం ఆఇ వనిన్బాణిఙ్ వాండు నెసిత్మనికబాలాగెఆనాద్.
13 ఎందనిఙ్ నాను కత వజ వరిఙ్ వెహిస్న ఇహిఙ, వారు సుడ్ఃజినార్ గాని సుడ్ఃతిక వరిఙ్ తోర్ ఏద్.
వెంజినార్ గాని నెగెండ్ విన్ ఏర్,అరద్ంబా కిఏర్.

14-15మీరు ఎసిత్వలెబా వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ . ఎసిత్వలెబా సుడ్ఃజినిదెర్ గాని ఇనిక
ఇజి నెస్ ఇదెర్. వారు వరి కణకాణిఙ్ సుడ్ఃజి, గిబిఙాణిఙ్ వెంజిమనుస్దాన్ అరద్ం కిజి నా దరోట్ మహిఙ,
నాను వరిఙ్ నెగెణ్ కితమరి. గానిఅయలెకెండ్ జర్ గిఏండవరిమనుస్ కొడుఃవుదాన్ నిండితమనాద్. వరి
గిబబిఙ్ మందఙ్ ఆతె. వారు వరి కణుక్ మూకమనార్.✡యాలెకెండ్ ఎసయపవకవెట దేవుణుముఙాల
వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

16మీ సుడ్ఃజినికెఙ్ , వెంజినికెఙ్ , మీరు అరద్ం కిజినిదెర్ . అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు
మనన్కిదెర్ . 17 నండొండార్ పవకరుని నీతి నిజాయి మనిన్కార్ మీరు సుడ్ఃజిని వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస
ఆతార్,గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెంజిని వనాక్ఙ్ విండెఙ్ ఆస ఆతార్ గాని విండెఙ్ అట్ ఎతార్.

18 వితుక్ వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ం మీరు జాగర వెండు. 19 ఎయెన్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
వెహిన్మాటెఙ్ వెంజిదనిఙ్ అరద్ంఅట్ ఏండమహిఙ,సయాన్ వాజివనిన్మనుస్దు వితిదనిఙ్ పెరన్ఒనాన్.
యాకాదెమడిఃఙ నడిఃమిహాన్ సొని సరుద్ అరి మనిన్వితుక్. 20 సెగొండార్ సటుట్ ముసుక్ మని లోతు సిలిల్
డులిల్ ననిన్కార్. సెగం వితుక్ అయాడులిల్దు అరె,గానివారు దేవుణుమాటవెంజి సర్ దదాన్ దనిఙ్ వెటనె
మనుస్దు ఇడాన్ర్. 21వారు కండెక్ కాలం దేవుణుముసుక్ నమకమ్ దాన్ నిలాన్ర్ . గాని కసట్మ్ కు, సమెఙ్ 
వానివలె వెటనె దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం వారు డిఃసి సీజినార్. 22మరి ఒరెన్ వితుక్ అరి మనిన్
సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమి ననిన్కాన్. వాండు దేవుణుమాట వెంజినాన్ గానియాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ 
విసారం ఆజిమరి డబుబ్ వందిఙ్ సెఇ ఆస ఆజి, వనిఙ్ అణసు తిగ్ జిమంజినె. వనిన్ బతుక్దు పలం సిలి
ననిన్కాన్ ఆనాన్. 23మరిఒరెన్ వితుక్ అరిమనిన్ నెగిగ్ బూమిలెకెండ్ మనాన్ . వాండు దేవుణుమాటవెంజి
దనిఙ్ అర్ దం కిజినాన్. వాండు, వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంద వంతుఙ్, అరువయ్ వంతుఙ్, ముపయ్ వంతుఙ్ 
పలం సీనాన్.

కారుమొకెక్ఙ్ 
24యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, వనిన్ మడిఃఙ నెగిగ్

వితుక్ వితిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాద్. 25గాని విజేరె నిద కిజిమహివలె, వనిన్ పగాతికాన్ వాతాండె, కూలిఙ
నడిఃమికారు వితుక్ వితాండెసొహాన్ . 26 కూలిఙ్ నేర్ జి పిరితెనె, సెరెక్ పోకివలె, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్
కారుబాతోరితాద్. 27వనిన్ పణిమసిర్ మడిఃఙయాజుమానిడగువాతారె, “ఓబాబు,నీను నీమడిఃఙనెగిగ్
వితుక్నె వితిగదె? మరి ఎమేణియాకారుమొకెక్ఙ్ వాతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

28 “ఒరెన్ పగాతికాన్ యాక కితాన్ ”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అయ పణి మనిసిర్మాపుసొనిస్ వనకాఙ్ 
లాగ్ జి కొటు కిదెఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నా? ఇజి వెన్ బతార్ .
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29అయావలెవాండు, “ఏలు పోని, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ్ మీరు లాగిన్వలె వనకవెట
ఒకవేల కూలిఙ్ బాతెపిన్దెర్ సు. 30కొయ్ ని కాలంవానిదాక రుండిబా కూడ్ఃజి పిరిపీద్ . కొయ్ ని కాలమ్ దు,
నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్మనిన్కారుమొకెక్ఙముఙాలకొయ్ జి కటెఙ్ తొహిస్సుర్ దు,వెనుక కూలిఙ్ కొయ్ జితసి
నాకొటుదు వాకు’, ఇజి కొయ్ ని వరిఙ్ వెహన్”, ఇజి వెహాన్ .
సరుస్గిడ కత

31యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, సరుస్ మొకెక్ఙ్ 
వితుక్దిఙ్ పోలితమనాద్. ఒరెన్,అకక్వనిన్మడిఃఙవితాత్ న్ . 32అయాకవిజువితుక్లొఇఇజిరికాదె,గాని
పిరితిఙ కుసమొకెక్ఙ విజు వనకాఙ్ లొఇ పెరిక ఆజి మరాన్ లెకెండ్ ఆనాద్. ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ 
వాజి దనిన్ కొమెఙ గూడు తొహిస్ బసెన్. 33యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు
ఏలుబడిః ఉండిబోదెలి నండొ నెగిగ్ దూరుదు కలపిత్మనిన్ పులాఙ్ మనిన్ కండెక్ దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్.
అయాక కలపిత్ మనిన్ దూరుదిఙ్ విజు పులాఙ్ కినిదాక పణి కినాద్.” 34యేసు కత వజనె విజుమాటెఙ్ 
లోకురిఙ్ వెహాన్ . కత వజ ఆఏండ ఇనికబా వరిఙ్ వెహ్ ఏతాన్. 35 “నాను కత వజనె వెయ్ దాన్ వెహన్.
లోకంపుటిత్ బాణిఙ్ అసిడాఃఙితిమనిన్సఙతిఙ్ నానుతెలివి కిన”✡,ఇజిపవకవెటదేవుణుముఙాలవరిగ్తి
మాటెఙ్ పూరి ఆతాద్. 36 నసిత్వలె వాండు లోకురిఙ్ డిఃసి ఇండొ సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి,
“మడిఃఙ మనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ వందిఙ్ వెహి కతదిఙ్ అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి
వెహార్ . 37అందెఙెవాండు ఈహ వెహాన్ . “నెగిగ్ వితుక్ వితిత్కాన్ లోకు మరిసి ఆతినాను. 38మడిఃఙయా
లోకం. నెగిగ్ వితుక్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు
మొకెక్ఙ్ , సయాను కొడొఃర్. 39వనకాఙ్ వితిత్కాన్ పగాతికాన్ అతిసయాను. కోతత్ కొయ్ నికయాలోకమ్ దిఙ్ 
ఆకక్ర్ దినం. కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40 నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి సురిన్ లెకెండ్ నె యా లోకమ్ ది ఆకర్ దినమ్ బా
వానాద్. 41-42నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి ససుద్ సురిన్ లెకెండ్,పాపం కిజినివరిఙ్,
మరిపాపం కిబిసిన్ విజు దనిన్ఙ్ నాఏలుబడిఃదాన్ వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి,లోకుమరిసి ఆతినాను నా దూతారిఙ్ 
పోకాన్లె. వారు వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్వారు అడఃబాజి, పలుక్ కొహిస్మంజినార్ .

43నీతినిజాయిమనికార్ వరిబుబాబ్తిదేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుపొదుద్ లెకెండ్ జాయ్ సీజిమంజినార్.
మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

దేవుణు ఏలుబడిః
44 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక, మడిఃఙదు డాపిత్మనిన్ విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆ

విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్, ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ మరి డాపిస్, గొపప్ సర్ దదాన్ సొనిస్ వనిన్ఙ్ మనికెఙ్ 
విజు పొరిస్ అయ మడిఃఙ కొటాన్. 45మరి నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, ఒరెన్ 
ముజెలుసవుకారిరెబాజినిగొపప్విలువమనిన్ముజెలులెకెండ్ నె. 46వాండురెబాజినిలెకెండ్ మనిన్,ఉండి
విలువాతిముజెలుదిఙ్ సుడ్ఃతాండె,సొనిస్ వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుపొరిస్ అయముజెలు కొటాన్.

47 మరి నాణు మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, సమ్ దరమ్ దు పొకిస్ని రకరకమ్ ది
మొయెఙ్ అసిన్ వలాదిఙ్ పోలిత మనాద్. 48 అయ వల నిండితిఙ్ మొయెఙ్ అసిన్కార్, వల పడకాదు
లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు ఇడాన్ర్. సెఇ మొయెఙ విసీర్ నార్. 49యాలెకెండ్ నెయా తరమ్ ది
ఆకక్ర్ దినంబా వానాద్. దేవుణు దూతార్ వాజి నీతి నిజాయిమనిన్ వరిబాణిఙ్, సెఇవరిఙ్ ఎర్ లిసాన్ర్.
50వారు వరిఙ్ గొపప్ పెరి సిసు బాడిడ్దు అర్ పాన్ర్. అబె అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిస్ మంజినార్.” 51 “యా
విజు సఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి అరద్ం ఆతాదా?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, ఇజి వారు మర్ జి
వెహార్ . 52 “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నెసిత్ మనిన్ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె, వనిన్ ఆసిత్
ఇడిత్ మనిన్ గదిదాన్ పడాయికెఙ్, కొతత్కెఙ్ ఉండె లెకెండ్ వెలిల్ తని ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ లెకెండ్ మనాన్”,
ఇజివాండు వరిఙ్ వెహాన్ .

53యేసుయాకతెఙ్వెహివీజితివెనుక,అబెణిఙ్ సొహాన్ . 54వనిన్సొంతపటన్మ్ దువాతాండె,వాండు
యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి మహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం, యాబమామ్తి పణిఙ్ కిని
సతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”, ఇజి వారు బమమ్ ఆజి వరిగ్తార్. 55 “వీండు కంసెల్ వాండు మరిసి ఆఎండా?
✡ 13:35 13:35 కీరన 78:2.
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వినిన్ అయ్ సి పేరు మరియ గదె? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూద ఇనికార్ వినిన్ తంబెరిసిర్ గదె?
56వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెగదె? యాకెఙ్ విజు వినిఙ్ ఎంబెణిఙ్ వాతె? 57వారు వనిన్ ముసుక్ కోపం
ఆజి మహార్ . గాని యేసు వరిఙ్ “ఒరెన్ పవక, వనిన్ సొంత ఇండొనె గవ్ రవం సిలిల్కాన్ ఆజినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 58వనిన్ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్తిఙ్ వాండు అబెబ్ లావ్ బమామ్తి పణిఙ్ కిఏతాన్.

14
యోహాను బుర కతిస్నార్ 

1-2 నసిత్వలె హేరొదురాజు యేసు వందిఙ్ మాటెఙ్ విహండె, “వీండు సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితి
బాపిత్సం సీనియోహను. అందెఙెయాబమామ్తిపణికినిసతుత్ వనిన్లొఇమనాద్”,ఇజివనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 
వెహాన్ .

3వనిన్ తంబెరిసి ఆతి పిలిపు ఆలిస్ హేరోదియ వందిఙ్ హేరొదురాజు ఆడ సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ అసి
గొలుసుదాన్ తొహిస్ జెలిదు ఇడత్ మహార్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీ వందిఙ్ అలిస్ లెకెండ్ ఇడె ఆతిక
దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఏద్”, ఇజియోహాను వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 5యోహనుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి
హేరోదురాజుఒడిఃబితాన్ ,గానిలోకుర్ విజేరెవీండుఒరెన్ దేవుణుపవకఇజివెహిస్మహిఙ్ వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ 
తియెలాతమహాన్ .

6హేరోదురాజుపుటిత్ రోజువాతిఙ్,హేరోదియగాలిస్వాజివరి వందిఙ్ డాటిస్ కర్ జితాద్. హేరోదురాజఙ్ 
గొపప్ సర్ ద ఆతాన్ . 7అందెఙె అది ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా సీన ఇజి వాండు దనివెట ఉండి ఒటుట్ పొకిస్ దనిన్ఙ్ 
ఉండిమాట సితాత్ న్. 8అయ్ సి దనిఙ్ సుతిసిత్ లెకెండ్ నె అది సొహదె, “బాపిట్సం సీనియోహను బుర కతిస్
ఉండి పలెందు సిద”, ఇజి లొసాత్ ద్. 9రాజు గొపప్ బాద ఆతాన్. గానివాండు కితి పమాణం వందిఙ్, వనిన్
వెట విందుదిఙ్ బసిత్మిహి కూలెఙ్ వందిఙ్ అదిలొసిత్క సీదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 10జెలిదు మహియోహను
బుర కత్ పిసత్న్. 11వనిన్ బురఉండిపలెమ్ దు ఇడిజ్ తపిసిదనిఙ్ సిబిసాత్ న్ . అదిఅయాకదనిఅయ్ సిడగు
ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ వాజి వనిన్ పినుగు పెరిజ్ ఒసి సమాది కితార్. నసిత్వలె వారుయేసు డగు
వాతారె వెహార్ .

అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
13 జర్ గితి సఙతిఙ్ విజు విహాండె యేసు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బా మన్ ఇ ఉండి బాడిడ్దు ఒరేండె

సొహాన్ .వాండుసొహిసఙతివెంజిఅయపటన్మ్ దికార్ నండొండార్ నడిఃసివనిన్వెనుకసొహార్ . 14వాండు
అతాహ పడక జోరె అందితిఙ్, డోణిదాన్ డిగితాన్ అయా మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె వరి ముసుక్
కనికారం ఆతాన్. వరి జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 15పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి,
“అకక్ ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిడ్ , ఏలునె పొదుద్ ఆతాద్. యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ సొనిస్ వారె వరిఙ్ బోజనమ్ కు
కొండెఙ్ వరిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారుసొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .మీరెవరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబాసీదు”,
ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 17 “ఇదిలో, మా వెట అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ నె మనె”, ఇజి వారు
వెహార్ . 18 “అయకెఙ్ నాడగు తగాట్”, ఇజియేసు వెహాన్ . 19వెనుక లోకాఙ్ పసి గడిడ్ ముసుక్ బసుత్ ఇజి
వెహాండెఅయ్ దు రొటెఙ్ నిరుండిమొయెఙ్ కీదు అసాత్ ండెఆగాసందరిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ రొటెఙ్ రుకిస్ సిసూరిఙ్ సితాన్. సిసూర్ అక లోకాఙ్ సీబాత సితార్. 20వారు విజేరె పొట పంజు
తిహార్ . వెనుక మిగిలితిత్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ పెహార్. 21బోదెక్ ని కొడొఃర్ అఏండ తిహికార్ 
అయ్ దువేలు మనిస్మొగకొడొఃర్ మహార్ .

యేసు ఏరుముసుక్ నడిసినాన్.
22లోకురిఙ్ పోకి వెటనెయేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  వెటనె ఉండి డోణి ఎకిసి, వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల అతాహ

పడకసొండు ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 23వరిఙ్ పోకి వెనుక,వాండు ఒరేండెపారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకాన్.
పొదు ఆతివెలె వాండు ఒరేండె అబెబ్ మహాన్ . 24గాని డోణి ఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరం సొహాద్ గొపప్ గాలి
కిజిమహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ డోణిఇతల్ అతాల్ దూఙ్ జిమహాద్ . 25కోడిఃజామ్ దుయేసు సందారమ్ దు ఏరు
ముసుక్ నడిఃజి వరి డగు సొహాన్ . 26వాండు సమ్ దరమ్ దు ఏరు ముసుక్ నడిసినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె
తియెల్  అతార్. “అబయాయాక ఉండి దూబ”, ఇజి వారు తియెల్ ఆజి డెల్ సాత్ ర్. 27 వెటనె యేసు,
“దయ్ రమ్ దాన్ మండు, ఇక నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 28 పేతురు, “పబువా, నీనె ఇహిఙ,
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నాను ఏరు ముసుక్ నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ .
నసిత్వలె పేతురు డోణి డిఃగ్ జియేసు దరోట్ ఏరు ముసుక్ నడిఃతవాతాన్. 30గానిగాలిదిఙ్ నిఙితిత్ ఉలెక్ఙ
సుడ్ఃజి తియెలాజివాండు ముడుఃగ్ జిమహాన్ . “పబువా నఙి రసిస్ అ”, ఇజి డేల్ సాత్ న్. 31వెటనెయేసు
వనిన్ కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్అసాత్ న్. “ఇజిరినమకంమనికి,ఎందనిఙ్ నీనుఅనుమానంఆతి?”, ఇజివెహాన్ .

32 వారు డోణి ఎకిఙ్ గాలి అలెతాద్. 33 నసిత్వలె డోణిదు మనికార్ వాజి, “నిజమె, నీను దేవుణు
మరిసినె”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. 34వారు అతాహ పడక సొనిస్ గెనెసెరెతు నాటొ
అందితార్. 35అబెబ్ణిలోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు అసాత్ రె డగుమనినాహక్ఙ్ కబుపోకార్. లోకుర్ వరి కసట్మ్ దు
మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 36 జబుబ్ మనిన్కార్ వనిన్ సొకక్ సెంగుబా ముటెత్ఙ్ బతిమాల్ జి
సెలవలొసాత్ ర్. ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2 సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యెరూసలేమ్ దాన్ వాతారె యేసుఙ్ ,
“ఎందనిఙ్ నీసిసూర్ బోజెనమ్ దిఙ్ ముందాలకికునొర్ బాఏర్,పెదెద్ల్ ఙఅలవాటుఙనెకిస్పోకిస్నార్ ?”,ఇజి
వెన్ బాతార్. 3యేసువరిఙ్ ఈహ మర్ జివెహాన్, “మీరుఎందనిఙ్ మీఅలవాటుఙవందిఙ్ దేవుణుఆడెఙ
నెకిస్ పోకిస్నిదెర్ ? 4మీయాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీదు, మరి ఎయెర్ బా అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ✡ దూసిసి
వెహిఙ వనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె* ఇజి దేవుణు రూలుదు వెహమనాద్. 5-6గానిమీరు నెసిప్సిని దనిన్ లొఇ తేడ
మనాద్ మిరునెసిప్సినికఇనికఇహిఙఎయెన్ బా, “నానుమిఙిఇనికబాఉండిసాయంలెకెండ్ కినఇజిఇటిత్
మనిక, దేవుణుదిఙ్ సంత సితత్ మనన్’ ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహిఙ,వాండుమరి గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఇజి అయాలెకెండ్ మీ అలవాటు వందిఙ్ మీరు దేవుణుమాటదిఙ్ సిలి లెకెండ్ 
కిజినిదెర్.

7-9వేసం కినికిదెరా, “యాలోకుర్ వరి బెద్ వెఙాణిఙ్ నఙిపొగిడ్జినార్ గానివరిమనుస్నాబాణిఙ్ దూరం
మనాద్. వారు పణిదిఙ్ రెఏండ నఙి పొగ్ డిఃజినార్. వారు నెసిప్సిన్కెఙ్ విజు లోకురి రూలుఙ్ నె,✡ ఇజి
యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల మీ వందిఙ్ వరిగ్తిక నిజమె”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు అయమంద
లోకురిఙ్ డగు కూకాండెఈహ వెహాన్, “మీరుజాగర వెంజి నెగెండ్ అరద్ం కిదు. 11వెయుదాన్ లొఇసొనిక
ఇనికబాఎయెరిఙ్ బాఇనికఆఏద్. గానిలొఇహాన్  వెయుదాన్ వెలిల్వానిమాటెఙ్ నెఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.”
12 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యామాటెఙ్ వెంజి పరిసయ్ రు నండొ కోపం ఆతిక నీను నెసిన్దా?”,
ఇజి వెహార్ . 13వాండు సిసూరిఙ్ , “పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు ఉణుస్ ఇ విజు మొకెఙ్ 
వేలెఙాణిఙ్ తెరె ఆనెవారబాఅయమొకెఙ్ లెకెండ్ నె. 14వరిఙ్ డిఃసి సీదు. వారు గుడిడ్దివరిఙ్ సరి తోరిసిన్
గుడిడ్దికార్. ఒరెన్ గుడిడ్దికాన్ మరిఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ సరితోరిసిత్ఙవారు రిఎర్ బాగాంతదుఅర్ నార్”, ఇజి
వెహాన్ . 15అందెఙె పేతురు, “యాకత వందిఙ్ మఙి అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 16యేసు
వరిఙ్, “ఏలుబామీరుమహివరిలెకెండ్ మనిదెరా? ఏలుబా నినిన్మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ మిఙిబుదిద్ సిలెల్దా?
17 వెయుదాన్ లోఇ సొనిక, పొటాదు సొనిస్ మరి అయాక మీరు బయ్ లు బసిన్వలె బూమిదు సొనిస్నాద్,
ఇక మీరు నెస్ ఇదెరా? 18గాని వెయ్ దాన్ వెలిల్ వాని మాటెఙ్ మనుస్దాన్ వాజినె. ఆకెఙె లోకుదిఙ్ సెఇక
కిజినె. 19సెఇ ఆలోసనమ్ కు, సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక, డొఙ కినిక, అబదద్ం వెహిన్కెఙ్,
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజు మనుస్దానె వాజినె. 20యాకెఙె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికు
నొర్ బాఏండఉటిఙ అక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిఏ.”

కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం
21యేసు అబెబ్ణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిగితాండె తూరు, సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ 

సెందితి పాంతమ్ కాఙ్ సొహాన్ . 22వాండు అబెబ్ అందితిఙ్ అబెబ్ణిఙ్ , కానాన దేసెమ్ ది ఉండి బోదెలి
వాతాదె, “పబువా,దావీదుమరిసినఙి కనికారంతోరిస్ అ. నాగాలిస్ఙ్ దెయంఅసిత్ఙ్ గొపప్బాదఆజినాద్”,
ఇజిడేలిస్ వెహాద్ . 23యేసుదనిఙ్ ఉండిమాటబావెహ్ ఏతాన్. అందెఙెవనిన్ సిసూర్ వాజి, “ఇదిమావెట
గగోల్ ఆజివాజినాద్,దనిఙ్ పోక్ అ”,ఇజిబతిమాల్ తార్. 24వాండువరిఙ్, “మురుతిమెండగొరెఙ్ లెకెండ్ 
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దేవుణుబానిఙ్ దూరం ఆతి ఇసాయేలు లోకుర్ డగు నాను పోకె ఆత మనన్”, ఇజి వెహాన్ . 25అది వనిన్
ముఙాల వాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా, నఙి సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 26వాండు దనిఙ్, “కొడొఃర్ 
తిండెఙ్ మని రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్  . 27అది, “నిజమె పబువా, గాని
ఎజమానితింజిమహిఙ్ బలల్దాన్ అరిన్ముకెక్ఙ్ నుకుడుఃఙ్ తింజినెగదె?”,ఇజివెహాద్ . 28నసిత్వలెయేసు,
“బయి, నాముసుక్ మని నీ నమకం గొపప్ పెరిక. నీను కోరితి లెకెండ్ నె నిఙి ఆపిద్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ .
అయగడియాదునె దనిగాలిస్ నెగెండ్ ఆతాద్.

నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
29యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయ సమ్ దారం పడకాదాన్ వాజి అబె ఉండి గొరోత్ ఎకాండె బసాత్ న్.

30సొటావరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్, గులల్వరిఙ్, కికు కాలుక్ అరివరిఙ్ మరి ఆఇ జబుబ్దివరిఙ్ నండోడారిఙ్ అసి
మందలోకుర్ వనిన్డగువాతారెవరిఙ్ వనిన్కాలక్అడిగ్ ఇటాత్ ర్. వాండువరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 31గులల్వరిఙ్ 
వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికు కాలుక్ అరికార్  నెగెమడ్ ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్, గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃదెఙ్ 
అటాత్ ర్. యాకెఙ్ సుడ్ఃజిలోకుర్ విజెరెబమమ్ఆతారెఇసాయేలురిదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 32యేసువనిన్
సిసూర్ ఙ  కూకాండె వరిఙ్, “యాలోకుర్ నావెటమంజిమూండి దినమ్ కు ఆతె. విరిఙ్ తిండెఙ్ బాఇనికబా
సిలెల్ద్ . నఙివరిముసుక్ కనికారంఆజిన. వరిఙ్ బఙదావ్ పోకెఙ్ మఙిమనుస్ రెఏ. వారు కణుక్తివిజిసరుద్
అర్ నార్ సు”,ఇజివెహాన్ . 33సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొమందలోకురిఙ్ తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమిపామతమ్ దు
ఇనికదొహ్క్ నె?”, ఇజివెహార్ . 34యేసువరిఙ్, “మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్?”, ఇజివెన్ బాతాన్. వారు,
“ఏడు రొటెఙ్ ని సెగం ఇజిరిమొయెఙ్ మనె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 35లోకురిఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజియేసు
వెహాన్ . 36వెనుక అయఏడు రొటెఙ్ నిమొయఙ్ కీదు అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ అయాకెఙ్ 
రుకిస్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  సితాన్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితార్. 37లోకుర్ విజేరె పొట పంజు తిహి వెనుక
మిగిలితిముకెక్ఙ్ ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.

38బోదెక్ ని కొడొఃర్ ఆఏండ తిహి మొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ . 39 అయ మంద లోకురిఙ్ పోకి
వెనుకయేసు డోణి ఎకాండెమగదాన్ ఇనినాటొసొహాన్ .

16
1నసిత్వలె పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రుయేసుఙ్ డగు పరికస్ కిదెఙ్, వనిన్మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ఆసెత్ఙ్ ఇజి

డగు వాతార్ . దేవుణునె వనిన్ఙ్ పోకాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ ఉండి బమామ్తి పణి
కిఙి మఙి తోరిస్ అ, ఇజి వెహార్  . 2వాండు వరిఙ్, “పొదుద్ ఆనివెలె ఆగసం ఎరఙ్ మహిఙ నేండు నెగెణ్ 
మంజినాద్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. 3మరి, పెందల ఆగసం ఎరఙ్ ఆజిమొసొప్ మహిఙ, నేండు గాలి పిరు
వానాద్,ఇజిమీరువెహిస్నిదెర్. ఆగసంసుడ్ఃజిఅయరోజుఎలాగమంజినాద్ ఇజివెహెఙ్ మీరునెసిన్దెర్ ,
గాని జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి కాలమ్ దిఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. 4యాతరమ్ దికార్, సెఇకార్ ఆతికారె దేవుణు
వందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్ సిలెల్ద్ గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి వందిఙ్ వెన్ బజినార్, గాని దేవుణు పవక
ఆతి ఓనెఙ్ జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇనికబా ఉండి గురు మరి తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5 వెనుక యేసు వరిఙ్ 
డిఃసిఅబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ . 6వారుడోణిఎకారెసమ్ దరంఅతాహపడకసొనిస్మహివలె,వనిన్ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ 
ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలెయేసు, “పరిసయ్ రుదిమరి సదుకయ్ రుదిపులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు
గొపప్ జాగరమండు”, ఇజి వెహాన్ .

7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙె యామాట వెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్జి మహార్ . 8యేసు
అక నెసాత్ ండె, ఎందానిఙ్ మీరు నమకం తకుక్ మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ! మీ బాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు
ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వర్ గిజినిదెర్ ? 9 ఏలుబా మీరు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? అయ్ దు
రొటెట్ఙ్ మహివలె అయ్ దు వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ? 10మరి ఏడు
రొటెట్ఙ్ మహివలె నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ? వినుకాఙ్ బా
మీరు ఎతు కిఇదెరా? 11నాను వరిగ్తిక రొటెట్ఙ్ వందిఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఎందనిఙ్ మీరు అరద్ం కిజి నెస్ ఇదెర్ ?
గాని పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు వందిఙ్ మీరు జాగర మండు ఇజి నాను వెహ”, ఇజి
వెహాన్ . 12నసిత్వలె వాండు జాగరమండు ఇజి వెహిక రొటె తయార్ కిని పులాని దురు వందిఙ్ ఆఏద్  గాని
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పరిసయెరుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు నని బోద వందిఙ్ జాగర ఆజిమండు ఇజి వెహాన్ , ఇజి వారు
అరద్ం కిజి నెసాత్ ర్.

13యేసు పిలిపుది ఆతి కయసెరియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు మనిన్ నాహక్ఙ్ వాతిఙ్ “లోకు మరిసి ఆతి నా
వందిఙ్, నాను ఎయెన్ ఇజి లోకుర్ వెహె ఆజినార్ ?”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతాన్. 14 “సెగొండార్ 
బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజినార్ , సెగొండార్ ఏలియ ఇజినార్ , మరి సెగొండార్ యిరిమయ్ ఇజినార్ , సిలెల్
పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ ఇజి సెగొండార్ వెహె ఆజినార్”, ఇజి వారు వెహార్ . 15 అందెఙె యేసు, “గాని నాను
ఎయెన్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16 పేతురు ఆతి సీమోను, “నీను బతిక్జిని దేవుణు
మరిసి ఆతి కీసుత్ *”, ఇజి వెహాన్ .

17యేసు, వనిన్ఙ్, “యోనమరిసి ఆతి సీమోను, నీను దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ . యాక
నిఙి తెలియకితిత్క లోకుర్ ఎయెర్ బా ఆఏర్ గాని పరలోకామ్ దు మని నా బుబాబ్తి దేవుణునె. 18 గాని
నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను పేతురు, నీ పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజి నాను యా సుటు ముసుక్
నా సఙమ్ దిఙ్ తొహన్. అయా లోకమ్ ది సతుత్ ఙ్ దనిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏద్ . 19 దేవుణు ఏలుబడిః కిజిని
పరలోకామ్ దిఙ్ సెందితి ఆతికారం నాను నిఙి సీన†, యా లోకమ్ దు నీను ఇనిక తొహిన్దొ, అయాక
పరలోకామ్ దుబా తొహె అనాద్. యా లోకమ్ దు నీను ఇనిక కుతిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా కుతె
ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 20వెనుక యేసు, వాండు కీసుత్ ఆతికాన్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బామీరు వెహెఙ్  ఆఎద్  ఇజి
వనిన్ సిసూరిఙ్ కసితం వెహాన్ .

21 అయ వెలెహన్ అసి యేసు, నాను యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ వెలె, మరి అబె పెదెలుఙ, పెరి
పుజెరిఙుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి కిదాన్ నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసాన్లె, లోకుర్ నఙి సపాన్రెల్ సాతి
మూండిరోజుదు దేవుణు నఙిమరిమర్ జినికిన్నాలె ఇజినండొసఙతిఙ్ వనిన్ సిసూరు వెటవెహిస్మహాన్ .
22పేతురుయేసుఙ్ ఉండిపడఃకాదు కూకఒతండె, “పబువా,నిఙియాలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఎద్”,ఇజిగటిఙ
వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 23అహిఙ,వాండు పేతురు దరిఙ్ మర్ జిబేసి, “ఓసయ్ తానా! నీను నఙిఉండిఅడుడ్
లెకెండ్ మని. నీమనుస్దుమనిసఙతిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికఆఎద్,లోకుర్ ఒడ్ఃబినికెఙె”, ఇజివెహాన్ .

24నసిత్వలెయేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెన్ బానా వెనుక వాదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్ సొంత
ఆసెఙ్ విజు డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ వాజిని కసట్ంకు విజు ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి పిండ్ఃజి నా వెట సాదెఙ్ బా
తయారాజినె నా వెనుక వాదెఙవ్లె. 25 ఎయెన్ బా వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ వాండె కాపాడఃదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ మన్ ఏద్ . నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వనిన్ పాణం నసట్ం ఆతిఙ, వాండు
ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొనానెల్. 26 ఎయెన్ బావాండు కొరిజినికెక్ఙ్ దొహ్ కిస్ యా లోకమ్ ది ఆసిత్ని
సరద్ విజుదొహ్ కిస్ వెనుక దేవుణువెటఎలాకాలంమంజినిబతుక్దుసొన్ ఏండమహిఙఇనిలబంమనాద్ ?
దేవుణువెటఎలాకాలంమంజినిబతుక్దిఙ్  బదులుమరిఇనికసీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27లోకుమరిసిఆతినాను,
నాబుబాబ్తిదేవుణుగొపప్జాయ్ దాన్,వనిన్విజుదూతరిఙ్ తోడుఃఅసిరాజులెకెండ్ వానాలె. వెనుకఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ పలం సీనాలె. 28లోకుమరిసి ఆతినాను రాజులెకెండ్ ఏలుబడిః కినిక
సూణిదాక, ఏలు నిహిమనిన్ వరిలొఇ సెగొండార్ సాఏర్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

17
యేసు,మోసెనిఏలియ

1 ఆరు రోసుక్ వెనుక యేసు, పేతురుని యాకోబు, యాకోబు తంబెరిసి ఆతియోహనుఙ్ బా కూకాండె
వనిన్వెట ఒతాన్. వారు నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎక సొహార్ . 2అబెబ్ వరి ముందాల వనిన్
రూపు మారితాద్. వనిన్ మొకొం పొదుద్ లెకెండ ఆతాద్. వనిన్ సొకెఙ్ మెరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె.
3ఇదిలో,నసిత్వలెఅబెబ్మోసెనిఏలియయేసువెటవరిగ్జిమంజినికవరిఙ్ తోరెఆతాద్. 4నసిత్వలెపేతురు,
“పబువా,మాటుఇబెబ్మహిఙనెగెద్. నిఙిఇసట్ం ఇహిఙ,ఇబెబ్నిఙిఉండి,మోసెఙ్ ఉండి,ఏలియెఙ్ ఉండి,
ఆహెమూండిగుడుఃసెఙ్ తొహన్”,ఇజివెహాన్ . 5వాండువరిగ్జిమహివలెనండొజాయ్ మనిఉండిమొసొప్ 
వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్. “ఇదిలోన్ వీండు నఙి ఇసట్మాతినామరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆతమనన్. వినిన్
మాటెఙ్ నెగెండ్ వెండు”, ఇజి ఉండిజాటు అయమొసోపుదాన్ వాతాద్.

* 16:16 16:16 కీసుత్ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ పోకికాన్ † 16:19 16:19పరలోకమ్ దితాలం కికుక్ ఇజితెలుగుదు
రాసత్ మనాద్.
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6సిసూర్ యామాటవిహరె నండొ తియెల్ ఆజి పడ్ఃగిజ్ అరార్. 7యేసు వరి డగు వాజి వరిఙ్ ముటిస్,
“నిఙ్ దు, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8వారు కణుక్ పెరిజ్ బేసిత్ఙ్ యేసుఙ్ తపప్ మరి ఎయెరిఙ్ బా
తొఏతార్. 9 వారు గొరొన్ డిగ్ జి వాజి మహివలె, “లోకు మరిసి ఆతి నాను, సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి
నిఙ్ నిదాక,మిఙితోరె ఆతియాసఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బావెహామ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

10 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఏలియ* ముఙాల వాదెఙ్ ఇజి ఎందనిఙ్ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
వెహిస్నార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 11 అందెఙె వాండు, ఏలియానె ముఙాల వాజి మండెఙ్, యాక
నిజమె. వాండు వాజి విజు నెగెణ్ తయార్ కినాన్. 12అహిఙ ఏలియముఙాల వాతమహాన్ , గాని వారు
వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఎండవరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ కితార్. లోకుమరిసిఆతినానుబా
అయాలెకెండ్ వరి కిదాన్ సమెఙ్ ఓరిసాన్లె”, ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 13బాపిత్సం సీనియోహను వందిఙ్ వాండు
వరివెట వరిగ్జినాన్ ఇజివారు అరద్ం కితార్.

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
14 వారు మంద లోకుర్ డగు వాతివలె ఒరెన్ వనిన్ డగు వాజి వనిన్ ముందాల ముణుక్ ఊర్ జి,

15 “పబువానామరిన్ ముసుక్ నీ కనికారంతోరిస్ అవాండుమూరస్ పెహిఙ్ నండొబాదఆజినాన్. వాండు
ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సిసుద్ సిలిఙ ఏరుదు అరిస్ మంజినాన్. 16నాను నీ సిసూర్ డగు వనిన్ఙ్ తతత్ గాని వారు
వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజి వెహాన్ .

17 అందెఙె యేసు, “యా తరమ్ దికిదెర్ ఆతి మీరు మహికార్ మిఙి నెసిప్సిన్ తపప్ సరిదాన్ నడిఃసి
మనన్దెర్ . మీరు నాముసుక్ నమకం సిలిల్కిదెర్ . నాను ఎసొస్ కాలమ్ కు దాక నాను మిఙి ఓరిసి మండెఙ్ 
వలె వనిన్ఙ్ నా డగు తగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసు అయ దెయమ్ దిఙ్ ఉండి ఆడ సితిఙ్ అకక్
వనిన్ఙ్ డిఃసత్తాద్. అయగడిఃయాదునె ఆ ఇజిరికాన్ నెగెండ్ ఆతాన్.

19 దని వెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండు ఒరేండె మహివలె యేసు డగు వాతారె, “మాపు ఎందనిఙ్ అయ
దెయమ్ దిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ?”, ఇజివెన్ బాతార్. 20-21ఉండిసరుస్గిడ నసుత్ నమకంమహిఙయా
గొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్సొన్ అ’ ఇజి వెహిఙఅదిఅబెబ్సొనాద్. మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇక ఇనికబా
మన్ ఏద్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . మిఙి నసొస్ నమకం సిలెల్ద్ , అందెఙెమీరు కిదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్ .

22వారుగలీలయదేసమ్ దువాతివెలెయేసు, “లోకుమరిసిఆతినానులోకుర్ కియుదుఒపజెపెఆనాలె.
23వారు నఙి సపాన్ర్, మరిమూండి దినమ్ దు నాను మర్ జి నిఙెఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహిఙ్ వారు నండొ
దుకం ఆతార్.

24యేసుని వనిన్ సిసూర్ కపెరన్హముదు వాతివెలె, సెగం సెకల్ † లెకక్ పనున్ పెర్ నికార్ పేతురు, డగు
వాతారె, “మిఙిబోదకినికాన్ దేవుణు గుడిఃదిపనున్ సిఏండా?”,ఇజివెన్ బాతార్. 25“ఒఒవాండు సీనాన్”,
ఇజి వాండు వెహాన్ . పేతురు ఇండొ వాతిఙ్, వాండు వరిగ్ఏండ ముఙాలయేసు వరిగ్తాన్. “సీమోను, యా
లోకమ్ ది రాజుర్ ఎయెర్ బాణిఙ్ సిసుత్ ని పనున్ఙ్ ఒసూలు కిజినార్ వరి సొంత దేసెమ్ ది వరిబాణిఙ్ నా,
సిలిల్ఙ అయదేసెమ్ దు మనిన్ ఆఇ దేసెమ్ దివరి బాణిఙ్ నా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 26“వారువిదెద్ం కిజిగెలిసిత్ దేసెమ్ దివరిబాణిఙెఙ్”,ఇజిపేతురువెహాన్ .యేసువనిన్ఙ్, “అహిఙ
సొంత దేసెమ్ దికార్ సిఏండ తపె ఆజినార్. 27మాటు వరిఙ్ అడుడ్ మంజిని వరిఙ్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ .
నీను సేరుదు సొనిస్ గాలం పొకిస్ ముందాల దొహ్క్ నిమొయదిఙ్ అసి దని వేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి
సెకెల్ కాసు దని వెయ్ దుమంజినాద్. అయాకలాగిజ్ నీ వందిఙ్ నినావందిఙ్ పనున్ సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

18
దేవును కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 

1 నసిత్వలె సిసూర్ యేసు డగు వాజి, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః కినివలెమాలొఇ ఎయెన్ అబెబ్ పెరికాన్ 
మంజినాన్ ?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 2వాండు ఒరెన్ ఇజిరికొడొఃదిఙ్ కూకిస్ వరినడిమినిల్ పాత్ న్. 3మరి

* 17:10 17:10 పాడయి ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక పుసత్కమ్ దు రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియ ముఙాల వాదెఙ్ ఇజి
యూదురునమిమ్జినార్ .మలాకి3:1, 4:5-6. † 17:24 17:24యెరుసలెల్మ్ దుమనిన్దేవుణుగుడిఃదిఙ్ అవసరమ్ మాతికెఙ్ కిజినెగెండ్ 
సుడిఃదెఙ్ ఒరెనొరెన్ వనిన్బాణిఙ్ , సెగం సెకెల్ పనున్లెకెండ్ పెర్ జిమహార్ .యూదురు ఆతిమొగవారు 20 వయుస్డాటిత్మహికార్ విజేరె గుడిః
పనున్ సీదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ . అకక్ రుండి రోసుక్ కూలిదిఙ్ సమానం మహాద్ . నిరగ్మ 30:13-16. 2దినరు 24:9-14,
నెహెమయ్ 10:32.
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వాండు ఈహ వెహాన్, “మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ మనుస్ మరిసి, వరి లెకెండ్ ఆఎండ మహిఙ, మీరు
ఎసెఙ్ బా దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు సొండెఙ్ అట్ ఇదెర్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 4అందెఙెయా
ఇజిరి కొడొః లెకెండ్ తగె ఆనికాన్ ఎయెండొ,వాండె దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ ఆనాన్.

5మరిఎయెర్ బానాముసుక్మనిన్ నమమ్కమ్ దుయాఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ్ ఆతికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినాండొ
ననివనిన్ఙ్ డగు కినికాన్ , నఙి డగు కిజినాన్. 6గాని,నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ మనియాకొడొః ననిన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్, ఎయెర్ బాపాపం కిబిసిత్ఙ,వాండు వనిన్మెడదు ఉండి పెరి జతత్పణుకు తొహెఆజి సమ్ దరం అడిగ్
ముడుఃగిజిసొనిక వనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెద్.

7 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ పాపం కిబిసిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ యా లోకమ్ ది వరిఙ్ సమెఙ్ తప్ ఉ.
యాకెఙ్ తప్ ఎండ వాదెఙ్ వెలె. గాని యాకెఙ్ ఎయెన్ వెట వానెనొ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇ నని కసట్మ్ కు
మంజినె. 8 నీ కియుబా, నీ కాలుక్బా నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి కికు కాలుక్ మంజి
ఎలాకాలం మంజిని సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, కికు కాలుక్ సిలెల్ండ ఆజి ఎలాకాలం దేవుణు వెట
మంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్. 9మరి నీ కణక నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగ్ జి విసీర్ అ. రుండి కణుక్
మంజి ఎలాకాలం మంజిని సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, ఉండె కణక మంజి ఎలాకాలం దేవుణు వెట
మంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్.

10యాఇజిరి వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బామిరు ఇజిరి కణుక సుడ్ఃమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పరలోకామ్ దు
నా బుబబ్ డగు మంజిని దూతార్ ఎసిత్వలెబా వరిఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్.
మరుతిగొరె కత.

11గొరెఙ్ లెకెండ్ మురుతి సొహి లోకురిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె లోకుమరిసి* ఆతి నాను ఇబెబ్ వాత
మనన్†. 12 ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మంజి వనాక్ఙ్ లొఇ ఉండి మురుతిఙ, మహి తొంబయ్ తొమిమ్ది
గొరెఙడిఃసి,మురుతిగొరెదిఙ్ రెబాజిసొన్ ఎండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 13దనిఙ్ దొహ్క్ తిఙ,వనిన్
మురుఎండ మని తొంబయ్ తొమిమ్ది గొరెఙ ముసుక్ యా మురుతి ఉండి గొరె వందిఙ్ వాండు గొపప్ సరద్
ఆనాన్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 14అయలెకెండ్ నెయాఇజిరి వరిలొఇ ఒరెన్ బాపాడాఃజిసొండెఙ్ 
దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ .

15మరి నీ తంబెరిఙ లొఇ ఒరెన్ నిఙి తపు పణిఙ్ కతిఙ, మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ వాండుని నీను
మనివెలెవాండు కితి తపు పణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీమాట వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ మర్ జి నీ వెట కూడ్ఃజి
మంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ . 16గానివాండు నీమాట విన్ ఏండమహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ, రిఏరిఙ్ నొ నీ వెట
తోడుః అసి వనిన్ డగు సొన్ అ. అహిఙ దేవుణుమాటదు మని లెకెండ్ రిఎర్ ముఏర్ దిసాసిరిమాటెఙవెట
విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె‡. 17వాండు వరి మాటబా విన్ ఏండ మహిఙ, అయ
సఙతిదేవుణుసఙమ్ దిఙ్ తెలియకిఅ. సఙమ్ దివరిమాటబావాండువిన్ ఏండమహిఙవనిన్ఙ్ ఆఇవనిన్
ననికాన్, సిలిల్ఙ పనున్ పెరిన్కాన్ § ఇజి సుడ్ఃఅ. 18యాబూమిముసుక్మీరు ఇనిక తొహిన్దెరో,అయాకెఙ్ 
దేవుణు మంజిని బాడిడ్దుబా తొహె ఆనెలె. మరియా బూమి ముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో, ఆయాకెఙ్ 
పరలోకాముద్ దేవుణుబాఅడుడ్ కినాలె. మరియాబూమిముసుక్ఇనిదనిన్ఙ్ సెలవసీనిదెరోపరలోకామ్ దాన్ 
దేవుణుబా దనిన్ఙ్ సెలవ సీనాలె ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 19మరి ఎయెర్ బా రిఎర్ కూడ్ఃజి, ఉండె
మనుస్ కలిగ్ జి ఇనికబా లొసిత్ఙ్ బా, పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు, మీరు కోరిజిని లెకెండ్ మీ
వందిఙ్ కినాన్ లె. 20అహిఙ ఎంబె రిఏర్ నొ, ముఏర్ నొనా పేరుదాన్ కూడ్ఃజి వాజిమహిఙ, అబెబ్ వరివెట
నానుమంజినలె.”
కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి

21నసిత్వలె పేతురు యేసు డగు వాతండె, “నా తబేరి ఒరెన్ నా వెట తపు కితిఙ నాను ఎసోడు సుటుక్
వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్ ? ఎడుః సుటుక్ సెమిసెత్ఙ్ ఆనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22 యేసు వనిన్ఙ్, “ఏడు

* 18:11 18:11లోకుమరిసిఇనిమాటఅరామియబాసదాన్ , “నాను”సిలిల్ఙ “నఙి,నాది”,ఇజిఅరద్మానిలెకెండ్ యూదురువెహిస్మహార్ .
యేసుపబుబా వనిన్ వందిఙ్ వెహెఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ మహాన్. యాలెకెండ్ వెహిస్మహివలె నానె కీసుత్ ఇజి వాండు తినాఙ్ వెహ్ ఏండ వనిన్
వందిఙ్ వెహిస్ మహాన్. దానియేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ , వాండు యా పేరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిస్ మహాన్ .
దానియేలు 7:13-14. యేసుఙ్ పగాతికార్ వాండు మాముల్ గ వనిన్ వందిఙ్ ఆహె వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితార్ . గాని వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ 
వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్ మహాన్ ఇజి అరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్ బాసాదు రాసిత్మనిన్ ముకెలమాతిపుసత్కమ్ కాఙ్ యామాట

మనెన్ గాని సెగం పుసత్కమ్ కాఙ్ సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16 దివ్తీ కాండం 19:15 § 18:17 18:17యూదురు ఆతికార్ ఇనిదనిన్
వందిఙ్ బాపనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజిమన్ ఏర్ 
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సుటుక్ ఆఎద్ . డబయ్, సుటుక్ ఏడు* ఇజి నాను నిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ,వనిన్ పణిమనిస్ర్ వెటవారు వనిన్బాణిఙ్ లొసిత్మనిన్ అపుదిఙ్ లెకక్ సూణి
ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 24లెకక్ సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సిత్ వలె, పది వెయుఙ్ తాలందుఙ్ † అపప్ లొసిత్క
మర్ జి సీదెఙ్ మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 25 వనిన్ఙ్ అపప్ తీరిసెత్ఙ్ అట్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ ని
వనిన్ ఆలిస్ఙ్, కొడొఃరిఙ్, మరి వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అపప్ తీరిస్ అ ఇజి యాజుమాని ఆడ
సితాత్ న్. 26అయపణిమణిసివనిన్ ఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “నఙిసెమిస్ అనఙిమరి కండెక్ 
సమయంసిదానానుఅపప్ విజుమర్ జిసీన’ఇజిబతిమాల్ తాన్. 27అయఎజుమానిపణిమనిసిముసుక్
కనికారం ఆజి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి వనిన్ఙ్ సొండెఙ్ సెలవ సితాత్ న్. 28గాని అయపణిమనిసి వెలిల్
వాజి సొనిస్ మహివలె, వనిన్ఙ్ వంద దినారమ్ కు‡ అపప్ మని, వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికిజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె గొతిక పడిఃసి, “నీను నఙి అపప్ మనిన్ డబుబ్ మర్ జి సిదా’, ఇజి బలవంతం
కితాత్ న్. 29 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఆతి అయ పణిమనిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నఙి
సెమిస్ అ, నిఙి మరి కండెక్ సమయం సిదా? నిఙి సీదెఙ్ మనిన్ అపప్ విజు నాను మర్ జి సీన’, ఇజి
బతిమాల్ తాన్. 30గానివాండు అక ఒపుకొడ్ ఏండ,అపుప్ విజుమర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్.
31వరివెట కూడ్ఃజి పణికినికార్ సెగొండార్,యాజర్ గితికవిజుసుడ్ఃతారెనండోబాదఆతార్. వారుసొనిస్
జరిగ్తిక విజు ఎజుమానిఙ్ వెహార్ . 32-33నసిత్వలె అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “మూర్ కం మని
పణిమనిసి, నీను నఙి బతిమాల్ తిఙ్ నాను కనికారం ఆజి నిఙి సెమిసి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి నిఙి
వెహిలెకెండ్ నీ వెట కూడ్ఃజి పణి కిని వనిన్ఙ్ నీనుబా సెమిసి వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ గదె?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 34నసిత్వలె అయఎజుమానివనిన్ముసుక్ కోపం ఆతాండెవాండు అపప్ విజుమర్ జి సీనిదాక
వనిన్ఙ్ హిమ్ స కినివరిఙ్ ఒపజెపాత్ ండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్.

35మీరు మీ మనుస్దాన్ మీ తంబెరిఙవెట సెమిస్ ఏండ మహిఙ పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి
దేవుణుబాయాలెకెండ్ నెమీలొఇ ఒరెన్ వెట కినాన్.

19
అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1యామాటెఙ్ వెహివీజితివెనుకయేసు గలిలయడిఃసి,యోర్ దాన్ గడడ్ అతాహపడకమనియూదయ
నాహక్ఙ్ సొహాన్ . 2మంద లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు అబెబ్ వరి జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్.
3 సెగొండార్ పరిసయ్ రు, వనిన్ మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని తపుబా
తొఏండఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసిసీనికదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనాయమ్ నా?”,ఇజివెన్ బాతార్.
4వాండువరిఙ్, “ముఙాహాన్ దేవుణులోకురిఙ్ తయార్ కితివలెవరిఙ్ మొగగ్ కొడొఃనిబోదెలిలెకెండ్ తయార్ 
కితాన్✡. 5అందెఙెమొగగ్ కొడొః వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్ వెట కూడ్ఃజినాన్ . వారు రిఏర్ 
ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్ .✡ 6 అందెఙె అబెబ్ణిఙ్ అసి వారు రిఏర్ ఆఏండ ఉండె ఒడొఃల్ ఆన మంజినార్.
అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ కేట కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు
ఎసెఙ్ బాసదివ్ఇతిదెరా?”,ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 7వారువనిన్ఙ్,అకక్అయాలెకెండ్ మహిఙ,ఒరెన్ వనిన్
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ,ఉండివిడిడ్ఃఆకురాసిసీజిదనిఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజిమోసెఎందనిఙ్ ఆడసితాత్ న్ ?”,
ఇజివెన్ బాతార్. 8యేసువరిఙ్, “మిఙినసొస్కటినమతిమనుస్మహిఙ్,మోసెఅయలెకెండ్ సెలవసితాత్ న్ 
గానిముఙాహన్ అసిఅయలెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9రంకు బూలాతిఙానెతపప్మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాఒరెన్ 
వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి దనిఙ్ ఇడె ఆతిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్ ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10వనిన్ సిసూర్ వనిన్ఙ్, “ఆలిస్మాసిర్ నడిఃమి సఙతిఙ్ యాలెకెండ్ మనాద్ 
ఇహిఙ, పెండిల్ ఆఏండ మంజినికాదె నెగెద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 11యేసు వరిఙ్, “మీరు వెహి మాట
విజేరె అసెత్ఙ్ అట్ ఏర్, గాని దేవుణు ఎయెరిఙ్ అయ లెకెండ్ సితాండొ వారె కిదెఙ్ అట్ నార్. 12సెగొండార్ 
ఆండేరెఙ్ * లెకండ్ నె అయ్ సి పొటాదాన్ పుట్ నార్. సెగొండారిఙ్ లోకుర్ ఆండేరెఙ్ లెకెండ్ కిజినార్. మరి
* 18:22 18:22నాలిగ్ వందతొంబయ్ సుటుక్ ఇహిఙఎసిత్వలెబాసెమిసిమండెఙ్ ఇజిఅరద్ం. † 18:24 18:24ఉండివెయితాలందు
ఇహిఙ వెయిలకక్ రూపాయ్ దిఙ్ లావ్ మనెన్ ‡ 18:28 18:28 వంద దినారమ్ కు ఇహిఙ అయకాలమ్ దు పది రొసాక్ పణికిని కూలిదిఙ్ 
సమానంమహాద్. ✡ 19:4 19:4ఆది 1:27. ✡ 19:5 19:5ఆది 2:24. * 19:12 19:12అండెర ఇహిఙవాండు కొడొః ఇడెద్ఙ్ 
అట్ ఇకాన్ .
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సెగొండార్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ పెండిల్ ఆఎండ వరిఙ్ వారె ఆండేరెఙ్ ఆజి మంజినార్. 13 నసిత్వలె
యేసు కికు ఇడిజ్ పారద్నం కదెఙ్ ఇజి సెగొండార్ ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్. వనిన్ సిసూర్ కొడొఃరిఙ్ 
తతిత్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆజి గోల కితాత్ ర్. 14గాని యేసు, “యా ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్ , వరిఙ్ అడుడ్
కిమాట్. దేవుణు ఏలుబడిః కినిక నినివరిదినె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 15వరి ముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి
వెనుక వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .
ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.

16ఇదిలో, ఒరెన్ యేసు డగు వాతండె, “ఓబోదకినికి, దేవుణు వెట ఎలాకాలంమంజిని బతుక్దు నాను
మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 17యేసు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్ పణిఙ
వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙి వెన్ బాజిని? నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండె మనాన్. దేవుణు ఎలాకాలం మంజిని
బతుక్దు నీను మండెఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు సితి ఆడెఙ్ లొఙిజి మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని
ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్, రంకు బూలాదెఙ్ ఆఎద్, డొఙ కిమా,
అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్. 19 అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡ మరి నీను నిఙి
పేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡,ఇజివెహాన్ . 20అందెఙెఅయదఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజునాను
కిజినెమంజిన. మరి ఇనిక నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్, “నీనుపూరి నెగిగ్కి ఆదెఙ్ 
కోరితిఙ,నీనుసొనిస్ నిఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుపొరిస్,బీదాతివరిఙ్ సీబాజిసిఅ. ఆహెకితిఙపరలోకామ్ దు
నిఙి ఆసిత్ కలిగ్ జి మంజినాద్. వెనుక నావెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 22అయ దఙడాఃయెన్ నండొ ఆసిత్ కలిగ్ జి
మనికాన్ కాక అయమాట విహండె ఇజిరిమొకొం అతాండె సొహాన్ . 23నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి,
యేసు”, ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు కిని ఏలు బడిఃదు సొండెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న.
24మరి నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఆసిత్ మనికాన్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొని దనిఙ్ ఇంక, ఒంటె
దొపానంబొరొదాన్ డుఃగ్ నికసులుఆనాద్”,ఇజివెహాన్ . 25సిసూర్ యామాటవిహరెనండొబమమ్ఆతారె,
“దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”,ఇజివెహార్ . 26యేసువరిఙ్ సుడ్ఃజి, “యాకలోకాఙ్ 
అట్ ఇకాదె, గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 27పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇదిలోమాపు
విజుడిఃసాత్ పెనీవెటవాజినాప్,మఙిఇనికదొహ్ కాన్ద్ లు?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 28యేసువరిఙ్, “యాలోకం
మరి కొతాత్ క ఆనివెలె లోకు మరిసి ఆతి నాను గొపప్ జాయ్ మని గొపప్ సింహాసనమ్ దు బసి ఇసాయేలుది
పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పుతీరిసిన్వెలె,నావెనుకవాతిమీరుబా,నావెటపనెన్ండు గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ 
బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె. 29 మరి ఎయెర్ బా నా వందిఙ్ వరి ఇలుల్ జొలుల్ , అనన్తంబెరిఙబ, బీబి
తఙిసికఙ్ బా, అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ బా, బూమిపుట, కొడొఃకొకరిఙ్ బా డిఃసిత్ సితిఙ నినివరిఙ్ యాకెఙ్ వంద
వందుఙ్ దొహ్ కెన్. దనిన్వెట ఎలాకాలం మంజినిబతుక్బా దొహ్ కాన్ద్ . 30గానిమొదొహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని
నండొండార్ కడెఃవెర్ దికార్ ఆనార్. కడెఃవెర్ దికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని నండొండార్ మొదొహికార్ ఆనార్ లె.

20
దాసటోటాదు పణికినికార్ 

1 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, వనిన్ దాసటోటాదు పణికిదెఙ్ పణికిని వరిఙ్ కూకెఙ్ పెందాల నిఙ్ జి
వెలిల్ సొనిస్ మహిఉండిటోటయెజమానిఙ్ పోలితమనాద్. 2ఉండి రోజు పణిదిఙ్ ఉండి దినారం* కూలి
సీన ఇజి ఒపుకొటాండె, వనిన్ దాకస్ టోటాదు పణి కిదెఙ్ వరిఙ్ పోకాన్. 3 వెనుక అంబెలి వేలాదు వాండు
వెలిల్ సొహివలె సతాత్ దు ఇని పణి సిలెల్ండ నిహిమని సెగొండారిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4వాండు వరిఙ్, “మీరుబానా
దాకస్టొటాదు పణిదిఙ్ సొండు, మిఙి సరియాని కూలి సీన”, ఇజి వెహాన్ . 5వారు సొహార్ . మరి వాండు
పనెన్ండు గంటెఙ, మూండి గంటెఙబా ఆహె కితాన్. 6మరి అయ్ దు గంటెఙ సొహిఙ్ మరి సెగొండార్ కాలి
నిహిమనివరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండువరిఙ్, “యాదినంవిజుఎందనిఙ్ మీరుఇబెబ్సెడిడ్ఃనెనిహిమహిదెర్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బా ఇని పణిదిఙ్ బామఙి కూక్ ఏతార్, అందెఙె”, ఇజి వెహార్ .
వాండువరిఙ్ “మీరుబానాదాసటోటాదుపణిదిఙ్ సొండు”,ఇజివెహాన్ . 8పొదుఆతివెలెఅయదాసటోట
ఎజుమానిపణిసూణివనిన్ఙ్ కూకాండె, “పణికినివరిఙ్ కూకిస్, కడఃవేరివాతివరిబాణిఙ్ మొదొలిస్ముందాల
వాతికార్ దాక వరిఙ్ కూలి సిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9పొదుద్ డిగిన్వలె పణిదిఙ్ వాతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 

✡ 19:19 19:19 నిరగ్మ 20:12-16; దివ్తీ 5:16-20. ✡ 19:19 19:19 లేవి 19:18. * 20:2 20:2అయకాలమ్ దు ఉండి
రోజు పణిదిఙ్ కూలి ఉండి దినారంమహాద్ .
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ఉండి దినారం కూలి దొహ్ కాద్. 10ముందాలవాతికార్ మఙిలావ్ దొహ్ కెన్, ఇజి ఒడ్ఃబితార్ గాని వరిఙ్ బా
పతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి దినారమ్ నె కూలిదొహ్ కాద్. 11అయాకదొహ్ కివెలెవారుటోటఎజుమానిఙ్ ఎదు
మొరొఆతార్. 12వారు, “కడెఃవెరిదువాతికార్ ఉండి గంటనె పణి కితాత్ ర్ గానివెలార్ కసట్బడ్ఃజి విజుపణి
కితిమనిమఙిఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13వాండు వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,
“బయి, నాను మిఙి ఇని అనెయం కిఏత. ఉండి దినారమ్ దిఙ్ పణి కిన ఇజి మీరు ఒపుకొటిదెర్ గదె?.
14మీ కూలి అసి మీరు సొండు. మిఙి సితి లెకెండ్ కడెఃవెరిదు వాతివనిన్ఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతాద్.
15నా డబుదాన్ నఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెదా? నాను వరిఙ్ ఓదరిసి సితి వందిఙ్ నీను
గోస ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బతాన్ . 16అయా లెకెండ్ నె కడఃవెరిదికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినికార్ మొదొహికార్ 
ఆనార్,ముందాహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్.”
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.

17యేసుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్మహివలె,వాండు వనిన్ పనెన్ండుమణిసిర్ సిసురిఙ్ ఉండి పడఃకాదు
కూక ఒతాండె వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 18ఇదిలోమాటుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్నాట్. అబెబ్లోకుమరిసిఆతి
నాను పెరిపుజెరిఙ,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ ఒపజెపెఆనాలె. వారు నఙిసావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె.
19మరి వారు నఙి వెకసి, కొర్ డేఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, సిలువ పోకెఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె.
మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమర్ జి నికాన్న్ లె.”

20 నసిత్వలె జెబెదెయి మరిసిర్ అయ్ సి వరి వెట యేసు డగు వాతాదె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసి,
“సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 21 “నీను ఇనిక కోరిజిని?”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె అది, “నీను రాజు
వజ ఏలుబడిః కినివెలె, యానారిఎర్ మరిసీర్ ఒరెన్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదుని ఒరెన్ నీ డేబ పడఃకాదు బసి
మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన”, ఇజి వెహాద్ . 22యేసు, “నీను ఇనిక వెన్ బాజినాదొ ఇజి నిఙి తెలిఏద్”,
ఇజి వెహండె వరిఙ్, “నాను ఉండెఙ్ మని గినాదిక ఉండెఙ్ మీరు అట్ నిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . వారు, “మాప్ 
ఉండెఙ్ అటాన్ప్”, ఇజి వెహార్ . 23యేసు వరిఙ్, “తప్ ఏండ నాను ఉణి గినాదిక మీరు ఉణిదెర్, గాని
నా ఉణెర్ పడఃకాదుని డేబ పడఃకాదు బసె కిబిసిన్క నా కీదు సిలెల్ద్ , నా బుబబ్ కియుదాన్ ఎయేరిఙ్ 
తయార్ కిత మనాండొ వరిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కన్”, ఇజి వెహాన్ . 24మహి పది మనిస్ర్ సిసూర్ వరి అయ్ సి
యేసుఙ్ లొసిత్ అయమాట విహరె రిఎర్ ముసుక్ కోపం ఆతార్. 25యేసు వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకాండె వరిఙ్,
“యూదురు ఆఇవరి రాజుర్ వరి లోకుర్ ముసుక్ అతికారమ్ దాన్ మంజినార్. వరి పెరి అదికారిఙు వరిఙ్ 
మని అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు తిగిజినార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? 26గానిమీరు వారు లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఆఎద్ . గాని మీ లొఇ ఎయెర్ బా పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు మిఙి పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె.
27 మరి ఎయెన్ బా విజేరె ముసుక్ పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్, వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటి పణికి
వనిలెకెండ్ ఆజిమండెఙ్. 28ఎలాగఇహిఙలోకుమరిసిఆతినాను,విజేరెనఙిపణికిపీర్ ఇజినానురెఏతా,
గాని పణి కిదెఙె వాతమనన్. మరి నండొండారిఙ్ బత్ కిసెత్ఙ్, వరిఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ వరి వందిఙ్ నాపాణం
సీదెఙెనానువాతమన”, ఇజి వెహాన్ .
గుడిఃదికార్ సుడ్ఃజినార్ 

29 యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరికో పటన్మ్ దాన్ సొనిస్ మహిఙ్, నండొ లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ .
30ఇదిలోసరిపడకాదుబసిత్మనిరిఎర్ గుడిడ్దికార్,యేసుఅయాసరిదాన్ సొనిస్నాన్ ఇజివెహరె, “పబువా,
దావీదు మరిసి, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డేల్ సి వెహార్ . 31లోకుర్ వరిఙ్” పలక్ మండు’
ఇజి గోల కితాత్ ర్. గానివారు, “పబువా, దావీదు మరిసిమాముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె డేలిస్
వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 33“పబువామాకణుక్సూణిలెకెండ్ కిఅ”,ఇజివారువెహార్ . 34యేసువరిముసుక్ కనికారం
ఆతాండె వరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్. వెటనెవారు సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్ వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారుయెరూసలేముఅందినిముంఙాల,ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్మనిబెత్ పాగెఇనినాటొ
వాతార్. వాతిఙ్ యేసు వనిన్ సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకాండె ఈహ వెహాన్ . “మీ ఎదు మని నాటొ సొండు.
అందితిఙసరి,తొహిమనిన్ఉండిగాడ్ఃదెఙ్ నిదనివెటమనిగాడ్ఃదెపిలాదిఙ్ బామీరుసూణిదెర్. వనకాఙ్ 
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కుతిస్ నా డగు పేర్ జి తగాట్. 3ఎయెన్ బామిఙి ఇనికబా వెన్ బాతిఙ వనాక్ఙ్ పబుఙ్ కావాలి ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహ . వెటనెవాండు వనకాఙ్ మీవెటపోకాన్ర్.”

4-5 “ఇదిలోన్ గాడ్ఃదె ముసుక్ ఎకిస్, సార్ లిదాన్ నీ రాజు వాజినాన్. గాడ్ఃదె పిలల్ ఆతి ఇజిరి గాడ్ఃదె
ముసుక్ ఎకాండె, నీ డగు వాజినాన్ ఇజి సీయోను గాలిస్* ఆతి దనిఙ్ వెహ ”, ఇజి దేవుణు పవకవెట✡
దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ జర్ గితె. 6యేసు వరిఙ్ వెహివజనె సిసూర్ సొహరె
కితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ఃదెని దని పిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ ముసుక్ వరిసాల్ వెఙ్ పహిఙ్,యేసు దనిముసుక్
బసాత్ న్. 8నండొండార్ వరిసాలెవ్ఙ్ సరి అందు పహర్. మరి నండొండార్ మరెకాణి కొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు
పహర్. 9మందలోకుర్ వనిన్ ముందాలసొనిస్ మహికార్, వనిన్ వెనుక వాజిమహికార్, “దావీదు మరిసిఙ్ 
ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”, ఇజి
వారు డేలిస్ మహార్ . 10యేసు యెరూసలేం పటన్మ్ దు వాతిఙ్, లోకుర్ విజెరె “వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి
బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వరిగ్జి మహార్. 11 “వీండు గలీలయదు మనిన్ నజరేతు ఇని నాటోణి
పవక ఆతియేసు”, ఇజి వనిన్ వెటమహిఅయమందలోకుర్ వెహార్ .
యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్నాన్.

12యేసు దేవుణు గుడిః లొఇ సొహాండె, అబెబ్ గుడిః అర్ ఙుదు మహి కొణి వరిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్ మారిసిని వరి బలెల్ఙ్ ని పావుర పొటిఙ పొరిన్వరి పీటెఙ్ మహ విసీర్ తాన్. 13వాండు
వరిఙ్, “నా ఇలు పారద్నం కిని ఇలు ఇజి కూకె ఆనాద్ లె,✡ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ గాని
మీరు దనిఙ్ డొఙారిఙ సాలం✡ లెకెండ్ కితి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 14 గుడిడ్దికార్, సొటాదికార్ దేవుణు
గుడిఃదు వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 15గాని వాండు కితి బమామ్తి పణిఙ సుడ్ఃజి,
దేవుణు గుడిః అరఙుదు మని కొడొఃర్, “దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్”, ఇజి డేలిస్నిక విహరె, పెరి పుజెరిఙుని,
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపం ఆతార్. 16వారు వనిన్ఙ్, “యాకొడొఃర్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇజి
నీను వెంజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. యేసు వరిఙ్, “ఓ వెంజిన, కొడొఃర్ ని ఇజిరి కొడొఃరి వెయుదాన్ 
నీను పొగ్ డిఃజిని మాటెఙ్ తయార్ కితి మనిన్’✡ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా
సద్ విఇతిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 17వాండు వరిఙ్ డిఃసి పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహాండె బెతానియ ఇని నాటొ
సొనిస్ అయరయు అబెబ్మహాన్ .

బొడెమరాన్ వహిస్నాద్ 
18పెందలవాండు మర్ జి పటన్మ్ దు సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 19సరి పడఃకాదు మని ఉండి

బొడెమరాన్ సుడ్ఃజి,మరాన్ డగు వాతండె సుడ్ఃతిఙ్ ఆకుఙ్ తపప్ మరి ఇనికెఙ్ తోర్ ఉతె. వాండు దనిఙ్ 
సుడ్ఃజి, “మరిఎసెఙ్ బానీనుకాయెఙ్ అస్ ఇలె”,ఇజివెహాన్ . వెటనెబొడెమరాన్ వహసొహాద్. 20సిసూర్ 
అకక్ సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్, “నిసొస్ బేగి బొడెమరాన్ ఎలాగ వహ సొహాద్ ?”, ఇజి వారు వరిగ్తార్.
21యేసు వరిఙ్, “నానుమిఙినిజం వెహిస్న,మిఙినమకంమంజి,మీలొఇఅనుమానం సిలెల్ండమహిఙ,
యాబొడెమరాన్ దిఙ్ కితికదె ఆఎండ, యాగొరొతిఙ్ సుడ్ఃజి”, నీను ఇబెబ్ణిఙ్ పెరె ఆజి సమ్ దారమ్ దు
సొనిస్ అర్ అ’ ఇజి వెహిఙ అయవజనె జరిగ్నాద్ లె. 22మిఙి నమకం మహిఙ మీరు పారద్నం కిజి ఇనిక
లొసిన్దెరొ,అయాకమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె”, ఇజివెహాన్ . 23యేసుదేవుణు గుడిఃదుసొహాండె గుడిః అర్ ఙుదు
బోదకిజి మహివలె, పెరి పుజెరిఙుని లోకుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని అతికారమ్ దాన్ నీనుయా
పణిఙ్ కిజిని? ఎయెర్ నిఙియాఅతికారం సితమనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

24యేసువరిఙ్, “నానుబామిఙిఉండిమాటవెన్ బాన. అయాకమీరు నఙివెహిఙఇనిఅతికారమ్ దాన్ 
నాను యా పణిఙ్ కిజిన ఇజి నానుబా మిఙి వెహన్. 25బాపిత్సం సీని యోహనుఙ్, బాపిత్సం సీదెఙ్ మని
అతికారంఎంబెణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నా,సిలిల్ఙలోకుర్ బాణిఙ్ నా?”,ఇజియేసువరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
“దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి మాటు వెహిఙ, మరి ఎందానిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి

* 21:4-5 21:4-5యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబాపేరుమహాద్ ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅయపటన్ం సీయోను గొరొన్ ముసుక్
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వెన్ బానాన్. 26గాని,యోహనుఒరెన్ దేవుణుపవకఇజిలోకుర్ విజేరెనమిజినార్. అందెఙెలోకుర్ బాణిఙ్ 
వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙి తియెల్ నె, ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 27అందెఙె వారు, “మఙి తెలిఏద్”,
ఇజియేసుఙ్ మర్ జి వెహార్ . నసిత్వలెవాండు, “ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజినానుబామిఙి
వెహ్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

రిఎర్ మరిసిర్ కత
28 “దినిన్వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసీర్ మహార్ . వాండు పెరివనిన్

డగు సొహాండె, “మరిన్, నేండు నీను దాకస్ టోటాదు సొనిస్ పణి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 29వాండు, “నాను
సొన్ ఎ, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . గాని వెనుకమనుస్మారిసాత్ ండెసొహాన్ . 30నసిత్వలె అపొప్సి, కొగిమరిసి డగు
సొహాండె అయావజనె వెహాన్ . వాండు, ఒబా,నాను సొన”, ఇజి వెహాన్  గానిసొన్ ఏతాన్. 31 “యారిఎర్ 
మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు, “పెరికాండె”,
ఇజి వెహార్ . యేసు వరిఙ్ “పనున్ పెర్ నికార్ ని సానిదికెఙ్ మిఙి ఇంక ముఙాల దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు
సొనార్ లె ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 32 ఎందనిఙ్ ఇహిఙయోహను వాతాండె, నీతి నిజాయిదాన్ 
బతిక్దెఙ్ ఇజి మిఙి సరి తోరిసాత్ న్ గాని మీరు వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ ని సానిదికెఙ్ వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బామీరు మనుస్ మరిసి మీరు కితి తపుఙ్ ఒపప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ 
నమిఇతిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

పాలిసితిటోట కత
33 “మరి ఉండి కత విండు. బూమి మనికాన్ ఒరెన్ ఉండి దాసటోట ఉణుసాత్ న్. దని సుటులం కోట

తొహన్. దాకస్ పటుక్ రసం లాగ్ దెఙ్ ఉండి గానుగు తయార్ కిబిసాత్ న్. కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మని ఇలుబా
తయార్ కితాన్. వెనుక అయ దాకస్ టోట సెగొండార్ రయ్ తురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాండె పయనం కిజి మరి
ఉండి దేసెం సొహాన్ . 34 పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ వంతుఙ్ లొసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ పాలి
అసిత్ మని వరి డగు పోకాన్. 35పాలి అసిత్మనికార్ వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ అసాత్ రె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డెయ్ తార్,
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ తార్. 36మరి, వాండు ముఙాల పోకివరిఙ్ 
ఇంక నండొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ బాపాలిఅసిత్మనికార్ అయావజనె కితార్. 37 “నామరినిఙ్ 
పోకిఙవనిన్ఙ్  వారుగవ్ రంసీనార్ లె”,ఇజివెహండెకడెఃవెరిదువనిన్మరిసిఙ్ వరిడగుపోకాన్. 38-39గాని
పాలి అసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయాతోటాదిఙ్ అకు మనికాన్, రదు, మాటు వినిఙ్ సపిస్
యాటోటమాసొంతదికకినాట్ ”,ఇజివనిన్ఙ్ అసిదాకస్తోటదిఙ్ వెలిల్ విసీర్ తారెవనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40అందెఙె
అయాదాసటోటఎజుమానివానివలెఅయపాలిఅసిత్మనివరిఙ్ ఇనికకినాన్ ? ఇజివెన్ బతాన్ . 41“అయా
సెఇవరిఙ్ నండొ కటినమతిసావుదాన్ సపాన్న్. మరి పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ సరియాతి వందుఙ్ 
సీని రెయురిఙ్ దాసటోటపాలిదిఙ్ సీనాన్”, ఇజివారు వెహార్ .

42యేసు వరిఙ్, “ ‘ఇలు తొహిన్కార్ నెకి పోకి పణుకునె, మూలాదిఙ్ బుర పణకు ఆత మనాద్. యాక
దేవుణు కీదాన్ జరిగ్తిక. యాకమాకణకెఙ బమామ్తిక’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికమీరు ఎసెఙ్ బా
సద్ విఇతిదెరా?”.

43అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః కినికమీ నడిఃమిహన్ లాగిజ్ దనిఙ్ తగితి పటుక్ సీని వరిఙ్ సీనాన్”, ఇజి
నాను మిఙి వెహస్న. 44 ఎయెన్ బాయా పణుకు ముసుక్ అరిఙ వాండు ముకెఙ్ ఆనాన్. యాపణుకు
ఎయెన్ ముసుక్ అర్ నాదొవాండు గుండ ఆనాన్ ”, ఇజియేసు కత వెహిస్ వీజితాన్. 45యేసు వెహి కతెఙ్ 
విహరె పెరిపుజెరిఙుని పరిసయ్ రు, వరి వందిఙెవాండు వెహిస్మనాన్ ఇజి అరద్ం కితార్. 46వారు వనిన్ఙ్ 
కయ్ దు కిదెఙ్ ఉండి ఉపాయ్ సుడ్ఃతార్ గాని లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ ఒరెన్ పవక ఇజి నమిమ్తి వందిఙ్ 
లోకురిఙ్ తియెలాతార్.

22
పెండిల్విందు

1యేసు మరి కతవజ వరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః ఇహిఙ వనిన్ మరిసి పెండిల్దిఙ్ విందు
తయార్ కితిమని ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 3పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు ఇజి ముఙాల వెహిమహివరిఙ్ 
కూకిస్ తగాట్ ఇజివాండు వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వరి డగు పోకాన్. గానివాదెఙ్ ఒప్ ఏతార్.
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4 నసిత్వలె వాండు మరి సెగొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ బా పోకాండె, “పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు”, ఇజి ముఙాల
వెహిమహివరిఙ్, “నానుకోడిడ్ఙ్,బలసిత్ పడెఙ్ ఒహ్ పిసివిజుతయార్ కితమన. పెండిల్ విందుదిఙ్ మీరురదు
ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 5వారు పణిమనిస్ర్ వెహిమాటదిఙ్ కండెక్ బాలసయ్ం కిఏండ, ఒరెన్ 
వనిన్మడిఃఙసొహాన్ మరిఒరెన్ వనిన్బేరమ్ దిఙ్ సొహాన్ . 6మహికార్ వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ అసాత్ రెమరాయ్ద
లాగిజ్ సపాత్ ర్. 7అయరాజునండొ కోపం ఆతాండె వనిన్ సయ్ నమ్ దిఙ్ పోకిస్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ సపిత్వరిఙ్ 
కతిసాత్ ండె,వరిపటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ ముటిసాత్ న్. 8వెనుకవాండుపెండిల్ విందుతయార్ అతమనాద్ ,వనిన్
పణి మనిస్రిఙ్, “గాని ముఙాల పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతి మహికార్ విందుదిఙ్ వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్.
9మీరురసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్మిఙితోరినివరిఙ్ విజేరిఙ్”విందుదిఙ్ రదు’ఇజికూకు”,ఇజివెహాన్ . 10అయ
పణిమనిస్ర్ రసత్ సహ్ కాఙ్ సొహరె వరిఙ్ తోరితి నెగిగ్వరిఙ్, సెఇవరిఙ్ కుడుఃపిస్, వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ 
విజేరిఙ్ తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు సమ్ డ నిండితాద్. 11నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ రాజు
వాతాన్. పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ పెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్ బసిత్మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 12రాజు
వనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్, పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ నీను ఎలాగ లొఇ వాతి?”, ఇజివెన్ బాతాన్. వాండు
వరిగ్ఏండ అలేతమహాన్ .

13నసిత్వలెరాజు, “వినిఙ్ కికుక్కాలుక్తొహిస్వెలిల్ దూరమమనిన్సీకటిబాడిఃదు విసీర్ దు. అబెబ్వాండు
ఎలాకాలం అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిన్క మంజినాన్ ”, ఇజి వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ వెహాన్ . 14 “కూకె ఆతికార్ 
నండొండార్ గాని, ఎరెల్ ఆతికార్ కొకొండారె.”

కయిసరిఙ్ పను సీని వందిఙ్ 
15నసిత్వలెపరిసయ్ రు వెలిల్ సొనిస్వాండువరిగ్ని మాటదాన్ యేసుఙ్ తపప్అసెత్ఙ్ ఇజి కుటఆజిమహార్.

16వారు వరి సిసూరిఙ్ ,హేరోదియరు*జటుదివరివెటయేసుడగుపోకార్. వారుసొనిస్, “బోదకినికి,నీను,
మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు సరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ బోదిసిని నెగిగ్కి ఇజిమాపు నెసాన్ప్. నీను లోకురి ఎలాగ
మరికార్ ఇజి మొకొం సుడ్ఃజి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి వరిగ్నికి ఆఇ. 17 అహిఙ కయ్ సరుఙ్ పను సీనిక
నాయమా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 18యేసు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ 
నెసాత్ ండె, “వేసం కినికిదేరా! ఎందనిఙ్ నాను వహిన్ మాటదాన్ నఙి అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? 19 పనున్ సీని
ఉండికాసు నఙితోరిసుత్ ”,వారుఉండిదినారంవనిన్ డగు తతార్. 20 “దినిముసుక్మనిబొమమ్ఎయెర్ ది?
రాసిత్మని రాంత ఎయెర్ ది?”, ఇజి వాండు వరిఙ్, వెన్ బాతాన్. 21వారు, “కయిసురుది”, ఇజి వెహార్ .
నసిత్వలెవాండు, “కయిసరుది కయ్ సరుఙ్ సీదు, దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22యా
మాటవెంజి బమమ్ ఆతారెవారు వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహార్ .

23సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్ . వారు అయారోజుదునె వనిన్డగు వాజి
ఈహ వెన్ బాతార్. 24 “బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెరి సాతివనిన్ ఆలిస్ఙ్ పెండిల్
ఆజిసాతివనిన్ వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమోసెరాసిత్ సితి రూలుదు మనాద్. 25మానడిఃమిఏడు
గురు తంబేర్ ఙుమహార్ . పెరికాన్ పెండిల్ ఆతాండెసాతాన్. వనిన్ఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ కక వనిన్ తంబెరిసాతివనిన్
ఆలిస్ఙ్ ఇడెః ఆతాన్. 26 నడిఃపి వాండుని కొగి నడిఃపి, అయా లెకెండ్ నె వీస్ కొడొఃదాక విజేరె దనిఙ్ పెండిల్
ఆజిసాతార్. 27 కడెఃవేరిదు అయాబోదెల్ బాసాతాద్. 28అహిఙసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలెయా
ఏడుగురులొఇఎయెరిఙ్ అదిఆలిస్ఆనాద్ లె? ఇనిక ఇహిఙబతిక్జిమహివలెఅదిఏడుగురుదిఙ్ బాఆలిస్
ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29యేసువరిఙ్, “దేవుణుమాటఇజి,మీరునెస్ ఇదెర్ దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెర్ అందెఙె
అరద్ం కిఏండమీరు నండొ తపప్మాటెఙ్ వెహిస్నిదెర్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి విరబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని
వెలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్, పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. వారు పరలోకామ్ ది దేవుణుదూతెఙ్ లెకెండ్ మంజినార్.
31-32సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ దేవుణు మిఙి వెహి మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా సదివ్ఇతిదెరా? నాను
అబాహముదేవుణు,ఇసాస్కుదేవుణు,యాకోబురిదేవుణుఇజివాండుసాతివరిదేవుణుఆఏన్,బతిక్జిని
వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33అయమాటవిహరె వనిన్ బోద వందిఙ్ లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.
పెరిఆడ

* 22:16 22:16హేరోదియరుజటుదికార్ రోమదికార్ యూదురుముసుక్ కినిఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్ యూదురుఆతికార్ . పరిసయురిఙ్ ని
హేరోదియరిఙ్ ఇనిపొతుత్ సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ తియెలాజిమహార్. ✡ 22:31-32 22:31-32 నిరగ్మ 3:6.
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34యేసుసదుకయ్ రు వెయ్ కుమూకాన్ ఇజివిహరెపరిసయ్ రు కూడ్ఃజివాతార్. 35-36వరిలొఇఒరెన్ 
దేవుణు రూలుఙ్ నెగెండ్ నెసిత్కాన్, “ఓ బోదకినికి దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఇ పెరి ఆడ ఇనిక?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
పరీకస్ కిదెఙ్ వెన్ బాతాన్. 37యేసువనిన్ఙ్, “నీపూరిమనుస్దాన్,నీపూరిఆతమ్దాన్,నీపూరిపాణమ్ దాన్ 
నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡ 38యాకాదె గొపప్ ముకెక్లమతికని, మరిమొదోహిఆడ. 39 రుండి
ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ మహి వరిఙ్ బా పేమిస్ అ.✡ 40 దేవుణు సితి రూలుఙ్ ని
పవకరు వరిగ్తిమాటెఙపునాది ఆతికయారుండి ఆడెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 41-42పరిసయెరు కూడిఃతి
మనివెలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, కీసుత్ వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? వాండు ఎయెర్ ది కుటుమ్ దికాన్ 
ఆనాన్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. “వాండు దావీదు రాజుతెగగ్దికాండె”, ఇజివారు వెహార్ .

43-44 అయాలెకెండ్ మహిఙ మీరు నిజం వెహిస్నిదెర్ . “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క అడిఃగి
ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు బసి మన్ అ. ఇజి పబు నా పబు వెట వెహాన్ .✡ యాలెకెండ్ దేవుణు
ఆతమ్దాన్ దావీదు వరిగ్తివలె వనిన్ఙ్ ఎలాగ పబు ఇజి కూకిస్నాన్ ? 45దావీదు వనిన్ఙ్ పబు ఇజి కూకిఙ్,
వాండు ఎలాగవనిన్మరిసిఆనాన్ ?”, ఇజివాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 46ఎయెర్ బామర్ జిఉండిమాటబా
వెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయారోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతాద్.

23
ఏడు కసట్మ్ కు

1 నసిత్వలె యేసు లోకురిఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ  ఈహ వెహాన్ . 2 యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ని
పరిసెయ్ రుఙ్, ముందాల మోసెఙ్ మహి లెకెండ్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు సితి రూలుఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అకుక్
మనికార్. 3అందెఙె వారు మిఙి వెహిన్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజి అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ వెలె. గాని వరి పణిఙ
సుడ్ఃజి,వరిలెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు వెహన్ర్ గానిఅయలెకెండ్ కిఏర్. 4లోకుర్ గుజమ్ దు
పిండ్ దెఙ్ అట్ ఇ నని బరుఙ్ తొహిస్ ఇడిన్ లెకెండ్ మనిపెరి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి బలవంతం కినార్ గానిఉండి
డెఃసక్దాన్ కదిల్సెత్ఙ్ అటిన్ సుల్ కాని బరు లెకండ్ మనిన్ ఇజిరి సాయమ్ బా వారు కిఏర్. 5లోకుర్ సూణి
వందిఙె వారు విజు పణిఙ్ కిజినార్. దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్ ఇటిత్ ఇజిరి పెటెట్దిఙ్ * పెరిక కిజినార్. మరి వరి
సొకెఙాణి†అనుస్ఙ్ పెరికెఙ్ కిజినార్. 6విందుదువారుముకెలమాతిబాడిఃఙ్ కోరిజినార్. యూదురుమీటిఙ్ 
కినిఇలాక్ఙ్ బసెత్ఙ్ ఇజివారుముకెలమాతిబాడిఃఙ్ కోరిజినార్. 7సతెఙనడిఃమివారులోకుర్ వెటమాడిఃసె
ఆదెఙ్,బోదకినికార్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కోరిజినార్.

8గానిమీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరేండెమిబోదకినికాన్ 
మీరు విజిదెరెఅనన్తంబేర్ ఙు. 9బూమిముసుక్ ఎయెరిఙ్ బాబుబబ్ ఇజిపేరు ఇడ్ఃమాట్. దేవుణు ఒరేండె
మీ బుబబ్. వాండు పరలొకామ్ దు మనాన్. 10మీరు ఎయిదెర్ బా నెసిప్సిన్కి ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ కీసుత్ ఒరేండె మిఙినెసిప్సిన్కాన్. 11మీలొఇ విజేరిఙ్ ఇంక పెరికాన్, విజేరిఙ్ పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె.
12ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ కితిఙ వాండు ఇజిరికాన్ ఆనాన్. ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ వాండె తగె ఆతి
మహిఙవాండు పెరికాన్ ఆనాన్. 13వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని ఊదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా!
అబయా,మిఙిఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙలోకుర్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొన్ ఎండ వరి ఎదు
సేహెల్ ఙ్ కెహిస్ పొకిస్నిదెర్. మీరె సొన్ ఇతిదెర్. సొండెఙ్ సుడ్ఃజి మహి వరిఙ్ సరి సిఇతిదెర్. 14 వేసం
కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా, అబయా, మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె.
మీరు సిగు సిలెల్ండరాండిబోదెకాఙ్ మొసెం కిజిమిఙిలాబంతపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజినసెత్ఙ్ 
ఆఏద్ ఇజిమీరు లోకుర్ ఎదులావ్ నీరిండ్మనిన్పారద్నం కిజినిదెర్ . దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.
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మహార్ .
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15 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా, అబయా! మిఙి ఎసొస్నొ
కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీవెట కుడుఃపెత్ఙ్ మీరు సమ్ దరండాటిస్ బూమివిజుబూలాజినిదెర్. ఒరెన్ 
మీ వెట కూడిఃతిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొండెఙ్, మిఙి ఇంక రుండి వంతుఙ్ తగిన్
ననికాన్ తయార్ కిజినిదెర్.

16 యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతి మీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి తోరిసెత్ఙ్ మనిన్కిదెర్ , గాని మీరు
మహివరిఙ్ సరితోరిసినిగుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్దెర్ అబయా! మిఙిఎసొనొకసట్మ్ కువానె. ఒరెన్ దేవుణు
గుడిః తోడుః ఇజి పర్ వణం కితిఙ, అయ పర్ వణమ్ దాన్ వాండు తపె ఆదెఙ్ ఆనాద్. గాని దేవుణు గుడిః
లొఇమని బఙారం తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ వాండు అయ ఒపుమానమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి
మీరు నెసిప్సినిదెర్. 17 గుడిడ్యాతి బుదిద్ సిలికిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? దేవుణు గుడిఃదు మని బఙారమ్ నా,
సిలిఙ బఙారమ్ దిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితత్క ఇజి కిజిని దేవుణుగుడిఃనా? 18మరి ఎయెన్ బా సంద
సురిన్ మాలి పీట తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ, వాండు అయ పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్న్. గాని
దనిముసుక్మనిపూజసితివనకాఙ్ తొడుఅసిపమాణం కితిఙవాండుఅయపమాణమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ 
అట్ ఏన్ ఇజిమీరునెసిప్సినిదెర్. 19యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినిగుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక
పెరిక? పూజసితికాదా? సిలిల్ఙపూజ సితిదనిన్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజిని సంత సురిన్మాలి
పీటనా? 20 అందెఙె సంత సురిన్ మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం కినికాన్ సంద సురిన్ మాలి పీటదిఙ్ 
మరి దని ముసుక్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ తోడు అసి పమాణం కిజినాన్. 21మరి దేవుణు గుడిః తోడు అసి
పమాణం కినికాన్,దేవుణు గుడిఃదిఙ్ నిదనిలొఇమంజినివిజువనకాఙ్ నిబాన్ మంజినిదేవుణుదిఙ్ తోడు
అసి పమాణం కిజినాన్. 22పరలోకం తోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు బసిన్ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని దని
ముసుక్ బసిమంజిని దేవుణుదిఙ్ బాతోడు అసి పమాణం కిజినాన్.

23వేసం కినికిదెరాతిపరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,అబయామిఙిఎసోనొ కసట్మ్ కు
వానె. మీరు పొదిన కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡ దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§ సీజినిదెర్. గాని
నాయం, కనికారం, దేవుణుముసుక్మని నమకం ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్ముకెలమతిమాటెఙ్ 
మీరు నెకిస్ పొకిస్నిదెర్. రుండిబా ఉండె లెకెండ్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ ఒదె నెగెండ్ మహాద్ మరి. 24 సరి
తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదనిలొఇడోమెఙ్ అరిమహిఙమీరుజాలిసిన్దేర్. గానిఒంటెననికెఙ్ అరిఙఅకక్
నెసెత్ఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

25 వేసం కిజినిదెర్ ఆతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయెరుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ 
మిడిఃసిత్ ఇడిన్గినెన్ఙ్ ని కుడుకెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్. మీరుమీరుబావెలిల్హాన్ సుడిఃతిఙనెగిగ్వరిలెకెండ్ తోరె
ఆజినిదెర్ . గాని మీమనుస్ నిండు సెఇ బుదిద్ఙ్ ని సెఇఉదెసమ్ కు, మరి నాను గణసిత్కెఙ్ విజు నఙినె ఇజి
ఒడ్ఃబినివరిలెకెండ్ నె. 26గుడిడ్ ఆతిపరిసయవాండుముఙాలమీరుమనుస్నెగెగ్ండ్ కిదు,అయావెలెమీరు
లొఇని వెలిల్ మిడిసిత్ మని కుడుకెఙ్ ని గినెఙ్ లెకండ్ ఆనిదెర్.

27వేసం కినికిదెరాతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె, వెలిల్దాన్ సుడ్ఃతిఙ మీరు
గొపప్ సోకుమని సునన్ం డెయ్ తి మని దూకి ననికిదెరె! దూకి లొఇ సాతి వరి డుముక్ మరి విజు సెఇకెఙ్ 
మనిన్లెకెండ్ మీరుబా మనిన్దెర్. 28అయా లెకెండ్ నె మీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయం మనికిదెర్ ఇజి తోరె
ఆజి నిదెర్. గానిలొఇమీరు బకిమనికాప్ ఇజిపొఙిజి నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ నిండితిమనిన్కిదెర్.

29వేసం కినికిదెరాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,పరిసయురుఙాండె,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె.
మీరు దేవుణు పవకరు దూకిఙ ముసుక్ సమాది తొహిస్, నీతినిజాయి మనిన్ వరి సమాది ముసుక్ సోకు
కిజినిదెర్. 30అనిగొగొర్ కాలమ్ దుమాపుమంజినికఇహిఙ,వారుదేవుణుపవకరిఙ్ సపిత్మహివలెవరివెట
మాపు కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజి మీరు వెహిస్ మంజినిదెర్. 31 అందెఙె దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహి వరి
మరిసీర్ ఇజిమీమాటదానెమిఙిమీరెసాసెం వెహె ఆజినిదెర్. 32అందెఙెమీ అనిగొగొర్ కితి పాపమ్ దు
తకు మనికమీరుపూరి కిదు.

33సరాస్ ననికిదెరా! సరాసుక్కొడొఃర్ ననిమీరుఎలాగఎలాకాలంసిసుమంజినిబాడిడ్దాన్ తపెఆనిదెర్.
34అందెఙె నాను, పవకరుఙ్ ని బుదిద్మని వరిఙ్, బోద కిని వరిఙ్ మీ నడిఃమి పోకిస్న. సెగొండారిఙ్ మీరు
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సపిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ మీరు సిలువ పొకిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ 
కొర్ డెఙణిఙ్ డెఃయ్ జి ఉండి పటన్మ్ దాన్ మరి ఉండి పటన్మ్ దు ఉల్ పిన్దెర్. 35 నీతి నిజాయిమనికాన్ 
ఆతిఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ నిసంతసురిన్మాలిపీటదిఙ్ నడిఃమిమీరు సపిత్ మహి
బెరాకియమరిసిఆతి జెకరియదాక, నీతి నిజాయిమనిన్కారాతివిజేరిఙ్ సపిస్వరి నల బూమికారిసిత్ మనిన్
వందిఙ్ సికస్మీముసుక్నెవానెలె. 36యాసికెస్ఙ్ విజుయాతరమ్ దివరిముసుక్నెవానెఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న.

37ఓయెరూసలేమా, యెరూసలేమా నీను పవకరుఙ్ సపిన్కి, నీ డగు పోకివరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ నికి,
ఉండి కొరు దని పిలెకాఙ్ కుడుఃపిస్ దని రెకెఙ అడిగ్ ఇడిన్ లెకెండ్, నీ కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినాను ఎసొడు
సుటుక్నో ఆసస్ ఆత మనన్, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ మహాద్ . 38 ఇదిలో దేవుణు వనిన్గుడిః డిఃసి సినానెల్,
అందెఙె అకక్ కాలి మంజినాద్ . 39పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆనికాన్ ”✡ ఇజి నీను వెహిన్దాక నఙి నీను
మరి సుడ్ఃఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.”

24
తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2యేసుదేవుణుగుడిఃదాన్ సోతాండెదూరంసొనిస్మహిఙ్,సిసూర్ వనిన్డగువాతారె,దేవుణుగుడిః
వందిఙ్ కూకుక్సాపిస్ గొపప్ఙ వరిగ్జి మహార్ . వాండు వరిఙ్, “మీరుయాకెఙ్ విజు సుడ్ఃతిదెర్ . గాని ఇకక్
ఉండిపణకుముసుక్మరిఉండిపణకు నిలిస్మన్ ఏండఆహెఆనాద్ లె, ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న”,
ఇజి వెహాన్ .

3యేసు ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్ బసిత్ మహివలె,మరి ఎయెర్ డగుసిలెల్ండ మహివలె, సిసూర్ 
వనిన్డగువాతారె, “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నె? నీనుమర్ జివానిదనిఙ్,మరియాతరమ్ దిఙ్ ఆకర్ దిఙ్ గురుఙ్ 
ఇనికెఙ్ ? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బానిఙిమోసెం కిఏండ
జాగర సుడ్ఃజి మండు. 5ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ వాజి,నాపేరు ఇడెః ఆజి, “నానె కీసుత్ ’ ఇజి వెహిస్
నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 6మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్ వెనిదెర్ లె. మరివిదెమ్ కు వానెలె ఇజిసాటిసిన్కబా
వినిదెర్ లె. అయావలె తియెల్ ఆఏండ మండు. యాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాక ఆకక్ర్ ఆఏద్ .
7లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని దేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసెమ్ కు పగ ఆజి మంజినె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొ నాహక్ఙ్ 
కరు, బూమి కదిల్నికెఙ్ వానెలె. 8యాకెఙ్ విజు ఉండి బోదెలి కీదు అసెత్ఙ్ ముఙాల వాని నొపిప్ మొదోల్ సిత్
లెకెండె. 9 నసిత్వలె లోకుర్ మిఙి అసి తొహిస్ హిమెస్ఙ్ కిజి సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. నా ముసుక్ నమకం
ఇటిత్ వందిఙ్ లోకామ్ దు మనిన్ విజు జాతిదికార్ మిఙి ఇసట్ం కిఏండ ఆనార్ . 10 నండొండార్ వరి నమకం
డిసన్ సీనార్ లె. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొసం కినాన్. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట పడిఃఏండ ఆనాన్.
11నండొండార్ డొఙపవకరువాజితపప్బోదెఙ్ నెసిప్సిలోకురిఙ్ తపప్ సరుద్ నడిఃపిసి, నండొండారిఙ్ మొసెం
కినార్. 12దేసమ్ ది రూలుఙ్ లొఙిఏండ బతిక్జినికార్ . ఆజినిఙ్లోకుర్ పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్ .  మహివరిఙ్ 
పేమిసిన్ పేమ సిలెల్ండాజి మంజినార్ . 13గాని ఆకక్ర్ దాక కసట్మ్ కు ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె.
14దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార బూమిముసుక్ మని లోకాఙ్ విజు ఉండి సాక్ సెం లెకెండ్ వెహె
అనాద్ లె. నసిత్వలెయాతరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ వానాద్.

15 పవక ఆతి దానియేలువెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మహి లెకెండ్, “నాసనం కిని సెఇక ఆతిక’✡
దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిఃదు నిలిస్ మంజినిక సూణివెలె (యాక సదివ్నికాన్ నెసి అరద్ం కిదెఙ్ ) అయ
గడిఃయవానాద్ లె. 16నసిత్వలెయూదయదేసమ్ దుమంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వలె. 17మిదెముసుక్
మంజినికాన్ ఇండొణిఙ్ ఇనికబా వెలిల్ ఒతెఙ్ ఇజి డిగెద్ఙ్ ఆఏద్ . 18మడిఃఙ మంజినికాన్ వనిన్ సాలెవ్ఙ్ 
ఒతెత్ఙ్ ఇజి ఇండొ వాదెఙ్ ఆఏద్ . 19 అయ దినమ్ కు కొడొఃరిఙ్ పాలు ఉటిప్సిన్ అయ్ సికాఙ్ , పొటాదు
మనిన్బోదెకాఙ్ ఎసొస్నొ కసట్మ్ కు మనిన్కెఙె. 20-21అయాకెఙ్ ఉండి పినికాలమ్ దునో,రోమ్ ని దినమ్ దునో
రెఏండఆపిద్ ఇజిపారద్నం కిజిమండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకంమొదోల్ సిత్ బాణిఙ్ అసిఏలుదాక రెఇ నని
కసట్మ్ కువానె. అందెఙెఅయాకసట్మ్ కాణిఙ్ తపెఆదెఙ్ ఇజిమీరుఉహ్ కిస్సొనికఉండిపినిన్కాలమ్ దునొ,

✡ 23:39 23:39 కీరన 118:26. ✡ 24:15 24:15దాని 9:27; 11:31; 12:11.
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విసాంతిదినమ్ దునొ* ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి పారద్నం కిజి మండు. 22 అయా కసట్మ్ కు మనిన్ దినమ్ కు
తకుక్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒడ్ఃబిఎండమహిఙ బూమిముసుక్ మనన్కాన్ ఎయెన్ బాతపెఆదెఙ్ అట్ ఎన్.
గాని దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరి వందిఙ్ అయాదినమ్ కు తకుక్ కినాన్ లె. 23అయాకాలమ్ దు ఎయెన్ బా
మిఙి, “ఇదిలో కీసుత్ ఇబెబ్ మనాన్ ”, సిలిల్ఙ, “వాండు అబెబ్ మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ వరి మాటెఙ్ అసామ్ట్.
24 నసిత్వలె డొఙకీసుత్ ర్, డొఙ పవకరు వాజి నండొ బమామ్తి పణిఙ్, ముఙాల ఎసెఙ్ బా తోఇ నని బమామ్తి
పణిఙ్ కిజి,అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్వరిఙ్ బామోసెం కిదెఙ్ సూణార్. 25జాగరమండు! ఏలె అకెక్ఙ్ 
ఇనికెక్ఙ్ బాజరిగ్నెముఙాలెనానుమిఙి వెహమన.

26అందెఙె ఎయెన్ బా, “ఇవిలోన్ వాండు అబెబ్ బిడిఃమ్ బూమిదు పాంతమ్ దు మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ్ బా
మీరు సొనామ్ట్. సిలిల్ఙ, “ఇవిలోన్ వాండు ఇబెబ్ గొనె మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ్ బా నమిమ్మాట్. 27 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మిరిస్నిక ఎలాగ తూర్ పుదాన్ పడమార దాక తోరె ఆజినాదొ, అయలెకెండ్ నె లోకు మరిసి ఆతి
నాను వానివలెబామంజినాద్, 28డేగెఙ్ వానివలె పినుగుఙ్ మంజినె ఇజి గురు కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ యేసు
వానిదనిన్ఙ్ బాటెటాఙ్ తోరిన్ గురుఙ్ మంజినె.

29అయాకసట్మ్ కు మని దినమ్ కు వీజితివెటనె, “పొదుద్ సీకటి ఆనాద్, నెలజాయ్ సిఏద్, ఆగాసమ్ దు
మని సుకెక్ఙ్ రాలెన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్లావ్ రకమ్ ది సతుత్ మనిన్కెఙ్ కదిల్నె.✡ 30 నసిత్వలె లోకుమరిసి
ఆతి నాను వానిదనిఙ్ గురు ఆగాసమ్ దు తొరాన్ద్. బూమిముసుక్ మని నండొ తెగెగ్ఙాణికార్ గుండె కొతెత్
ఆజి అడఃబనార్. నసిత్వలె లోకుమరిసి ఆతి నాను గొపప్ సతుత్ దాన్ దేవుణు జాయ్ దాన్ ఆగాసమ్ దు మని
మొసొపు ముసుక్ వానిక వారు సూణార్ లె. 31జోడుబంకెఙ జాటుదాన్ నాను నా దూతెఙ్ పోకన్. వారు
ఆగాసమ్ దుయాకొసాదాన్ అయాకొసాదాకనాల్ గి దికుక్ఙాణిఙ్ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ 
కినార్.

32 ఇదిలో బొడె మరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి యాక మీరు నెసుత్ . బొడె మరాన్ ఆకు రాలిజ్ సిగిసిన్వెలె, ఎండ
కాలం డగు ఆతాద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 33అయలెకెండ్ నెమీరుయాకెఙ్ విజు జరిగ్నిక సూణివెలె, నాను
దారబందమ్ దునె మనన్ ఇజి మీరు నెసుత్ . 34యాకెఙ్ జరిగ్నిదాక యా తరమ్ దికార్ తప్ ఏండ బతిక్జినె
మంజినార్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. 35ఆగాసమ్ నిబూమిబాసిలెల్ండఆనె,గానినామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా
అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 36అయ దినం వందిఙ్ అయ గడియ వందిఙ్ ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. పరలోకామ్ దు
మనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు ఆఏండ దేవుణు దూతార్ గానిమరిసిబా నెస్ ఏన్ . 37నోవాహ కాలమ్ దు ఎలాగ
మనెనొ, అయలెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానికబా మంజినాద్. 38 గడడ్ నిండిని ముఙాల నోవాహ
ఓడఃలొఇడుఃగితిమహిదినమ్ దాకలోకుర్ ఉణిజి,తింజి,పెండిల్ ఆజి,పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ †. 39బూమి
విజుముడిఃగిజ్ని లెకెండ్ గడడ్ నిండిజి విజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక, ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజివారు నెస్ ఏండమహార్ .
అయా లెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానివలెబా మంజినాద్. 40 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ డిఃసి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్ ఒనాన్ . 41 రుండి బోదెక్ ఉండి జెతత్ పణకుదు నూరిజ్ మంజినె. ఉండి
దనిఙ్ డిఃసి ఉండి దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42ఎమేణి దినమ్ దు మీ పబు వానాండొ ఇజిమిఙి తెలిఏద్. అందెఙెమీరు జాగర్ తదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మండు. 43యాకమీరుఅరద్ం కిజినెసుత్ . ఎమేణిగడియాదుడొఃఙారివానాన్ ఇజిఇండొణిఎజుమానినెసిత్ఙ,
డొఙారి ఇండొ డుఃగ్ దెఙ్ సరి సిఏండ తెలిమంజి సుణాన్. 44మీరు నా వందిఙ్ ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు,లోకు
మరిసి ఆతినానువాన. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

45బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి ఆతి
వేలాదు, వరిఙ్ సరి ఆతి బోజనం సీదెఙ్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమాని ఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండె బుదిద్ మనిన్
పణిమనిసి. 46అయఎజుమానిమర్ జివానివలె, వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయాపణిమనిస్ కిజిమంజినిక
ఇహిఙ అయ ఎజుమాని సుడ్ఃతిఙ అయ పణిమనిస్ఙ్ నెగెద్. 47 అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమని

* 24:20-21 24:20-21 పినిన్కాలమ్ దు గొపప్ పెరి పిరు వాజిమహాద్ . అందెఙె విజుబాన్ గడెడ్ఙ్ నిండిజిమనిన్ఙ్ పినిన్దిఙ్ పయ్ నం కిదెఙ్ 
గొపప్ కసట్మాజిమంజినాద్ మండెఙ్ బాడిడ్ దొహ్ కెఙ్ నొ,తిండిదొహ్ కెఙ్ నొగొపప్ కసట్మాజినాద్ యూదురిరూలుఙ్ వజవిసాంతిదినమ్ దుమూడు
నాల్ గిమయిలుదిఙ్ లావ్ దూరం పయ్ నం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమహాద్ . ✡ 24:29 24:29యెసయ 13:10; 34:4. † 24:38 24:38
దేవుణు బూమి విజుముడుఃగిజ్ సిని లెకెండ్ పేరు రపిసి గడడ్ నిండినిముఙాల ఉండి ఓడతాయార్ కిదెఙ్ ఇజి నోవాహ ఙ్ వెహాన్ . అయాఓడ
300మూరెఙ్ సాంపు 50మూరెఙ్ వెడలుప్ 30మూరెఙ్ ఎతుత్ మనిన్క. నోవాహ నివనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె,మరివిజుజంతుఙ్ పొటిట్ఙ్ పొరిల్ఙ్ 
ఆండు పోతుత్ జతత్ లెకక్ ఓడాదు డుఃగిజ్ ఏడు రోసుక్ వెనుక పిరు వాదెఙ్ మొదొలిస్దాకలోకుర్ వరిఙ్ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ బతిక్జిమహార్ .
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విజు దనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయ పణిమనిసి కినాన్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 48-49 “గాని
అయపణిమనిసి సెఇకాన్ ఆజినా ఎజుమానివాదెఙ్ నండొ ఆలసయ్ం ఆనాద్”, ఇజి అయసెఇ పణిమనిస్
వనిన్ మనుస్దు ఆలొసనం కిజి వనిన్వెట పణికిని వరిఙ్ డెఃయ్ జి,మరిఉణివరివెట కూడ్ఃజి ఉణిజి తింజి
మంజినాన్ . 50వాండు తొఇ దినమ్ దు ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమానివానాన్. 51అయఎజుమాని
వనిన్ఙ్ కతిస్, బకి మనికాప్ ఇజి పొఙిజిని వరివెట వరివందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్ బాడిఃదు పోకాన్న్. అబెబ్
పలుక్ కొహ్ కిన్,అడఃబాజిమంజినార్ .

25
పదిమణిసివిడిఃబోదెక్ 

1మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ వరి నూనెఙాణి దీవెఙ్ అసి పెండిల్ దఙడః వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ 
సొహిమహిపదిమనిస్ విడిడ్ః బోదెకాఙ్ పోలితమనాద్. 2వినకాఙ్ లొఇఅయ్ దుగురు బోదెక్ బుదిద్ సిలికెఙ్,
అయ్ దుగురు బోదెక్ బుదిద్ మనికెఙ్. 3అయబుదిద్ సిలికెఙ్ వనక దీవెఙ్ అసెత్ గాని నూనెఙ్ ఒఊతె. 4బుదిద్
మనికెఙ్ వనక దీవెఙవెట సీసెఙ నూనెబా ఒతె. 5 పెండిల్ దఙడఃయెన్ వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆతిఙ్ అవిక్ విజు
కొహొజినిద కిజిమహె.

6మదరెయు, “ఇవిలొన్ పెండిల్ దఙడాఃయెన్, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ వాతి బోదెకాండె వెలిల్ రదు”, ఇజి
ఉండిగగోలిదాన్ జాటువాతాద్. 7నసిత్వలెబోదెక్ విజుండెక్ నిఙ్ జివనాక్నూనెఙాణిదీవెఙ్ సొడిఃతిఙ్ ఎకిసి
నెగెండ్ కితెత్ . 8గాని అయ బుదిద్ సిలికెఙ్, “మా దీవెఙ్ నమ్ జి సొనిస్నె. అందెఙె మీ నూనె లొఇ కండెక్ 
మఙిబాసిదాట్ ”, ఇజిబుదిద్ మనివనకాఙ్ లొసెత్. 9అయావలెబుదిద్మనిబోదెఙ్, “సిలెల్, సితిత్ఙమఙినిమిఙి
సాల్ ఏండ ఆనాద్. అందెఙె మీరు పొరిన్వరిబాన్ సొనిస్ కొండు”, ఇజి వెహె. 10అవి నూనె కొండెఙ్ సొనిస్
మహిఙ్ పెండిల్ దఙడఃవాతాన్. నసిత్వలె తయార్ ఆతిమనికెఙ్ వనిన్వెట పెండిల్ విందుదిఙ్ లొఇసొహె. దని
వెనుక సేహ్ లెఙ్ కెహ్ పెఆతె. 11దనిన్ వెనుక,మహిబుదిద్సిలిల్ బోదెక్ వాజి, “బాబు,బాబుమఙిసెహల్ రెఅ”,
ఇజి కూకె. 12వాండు వరిఙ్, “నానుమిఙినిజం వెహిస్న,నానుమిఙినెస్ ఎ”, ఇజివెహాన్ . 13నానువాజిని
రోజుగానిఅయగడిఃయబామీరు నెస్ ఇతిదెర్,అందెఙెమీరు తెలి ఆజిమండు.

మూఎర్ పణిమణిసిర్ 
14మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ ఒరెన్ దేసం సొండెఙ్ ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ కూకిస్, వనిన్

ఆసిత్ వరిఙ్ ఒపజెపిత్ వనిన్ లెకెండ్ మనాద్. 15 వండు ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ అయ్ దు తాలంతుఙ్*. మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రుండి,తాలంతుఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండితాలంతుఙ్ యాలెకెండ్ ఒరెన్ ఒరెన్ దనిన్ వెట
పణికిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ సితాన్. వెనుకవాండు పయ్ నం కిజి దేసెంసొహాన్ . 16అయ్ దుతాలంతుఙ్ 
లొసిత్కాన్ వెటనె సొనిస్ వనకవెట బేరం కిజి మరి అయ్ దు తాలంతుఙ్ గణసాత్ న్. 17 రుండి తాలంతుఙ్ 
లొసిత్కాన్ బా అయా లెకెండ్ నె కిజి మరి రుండి గణసాత్ న్. 18 గాని ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ సొహాండె
బూమిదుగాందకారిసివనిన్ ఎజుమానిడబుబ్మూసాత్ న్. 19లావ్ కాలంసొహివెనుక వరి ఎజుమానిమర్ జి
వాతండె వరి సితిత్ డబుబ్ఙాణిఙ్ వారు ఇనిక కితత్ మనార్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 20 నసిత్వలె అయ్ దు తాలంతు
లొసిత్కాన్,మరిఅయ్ దుతాలందుఙ్ తతాండె, “బాబు నీను నఙిఅయ్ దుతాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో
అకెఙె ఆఏండమరి అయ్ దుబానాను కుడుపత్”, ఇజి వెహాన్ .

21వనిన్ ఎజుమాని వనిన్ఙ్, “నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిస్, నీను నెగెండె కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ 
నిఙి నమిదెఙ్ అటిన్ నని పణి నీను కితిత్ . అందెఙె నండొ వనకాఙ్ నాను నిఙి ఒపజెపాన్లె. నీను వాజి నీ
ఎజుమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

22రుండితాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమానినీను నఙి రుండితాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో
అకెఙెఆఏండమరిరుండితాలందుఙ్ గణసత్”, ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 23ఎజుమానివనిన్ఙ్, “నమకం ఇడ్ దెఙ్ 
అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిసి,నీను నెగెండె కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ నీను నమిదెఙ్ అటిన్ ననిపణినీను కితిత్ . అందెఙె
నిఙి నండో వనాక్ఙ్ ఒపజెపన్. నీను వాజి నీ ఎజమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

* 25:15 25:15 ఉండి తాలంతు ఇహిఙ దినారమ్ కు అయాలెకెండ్ ఇహిఙ ఆరు వెయిఙ్ రోసుక్ పణికితిఙ దొహ్ కిన్ కూలిదిఙ్ సరియాతి
డబుబ్ఙ్ నేహిలెకక్దిఙ్ సుడ్ఃజి ఇంసుమింసు ఆరు లెకెక్ఙ్ రూపాయ్ మంజినె.
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24నసిత్వలెఉండితాలంతులొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను విత్ ఇబాడిదాన్ కొయ్ నికి,మరిఉణుస్ ఇ
బాడిఃదాన్ పంటకొయ్ నిమూర్ కతంమనికిఇజినానునెసత్. 25అందెఙెనానుతియెల్ ఆజిబూమిదుగాంద
కారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్. ఇదిలో నీది, నీను లొస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

26 అందెఙె వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి అయ ఎజుమాని, “బదకమాతి సెఇ పణిమనిస్, నాను విత్ ఇ బాడిదాన్ 
కొయ్ నికాన్, ఉణుస్ ఇ బాడిదాన్ పంట కొయ్ నికాన్ ఇజి నీను నెసిత్? 27 అహిఙ నా డబుబ్ వడిడ్ సీని
సవ్ కారిఙబాన్ నీను సీనిమంజినిక ఇహిఙనానువాతివెలె వడిడ్ కుడుఃపిస్ నా డబుబ్ నఙి దొహ్ కాద్ మరి.

28అయఉండితాలంతు వనిన్బాణిఙ్ లాగ్ జి పదితాలందుఙ్ మనివనిన్ఙ్ సిఅ. 29నమిదెఙ్ అటిన్కాన్ 
ఎయెండొ, వనిన్ఙ్ మరి లావ్ దొహ్ కెన్. వరిఙ్ మరి నండొ కలిగ్జి మంజినె. నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇ వనిన్ బాణిఙ్ ,
వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ ఇజిరికబా లాగె ఆనాద్. 30 పణిదిఙ్ రెఇ యా పణిమనిస్ఙ్ వెలిల్ సీకటుదు విసీర్ దు.
అబెబ్ పలుక్ కొహ్ కిన్అడఃబాజిమంజినాద్.

మెండగొరెఙ్ నిఎలెటిగొరెఙ్ 
31 నసిత్వలె యేసు ఈహ వెహాన్ . “లోకుమరిసి ఆతి నాను నా గొపప్ గవ్ రమ్ దాన్, నా విజు దూతెఙ

తోడుః అసివనిన్వెలె,రాజువజఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమంజినిగొపజాయ్ దాన్ ,విజు
దూతారిఙ్ నావెటతోడుఅసివానివలె,రాజువజఏలుబడిః కిదెఙ్ పరలోకమ్ దుమంజినిగొపప్జాయ్ మనిన్
నాసింహాసనమ్ దుబసిమంజిన. 32నసిత్వలెబూమిముసుక్మనిలోకుర్ విజెరెనాఎదు కూడ్ఃజివానార్.
గొరెఙ్ మేపిన్ గవుడుఃయెన్ ఎలిటి గొరెఙాణిఙ్ మెండ గొరెఙ ఎర్ లిసినిలెకెండ్ నాను లోకాఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఎరిల్సాన్లె. 33నాను ఉణెర్ పడఃకమెండ గొరెఙ, డేబపడఃక ఎలిటి గొరెఙ నిల్ పాన్లె.

34రాజు ఆతి నాను నా ఉణెర్ పడఃక మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నా బుబాబ్తి దేవుణు సిజిని దీవనమ్ కు
మంజి వనిన్ఙ్ సెందితికిదెరా, లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ అసి దేవుణు మీ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ దేసం మీ
సొంత కిజి మండు. 35 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి బఙ కటిత్ఙ్ మీరు బోజనం సితిదెర్, ఏహిక్ కటిత్ఙ్ ఏరు
సితిదెర్,నానుఆఇకాన్ ఆతిమహిఙ్ నఙిడగు కితిదెర్. 36నానుడుమ్ డఆతిమహిఙ్ నఙిసొకెక్ఙ్ సితిదెర్.
జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్,నాను జెలిదుమహివలె సుడ్ఃదెఙ్ వాతిదెర్, ఇజి వెహన్న్.

37నసిత్వలెదేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహినీతినిజాయిమనిన్కార్ఆతివారు, “పబువా,ఎసిత్వలెనిఙిబఙదాన్ 
సుడ్ఃతిఙ్ నిఙి బోజనం సితాప్ ? ఎసిత్వలె ఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపు నిఙి ఏరు సితాప్ ? 38 ఎసిత్వలె ఆఇకి
ఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙి డగు కితాప్ ? ఎసిత్వలె డుమ్ డ ఆతి మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సొకెక్ఙ్ సితాప్ ?
39ఎసిత్వలె నీను జబుదాన్ మహిక, జెలిదుమహిక సుడ్ఃజి నీ డగు వాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బానార్ లె.
40నసిత్వలెరాజుఆతినాను, “నాతంబెరిఙఆతివరిలొఇఇజిరికాన్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు ఇనిక కితిదెరొ,
అయాక మీరు నఙి కితిత్దెర్, ఇజి నాను నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 41 నసిత్వలె వాండు డేబ
పడఃకాదుమనివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ పొందితికిదెరా,నాడగహాన్సొండు,సయితానుఙ్ నివనిన్ దూతర్ 
వందిఙ్ తయార్ కితి మని ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొండు. 42 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను బఙ
సాత, గానిమీరు నఙి బోజనం సిఇతిదెర్. ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ ఇనిక సిఇతిదెర్. 43ఆఇకానాతిమహిఙ్ 
మీరు నఙి డగు కిఇతిదెర్. డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ మీరు నఙి సొకెక్ఙ్ సిఇతిదెర్. జబుబ్దాన్ మహివలె
జెలిదుమహివలెమీరు నఙి సుడ్ఃదెఙ్ రెఇతిదెర్”, ఇజివెహన్. 44వారుబావనిన్ఙ్, “పబువాఎసిత్వలె నీను
బఙదాన్ మహిక,ఎహిక్దాన్ మహిక,ఆఇకిఆతిమహిక,డుమ్ డమహిక,జబుదాన్ మహిక, కయ్ దుమహిక
సుడ్ఃజి నిఙిసాయం కిఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బానార్. 45నసిత్వలె నాను, “యాఇజిరి వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఇనిక మీరు కిఇతిదెరొ, అయాక నఙిబామీరు కిఇతిదెర్”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 46నసిత్వలె వారు ఎలాకాలం
మంజిని సికాస్దు సొనార్ లె,గాని దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలంమంజిని బతుక్దు సొనార్.”

26

యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 
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1-2 యేసు యాకెఙ్ విజు వెహి వీజితి వెనుక వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి, “రుండి రోసుక్ వెనుక పసక్
పండోయ్ *వాజినాద్ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. నసిత్వలెలోకుమరిసిఆతినాను సిలువపోకెఆదెఙ్ ఇజిఒపజెపె
ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

3నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙునిలోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరె, విజేరె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి ఆతి కయప
ఇండొ కూడ్ఃజి వాతార్. 4యేసుఙ్ ఎలాగబా ఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ ఇజి అబెబ్ వారు ఉండి ఆలోసనం
కితార్. 5 “మాపు ఏలు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ లోకుర్ వెట గొడఃబ కినారెల్, అందెఙెయా పండొయ్ దు పోని”, ఇజి
వారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసు బెతానియఇనినాటొముఙాల కుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహిసీమోను ఇండొవాతిఙ్, అబెబ్ వాండు

బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనాన్ఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి సీసాదు†, నండొ
విలువమని, నండొ వాసనం మని నూనె ఉండి పెరి సీస తతాత్ దె వనిన్ బుర ముసుక్ వాకాద్. 8-9 సిసూర్ 
అకక్ సుడ్ఃజి కోపం ఆతారె, “ఎందనిఙ్ యాణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాక నండొ డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి, అయ డబుబ్
బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

10యేసు అకక్ నెసాత్ ండె, “యాబోదెలినా వందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ పణి కితాద్ మీరు ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్
కిజినిదెర్ ? 11బీదాదికార్ మీవెట ఎసిత్వలెబామంజినార్. గానినాను ఎలాకాలం మీ వెటమన్ ఎ. 12నఙి
మూసిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్ లెకెండెయాబోదెలియానూనె నా ఒడొఃల్ ముసుక్ వాకాద్. 13యాబూమి
ముసుక్ ఎంబెబా యా దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార సాటిసిన్వెలె అది కితి యా పణి దనిన్ఙ్ 
ఎతుత్ కితిత్ లెకెండ్ సాటిసి మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 14-15 నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఇసక్రియోతుయూద ఇనికాన్ పెరి పుజెరిఙ డగు సొహాండె, “నాను యేసుఙ్ మిఙి ఒపజెపిత్ఙ నఙి
ఇనిక సీనిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె వారు ముపప్య్ వెండి రూపయ్ ఙు తూసాత్ రె వనిన్ఙ్ సితాత్ ర్.
16అబెబ్ణిఙ్ అసియూదయేసుఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఉండి అవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
17పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్ పండొయ్ ది మొదొహి దినమ్ దు వనిన్ సిసూర్ యేసు డగు

వాతారె, “పసక్ ఉండెఙ్ నీ వందిఙ్ మాపు ఎంబె తయార్ కిదెఙ్, ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 18వాండు వరిఙ్, “మీరు పటన్మ్ దు పలానివనిన్బాన్ సొనిస్, నా సమయం డగు ఆతాద్. నా
సిసూర్ వెట కూడ్ఃజి నీ ఇండొ పసక్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి బోదకినికాన్ వెహిస్నాన్, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహ ”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 19వనిన్ సిసూర్ సొనిస్యేసు వరిఙ్ వెహిలెకెండ్ నె పసక్ పండొయ్ దిఙ్ తయార్ కితాత్ ర్.
20పొదుద్ ఆతివెలెవనిన్ పనెన్ండుమనిస్ సిసూర్ వెటబోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. 21వారుబోజనం కిజిమహివలె
వాండు, “మీలొఇఒరెన్ నఙి ఆఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

22వారు విజేరె నండొ దుకం ఆజి పతి ఒరెన్ ఒరెన్ , “పబువా, నిజమె నాను ఆఏ గదె?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్.

23యేసు, “నావెట గినెదు కియు ముడుఃకిన్కాన్ ఎయెండొ వాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్. 24లోకుమరిసి
ఆతి నా వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్మహి లెకెండ్ నాను సొనాలె, గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి ఎయెన్ 
ఒపజెపాన్ండొ వనిన్ఙ్ కసట్మ్ నె. వాండు పుట్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”,
ఇజి వెహాన్ .

25వనిన్ఙ్ ఒపజెపిన్ యూద, “బోదకినికి నాను ఆఏ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. యేసు, “ఒఒ నీనె”, ఇజి
మర్ జి వెహాన్ .
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుకొడిజ్నాన్.

* 26:1-2 26:1-2యూదురు వరిఅనిగొగొరిఙ్ దేవుణుఅయుగుపుదేసమ్ దు వెటిపణి కిజిమహిబాణిఙ్ నండొపంటెఙ్ ముఙాలడిఃపిస్సి
తతిత్ దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిజినికాదెపసక్ పండొయ్ పసక్ ఇహిఙడాటిస్సొహిక ఇహిఙసపిన్కానాతిదేవుణు దూత,మెండగొరెది నలదారబందమ్ కాఙ్ 
రాసెఆతిమనిన్ ఇలాక్ఙ్ డటిస్ సొహిసమయమ్ దిఙ్ గురిద్సినాద్. అయఇలాక్పుటిత్ పెరి వనిన్ఙ్ దేవుణు దూత సప్ ఏతాన్ గానిమెండ గొరెది
నల దారబందమ్ కాఙ్ రాస్ ఇ అయ్ గుపు దేసెమ్ ది వరి విజు ఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరి వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు దూత సపాత్ న్ . యాపండొయ్ విజు
సమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురు విజుదేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజియెరుసలేల్మ్ దు కూడ్ఃజివానార్ నిరగ్మ 12. † 26:6-7 26:6-7
యానూనాన్ఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజి,యాపణుకు నండొకరీదిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
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26వారు బోజనం కిజి మహిఙ్ యేసు ఉండి రొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక
రుకిస్, వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాండె, “మీరుయాకలొసితిండు,యాకనాఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

27మరివాండు గినన్అసిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్,అయాకవరిఙ్ సీజి, “దినిన్లొఇమనికవిజేరె
ఉండు. 28యాగినాన్దు మనిన్క నా నల, నండొండారిఙ్ వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని నా నల.
ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 29నా బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మరి మీ వెట
కొతాత్ ఙ్ ఉణిదాక దాకస్ పటుక్ రసం మరి ఎసెఙ్ బానాను ఉణ్ ఎలె, ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్  
30మరి,ఉండిపాట‡పారారెవారు ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్ సొహార్ .
పేతురు వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహన్న్ లె ఇజియేసుమూఙాలవెహిస్నాన్.

31నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె, గొరెఙ్ మంద సెదరినె సొనెలె✡,
ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ లెకెండ్,యాపొదొయ్ నెనావందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండమీరు విజిదెరె నఙిడిఃసి
సొనిదెర్ లె. 32గాని దేవుణు నఙిమర్ జి బతుక్దు నికి వెనుక,మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయదు సొనాలె”,
ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ డిఃసిత్ సొహిఙ్ బా, నాను ఎసెఙ్ బా
నిఙిడిఃసిసొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 34యేసు వనిన్ఙ్, “యాపొదొయ్ నె కొరు కెరెనిముఙాల నీను, నఙి
నెస్ ఎ ఇజిమూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . 35పేతురు
వనిన్ఙ్, “నాను నీ వెట సాదెఙ్ ఇహిఙ్ బా గాని నిఙి నెస్ ఎ ఇజి ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . మహి
సిసూర్ బాఅయాలెకెండె వెహార్ .
గెత్ సెమనిటోట

36నసిత్వలెయేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గెత్ సెమినిఇనిటోటాదుసొహాన్ . వాండు వరిఙ్, “నానుఅబెసొనిస్
పారద్నం కిజిమర్ జివానిదాక ఇబెబ్ బసిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 37పేతురుని జెబెదయిమరిసిరిఙ్ వనిన్వెట
ఒతాన్. వాండు నండో దుకం ఆజి బాద ఆదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 38వాండు వరిఙ్, “నాను సాదెఙ్ డగు
ఆతిలెకెండ్ మనుస్ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొ బాద నఙి కలిగ్జినాద్. మీరు ఇబెబ్నె బసి నావెట తెలి మండు”,
ఇజివెహాన్ . 39యేసుఅబెబ్ణిఙ్ కండెక్ దూరంసొహాండెముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నాబుబబ్,నీను అటిత్ఙయా
కసట్మ్ కు నా బాణిఙ్ లాగ్ అ. గాని నా ఇసట్ం వజ ఆఎద్ , నీ ఇసట్ం వజనె జరిగ్పిద్ ”, ఇజి పారద్నం కితాన్.
40వెనుకవాండు సిసూర్ డగుమర్ జివాతివెలెవారు నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండిగంటబానావెటతెలిఆజి
మండెఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? ఇజి పేతుఙ్ వెన్ బాతాన్. 41 “సయానుమిఙి పరిస కిజి తపప్దు సొన్ ఏండ
పారద్నం కిజి తెలి మండు. ఆతమ్ తయార్ నె గాని ఒడొఃల్ సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్.” 42మరి రుండి సుటుక్
సొనిస్, “నా బుబబ్, యా కసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ , నాను ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇహిఙ నీను ఇసట్ం ఆతి
లెకెండ్ , అయావజనె జరిగ్పిద్”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 43మరి వాండు మర్ జి వాతివెలె, వరి కణక రెపెఙ్ 
బరుదాన్ మూగిజ్ మహిఙ్ వారుమరినిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్ . 44వాండుమర్ జిసొహాండెమూండిసుటుక్బ
అయామాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ డగు వాతాత్ ండె వరిఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఏలుబామీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఇదిలోలోకుమరిసి ఆతి నఙి సెఇవరి కియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయ
డగు ఆతాద్. 46ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదుమాటు వరి వెట దసూల్ ఆదెఙ్ సొనాట్”, ఇజి
వెహాన్ .
యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 

47వాండువరిగ్జిమహివలె,పనెన్ండుమణిసిసిసూర్ లొఇఒరెన్ యూదవాతాన్. పెరిపుజెరిఙు,లోకురి
పెదెద్ల్ ఙపోకిమనిమందలోకుర్ కూడమ్ కు, డుడుక్ అసాత్ రె వనిన్ వెటవాతార్.

48 యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్, “నాను ఎయెరిఙ్ ముదు కిజిననొ, వనిన్ఙ్ అసుత్ ”, ఇజి ఉండి గురు
లెకెండ్ ముఙాల వరిఙ్ వెహ మహాన్ . 49యూద వెటనె యేసు డగు వాతండె, “బోదకినికి”, ఇజి వెహండె
పొమ్ జి వనిన్ఙ్ ముదు కితాన్. 50యేసు వనిన్ఙ్, “కూలాయెన్, నీను ఇనిక కిదెఙ్ వాతిదొ అకక్ కిఅ”,
ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె లోకుర్ ముఙాల్ వాజి వనిన్ ముసుక్ అర్ సి వనిన్ఙ్ అసాత్ రె తొహార్ . 51అయావలెనె
యేసు వెటమహికాన్ ఒరెన్ వనిన్ కియుసాపిస్ కురద్ లాగితాత్ ండె పెరిపుజెరిఙ్ పణిమనిస్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.
52యేసు వనిన్ఙ్, “నీ కూడం మర్ జి ఒరాదు ఇడ్ఃఅ, కురద్ అసిన్కార్ విజేరె కురద్దానె సానార్. 53నాను
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ఏలు నా బుబెబ్ఙ్ సాయంలొసిత్ఙ, నా బుబబ్ పనెన్ండు గుంపుఙ్ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఇంక లావ్ దూతెఙ నా
వందిఙ్ పోక్ ఏండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 54గానినాను అయలెకెండ్ లొసిత్ఙ,యాలెకెండ్ నె ఇకెఙ్ 
జర్ గిదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిక ఎలాగపూరి ఆనాద్ ? 55అయావలెయేసు మంద లోకురిఙ్ 
సుడ్ఃజి, “నాను ఒరెన్ డొఙ కినికాండా? మీరు కురద్ఙాణిఙ్ , కొణెఙాణిఙ్ నఙి అసెత్ఙ్ వాతిదెరా? విజురోసుక్
నాను దేవుణు గుడిఃదు బసి బోదిసి మహగదె. అయావలె మీరు నఙి అస్ ఇతిదెర్. 56 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ముఙాల దేవుణు వరిగ్తిమాటెఙ్ పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ అయాలెకెండ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజు జరిగ్తె”,
ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ .
యేసుయూదురి కొరుట్ దు

57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ విజు పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ తతాత్ ర్. అబెబ్ పెరి
పుజేరిఙు లోకురి పెదలుఙు కూడిఃత వాత మహార్ . 58 దినిఙ్ ఆకక్ర్ ఇనిక ఆనాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్, పేతురు
కండెక్ దూరమ్ దాన్ వనిన్ వెనుక సొనిస్ విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఇలు అర్ ఙుదు కాప్ కిని వరి
వెట బసాత్ న్. 59పెరి పుజెరిఙు, సన్ హెది సఙం§ ఇజియూదురి కోర్ టుదికార్ విజేరెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి
రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి మహార్ . 60 వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం
వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ గానివనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ఇనికబాదొహ్క్ ఏతాద్. 61కడెఃవేరిదు రిఎర్ ముఙాల
వాజి, “నానుదేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్మరిమూండిరోసాక్ఙ్ లొఇదనిఙ్ మర్ జితొహెఙ్ అటన్ ఇజివాండు
వెహాన్ ”, ఇజి వారు వెహార్ . 62 నసిత్వలె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నిఙితాత్ ండె యేసుఙ్,
“నీను ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరుమీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 63గాని
యేసు ఇనికబా వరిగ్ఏండ జమ్ న మహాన్ . అందెఙె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃజి, “బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ తోడు అసి నీ వెట పమాణం కిజి నాను నిఙి వెన్ బాజిన, “నీను కీసుత్ నా,
దేవుణుమరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

64యేసు వనిన్ఙ్, “నీను వెహిక నిజమె. గాని లోకుమరిసి ఆతి నాను, వాని గొపప్ అతికారం మనిన్
కాలమ్ దు దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు బసిమంజి ఆగాసమ్ దాన్ మొసోపుముసుక్ వానిక మీరు సూణిదెర్ 
ఇజినానుమిఙి విజేరిఙ్ నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

65 నసిత్వలె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నండొ కోపం ఆతండె, వనిన్ సొకెక్ఙ్ కిసె ఆజి,
“వాండుదేవుణుదిఙ్ దూసిసివర్ గితాన్ !మరిఇంకసాకిస్రిఙుఅవ్ సరంసిలెల్ద్ . ఇదిలోవాండుదేవుణుదిఙ్ 
దూసిసివరిగ్తికమీరెవెహిదెర్. 66మీరుఇనికఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . అందెఙెవారు”,వీండు
సావుదిఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి వెహార్ .

67-68నసిత్వలెవారు వనిన్మొకొమ్ దుపూసి,ముటిఅసి గుదితార్. సెగొండార్ కియుదాన్ డెయ్ జి, “కీసుత్
నిఙి డెఃయ్ తికాన్ ఎయెండొ ఇజిమఙి వెహ్ అ, నీను దేవుణు పవకగదె?”, ఇజి వెహార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిమూండి సుటు వెహిస్నాన్.

69 అయావలె వెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ ఆతి ఉండి బోదెలి వాతాదె, “నీనుబా
గలీలయాదికాన్ యేసు వెటమహికి”, ఇజివెహాద్ . 70పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙితెలిఏద్”, ఇజి
బాన్ మహి విజేరె ఎదు వెహాన్ . 71వాండు అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి గవుని డగు సొహిఙ్, మరి ఉండి పణిమనిస్
ఆతి బోదెలి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వీండు నజరేతుదికాన్ ఆతి యేసు వెట మహాన్ ”, ఇజి అబె మహివరిఙ్ 
వెహాద్ . 72వాండునాను వనిన్వెటమండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .
73 కండెక్ టయం ఆతి వెనుక అబెబ్ నిహిమహికార్ పేతురు డగు వాజి, “నిజమె, నీనుబా వనిన్వెటమహికి.
నీనువరిగ్నిమాటవిహిఙానెతెలిజినాద్”,ఇజివెహార్ . 74నసిత్వలెవనిన్ఙ్ వాండెసయిప్ సిబెఆజిపమాణం
కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . వెటనెకొరు కెరెతాద్. 75నసిత్వలె, “కొరు కెరెనిముఙాలనఙి
నెస్ ఎ ఇజి మూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె”, ఇజి యేసు వనిన్ఙ్ వెహి మాట ఎతు కితాండె పేతురు వెలిల్
సొహాండె గుండె కొతె ఆజి డటం అడఃబతాన్.

§ 26:59 26:59సిన్ హదింసఙంఇహిఙ71లోకుర్ మంజినియూదురిపెరికోరుట్ లెకెండ్ మహాద్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజెరిఆతికాన్ 
మరి పెరి పుజెరి ఇనికాన్ ఇజిరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసి మహార్ . సన్ హదిం సఙమ్ దు అయ సమయమ్ ది పెరి పుజేరి వనిన్ ఇండొణి
మొగవారు, మహి ముకెలమాతి పుజెరి ఇండొణికార్ దేవుణు గుడిః కాప్ కినివరి నెయిక్ ముఙాల పెరి పుజెరిలెకెండ్ మహికార్ మంజినార్ .
యెరూసలెల్మ్ దుమనిన్ సన్ హదిం సఙమ్ దిఙ్ నె పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారంమనాద్ .
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27
యూద,వనిన్ఙ్ వాండెఉరిఆజినాన్ 

1పెందాల,పెరిపుజెరిఙునిలోకురి పెదెద్ల్ ఙవిజేరెయేసుఙ్ సపిసెత్ఙ్ ఇజిఉండి నిరెణ్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజిఉండె
కుటఆతార్. 2వారు వనిన్ఙ్ తొహరె,రోమఅతికారిఆతిపీలాతు డగు తతాత్ రె వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 3నసిత్వలె
వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద,వారుయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి తీరుప్ కితార్ ఇజి నెసాత్ ండె,మనుస్దు నండొ దుకం ఆజి
అయముపయ్ వెండి రుపయెఙు పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ ఎదు మహ తతాత్ న్. 4 “ఇని తపప్ సిలివనిన్ఙ్ 
ఒపజెపాత్ నె నాను పాపం కిత”, ఇజి వాండు వెహాన్ . “దనిఙ్ నఙి ఇని పొతు సిలెల్ద్ . అయాక నీ బాజిత”,
ఇజివారు వెహార్ .

5అందెఙెయూదఅయవెండి రుపయెఙ్ దేవుణుగుడిః లొఇ విసీర్ తాండెసొహాన్ . వెనుక సొనిస్ వనిన్ఙ్ 
వాండెఉరిలాగె ఆతాన్.

6పెరిపుజెరిఙుఅయవెండిరూపయ్ ఙుపెహరె, “ఇకెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిన్వందిఙ్ సితిత్ డబుబ్ఙ్,అందెఙె
సంద పెటెదు అర్ పిన్క దేవుణు రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ”, ఇజి వరిగ్తార్. 7వారు అయడబుదాన్ ఆఇ దేసెమ్ ది
వరిఙ్ మూసెత్ఙ్, కుమెరివనిన్ మడిఃఙ్ కొణాట్ ఇజి ఉండి నిరెణ్ం కితార్. 8అందెఙె ఏలుదాక అయమడిఃఙ,
“నలమడిఃఙ’ ఇజి కూకె ఆజినాద్ . 9-10 “దేవుణు నఙి ఆడ సితిత్లెకెండ్, ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ 
విలువ లెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండి రూపయెఙ్ వారు లాగితారె కుమెరి వనిన్ బూమి కొండెఙ్ సితార్”✡.
ఇజి దేవుణుముఙాల పవక ఆతియిరిమయ్ వెట వరిగ్తికయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

యేసు పీలాతు ఎదు నిలిస్నాన్ 
11యాకెఙ్ జరిగిజి మహివలెయేసు పెరి అతికారి ఆతి పిలాతు ఎదు నిలిస్ మహాన్ . నసిత్వలె అతికారి

ఆతిపిలాతు, “యూదురిఙ్ రాజుఆతికినీనెనా?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. “నిజమె,నీనువెహిలెకెండ్ నె”,
ఇజి యేసు మర్ జి వెహాన్ . 12 పెరి పుజెరిఙు, పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ ముసుక్ తపుఙ్ మోపిత్వెలె వాండు ఇనికబా
మర్ జివెహ్ ఏతాన్. 13నసిత్వలెపిలాతు, “వీరు నీముసుక్ ఎసొతపుఙ్ మోపిస్నార్,యాకెఙ్ విన్ ఇతిదా?”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండు వారు వెహి మాటెఙ్ ఉండి దనిఙ్ బా మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్.
అందెఙె అతికారి నండొ బమమ్ ఆతాన్.

15 పసక్పండొయ్ దిఙ్ జెలిదు మనిన్వరి లొఇ, లోకుర్ కోరజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ విడుదల కిని అలవాటు
అతికారిఙ్ మనాద్. 16 అయావలె బరాబ ఇని ఒరెన్ మూర్ కతం మనిన్ అనన్య వాండుననికాన్ ఒరెన్
జెలిదుమహాన్ . 17అందెఙెలోకుర్ విజెరె కూడ్ఃజివాతివెలెపిలాతు, “నాను ఎయెరిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఇజి
మీరు కోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజినియేసుఙా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. 18వారు
యేసుముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనార్ ఇజివాండు నెసత్ మనాన్.

19 పిలాతు నాయం తీరిసిన్ బాడిఃదు బసిత్ మహివలె వనిన్ ఆలిస్, “ఇని తపప్బా సిలిల్ అయా నెగిగ్వనిన్ఙ్ 
ఇనికబా కిదెఙ్ నీను కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ . వనిన్ వందిఙ్ నేండు ఉండి కలాదు నాను నండొబాద కలిగ్తమన”,
ఇజి వనిన్ఙ్ కబురు పోకాద్.

20పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ, బరబెబ్ఙ్ డిఃసి సీజియేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి అతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహెఙ్ ఇజి
లోకురిఙ్ రేపిస్మహార్ . 21 “యారిఎర్ లొఇఎయెరిఙ్ నానుడిఃసెత్ఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెర్ ?”,ఇజిఅతికారి
వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, “బరబెబ్ఙ్ నె”,ఇజివారుమర్ జివెహార్ . 22“అహిఙకీసుత్ ఇజి కూకెఆజినియేసుఙ్ నాను
ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి విజేరె వెహార్ . 23 “ఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ 
సిలువపొకెఙ్,వాండు ఇని తపు పణి కితాత్ న్ ?”, ఇజి పిలాతు వరిఙ్ వెహిఙ్, “వనిన్ఙ్ సిలువపొక్అ”, ఇజి
మరి ఒదె వారు డేలిస్ వెహార్ . 24 గగోలినె లావ్ ఆజినిక ఆఏండ మరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి నెసాత్ ండె
పిలాతు,లోకుర్ విజెరెఎదు ఏరులొసివనిన్ కికు నొర్ బజి, “ఇనితపప్సిలిల్ వనిన్ నలదిఙ్ నఙిఇనిసమందం
సిలెల్, మిఙినె సమందం మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25అందెఙె లోకుర్ విజెరె, “వనిన్ నలమాముసుక్ని మా
కొడొఃర్ ముసుక్ మనీద్*”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 26 నసిత్వలె వారు కోరితి లెకెండ్ నె వాండు బరాబెఙ్ వరి
వందిఙ్ డిఃసత్ సితాన్. గానియేసుఙ్ కొర్ డెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.
సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్.

✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13;యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9. * 27:25 27:25 వనిన్ నలమాముసుక్నిమా కొడొఃర్ 
ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు
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27 నసిత్వలె అతికారి సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వారు బతిక్జిని పిటోరియం ఇని ఇండొ ఒతారె,
సయ్ నమ్ దికార్ విజేరె వనిన్ సుటులం కూడిఃతార్. 28వారు వనిన్ నీరి సొకెఙ్ లాగితారెమరి ఉండి ఎరాని
నీరి సొక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసాత్ తార్. 29వారు సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి వనిన్ బురాదు
ఇటాత్ ర్ . ఉండి డుడు వనిన్ ఉణిర్ కియుదు అసిప్సాత్ రె వనిన్ ఎదు మూణుకుఙ్ ఊర్ జి, “యూదురిఙ్ రాజు
ఆతికి గెలిస్ అ”, ఇజివెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ముసుక్పూసి,అయడుడులాగిజ్ వనిన్ బురాదుమరి
మరి డెయ్ తార్. 31 వనిన్ఙ్ వెకిసి వీజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహి నీరి సొకక్ లాగితారె, వనిన్ నీరి
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వారు వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

యేసు సిలువపోకెఆజినాన్ 
32వారు సొనిస్ మహివలె కురెనియ ఇని పటన్మ్ దికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, సిలువ

పిండ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బలవంతం కితార్. 33 బుర పెణకి ఇని అరద్ం ఆని పేరుమని గొల్ గోతత్ ఇని బాడిఃదు
వాతార్. 34అబె సేందు కలపిత్ దాస కడు వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ గాని వాండు కెఏతాన్, 35వనిన్ఙ్ సిలువ
పొకి వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారె వనిన్ సొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 36దనిన్
వెనుక వారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . 37 “వీండు యూదురిఙ్ రాజు ఆతియేసు”, ఇజి వాండు
కితితపురాసివనిన్బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38వనిన్ఉణెర్ పడకాదుఒరెన్ వనిన్ఙ్,వనిన్డేబపడఃకాదు
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ డొఙారిఙ వనిన్ వెట సిలువపొకార్.

39-40అయ సరుద్ సొనికార్ విజేరె బుర దుకిస్, “దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ మూండి దినమ్ కాఙ్ మర్ జి
తొహిన్కి, నీను దేవుణుమరిసి ఇహిఙ నిఙి నీనె రకిస్స్ అ, సిలువదాన్ డిఃగ్ జి రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ
సెఇమటెఙ్ వెహిస్మహార్ .

41అయలెకెండ్ నెస, పెరి పుజెరిఙు,లోకురి పెదెద్ల్ ఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె
వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 42 “వీండు మహి వరిఙ్ తపిసాత్ న్, గాని వనిన్ఙ్  వాండె తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏతాన్. వాండు
ఇసాయేలుదిరాజుఇహాన్ . ఏలువాండుసిలువముసుక్హాన్ డిఃగితిఙవనిన్ఙ్ మాపునమినాప్. 43వాండు
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్. “నాను దేవుణు మరిసి’ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె దేవుణుదిఙ్ వనిన్ఙ్ 
సిలువదాన్ రకిస్సాన్ండా, ఇజి మాటు సూణాట్ దేవుణు వనిన్ఙ్ తపిసీన్ ఇజి వారు వెహార్ . 44 అయా
లెకెండ్ నె వనిన్వెట సిలువపోకె ఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

యేసు సిలువాదుసాజినాన్ 
45మదెనమ్ దాన్ మూండి గంటెఙ్ దాక దేసెం విజు సీకటి ఆతాద్. 46 డగు మూండి గంటెఙ్ ఆతివెలె

యేసు, “ఏలి, ఏలి లమసబకాని”, ఇజి నండొ డేలిస్వెహాన్. “నాదేవుణు,నాదేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ కియు
డిఃసిత్?”,✡ ఇజి యామాటదిఙ్ అరద్ం. 47 అబెబ్ నిహి మహికార్ సెగొండార్ యామాట విహరె, “వాండు
ఏలియెఙ్ కూకిస్నాన్”, ఇజి వెహార్ .

48వెటనె వరి లొఇ ఒరెన్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ దూది తతాత్ ండె పులాని రసమ్ దు ముడుకిస్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ 
ఉండిడుడుదాన్ వనిన్ వెయ్ దు అందిసాత్ న్. 49మహికార్”, ఇనిక కిమ, ఏలియవాజివనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ సు,
సూణాట్”, ఇజి వెహార్ . 50యేసుమరి డటం డేల్ సాత్ ండెపాణం డిఃసాత్ న్. 51అయగడిఃయాదునె దేవుణు
గుడిఃదు మని తెర ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కింజితాదె రుండి ముకెఙ్ ఆతె. బూమి కదిల్తాద్. సటుఙ్ బదెఙ్ 
ఆతె. 52 దూకిఙ్ రే ఆతెనె ముఙాల సాతి మహి నీతి నిజాయితి మనికార్ నండొండార్ ఒడొఃల్ దాన్ 
మర్ జి నీఙితార్. 53వారు దూకిఙాణిఙ్ వెలిల్ వాజి, యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితి వెనుక దేవుణు
వనిన్వందిఙ్ కేట కితిత్ పటన్మ్ దు†సొనిస్ నండొండారిఙ్ తోరె ఆతార్. 54సదాతిపతి‡ వెటయేసుఙ్ కాప్ కిజి
మహికార్ బూమి కదిల్నిక, మరి జరిగ్తికెఙ్ విజు సుడ్ఃజి నండొ తియెల్ ఆతార్. “వీండు, నిజమె దేవుణు
మరిసినె”, ఇజి వెహార్ . 55నండొండెక్ బోదెక్ కండెక్ దూరమ్ దాన్ సుడ్ఃజిమహె. వారుయేసుఙ్ అవ్ సరం
ఆతికెఙ్ కిజి గలీలయదాన్ వనిన్వెట వాతికెఙ్. 56వనాక్ లొఇమగద్లెనె మరియాని, యాకోబు, యోసెఇని
వరి అయ్ సి ఆతిమరియనిజెబెదాయిమరిసిరిఙ్ అయ్ సిబానెమహార్ .
యేసుఙ్ మూసిన్క

57-58యేసుఙ్ లొఙిజి మనికానాతి అరిమతా ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపు ఇని ఒరెన్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ .
పొదుద్ ఆతివెలె, వాండు పిలాతు డగు సొహాండెయేసు ఒడొఃల్ లొసాత్ న్. యేసు ఒడొఃల్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజి
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పిలాతు ఆడ సితాన్. 59యోసేపు అయ ఒడొఃల్ లొసాత్ ండె నెగిగ్ తెలాని పాతెఙాణిఙ్ § సుటిసి, సటుదిఙ్ 
దొల్ పిసిత్, వనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమహికొతత్ దూకిదు ఇడ్ఃతాన్. 60ఉండి గుండాని సెపట్ పణకు సడిపిసి
దూకిదిఙ్ అడు కితాండె సొహాన్ . 61 మగద్లెనె మరియాని మరి ఉండి మరియ అబెబ్ దూకిదిఙ్ ఎదు
బసెత్మహె.
దూకిదిఙ్ కాప్ కిజినార్.

62-63 మరస్నాండిఙ్, ఇహిఙ విసాంతిదినం వందిఙ్ తయార్ ఆని దినం వెనుక, పెరి పుజెరిఙుని,
పరిసయ్ రు పిలాతు డగు కూడ్ఃజి వాతారె, “బాబు, అయ అబదద్ం వెహిస్ మొసెం కితికాన్ బతిక్తి
మహివలె, “మూండి దినమ్ కు ఆతి వెనుక నాను మర్ జి నీఙ్ నాలె’ ఇజి వెహిమహిక మఙి ఎతు మనాద్.
64అందెఙెమూండి దినమ్ కుదాక దూకిదిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ ఆడ సిఅ. సిలిల్ఙ వనిన్ సిసూర్ వాజివనిన్ఙ్ 
పెర్ జి ఒసి, వాండు సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్, ఇజి లోకురిఙ్ వెహన్ర్. ఆహె కితిఙ కడెఃవెరిదిక
మొదొహిదనిఙ్ ఇంకమరి ఒదెమోసెం ఆనాద్”, ఇజి వెహార్ .

65అందెఙెపిలాతు, “కాప్ కినివరిఙ్ ఒసిమీరు కియుదాన్ కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ దూకిదిఙ్ జాగరకాప్ కిదు”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 66వారు సొనిస్ అయ దూకిదిఙ్ సీలు పొకిసాత్ రె, జాగర సుడ్ఃదెఙ్ కాప్ కిని వరిఙ్ బ
ఇడ్ఃతార్.

28
యేసుమర్ జినిఙిజినాన్ 

1 విసాంతిదినం గడసిత్ సొహి వెనుక, వారమ్ దిఙ్ మొదొహి దినమ్ దు జాయ్ అజి మహివలె, మగద్లెనె
మరియాని మరి ఉండి మరియ దూకిదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 2 వెటనె బూమి కదిల్తాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు దూతడిగితవాతాత్ ండెఅడుమహిపణుకు ఎరిల్సి దనిముసుక్ బసత్ మహాన్ .
3అయదూత ఒడొఃల్ మిరిస్నిజాయ్ లెకెండ్ మహాద్ . వనిన్సొకెక్ఙ్ గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె. 4వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ ఆతారె వణకిస్ వరిపాణంసొహిలెకెండ్ ఆతమహార్ . 5దేవుణు దూతఅయ
బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. సిలువపొకె ఆతిమనిన్యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెర్ ఇజినాను
నెసిన. 6వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు వెహి లెకెండ్ నె మర్ జి నిఙితాన్. రదు, వాండు గూరిమహి బాడిః
సుడ్ఃదు. 7మీరు బేగిసొనిస్వాండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినికాన్. వాండుమిఙిఇంకముఙాల గలీలయ
సొనిస్నాన్. మీరుఅబెబ్వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆనిదెర్,ఇజివనిన్ సిసూరిఙ్  వెహ . ఇదిలోయాకఏలునానుమిఙి
వెహిస్నఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 8అందెఙెఅవిక్ తియెల్ ఆజిగొపప్సరద్దాన్ వనిన్సిసూర్ ఙ  యామాటెఙ్ వెహెఙ్ 
ఉహ్ కిస్సొహె. 9వెటనెయేసు వనాక్ ఎదుతొరెఆతాండె, “మిఙినెగెండ్ మనిద్”, ఇజివెహాన్ . అవిక్ వనిన్
డగువాజిపాదమ్ కుఅసివనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్మాడిఃసెత్. 10నసిత్వలెయేసు, “మీరుతియెల్ ఆమాట్. మీరుసొనిస్
నా కూలెఙ వెట గలీలయదుసొండు ఇజి వెహ . వారు అబె నఙి దసూల్ ఆనార్ లె”, ఇజి వనకాఙ్ వెహాన్  .

11అవిక్ సొనిస్మహిఙ్, దూకిదిఙ్ కాప్ కిజిమహికార్ సెగొండార్ పటన్మ్ దుసొహారె, జరిగ్తి సఙతిఙ్ విజు
పెరి పుజెరిఙ వెట వెహార్ . 12-13 అందెఙె వారు లోకురి పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వాతారె ఉండి ఆలోసనం
కితార్. వారు అయ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ నండొ డబుబ్ఙ్ సితారె, “మాపు నిద కిజి మహివలె వనిన్ సిసూర్ 
మదరెతు వాతారె వనిన్ఙ్ పెహ ఒతార్ ఇజి మీరు వెహ . 14యామాటఅతికారి గిబిబ్దు సొహిఙమాపు
వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహార్ . 15అందెఙె అయసయ్ నమ్ దికార్ 
డబుబ్ అసాత్ రె వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబా యూదురి లొఇ సాటె ఆజినె మంజినాద్.
16 పదకొండు మనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ వెహి మనిన్ గలీలయాది గొరొత్ సొహార్ . 17 వారు వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిజిమాడిఃసాత్ ర్. గాని సెగొండార్ అనుమానం ఆతార్. 18నసిత్వలెయేసు వరి డగు
వాతండె, “పరలోకమ్ దునిబూమిముసుక్విజుఅతికారమ్ కు దేవుణునఙిసితమనాన్. 19అందెఙెమీరు
సొనిస్ విజుజాతిఙాణి వరిఙ్ నా సిసూర్ కిదు. బుబబ్ పేరుదాన్, మరిన్ పేరుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ పేరుదాన్ 
వరిఙ్ బాపిత్సం సీదు. 20మరి నాను మిఙి ఆగన్ సితిలెకెండ్, నాను మిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలో నాను యా లోకమ్ ది ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం తప్ ఏండ మీవెట
మంజిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

§ 27:59 27:59ఉండి రకం గొపప్ విలువాతి నునాఙ్ మనిన్పాతెఙ్ .
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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా పుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ . వినిన్ఙ్ మరి ఉండి పేరు యోహాను

ఇజిబాకూకాన్ర్ . బరన్బనిపవులు నెలవ్దాన్ పేతురువెట కూడ్ఃజి కీసుత్ సేవపణి కిదెఙ్ మారుక్ఙ్ అవ్ కాసం
దొహ్ కాద్ . యాసువార రాసెత్ఙ్ పేతురుబాణిఙ్ నెసాత్ ండె రాసాత్ న్ ఇజి అరద్మాజినాద్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యా
లోకమ్ దువాజిసాజిమరిజ్ నిఙితివెనుక సెగం పంటెఙ్ గడఃసిత్వెనుక రాసాత్ న్ .ముకెలమతిక, కీసుత్ గొపప్ పెరి
బమామ్తి పణిఙ్ కితిత్ దేవుణుమరిసి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కితికాన్ ఇజి,మారుక్ రాసితోరిసాత్ న్ . కీసుత్ వెహి
బోదదిఙ్ ఇంక కీసుత్ కితిత్ బమామ్తి గొపప్ పెరి పణిఙ వందిఙ్ లావు వెహిస్ రాసత్ మనాన్ . కీసుత్ కితిత్ గొపప్ పెరి
బమామ్తి పణిఙ్ పదెద్నిమితిరాసత్ మనాన్ . నాలిగినె కతెఙ్ వజరాసాత్ న్ .

యోహను దేవుణుమాటసాటిసినాన్ 
1దేవుణుమరిసిఆతియేసు కీసుత్ *వందిఙ్ సువారఇబెబ్మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బదినమ్ కాఙ్ ముఙాల్ 

దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ వెహి మాటెఙ్ యెసయ పవక ఈహ రాసత్ మహాన్ . “ఇదిలొ, నాను నా కబు
తనిన్వనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న. లోకు నిఙి డగ్ రు కిదెఙ్ ఇజి వాండు నీ ముందల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్ †.
3బిడిఃమ్ బూమిదాన్ వాండు ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్ పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తయర్ కిదు. పబుఙ్ 
లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు‡”. 4యెసయ పవక వెహివజ యోహను బిడిఃఙ్ బూమిదు వాతాన్.
“లోకుర్ పాపమ్ కు డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు పాపమ్ కు సెమిసాన్న్ ఇజి వెహిస్ యోహాను
బానెలోకాఙ్ బాపిత్సం సీజిమహాన్ .
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 

5యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, యెరూసలేం పటన్మ్ దికార్ విజెరె సోతాత్ రె యోహాను డగు వాతార్ .
వారు పాపమ్ కు ఒపు కొటార్. యోహను వరిఙ్ యొరాద్ న్ గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాన్. 6యోహను ఒంటె
బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిత్ సొకక్ పొరాప్జి, నడఃముదు తోలు బెలుట్ తొహ మహాన్ . వాండు మెపిలెకిన్
అడిఃవి తేనె తింజి మహాన్ . 7యోహాను లోకాఙ్ ఈహ వెహిస్ వెహాన్ , “నా వెనుక ఒరెన్ వానానెల్. వాండు
నఙి మిసిత్ నండొ పెరికాన్ . వనిన్ జోడు బెల్ టు కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 8నాను మిఙి ఏరుదు
బాపిత్సం సీజిన. నావెనుక వానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనానెల్”.

9 ఆ దినమ్ కాఙ్ ఒరెన్ండు యేసు గలీలయదు మనిన్ నజరేతుదాన్ యోరాద్ న్ గడాడ్ దు వాతాన్. అబెబ్
యోహను యేసుఙ్ యోరాద్ ను గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాత్ న్. 10 గడడ్దాన్ వెలిల్ వాజిమహిఙ్ ఆగాసం రే ఆతాదె
దేవుణు ఆతమ్ పావరపొటి లెకెండ్ వనిన్ ముసుక్ వానిక యేసు సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను పేమిసిని నా
మరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సరద్ ఆజిన”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవాతాద్.

12 వెటనె దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు పోకాన్. 13 వాండు అబెబ్ నలపయ్ రోసుక్
రెయుపొగల్ మహాన్ . సయాన్ యేసుఙ్ తపప్ కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్  . అబెబ్ అడిఃవి జంతుఙ్ వెట
మహాన్ . దేవుణుదూతార్  వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃతార్ .
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ .

14 హేరోదు రాజు యోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిఃతివెనుక యేసు గలీలయదు సొహాండె దేవుణుసువార
బోదిసాత్ న్. 15 “దేవుణు ముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయం ఏలు వాతాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని గడిఃయ
డగు ఆతమనాద్ .మీపాపమ్ కు ఒపప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదు,నాను వెహిన్ సువారనమిమ్దు”, ఇజియేసు వరిఙ్ 
బోదిసాత్ న్.

16యేసు గలీలయ సమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ సీమోనుఙ్ ని వనిన్తంబెర్ సియాతి అందెయెఙ్ 
సుడ్ఃతాన్ వారు సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్ మొయేఙ్ అసి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు జాలెరిఙు.
17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగ నా సిసూర్ కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 18వారు

* 1:1 1:1లోకాఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటుపోకికాన్ . † 1:2 1:2మలాకి 3:1. ‡ 1:3 1:3యెసయ 40:3.
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వెటనెవలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెటసొహార్ . 19యేసు కండెక్ దూరం నడిఃజిసొహిఙ్ జెబెదెయమరిసియాకోబుని,
యాకోబు తంబెరిస్ యోహాను, వరిడోణిదు బసి వలేఙ్ నెగెండ్ కిజి మహిక సుడ్ఃతాన్. 20యేసు వరిఙ్ 
సుడ్ఃతివెటనె కూకాన్. వారుఅపొప్సిఙ్,వనిన్వెట కూడ్ఃజిపణికినివరిఙ్ డోణిదుడిఃసియేసువెటసొహార్ .

యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 
21యేసుని వనిన్సిసూర్, కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు సొహార్ . విసాంతిదినమ్ దు యేసు యూదురి

మీటిఙ్ ఇండొ సొహాండె నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 22యేసు నెసిప్సిత్క విహారె లోకుర్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి రూలు నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ ఆఎండ నండొ అతికారమ్ దాన్ మనిన్ వనన్లెకెండ్ 
నెస్ పిసాత్ న్. 23నసిత్వలె వరిమీటిఙ్ ఇండొ దెయం అసిత్ మహికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 24వాండు “నజరేతుదికి
యేసు, మా వెట నిఙి ఇని పణి? మా పణి విజు అడు కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయెండొ ఇజి నాను
నెసిన. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహాన్ . 25అందెఙెయేసు, “అలెల్జి
మన్ అ. వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”, ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ కోపం దాన్ వెహాన్ . 26అయవలె అయదెయం అది
అసిత్మహివనిన్ఙ్ దూకిస్ డటట్ం డేల్ సాత్ దె డిఃసత్ సొహద్. 27అబెబ్మనికార్ విజేరె ఇక సుడ్ఃతారె నండొబమమ్
ఆతార్. “ఇక ఇనిక? వీండు కొతత్ సఙతిఙ్ నెరిప్సినాన్. దేవుణు సతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ వీండు సొన్ అ
ఇజిదెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్ . అవిడిఃసిసొనిస్నె”,ఇజిఒరెన్ వెటఒరెన్ వరిగ్తార్. 28వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ 
అయాగలీలయపాంతం సుటుల విజు వెటనె సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
29వారు మీటిఙ్ కిని ఇండొణాఙ్ సొనిస్యాకోబు, యోహానువెట, కూడిఃతారె సీమోను, అందెయ ఇని

వరి ఇండొ సొహార్ . 30సీమోను మీమిస్ నోబు అసత్ మహాద్ . వారు వెటనె దని వందిఙ్ యేసు వెట వెహార్ .
31యేసు దని డగు వాజి కీదిఙ్ అసి దనిఙ్ నికాన్. నసిత్వలె నోబు డిఃసాత్ ద్. నోబు డిఃసిత్ఙ్ అది వరిఙ్ ఉండెఙ్ 
సితాద్. 32పొదుద్ సొహి ఆతివలె లోకుర్ నండొ నండొ రకమ్ కాణిఙ్ బాద ఆజి మహివరిఙ్ దెయమ్ కు
అసిత్వరిఙ్ విజెరిఙ్ యేసు డగు తతాత్ ర్. 33 పటనమ్ దికార్ విజేరె ఆ ఇలుల్ ముఙాల్ కూడిఃత మహార్ .
34యేసు నండొ రకమ్ కాణి జబుబ్మహి నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. దెయం అసిత్వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ 
ఉల్ పాత్ న్. వీండు దేవుణుమరిసి ఇజి దెయమ్ కు నెసెత్ మహెఅందెఙెవాండు వనాక్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాత్ న్.

యేసు గలీలయదుసాటిసినాన్ 
35మరస్ నాండిఙ్ యేసు సీకటి మంబునె నిఙ్ జి పెందల ఎయెర్ సిలిల్ ఉండిబాడిడ్దు సొహాండె పారద్నం

కితాన్. 36సీమోను, వనిన్ వెటమహికార్,యేసుఙ్ రెబాజిమహార్ . 37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె, “విజేరె నిఙి
రెబాజినార్”, ఇజివెహిఙ్ యేసు, “డగుమనిమరిపటన్మ్ కాఙ్ బాసొనాట్. నానుఅబెబాదేవుణుమాటెఙ్ 
సాటిసెత్ఙవ్లె. దనిన్ వందిఙెనానువాతమనన్”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు గలీలయవిజుబూలాజియూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయం అసిత్ వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

యేసుప కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
40ఒరెన్ కుసుట్ రోగం మనికాన్ యేసు డగు వాజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నిఙి ఇసట్ం మహిఙ నఙి నెగెండ్ 

కిదెఙ్ అట్ ని”, ఇజి బతిమాలితాన్ . 41యేసు వనిన్ ముసుక్ కనికారం ఆజి కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్,
“నఙి ఇసట్మ్ నె, నీను నగెండ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 42వెటనె వనిన్ఙ్ మహి జబుబ్ డిఃసాత్ ద్. వాండు నెగెండ్ 
ఆతాన్.

43-44అయవలెయేసు, “ఎయెవెటబా ఇనికబా వెహమ్. నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ యూద పుజేరిఙ్ 
తోరిస్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి వందిఙ్ మోసె ముఙాల్ ఆడ సితివజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ” అహె నీను
నెగెండ్ ఆతి ఇజిలోకురిఙ్ తొరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహిస్పోకాన్. 45గానిఆనెగెండ్ ఆతికాన్ సొనిస్వాండు
నెగెండ్ ఆతిక విజేరిఙ్ మరి ఒదెద్ వెహాన్  . అహిఙ్ బావిజుబాణిఙ్ నండొలోకుర్ యేసుబాన్ వాతార్ .

2
యేసు కికుక్ కాలుక్ అరివనిన్ఙ్ నగెండ్ కిజినాన్ 

1సెగంరోసుక్ఆతివెనుకయేసుమరికపెరన్హముదువాతాన్. వాండుఇండొవాతాన్ఇనివిజెరెవెహార్ .
2 నండొ లోకుర్ బాన్ కూడిఃజి వాతార్. అసెత్ఙ్ అట్ ఇ లోకుర్ వాతార్. అందెఙె ఇలుల్ లొఇబా అర్ ఙుదుబా
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బాడిడ్ః సిలెల్ండ ఆతాద్ , యేసు వరిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసాత్ న్. 3 కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ * నాల్ ఏర్ 
పిండిత తతారె సెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్. 4అబెబ్ నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు ఒతెఙ్ 
అట్ ఏండ ఆతార్. అందెఙె యేసు నిహిమహి జాగముసుక్ మెడదిఙ్ బొరొకితారె ఆ జబుబ్ ఆతివనిన్ఙ్ 
సాపదాన్ యేసు నిలిస్మహిబాన్ డిపాత్ ర్†. 5 వనిన్ముసుక్ మని వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, యేసు జబుబ్
ఆతివనిన్వెట కూలయెఙ్ నీపాపమ్ కు సెమిఆతెమనెన్”, ఇజి వెహాన్ . 6అబెబ్ సెగొండార్ యూదురి రూలు
నేరిప్సిన్కార్ బసత్ మహార్ . వారు మనుసుస్దు. 7వీండు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు దేవుణువెట
సమానం ఆతికాన్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు ఒరేండెపాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజివారు
ఒడిఃబితార్.

8వారు ఈహ ఒడ్ఃబిజినిక యేసుఙ్ వెటనె తెలితాద్ . యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎందానిఙ్ మీరు మీ
మనుసుస్దు అహె ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 9యా జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు సెమ ఆత మనన్ ఇజి వెహిన్క
సులునా? నీను నిఙ్ జి సాప పెరిజ్ నడిఃఅ ఇజి వెహిన్క సులునా? 10-11లోకు మరిసి ఆతి నఙి లోకురి
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి ముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్ కాలుక్
అరివనిన్ఙ్ “నానునిఙివెహిస్న,నిఙ్ అ,నీసాపఅసిఇండొసొన్ అ”,ఇజివెహాన్ . 12వెటనెఆకికుక్కాలుక్
అరికాన్ నిఙ్ జి వనిన్సాపఅసివారు విజేరె సుడ్ఃజిమహిఙ్ నడిఃజిసొహాన్ . అకక్ సుడిఃతారెవారు విజేరె
బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణిమాట్ ఎసెఙ్ బాతొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితార్.

పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 
13యేసుమరి గలీలయసమ్ దరం గటుత్ దు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వరిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ 

నెసిప్సాత్ న్. 14యేసునడిఃజిసొనిస్మహిఙ్ అల్ పయ్ ఇనివనిన్మరిసిలేవి‡ఇనిపను పెరిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్
ఆపిసుదు బసత్మహిక సుడ్ఃతాన్ . యేసు వనిన్ఙ్ “నీను నా సిసుడు ఆఅ. నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ .
లేవి నిఙితాత్ ండెయేసువెట సొహాన్ . 15వెనుక యేసు లేవి ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. సెఇ పణి కినికార్ 
అబెబ్మహార్ . పను పెరిన్కార్ వారుయూదురు వెహి రూలు వజ నడిఃఇకార్. ఎసొండారొలోకుర్ యేసువెట
మహార్ . వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

16 పరిసయ్ రు లొఇ మనిన్ యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిస్ నికార్ వనిఙ్ సుడ్ఃజి “ఎందనిఙ్ వీండు
పనున్పెరిన్వరివెటని పాపం కినివరివెట ఉణిజినాన్”, ఇజి సిసూరిఙ్ వెన్ బాతార్. 17యేసు ఆ మాట
వెంజి “నెగెండ్ సిలిల్వరిఙ్ డాకట్రు కావాలి. నెగెండ్ మనిన్వరిఙ్ ఎందానిఙ్ లు మరి డాకట్రు. నీతి నిజమాతి
మనిన్వరిఙ్ అఏద్ . పాపం కితివరిఙ్ కూక్ కెఙెనాను వాతమనన్, ఇహాన్ .
ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాతార్ 

18అయవలెబాపిత్సం సీనియోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు,యూదురి రూలువజ ఉపాస్ కిజి మహార్ .
సెగొండార్ లోకుర్ వాజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహాను సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, పరిసయ్ రి సిసూర్ 
ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ ఉపాస్ కిఎర్ ?”. 19 యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ కూలెఙ్ 
పెండిల్దఙ్ డఃవెట మనిన్వెలె ఉపాస్ మండెఙ్ అటాన్రా? పెండిల్దఙ్ డవరివెట మనిన్వలె వారు ఉపాస్ 
మండెఙ్ అట్ ఏర్. 20 పెండిల్దఙ్ డెఙ్ వరి నడిఃమిహాన్  ఒని దినం వానాద్ లె. అయ రోజు వారు
ఉపాస్ మంజినార్. 21యేసు మరి వెహాన్  : “ఎయెర్ బాపాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్ కూడ్ఃపిస్ గుత్ ఏర్.
ఆహె కితిఙ అయకొతత్ పాత ముకక్ పడాయి పాతదిఙ్ లాగాన్దె బొరొ ఒదెద్ లావు ఆనాద్. 22 “ఎయెన్ బా
పడాఃయ్ తోలుసనిస్దు కొతత్ దాకస్కలు వాక్ ఏన్ . అహె కితిత్ఙ కొతత్ దాకస్కలు పొఙు వాజి అయ సనిస్
పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు విజువాఙ్ నసొనాద్. సనిస్పాడునాద్ . అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దునె
వాకెఙ్”.
యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 

23ఉండి విసాంతి దినమ్ దుయేసుని సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ నడిఃసిసొనిస్మహార్ . అయవలె సిసూర్ 
సెరేక్ తెపిస్ మహార్ . 24 పరిసయ్ రు అయక సుడ్ఃతారె , “ఇదిలో ఎందానిఙ్ వారు విసాంతి దినమ్ దు
రూలుదిఙ్ తపిస్నార్ . ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .

* 2:3 2:3 పకస్వయువు ఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4అయదేసంతుమేడడెఙ్ ఎలాగతయార్ కినార్ ఇహిఙపటెఙ్ 
పహిస్ దనిన్ముసుక్ డులిల్దాన్ పణుకుఙ్ దాన్మేడపొకాన్ర్ . మేడముసుక్ ఎకెఙ్ ఇహిఙ పావనుస్ఙ్ మనెన్ ‡ 2:14 2:14 వినిన్ఙ్ మరి
ఉండి పేరు మతత్యి వినిన్ పణి పనున్పెరిన్కాదె.
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25అయవలెయేసు వెహాన్ , “దావీదురాజు, వనిన్వెట మహి లోకుర్ బఙ కటిత్ఙ్ వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ
ఇజిమీరు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇదెరా? 26అబాయ్తారు ఇనికాన్. విజెరెపుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరిమహివలె
దావీదురాజుసమాజగుడారమ్ దు డుఃగితాండె, దేవుణు ఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితాండెతిహాన్. అకక్పుజేరి
తపమరి ఎయరర్ బాతిండెఙ్ ఆఏద్ గానితిహాండె వనిన్వెటమహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

27 వెనుక యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ముఙాల్ దేవుణు లోకుదిఙ్ విసాంతిదినం ఏరాప్టు కితాత్ న్. గాని
విసాంతి దినమ్ వందిఙ్ లోకుదిఙ్ ఏరాప్టు కిఏన్ . 28లోకుమరిసి ఆతి పిటిత్ నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారంమనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిఙ్ బాఅతికారంమనాద్.

3
యేసు కియుఅరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1మరి యేసు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . అబె ఉండి కియు అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 2 అబెబ్
మహికార్ సెగొండార్ యేసు యా జబుబ్దివనిన్ఙ్ విసాంతిదినమ్ దు నెగెండ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడిఃజి
మహార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విసాంతిదినమ్ దు ఇని పణిబా కిదెఙ్ ఆఏద్ కాకయేసుఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ బా తపప్
మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడిఃజిమహార్ . 3యేసు కియు అరివనిన్ఙ్, “విజేరిముఙాలవాజి నిల్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

4నసిత్వలెయేసు, “దేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలువజవిసాంతిదినమ్ దునెగిగ్ పణికిదెఙా,సెఇపణికిదెఙా?
పాణంఅర్ పెత్ఙ్ నా? ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. గానివారుఅలెతార్. 5వరిమనుస్ గరాజిమహిఙ్ యేసునండొ
దుకం ఆతాన్. కోపం దాన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయ కియు అరివనిన్వెట, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
వాండు కియుసాపిత్ఙ్ ఆ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 6నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహివెటనెహెరోదిఇనివరివెట
కూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్.
యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 

7 అందెఙె యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గలీలయ సమ్ దరంబాన్ సొహాన్ . మందలోకుర్ గలీలయదాన్ 
వరివెనుక సొహార్. 8యేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙ వెంజి యూదయ దేసెమ్ దు మనిన్ విజు నాహ్క్ ణికార్ ,
యెరూసలేందాన్, సమ్ దరం పడకాద్ తూరు సీదోను ఇని పటన్మి పాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ లోకుర్ 
వనిన్బాన్ వాతార్. 9నండొలోకుర్ వాజిమహిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ ఇహ్ కు ఆజి దనిన్ముసుక్ ఆఎండమండెఙ్ 
ఉండిఇజిడోణితసిబానెఇడ్ దుఇజిసిసూర్ వెటయేసువెహాన్ . 10ఎందానిఙ్ ఇహిఙనండొండారిఙ్ యేసు
నెగెణ్ కితాన్. అందెఙె జబుబ్ ఆతిమహికార్ విజేరె యేసుఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి నెకెక్ ఆజి సొహార్ . 11 దెయం
అసిత్కార్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెటనె వనిన్ ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, పడగ్ జి మాడిఃసాత్ రె “నీను దేవుణు
మరిసి”, ఇజి గగోలాతార్. 12 “నాను ఎయెన్ ఇజి ఎయేర్ వెట వెహమ్ట్”, ఇజియేసు వరివెట కసితం ఆడ
సితాత్ న్ .
యేసు పనెన్ండుమణిసిరిఙ్ అపొసుత్ రువజ ఏర్ పాటు కిజినాన్ .

13 వెనుక యేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ వాండు కోరితివరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్ .
వారు వనిన్బాన్ సొహార్ . 14యేసు పనెన్ండు మనిసిరిఙ్ వనిన్బాన్ మండెఙ్ ఇజి, దేవుణుమాట విజేరిఙ్ 
వెహిన్వందిఙ్ పోకెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . (విరిఙె అపొసుత్ రు ఇజి కూకాన్) 15 దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ 
అతికారం వరిఙ్ సితాన్. 16-19యాపనెన్ండు మణిసిర్ ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ సీమోను (యేసు వనిన్ఙ్ 
పేతురు ఇని పేరు సితాన్ ) జెబెదయ మరిసిర్ యాకోబు, వనిన్ తంబెర్ సి యోహాను ఇనికార్ (యేసు
వరిఙ్ బొయనరగ్సున్ ఇని పేరు సితాత్ న్. దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ దీడ్ఃజినికార్ ఇజి) అందెయ, పిలిపప్,
బరొలొమయ, మతత్యి, తోమా, అలప్యమరిసియాకోబు, తదద్యి, యుదయ దేసెంవందిఙ్ ఉసారాజిని
సీమోను*,యేసుఙ్ యూదురు అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కానాతి ఇసక్రియోతుయూద.
యేసు బయల్ జెబుబ్లు ఇని దెయంసాయందాన్ దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇహార్ .

20యేసు ఉండి ఇండొ వాతిఙ్ మరి నండొ లోకుర్ అబెబ్ కూడిఃతార్. అందెఙె యేసుఙ్ ని సిసూరిఙ్ ,
బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్తాద్. 21యేసు ఇండొణికార్ యాసఙతి విహరె వనిన్ఙ్ మతిత్ సెదితాద్ ఇజి
వెహిస్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సొహార్ .

* 3:16-19 3:16-19 రోమాది ఏలుబడిఃదాన్ యూదుయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడ్ఃజిని యూదురు సఙం మనాద్.
అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను
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22 యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి
బయల్ జెబుబ్లు† వినిన్ఙ్ అసాత్ న్. వనిన్ సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్ .

23నసిత్వలెయేసువరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కతవజఈహ వెహాన్ , “సయాన్ సయ్ తాను ఙ్ ఎలాగ
ఉల్ పాన్న్ . 24ఉండిదేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారెజటిఙాజిఎర్ లిజిమహిఙఅయదేసెంపాడాఃనాద్ . 25ఉండి
ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ ఆ కుటం పాడాఃనాద్ . 26 సయాన్ వనిన్ గుంపుదు
మనిన్వరివెటజటిఙాజి కేటఆతిఙనండొకాలంవరిముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 27ఒరెన్ సతుత్ మనిన్
వనిన్ఙ్ ముఙాలతొహ్ ఏండ, ఎయెర్ బావనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జిసామనమ్ కు ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏర్ .ముఙాలవనిన్ఙ్ 
తొహిఙానెడొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్ ‡. 28నాను నిజం వెహిస్న,లోకుర్ కినివిజుపాపమ్ కాఙ్ ని,దూసిసినిమాటెఙ్ 
దేవుణు సెమిసాన్న్. 29గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్ పాపం ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఏన్. వనిన్ పాపం
ఎలా కాలం మంజినాద్”. 30 యేసు ఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ యేసు
దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ వెహార్ .
యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 

31 యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వాండు మనిన్ ఇలుల్ ముఙాల్ వాతారె యేసుఙ్ కూకిస్ తగ్ అ ఇజి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇండొ పోకార్. 32 అయ ఇండొ యేసు సురుల నండొ లోకుర్ బసత్ మహార్ . వారు వెహార్ ,
“నీయాయతంబెర్ సిర్ వెలిల్ నిహారె నిఙి కూకిస్నార్”. 33-34 దనిఙ్ యేసు, “నాయాయ? నా తంబెర్ సిర్ 
ఎయెర్ ఇజినాను వెహన్”. అబెబ్ సురుల బసిత్మనివరిఙ్ సుడ్ఃజియేసు వెహాన్ , “ఇదిలోనాయాయని,నా
తంబెర్ సిర్”. 35 “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ కినికాండె నా తంబెరి, నాతఙి, నాయాయ
ఇజివెహాన్ .

4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

1యేసు మరి ఒరుస్ గలీలయ సమ్ దరం పడఃకాదు నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. మందలోకుర్ వనిన్ డగు
వాతిఙ్ సమ్ దరమ్ దు ఉండి డోణిదు ఎకిస్ బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్ . 2అయవలె
వాండు నండొ సఙతిఙ కతవజ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. వాండు ఉండి సఙతి కత వజఈహ వెహాన్ . 3సుడ్ఃదు,
ఒరెన్ రయువాండు వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్.

4వాండు వితిస్మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. ఆపొటిఙ్ వనకాఙ్ పెహెతిహె. 5-6మరి సెగం
వితుక్ సటుముసుక్లావ్ డులిల్ సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావుసిలిల్తిఙ్ అవివెటనెనేరెగానివెలలొఇసొన్ ఇఙ్ 
పొదుద్ సొసి ఎండతాకివలె అవిసాతెసొహె. 7మరిసెగం వితుక్ సాపుక్ తుపెఙ్ లొఇఅరె. సాపుక్ తుపెప్ఙ్ 
పిరిజి వనకాఙ్ తిగితె. అందెఙె పంట పండ్ ఏతాద్. 8మరిసెగం నెగిగ్ బూమిదు అరె. అకెక్ఙ్ నేర్ జి పిరితెనె
వితిత్ వితుక్దిఙ్ ముపప్య్ వంతుఙ్ లెకక్ పండితె. 9యేసుమరి వెహాన్ , “గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయవజ
నడిఃజిమండు”.

10యేసుఒరెండెమహిఙ్ పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ నిమరిసెగొండార్, “నీను కతవజనెస్ పిసిత్మాటెఙ
అరద్ం ఇనిక?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

11-12అందెఙెయేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఙితిమహిగొపప్ సఙతిఙ్ దేవుణుమిఙితెలివి
కితత్ మనాన్. గానిమహివరిఙ్ విజుబాకతవజనెస్ పిసెత్ఙ్ ఎందానిఙ్ కతవజవెహఇహిఙ “వారు సుడిఃనార్ 
గాని తొ ఏర్. వెండెఙ్ ఇహిఙ వెంజినార్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిజి వరి
పాపమ్ కు సెమిసాన్న్*”ఇహాన్ . 13యేసువరివెటవెహాన్ , “రయువనిన్వందిఙ్ నాను కతవజవెహికమిఙి
అరద్ం ఆఏదా? అహిఙ నాను కతవజ వెహికెఙ్ విజుమిఙి ఎలాగ తెలినాద్ ? 14వితిన్కాన్ దేవుణుమాట
వెహిన్కాన్. 15సెగొండార్ వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్. వారు వెహివెటనె సయాన్ వాజిఆమాటెఙ్ లాగిజ్
ఒసినాన్. 16మరి సెగొండార్ వితుక్ అరి సటుపణుకు ముసుక్ మనిన్ ఇసాక్ ననిన్కార్. వారు దేవుణుమాట
వెహివెటనె సర్ దదాన్ మనుస్దు ఇడాన్ర్. 17గానివెల లొఇ సొన్ ఇలెకెండ్ దేవుణుమాట వరి మనుస్ లొఇ
సొన్ ఏద్ . వారు కండెక్ కాలం నమిమ్జి మంజినార్ . దేవుణుమాట నమిమ్తి వందిఙ్ కసట్మ్ కు మాలెల్ఙ్ ,
వానెవెలె దేవుణుముసుక్ మనిన్ వరి నమకం వెటనె డిసన్ సీనార్.
† 3:22 3:22యాక సయానుఙ్ మరి ఉండి పేరు ‡ 3:27 3:27 సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి యేసు సయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ 
ముసుక్యేసుఙ్ సతుత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నాన్ . * 4:11-12 4:11-12యెసయ 6:9,10.
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18-19మరి సెగొండార్ వితుక్ అరి సాపుక్ తుపెఙ్ నేరిన్ బూమివజ మనార్. గాని ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇని
వందిఙ్ మనిన్ విసారం, డబుబ్ గణిసిని వందిఙ్ మనిన్ ఆస విజు కూడిఃజి వారు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ
కిదెఙ్ వారువెహిమాటదిఙ్ అణసుతిగ్ జినె. పంటపండ్ ఏండఆతిలెకెండ్ వారుబాఆజినార్ . 20సెగొండార్ 
అరి వితుక్నెగిగ్ బూమిదువజ మనార్. వారు దేవుణుమాట వెంజి అర్ దం కిజి దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇడాన్ర్. నెగిగ్ బూమిదు అరి వితుక్ బసెత్ణిదిఙ్ ముపప్య్ బసెత్ఙ్ అర్ వయ్ బసెత్ఙ్ వంద బసెత్ఙ్ పండిన్వజ
వారుమంజినార్.”
దీవజాయ్ సీనివజ కంతుద్ ఇడెద్ఙ్ 

21యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “దీవ కసిసి అబల మూకిస్నొ మనస్ం అడిఃగినొ ఎయెరుబా ఇడ్ ఏర్.
జాయ్ సీనివజ దీవ కంతూదు ఇడాన్ర్. 22 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఏలు డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ విజు ఒరెన్ండ్ తోరె
ఆనె. 23మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు”. 24యేసు మరి వెహాన్ , “మీరు వెహిక
జాగర అర్ దం కిదెఙ్ వలె. మీరు నెగెండ అర్ దం కిజిమహిఙ, దేవుణు వనిన్ మాటెఙ్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె.
ఒఒ మరి ఒదెద్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. 25నాబాణిఙ్ వెంజి అర్ దం కిజినివనిన్ఙ్ దేవుణు మరి తెలివి కినాన్ .
గాని వెంజి అర్ దం కిఇవనిన్బాణిఙ్ వాండు అర్ దం కితిత్ మనిన్కెఙ్ బాలాగాన్న్”.

నెర్ జిపిరిసినివితుక్వందిఙ్ కత
26యేసు మరి వెహాన్ , “దేవుణు ఏలుబడిః ఈహ మనాద్. ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ బూమిదు

వితిస్నాన్. 27వాండు రెయాక్ఙ్ నిద కిజి పెందల నిఙ్ జి మంజినాన్. వనిన్ఙ్ తెలిఏండ ఆ వితుక్ నేర్ జి
పిరిసినె. 28ముఙాల ఆకు, దనిన్ వెనుక సెరెన్, దనిన్ వెనుక సెరెన్ దు గింజ ఇక విజు బూమినెపుటిసినాద్.
29పంట పండాన్ద్. కొయ్ నికాలంవాతిఙ్ వాండు కొడుఃవేలి అసి కొయ్ జినాన్”.

సరుస్గింజ వందిఙ్ కత
30మరి యేసు ఈహ వెహాన్ , “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇని దనివెట పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?

మాటు ఎమేణి కతవజ అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31అయాక సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత మనాద్ . అకక్
బూమిదువితిత్వలెలోకమ్ దుమనిన్విజువితాక్ఙ్ లొఇఇజిరికాద్ . 32ఆహిఙ్ బాఅకక్వితివలెనేర్ జిపిరిసి
విజు కుసమొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్ కొమెఙ్ పెరికెఙ్ ఆనె. ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్
నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33వారు అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్ నసొ దేవుణుమాటెఙ్ ముఙాల్ వెహి లెకెండ్ కత
వజయేసు నండొ వెహాన్ . 34 కత వజ ఆఎండయేసు వరిఙ్ ఇనికబా నెస్ పిస్ ఏతాన్. అహిఙయేసు వనిన్
సిసూర్ వెట ఒరెండెమహివలె విజువనాక్ఙ్ అర్ దం కిజి వెహాన్ .

యేసుతుపాన్ దిఙ్ నిల్ పిస్నాన్ 
35ఆపొదొయ్ సమ్ దరం అతాహపడకసొనాట్ ఇజియేసు సిసూర్ వెటవెహాన్ . 36లోకాఙ్ డిఃసియేసు

మహిడోణిదు ఎకిస్ సిసూరు వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరి సెగం డోణిఙ్ బావరి వెటమహె. 37వారుసొనిస్మహిఙ్ 
పెరి తుపాన్ వాతాద్ .  ఉలెక్ణ్ విజు డోణిదు డెఃయ్ తె ఏరుడోణిదు నిండితె. 38యేసు డోణి వెనుకపడక
బురగడిః ముసుక్ నిద కిజి మహాన్ . సిసూరు వనిన్ఙ్ నికిస్, “బోదకినికి, మాటు విజుముడఃగిజినాట్. నిఙి
విసారం సిలెదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 39యేసు నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ, పలల్క్ ఆదు ఇజి వెహన్ పెరి
గాలిఅణసాత్ ద్ విజుఅలెతాద్ . 40నసిత్వలెవాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ తియెల్ ఆజినిదెర్ ?మిఙినాముసుక్
నమకంసిలెదా?”,ఇజిసిసూర్ వెటవెహాన్ . 41వారుగొపప్తియెలాతారె, “వీండు ఎలాగమహికాండొగాని,
గాలి సమ్ దరమ్ బావినిన్మాటదిఙ్ లొఙితెత్”, ఇజి ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వరిగ్తార్.

5
యేసు దెయంఅసిత్మహివనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

1యేసుని సిసూర్ సమ్ దరం అతాహ పడక గెరసేను ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. 2యేసు డోణి
డిఃగితి వెటనె దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ దూకిఙాణ్ ఎదు వాతాన్. 3వాండు దూకిఙాణిఙ్ బతిక్జి మహాన్ *
వనిన్ఙ్ గొలుక్దాన్ బా తొహెఙ్ ఎయెర్ బా అట్ ఏర్. 4 నండొ సుటుక్ వనిన్ కాలాక్ఙ్ కికాక్ఙ్ గొల్ సాక్ణిఙ్

* 5:3 5:3 అయ దేసమ్ దికార్ , సటుట్ బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతివరిఙ్ సమాది కిజి మహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్
పణకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసిమహార్ .యాదెయంఅసిత్మహికాన్ బానెమహాన్ .
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తొహెఙ్ బా వాండు గొల్ సుక్ తెపిస్ ముకెక్ఙ్ కితాత్ న్. ఎయెరుబా వనిన్ఙ్ సాదిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 5వాండు
 రెయుబా వెడెఃకబా దూకిఙాణ్ గొరొకాణ్ గగోలాజి వనిన్ఙ్ వాండె పణుకుఙాణ్ డెఃయెఆజిమహాన్ .

6వాండుదూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండెఉహ్ కిస్వాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 7విజుదనిన్ఙ్ 
అతికారం ఆతి దేవుణు మరిసియాతి,యేసువా,నావెట నిఙి ఇని పణి? నఙిబాద కిఏ ఇజి దేవుణు పేరు
అసి నీను ఒటుట్ కిఅ”, ఇజిడేలిస్ వెహాన్. 8ఎందానిఙ్ ఇహిఙయేసు,ఓదెయం,వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ”,
ఇజి వెహిస్మహాన్ .

9యేసు, “నీ పేరు ఇనిక? ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, నా పేరు సేన, ఇహిఙ మాపు నండొండార్ 
ఇజి వెహాన్ . 10మఙియా దేసెమ్ దాన్ ఉల్ పమ్ ఇజి దెయం అసిత్కాన్ యేసుఙ్ మరి మరి బతిమాలితాన్.
11 అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ సెలుక్దు మెయ్ జి మహె. 12 ఆ దెయమ్ కు, మఙి పండిఙ లొఇబా
పోక్ అ. వనకలొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలువ సిదా”, ఇజియేసుఙ్ బతిమాలితె. 13అందెఙె వాండు వనాక్ఙ్ 
సెలవసితాత్ న్ అయావలెదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినెపండిఙలొఇసొహె. అయపండిఙ్ మందవిజుగొరొతాణ్ 
ఉహ్ కిస్ వాజి ఒడుడ్ దాన్ సమ్ దరమ్ దు అరినెసాతె. అకెక్ఙ్ డగు రుండి వెయిఙ్ పండిఙ్ మహె.

14పండిఙ్మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ ది వరిఙ్ పటన్మ్ ది వల్ సెఙమనిన్వరిఙ్ జరిగ్తికెక్ఙ్ వెహార్ .
లోకుర్ జర్ తిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 15వారుయేసు డగు వాతిఙ్ నండొ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిదాన్ అబెబ్బసిత్మహిక సుడ్ఃతార్. సుడ్ఃతారె తియెలాతార్. 16యాక సుడ్ఃతికార్ 
దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్, పండిఙ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి విజు లోకాఙ్ వెహార్ . 17 అయవలె
లోకుర్ యేసుఙ్, “మా పాంతం డిఃసి సొన్ అ”, ఇజి బతిమాలితార్. 18యేసు డోణి ఎకిఙ్ దెయమ్ కు
అసిత్మహికాన్ వనిన్ డగువాతాండె,నీవెటనానుబావానఇజిబతిమాలితాన్. 19గానియేసుసరిసిఏతాన్ ,
నీను ఇండొ సొనిస్ పబు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణివందిఙ్ వాండు నీ ముసుక్ ఎలాగ కనికారం తోరిసాత్ న్ 
ఇనివందిఙ్ వరిఙ్ వెహ్ అ ఇజి వెహాన్ . 20వాండు సొహాండెయేసు వనిన్ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిదెకపొలీదు
వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెంజి విజేరె బమమ్ ఆతార్.

యేసుసాతిఅయ్ లిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ ఆతిమహిఅయ్ లికొడొఃదిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
21యేసు డోణిదు ఎకిస్ సమ్ దరం అతాహ పడక మరి సొహాన్ . నసిత్వలె నండొ లోకుర్ వనిన్ డగు

వాతార్. యేసు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహ మహాన్ . 22-23 నసిత్వెలె ఉండి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి
అతికారియాయీరు ఇని ఒరెన్ బానె వాతాన్. వాండు యేసు డగు వాజి వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ మాడిఃసాత్ ండె,
నాఇజిగాలు సాజినాద్, దయకిజి నీను వాజి అది బతిక్ని వజ దనిముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి నెగెణ్ కిఅ, ఇజి
బతిమాలితాన్. 24యేసు వనిన్వెటసొహాన్ . సేనలోకుర్ నెకెక్ ఆజియేసువెటసొహార్ . 25వరిలొఇ ఉండి
అయ్ లి కొడొః మహాద్ . అది పనెన్ండు పండెఙాణ్ వెలిల్ ఆని జబుబ్దాన్ బాద ఆజి మహాద్ . 26అది సేన
డాకట్రుఙాబాన్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ సొహద్ గాని ఆ జబుబ్ సొన్ ఏతాద్. అకాదె అఏండ దనిఙ్ మని డబుబ్ విజు
కరుస్ ఆతిఙ్ బా ఆ జబు సొన్ ఏండ మరి నండొ ఆతాద్. 27-28అది యేసువందిఙ్ వెహా మహాద్ . యేసు
అయ సరిదాన్ వాజినాన్ ఇజి వెంజియేసు తొడిఃగితి మనిన్ నిరి సొకక్† సెంగుదు ముటిత్ఙసరి నెగెణ్ ఆన
ఇజి ఒడ్ఃబితాద్. అది లోకుర్ వెట సొనిస్ యేసు వెనుక వాతాదె వనిన్ నీరిసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్.
29వెటనె వెలిల్ సోనిక నిహద్. దనిఙ్ మహిజబు డిఃసాత్ ద్ ఇజి అది నెసాత్ ద్.

30 వనిన్లొఇహన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సొహాద్ ఇజి యేసుఙ్  తెలితాద్. వెటనె వాండు లోకురిఙ్ మర్ జి
సు డ్ఃజి, ఎయెర్ నా సొకక్దు ముటాత్ న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 దనిన్ సిసూర్, సేన లోకుర్ నెకె ఆజి నిఙి
ముటిస్నార్ గదె. ఆహె ఆతిఙ్ బా నఙి ఎయెరొ ముటాత్ ర్ ఇజి ఎందనిఙ్ వెహిస్ని? ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ .
32 నఙి ముటిత్కాన్ ఎయెండొ ఇజి వరివందిఙ్ యేసు సురుల సుడ్ఃజి మహాన్ . 33 అయవలె అయ
బోదెలి అది నెగెణ్ ఆతిక నెసి నండొ  తియెల్ ఆజి వనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ ఊర్ జి వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ 
జరిగ్తిక విజు వెహాద్ . 34యేసు దనిఙ్, బయి నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెణ్ ఆతి.
సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి ఇహాన్ . 35 యేసు వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ 
సెగొండార్ వాజి, నీ గాలు సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలు బాద కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి యాయీరుఙ్ 
వెహార్ . 36వారువెహికవెన్ ఇవజయేసుఅయఅతికారిఙ్,తియెల్ ఆమ,నాముసుక్నమకంఉండెఇడ్ఃఅ
ఇజివెహాన్ . 37యేసుపేతురు,యాకోబు,యాకోబుతంబెరిస్యోహానుమరిఎయెఙ్ బావనిన్వెటఒఏతాన్.
† 5:27-28 5:27-28 అయ కాలమ్ దు అయ దేసమ్ ది మొగవారు నీరి సొకక్ తొడిఃగిజి మహార్ . దనిన్ అడిగి మాముల్ సొకక్ని బెలుట్
తొడిఃగిజిమహార్ 
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38వారు యూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్ ఆతికారి ఇండొ సొహార్ . అయావలె అబెబ్ లోకుర్ గగోలాజి అడఃబాజి
మహిక సుడ్ఃతార్. 39యేసు ఇలు లొఇ సొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ ,మీరు ఎందనిఙ్ గగోలాజి అడఃబాజినిదెర్ ?
యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద కిజినాద్. 40వారుయేసుఙ్ వెకసి సికితార్. యేసు అడఃబాజిమహిలోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. వెలిల్ పోకిస్, అయ్ సి అపొసిరిఙ్, వనిన్వెట మహి సిసూరిఙ్ అసి యేసు ఆ ఇజికాద్ 
మహి గదిదు సొహాన్ . 41ఆ ఇజిదనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె, తలీత కుమి ఇజి వెహాన్ . అయమాటదిఙ్ అరద్ం
ఇనిక ఇహిఙ ఇజి అయ్ లి నిఙ్ అ ఇజి నాను నీ వెట వెహిస్న ఇజి, 42 అయ్ లి వెటనె నిఙ్ జి నడిఃతాద్.
దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు. అబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారె అయ్ సి అపోసీరు, సిసూరు బమమ్ ఆతార్.
43జరిగ్తిక ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్ ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం ఆడ సితాన్ . దనిన్ఙ్ బోజనం సీదు ఇజి అయ్ సి
అపొప్సిరిఙ్ వెహాన్ .

6
యేసుఙ్ సొంతనాటొగవ్ రం సిఎతార్ 

1యేసుఅబెబ్ణాన్ వనిన్సొంతపటన్మాతినజరేతుసొహాన్ . సిసూర్ బావనిన్వెటసొహార్ . 2-3విసాంతి
దినమ్ దు వాండుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెహికార్ నండొండార్ బమమ్ ఆజి,
వీండు ఎమేణిఙ్ నెసాత్ న్ ? వినిన్ఙ్ నినిన్ గెణం ఎమేణిఙ్ దొహ్ కాద్ ? వీండు బమామ్ని పణిఙ్ కిజినాన్.
వీండు మాపు నెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండు మరియమమ్ మరిసిగదె. యాకోబు, యోసె, యూద,
సీమోను,వినితంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెన్గదె. ఇజివెహర్ . వారు వనిన్ముసుక్ కోపమాజి
మహార్ . 4దనిన్ఙ్ యేసు ఇనిక ఇజి వెహాన్  ఇహిఙ, ఒరెన్ పవకెఙ్ సొంత పటన్మ్ దు,సొంత ఇండొ,సొంత
కుటుమ్ దివరిబాన్ గవ్ రం సిలెల్ద్ .మరి ఎంబెసొహిఙ్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంమనాద్.

5సెగొండార్ జబుబ్ఆతివరిఙ్ కియుదాన్ ముటిస్నెగెణ్ కితాత్ న్ గానిఅబెబ్నండొబమామ్తిపణికిదెఙ్ యేసు
అట్ ఏతాన్. 6వనిన్ ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్దిఙ్ వాండు బమమ్ ఆతాన్. యేసు సురుల మనిన్ నాహక్ఙ్ 
బూలాజి నేర్ పిసాత్ న్.

యేసు పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూరిఙ్ పోకిస్నాన్ 
7యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాండె రిఎరిఙ్ రిఎరిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ దెయమ్ కాఙ్ 

పేర్ దెఙ్ అతికారం సితాత్ న్. 8-9మీరు పయ్ నం కినివెలె కియుదు ఉండి డుడుడ్ నె ఒతెత్ఙ్. బోజనంగాని సనిస్
గాని డబుబ్ గాని ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్ . సొండెఙ్ కాలాక్ఙ్ జోడుక్ ఒతత్గాని, పొర్ పాదెఙ్ రుండి సొకెక్ఙ్ ఒమాట్”,
ఇజి యేసు వెహాన్ . 10మీరు ఎయె ఇండొ సొనిదెరొ, అయ పటన్ం డిఃసిన్దాక బానె మండు. 11 ఎంబెబా
మిఙిలోకుర్ డగు కిఏండమహిఙమీమాటవెండెఙ్ కెఇతిఙ,అబెబ్ణిఙ్ మీరు డిఃసిసొనివెలెమీపాదమ్ క
డులిల్ దులుపు. వరిముసుక్ వారె దేవుణుబాణిఙ్ సికిస్ తపెప్ ఆజినార్ ఇనిన్దనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ ఆహె డులిల్
దులుపు”. 12సిసూర్ సొనిస్లోకాఙ్,పాపమ్ కు డిఃసుత్ ఇజి బోదిసాత్ ర్. 13లోకురిఙ్ అసిత్ నండొ దెయమ్ కాఙ్ 
పేర్ జి, జబుబ్ ఆతి నండొండారిఙ్ నూనెరాసి నెగెండ్ కితాత్ ర్.

బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ రాజుసపాత్ న్ 
14యేసు పేరు విజుబాన్ సార్ తసొహాద్. అందెఙెయేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙవందిఙ్ హేరోదురాజువెహాన్ .

సెగొండార్ ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితిబాపిత్సం సీనియెహాను అందెఙెయా
బమామ్తిపణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్ వనిన్లొఇమంజినాద్” ఇహార్ . 15సెగొండార్ వీండు ఏలియపవక ఇహార్ .మరి
సెగొండార్ వీండు ముఙల్ మహిదేవుణు పవకలొఇ ఒరెన్ పవక వజమనాన్ ఇజి వెహార్ . 16హేరోదురాజు
యాకవిజువెంజినాను బుర డెఃయిసిత్యోహను నిఙ్ జి బతిక్తికాండెయేసు ఇజి వెహాన్ .

17-18 హేరోదురాజు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ, వాండు వనిన్ తంబెర్ సియాతి పిలిపు ఆల్ సి
హేరోదియెఙ్ తతాన్. యోహానుహేరోదుఙ్ , నీ తంబెరిస్ ఆల్ సిఙ్ నీవందిఙ్ ఇడె ఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్
రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజివెహాన్ . అందెఙెదనిన్ వందిఙ్ వాండుయోహనుఙ్ అసితొహండెజెలిదు ఇడిసాత్ న్ .
19అందెఙె హేరోదియయోహను ముసుక్ పగదాన్ మహాద్ . వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ గాని అట్ ఏతాద్.
20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ హేరోదు యోహనుఙ్ తియెలాతాన్ . వాండు ఒరెన్ నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి
దేవుణు కేటాకాన్ ఇజి, హెరోదు రాజు నెసాత్ న్. అందెఙె జెలిదు ఇడిజ్ కాపాడజి మహాన్ . యోహను వెహి
మాటెఙ్ వెహివలెహేరోదురాజుఅర్ దం కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్ వెంజిమహాన్ .
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21అహిఙయోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండిఅవ్ కాసంవాతాద్. అకక్ఎలాగఇహిఙహేరోదురాజు
వాండు పుటిత్రోజు గురు కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండి పెరి విందు కితాన్. వాండు గవ్ రుమెంటు అదికారిఙ,
సయన్మ్ ది వరిలొఇ పెరి అతికారి గలీలయ దేసెమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23నసిత్వలె
హెరోదియగాల్ సివిందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ వరిముఙాలడాటిస్ కర్ జితాద్. అకక్సుడిఃతారెవిజేరె
సరద్ ఆతార్. సరద్ ఆతిఙ్ హేరోదురాజు, నిఙి ఇసట్మాతిక ఇనికబా నఙి లొస్ అ, అకక్ నాను నిఙి సీన, ఇజి
దనివెట ఒటుట్ కితాన్. 24అది సొనిస్ అయ్ సివెట, నాను రాజుఙ్ ఇనిక లొసెత్ఙ్ ఇజి వెన్ బాతాన్. అయ్ సి,
బాపిత్సం సీనియోహాను బుర లొస్ అ ఇజి వెహాద్ . 25వెటనె అదిరాజుడగు సొనిస్ బాపిత్సం సీనియోహాను
బుర కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

26అకక్ వెహాండెహేరోదురాజుగొపప్బాదఆతాన్ గాని,వాండు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ వనిన్వెటబోజనమ్ దిఙ్ 
బసిత్మహి కూలెఙ వందిఙ్ దనిన్వెట కితిత్ మాటతపెత్ఙ్ కెఏతాన్ , ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఏతాన్. 27-28వెటనెరాజు
యోహాను బుర కతిస్ తగ్ అ ఇజి జమానుఙ్ ఆడ సీజి పోకాన్. జమాను జెలిదు సొనిస్ యోహాను బుర
కతాండె ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి తతాత్ ండె అయ్ లిదిఙ్ సితాత్ న్. అది ఆ బుర అయ్ సిఙ్ సితాత్ ద్. 29జరిగ్తిక
వెంజియోహాను సిసూర్ వాజిఆ పీనుగుదిఙ్ పెర్ జి ఒసి సమాది కితాత్ ర్.

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30 అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజి వారు కితిత్ పణిఙ్ విజు, బోదిసిత్ వనాక్ఙ్ వందిఙ్ విజు యేసుఙ్ వెహార్ .

31 నసిత్వలె యేసు “ఎయెరు సిలిల్బాన్ మాటెసొనిస్ సణెం రోమాన్ట్, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ నండొ లోకుర్ వాదెఙ్ సొండెఙ్ ఆతార్. బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్ండ ఆతాద్. 32 అందెఙె
వారు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బా మన్ ఇ బాడిడ్దు వారె సొహార్ . 33 యేసుని, సిసూర్ సొనిస్మహిఙ్ 
నండొ లోకుర్ వరిఙ్ సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్ వరిఙ్ ఇంక ముఙాల బాన్ 
సొహారె అందితార్. 34 యేసు డోణిదాన్ డిగితివలె మహి నండొ లోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ పాణం నొతాత్ ద్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు గవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితిగొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ . అందెఙెయేసువరిఙ్ నండొసఙతిఙ్ 
నెస్ పిసాత్ న్. 35-36యేసునెర్ పిసిమహిఙ్ పొదుద్ ఆజిమహాద్ . సిసూర్ వనిన్డగువాజియాకఎయెరుమన్ ఇ
బాడిడ్ . ఏలెపొదుద్ ఆజినాద్. పడకాద్ మనిన్నాహక్ఙ్ వల్ సెఙసొనిస్బోజనం కొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ. ఇహార్ .
37గానియేసుసిసూరిఙ్ మీరెవరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబాసీదు”,ఇజివెహాన్ . దనిన్ఙ్ వారుమాపుసొనిస్ రుండి
వందదెనారిదిఙ్ *రొటెట్ఙ్ కొడ్ఃజితతెత్ఙ్ బానిసొస్లోకురిఙ్ సాల్ ఏద్ ఇజివెహార్ . 38మీబాన్ ఎసొస్డురొటెట్ఙ్ 
మనెన్? సొనిస్ సుడ్ఃదు”, ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . వారు సొనిస్ సుడ్ఃతారె అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండి
మొయెఙ్ మనెన్ ఇజి వెహార్ .

39 విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదు ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 40 లోకుర్ 
యాపయ్ మనిసిర్, గుంపుఙ్ వందమనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్. 41అయవలెయేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండి
మొయెఙ్ అసి,ఆగసందరోట్ సుడ్ఃజివనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండెరొటెట్ఙ్ రుకిస్ 
లోకురిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి వెహిస్ సిసూర్ ఙ్ సితాత్ న్. అయమొయెఙ్ బావిజేరిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి సితాత్ న్.
42వారు విజేరెపొట పంజు తిహార్. 43మిగిలితిత్ రొటెట్ ముకెక్ఙ్,మరిమొయెఙ్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ 
సిసూర్ కెహర్. 44రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారెఅయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్మహార్ .

యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిజినాన్ 
45యేసు లోకాఙ్ పోకిస్ వెనుక వెటనె సిసూరిఙ్  డోణిదు ఎకిసి అతాహపడఃక బేతస్యిద ఇని నాటొ

వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల్ సొండు ఇజి వెహిస్ పోకాన్. 46 వరిఙ్ పోకిస్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ ఒరెండె
మహాన్ . 47పొదుద్ ఆతివలె డోణి సమ్ దరం నడిఃమిమహాద్ ,యేసు గొరొత్ ఒరెండెమహాన్ . 48గాలి ఎదు
డెఃయిఙ్ డోణి నడ్ఃపిసెత్ఙ్ సిసూరిఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాత్ ద్. అకక్ యేసు సుడ్ఃతాన్. కోడిజం ఆజిమహిఙ్ 
యేసు సమ్ దరం ముసుక్ నడిఃజి వాతాండె సిసూర్ మనిన్ డోణి డాటిస్సొండెఙ్ నడిఃసి వాతాన్ . 49యేసు
సమ్ దరం ముసుక్ నడిఃజినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె అక ఉండి దూబ ఇజి ఒడిఃబితార్. వారు డటం గగోల్ 
ఆతార్. 50అకక్ దూబసు ఇజివారు నండొతియెలాతార్. వెటనెయేసు వరివెట, “సమ్ దరమ్ దాన్మండు

* 6:37 6:37 రోమది వరి కాలమ్ దుమనిన్ డబుబ్ ఇకక్ అయకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి.
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ఇకక్నానెతియెలామ”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 51నసిత్వలెయేసువరివెటడోణిదుఎకాన్. గాలివిజుఅణసాత్ ద్.
వారు నండొ బమమ్ ఆతార్.

52యేసుఅయ్ దురొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙాణ్ అయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనంసితిత్కసుడ్ఃతిఙ్ బయేసు
కితిత్ అయాబమామ్తి పణివందిఙ్ అరద్ం కి ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిమనుస్ గటిట్ఙ్ మహాద్ .

యేసు గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ లోకాఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
53వారు సమ్ దరం డాటిస్ గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ వాతారె డోణి అబెబ్ తొహార్. 54వారు డోణి డిఃగితిఙ్ 

సరి లోకుర్ యేసుఙ్ గురు అసాత్ ర్. 55 వెటనె ఆ దేసెమ్ ది నాహక్ణికార్ విజేరె సొనిస్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ 
యేసు మనాన్ ఇజి వెహి బాడిఃదు సాపాదు పిండిజ్ తతెత్ఙ్ మొదొ ల్ సాత్ ర్. 56యేసు నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ 
ఎంబె సొహిఙ్ బాలోకుర్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు వాని సరుద్ తతత్ ఇడ్ఃతార్. యాజబుబ్ఆతికార్ నీ సొకక్
సెంగుదుబాముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదా ఇజి బతిమాల్ జియేసుఙ్ మరిమరి వెహార్ . ఎసొస్ండార్ వనిన్ సొకక్దిఙ్ 
ముటిత్తారొవారు విజేరె నెగెండ్ ఆతార్.

7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2 యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ సెంగొండార్ యేసుబాన్ 
కూడ్ఃజి వాతార్. యేసు సిసూర్ యూదురుఙ రూలుదు వెహిలెకెండ్ కికుక్ నొర్ బఏండ బోజనం ఉణిజి
మహిక వారు అబెబ్ సుడ్ఃతార్. అకక్ పరిసయ్ రు సుడిఃతిఙ తపప్. 3 పరిసయ్ రు, యూదురు, విజేరె,
పూర్ బమ్ దికార్ వెహిరూలు వజ కికుక్నొర్ బాతివెన్ కనెఊణార్. 4వారుసతత్దాన్ వాతిఙ, రూలువజఏరు
లొంజెఆఏండఇనికబాఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దెఆఏండగినెన్ఙ్ కుండెఙ్ మరికంసుబిందెఙ్ ఎలాగ మిడిఃసెత్ఙ్ ఇజి
నండొ రూలుఙ్ వరిఙ్ మనెన్. ఆ రూలుఙ్ వజ వారు కిజినార్. 5అందెఙె పరిసయ్ రుని, యూదుర్ రూలుఙ్ 
నెస్ పిసినికార్ , “ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ పూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃఏండాజినార్ ఎందానిఙ్ వారు
కికుక్ నొర్ బఏండ బోజనం కిజినార్ ”, ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 6-7యేసు వరిఙ్, “వేసం కినికారాతి మీ
వందిఙ్ యెసయ పవక ఎహిక నిజమె. యాలోకుర్ నఙి వెయుదాన్ గవ్ రం సీజినార్ గాని వరి మనుస్
నాబాణిఙ్ దూరంమనాద్. వారు నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినార్ గానిఅకక్ పణిదిఙ్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వారులోకుర్ వెహిరూలు దేవుణుమాటఇజిలోకాఙ్ నెసిప్సినార్*. 8దేవుణు వెహి రూలు డిఃసిసీజి,మీరు
పూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వరిఙ్ మరి వెహాన్ , “పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃదెఙ్, ఇజి దేవుణు ఆడెఙ్ పడఃకాదు నెకెఙ్ 
మిఙిబాగతెలినాద్. 10ఎలాగఇహిఙమీయాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రంసీజిబాగసుడ్ దెఙ్ఇజియాయెఙ్ గాని
బుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలు మనాద్ . 11-12గాని ఒరెన్ వనిన్
అయ్ సి అపొసిరిఙ్,నానుమిఙి ఇనికబాఉండిసాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజి వెహిఙ
నాండిఙ్ అసివాండుఅయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ ఇనికబాసాయంకిదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ ఇజిమీరునెస్ పిసినిదెర్.
(కొర్ బాన్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కినిక ఇజి అరద్ం) 13ఈహ మీ పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ
నడిఃజిమీరు దేవుణు వెహి రూలుదిఙ విలువ సిలెల్ండ కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ నండొమిరు కిజినిదెర్”.

14యేసులోకాఙ్ మరి వనిన్డగు కూకాండె “నాను వెహిస్నికమీరు విజిదెరెజాగరవెంజి నెగెండ్ అర్ దం
కిదు. 15-16వెయుదాన్ లొఇసొనికెఙ్ ఇనికబా లోకాఙ్ మయల్ కిదెఙ్ అట్ ఏద్. గానిమనుస్ లొఇహాన్  వెలిల్
వానికదెలోకాఙ్ సెఏణ్ కిజినాద్”.

17 యేసు లోకాఙ్ డిఃసి ఇండొ వాతివెనుక వనిన్ సిసూర్, కతవజ వెహి దనిన్ఙ్ అరద్ం వెన్ బాతార్.
18-19యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ “మీరుబా ఆఇవరిలెకెండ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఆట్ ఇదెరా? వెలిల్హన్ పొటలొఇ
సొని ఇనిబోజనమ్ బాలోకాఙ్ మయల్ కిఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అకక్ మనుస్దు సొన్ ఏండ వనిన్ పొటాదునె
సొనిస్నాద్. అకక్ పొటదాన్ బయ్ లు బసిన్వలె వెలిల్ సొనిస్నాద్. ఇజిమీరు నెస్ నిదెర్”. (ఇబెబ్ సుడ్ఃతి ఇని
బోజెనమ్ బాఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజియేసుసెలవసితాత్ న్) 20మరియేసువెహాన్ ,ఒరెన్ వనిన్మనుస్లొఇహాన్  
వెలిల్ వానికదె వనిన్ఙ్ మయల్ కిజినాద్. 21-22మనుస్లొఇహాన్  వానిక ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, సెఇ ఆలోసనమ్ కు,
కెలార్ బూలానిక,లోకాఙ్ సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక,ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజిఆస,సెఇపణి కినిక,

* 7:6-7 7:6-7యెసయ 29:13
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మొసెం కినిక,మనుస్దు అనసెఆజిమండెఙ్ అట్ ఇక,గోస దూసిసినిక,నానెపెరికాన్ ఇజి గర ఆనిక,అరద్ం
కిఇమనుస్ మనిన్క. 23యాకెక్ఙ్ విజులోకుర్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వాజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మయల్ కినె.

ఉండి కనానియదిఅయ్ లికొడొఃయేసుముసుక్ ఇడిత్ నమకం
24యేసు అబెణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిఃగితాండె తూరు సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ 

డగు మనిన్ ముటెఙ సొహాన్ . బానెఉండి ఇండొ సొనిస్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏండ మంజిన ఇజి మనుస్దు
ఒడ్ఃబితాన్. గానివాండు అట్ ఏతాన్.

25-26యూదురు ఆఇజాతిదుపుటిత్ సురోపెకొనియదికాద్ ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసుఅబెబ్మనాన్ ఇజి
వెంజి వెటనె అబెబ్ వాతాదె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అరాదె మాడిఃసాత్ ద్. దనిన్ గాలిస్ఙ్ దెయం అసత్ మహాద్ .
“నాగాలుఙ్ అసిత్మనిన్ దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ ప్ అ”, ఇజియేసుఙ్ బతిమాలితాద్. 27దనిన్ఙ్ యేసు, “ముఙాల్ 
కొడొఃరిఙ్ పొట పంజు బోజనం తీపిసెత్ఙ్ . కొడొఃర్ తిండెఙ్ మనిన్ రొటెట్ఙ్ లాగ్ జి నుకుడిఃఙ్ సీనిక తగ్ఏద్ ”,
ఇజి వెహాన్ †. 28అది, “పబు, నీను వెహిక నిజమె. గాని నుకుడిఃఙ్ బాకొడొఃర్ ఉణిజి బలల్ అడిఃగి అర్ పిత్క
ఉణిజినె గదె ఇజి వెహాద్ . 29యేసు, నీను బాగ వెహి. నీను ఇండొ సొన్ అ. ఆ దెయం నీ గాలుఙ్ డిఃసత్
సొహద్ ఇహాన్ . 30అది ఇండొసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ గాలిస్ మనస్ం ముసుక్ గూర మహాద్ . దెయెం దనిఙ్ డిఃసత్
సొహద్.
యేసుబొయ్ ర నతిఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

31యేసు తూరు పాంతం డిఃసి, సీదోను, దెకపొలి పాంతమ్ దాన్ గలీలయ సమ్ దరం డగు వాతాన్.
32 నసిత్వలె బొయ్ ర నతియాతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ ముసుక్ కియు ఇడ్ఃజి
నెగెండ్ కిఅ”, ఇజి బతిమాల్ జి వెహార్ . 33యేసు లోకుర్ బాణిఙ్ వనిన్ఙ్ అఙ ఒసి, డెఃసెక్ఙ్ వనిన్ గిబిబ్దు
ఇడాత్ న్. వనిన్ సొంత డెఃసాక్దు పూసాత్ ండె గులల్ వనిన్ఙ్ నాలికాదు ముటాత్ న్. 34ముటాత్ ండె ఆగసం దరోట్ 
దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃజి ఉసుర్ గొటాండె బాదఆజి ఎపాత ఇజి వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ రే ఆదెఙ్
ఇజి. 35 వెటనె వనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్, వనిన్ నాలిక వరిగ్దెఙ్ వాతాద్. వాండు బాగ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.
36 “ఎయెవెట వెహమ్ట్ ”, ఇజి యేసువరిఙ్ కసితం వెహాన్ . నా వందిఙ్ వెహమ్ట్ ఇజి నండొ వెహిఙ్ బా
అలెఏండవారుయేసువందిఙ్ మరినండొ వెహార్ . 37యేసు విజుబాగ కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బావెనివజ,
గులల్వనిన్ఙ్ బావరిగ్నివజ కిజినాన్ ఇజివారు వెహరె బమమ్ ఆతార్.

8
యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2 ఆ దినమ్ కాఙ్ మరి ఒరుస్ నండొ లోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ బోజనం ఇనికబా సిలిఙ్ 
యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె వెహాన్ , నఙియాలోకుర్ నావెటవాజిమూండి రోసుక్ ఆతె. వరిఙ్ తిండెఙ్ 
ఇనికబా సిలెల్ద్ . అందెఙె విరి వందిఙ్ నా పాణం నోజిన. 3 విరిఙ్ నాను బోజనం సిఏండ ఇలాక్ఙ్ పోకిఙ
కణుకు తర్ వ్ జి సరుద్ అరాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరిలొఇ సెగొండార్ నండొ దూరమ్ దాన్ వాత మనార్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 4అయవలె వనిన్ సిసూర్ వెహార్ , బిడిఃమ్ బూమిదు విరిఙ్ విజేరిఙ్ బోజనం సీదెఙ్ ఎమేణిఙ్ 
తతెఙ్ ? 5మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్? ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. మాబాన్ ఏడు మనెన్ ఇజి
సిసూర్ వెహార్ . 6అయవలెయేసు లోకాఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి వెహాన్ . ఆ ఏడు రొటెట్ఙ్ అసి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు కితాండె. వనాక్ఙ్ రుకిస్ లోకాఙ్ సీబాజి సీదెఙ్ సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. వారులోకాఙ్ సీబాజి సితాత్ ర్ .
7వరిబాన్ సెగం ఇజిమొయెఙ్ బామహె. యేసువనాక్ఙ్ బావందనమ్ కు వెహిస్ సీబాజిసీదు ఇజిసిసూరిఙ్ 
సితాత్ న్. 8లోకుర్ విజెరె పొట పంజు తిహర్. వెనుక సిసూర్ మిగిల్తి రొటెట్ ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్.
9-10డగునాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అబెబ్మహార్ . లోకాఙ్ విజేరిఙ్ పోకిస్యేసు సిసూర్ వెటఉండిడోణిఎకాండె
దలమ్నుత ఇనిపాంతంసొహాన్ .

11 సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె యేసువెట తరిక్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణునె వనిన్ఙ్ పోకాన్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగసమ్ దాన్ ఉండి బమామ్తి పణికిజి మఙి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ . 12యేసు
మనుస్దు గొపప్ బాదఆజి ఉసుర్ కొటాండెయాలోకుర్ ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆని పణి తోరిస్ అ ఇజి వెహిస్నార్.

† 7:27 7:27యేసు వెహి దనిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙముఙాల వనిన్సొంతలోకురాతియూదురిఙ్ వాండు నెగెండ్ కిదెఙ్ వలె వరిఙ్ వానికెఙ్ 
ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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యాలోకాఙ్ గురులెకెండ్ ఇనిబమమ్మానిపణిబాదేవుణుతోరిస్ ఏన్ నిజమెఇజివెహాన్ . 13నసిత్వలెయేసు
వరిఙ్ డిఃసాత్ ండె డోణి ఎకిస్ సమ్ దరండాటిస్ అతాహపడఃక సొహాన్ .
యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

14అహిఙ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదు ఉండె రొటె మహాద్ . 15యేసు సిసూరిఙ్ 
వెహాన్ . పరిసయురుది పులాఙ్ కిని దూరు* వందిఙ్, మరి హేరోదురాజుది పులాఙ్ దూరు వందిఙ్ మీరు
జాగరమండు.

16మాటు రొటెట్ఙ్ తెఇతిఙ్ యేసు ఈహ వెహిస్నాన్, ఇజి వారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 17వారు
వెహ్ సినిక యేసు నెసి ఎందానిఙ్ మీరు రొటెట్ఙ్ సిలిల్తివందిఙ్ వరిగ్జినిదెర్ ? ఏలుబా అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ 
అట్ ఇదెరా? మీ మనుస్ గటిట్ ఆత మనాదా? 18 మిఙి కణుకు మంజిబ తొఇదెరా? గిబిఙ్ మంజిబా
వెన్ ఇదెరా? ఇనికబా ఒడ్ఃబిఇదెరా? 19 అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి అయ్ దు వెయిఙ్ లోకాఙ్ సీబాతి
సితిత్ఙ్ మిగిల్తికెక్ఙ్ ఎసొడుః గంపెఙ్ మీరు కెహిదెర్ ? ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. అందెఙె సిసూర్ 
పనెన్ండ్ గంపెఙ్ కెహప్ ఇహార్ . 20యేసు మరి వెన్ బాతాన్, ఏడు రొటెట్ ముకెక్ఙ్ కిజి నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ 
సితి వెనుక మిగిల్తికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ కెహిదెర్ ? ఏడు గంపెఙ్ ఇజి వారు వెహార్ . 21యేసు సిసూరిఙ్ 
వెహాన్ ,మీరు ఏలుబానాను కితి బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ నెస్ ఇదెరా?

యేసు బేత్ సెయద్ పటన్మ్ దు ఒరెన్ గుడిడ్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
22 యేసుని, వనిన్ సిసూర్ బేత్ సెయద్ ఇని నాటొ వాతార్. అయవలె సెగొండార్ ఒరెన్ గుడిఃవనిన్ఙ్ 

యేసుబాన్ తతాత్ ర్. యేసు, నీను వినిన్ఙ్ ముట్ అ”, ఇజివాండు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ బతిమాలితార్.
23యేసు అయ గుడిఃవనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె నారు డాటిసి ఒతాత్ న్. అయ గుడివనిన్ కణుకాఙ్ పూసి

డెఃసెక్ఙాణ్ ముటిస్ “నిఙి ఇనికబా తోర్ జినాదా”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 24వాండు కణుకు పెర్ జి, సెడిఃబా
తోరిజ్నాద్, గాని లోకు మరెక్ నడిఃజిని వజ తోర్ జినాద్ ఇజి వెహాన్ . 25మరి ఒరుస్ యేసు వనిన్ కణుకెఙ
ముటాత్ న్. నసిత్వలెవనిన్ కణుకు నెగెండ్ ఆతిఙ్ విజునెగెండ్ సుడ్ఃతాన్. 26యేసువనిన్ఙ్ బేత్ సెయద్ మర్ జి
సొనామ్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ ఇండొపోకాన్.

యేసు ఎయెన్ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
27యేసుని, వనిన్ సిసూర్ పిలిపుది ఆతి కయ్ సరయ పటన్మ్ దిఙ్ డగు మనిన్ నాహక్ఙ్ పయ్ నం కిజి

మహార్ . సొనిస్మహిఙ్ సరుద్ యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,నాను ఎయెన్ ? ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?
28 దనిన్ఙ్ సిసూర్, సెగొండార్ నీను బాపిత్సం సీని యోహను ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను

పూర్ బమ్ దాన్ మహి ఏలియ పవక ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను పూర్ బమ్ దుమహి పవకలొఇ ఒరెన్ 
ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .

29ఆహిఙమీరు నఙి ఎయెన్ ఇజి వెహ్ సినిదెర్ ? ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె పేతురు,
నీను కీసుత్ ఇహిఙ దేవుణు ఏరాప్టు కితిపోకాన్ ”, ఇజి వెహాన్ . 30 యాక ఎయెర్ వెటబా వెహమ్ట్ ఇజి
కసితంవరిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

31యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ , లోకుమరిసి ఆతి నాను నండొమాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూద
పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నఙి నెకన్పొకాన్ర్ లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజి
మూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి మర్ జి నికాన్న్ లె. 32యేసుయాకెఙ్ విజు డాఃప్ ఎండ వెహిఙ్ పేతురు
యేసుఙ్ ఉండిపడఃకాదు ఒసి, పబువ నిఙియలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఏద్ ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదిల్ సాత్ న్ .

33యేసు సిసూర్ దరోట్ మర్ జి సుడ్ఃజి కోపమ్ దాన్ పేతురుఙ్ వెహాన్ . “ఓ సయనా నాబాణిఙ్ డిఃసి
సొన్ అ. నీ మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ ఆఉ. లోకుబాణిఙ్ వాతికదె నీను
ఆలోసనం కిజిని”.

34నసిత్వలెయేసులోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ . ఎయెన్ బానావెటవాదెఙ్ 
ఇహిఙవాండు వనిన్సొంత ఇసట్మ్ కు నఙి నమిమ్తివందిఙ్ వనిన్ఙ్ వానిఇనిమాలెఙ్ బాఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి
నావెటవాదెఙ్†. 35ఎయెరుబావనిన్పాణదిఙ్ కాపాడ్ దెఙ్ సుడ్ తిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్ని

* 8:15 8:15హేరోదురాజు కితి తపప్ పణిఙ్ ని పరిసయ్ రు నెసిప్సిత్ తపప్ బోదెఙ్ పులాఙ్ దూరు పులాఙ్ కినిలెకెండ్ లోకాఙ్ సెఇక కిజినాద్ 
ఇజియేసు వెహస్నాన్. † 8:34 8:34
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బతుక్ దొహ్క్ ఏద్ . గాని ఎయెన్ బా నా వందిఙ్, సువార వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్క్ నాద్ . 36 ఒరెన్ వాండు కొరితివజ యా లోకమ్ ది ఆసిత్సుకం విజు
దొహెక్ఆజి వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఏండామహిఙ, ఇనిలాబం ఇనిలాబంబా
సిలెల్ద్ . 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙఎలాకాలం బతిక్నిపాణమ్ దిఙ్ బదులు ఇనికబాసీదెఙ్ లోకఅట్ ఏన్ . 38యా
తరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్ దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలెల్ండ మనిన్కార్ . నాబుబబ్ ఆతి దేవుణుజాయ్ దాన్ 
దేవుణు దూతెఙ వెట వానివలె, నా వందిఙ్ నామాటెఙవందిఙ్ సిగు ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతి
నానుబా సిగు ఆన”.

9
1యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నాను నిజం వెహిస్న. ఇబెబ్ నిహిమహి వరిలొఇ సెగొండార్ దేవుణు

గొపప్సతుత్ దాన్ వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఏర్”.
యేసుపబుఙ్ మూరిమారిసినాద్ .

2 ఆరు రోసుక్సొహివెనుక యేసు పేతురు, యాకోబు, యోహనుఙ్ వనిన్వెట ఉండి పెరి గొరొత్ కూక
ఒతాత్ న్. ఆ నాల్ ఎర్ తపప్ అబెబ్ మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ . అబెబ్ వరిఎదు వనిన్మూరి మారితాద్ . 3యేసు
పొర్ పాతి మహి సొకక్ జిగిజిగి మెరిసిని తెలాల్ నిజాయ్ వజ ఆతాద్. యా లోకమ్ దు నసొ తెలాల్ ఙ్ 
నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ . 4మోసెని, ఏలియ వరిఙ్  తోరె ఆతార్ . వారు యేసువెట వరిగ్జి మహార్ .
5-6 అకక్ సుడ్ఃజి సిసూర్ తియెలాతార్. అందెఙె పేతురు ఇనిక వెహెఙొ నెస్ ఏండ, “పబు, మాటు ఇబెబ్
మహిఙనెగెద్. అందెఙెమూండి గుడుఃసెఙ్ తొహిన్ట్. నిఙిఉండి,మోసెఙ్ ఉండి, ఎలియెఙ్ ఉండి” ఇహాన్ .
7అయవలెఉండిమొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ . అయవలెఅయమొసొప్ లొఇహాన్, “వీండు నా ఇసట్మాతి
నామరిన్. వినిన్మాటవెండు”,ఇజిఉండికంటంవాతాద్ . 8వెటనెవారుసురులసుడ్ఃతిఙ్ వరివెటయేసు
తపప్ ఎయెర్ బాతొర్ ఏతార్ .

9వారుగొరొన్ డిఃగ్ జివాజిమహివలె, “లోకుమరిసియాతినానుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙినిదాకమీరు
సుడ్ఃతికమహిక ఎయెఙ్ బావెహమ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం వెహాన్ . 10యేసు వెహివజవారు ఎయెఙ్ 
వెహ్ ఏండ వరిమనుస్దు ఇడ్ఃజి వరిలొఇవారె వరిగ్తార్, “సాజి నిఙ్ నిక ఇహిఙ అరద్ం ఇనిక?”. 11నసిత్వలె
వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “ఏలియ ముఙాల్ వాదెఙ్ వెలె ఇజి యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్కార్ ఎందానిఙ్ 
 వెహిస్నార్ ? 12యేసు ఎలియ ముఙాల్ వానాన్ ఇజి వెహిక నిజమె. వాండు వాజి విజు కొతత్ఙ్ కినానెల్*.
గానిలోకుమరిసియాతికాన్ నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసిమాలెఙ్ ఆజి లోకువనిన్ఙ్ నెకిస్పొకాన్రెల్ ఇజి రాసిత్ దనిఙ్ 
అరద్ం మిఙి తెలినాదా? 13గాని నాను మిఙి వెహిస్న, ఏలియ వాతాన్. వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ లెకెండ్ వరిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి వజవారు వనిన్ఙ్ కితార్. ఇజి వెహాన్ .
దెయంఅసిత్కొడొఃదిఙ్ యేసు నెగెండ్ కిజినాన్ 

14యేసుని, సిసూర్, మహి సిసూర్ మహిబాన్ వాతిఙ్ సిసూర్ సురుల నండొ లోకుర్ కూడ్ తి మహిక
సుడుఃతార్. యూదురి రూలు నెస్ పిస్ నికార్ సిసూర్ వెట వాదిసి మహార్ . 15అబెబ్ మహి లోకుర్ విజెరె
యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆజి వెటనె వనిన్బాన్ ఉహ్ కిస్వాజి వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ ర్.

16నసిత్వలెయేసు, “మీరు ఇనిదనిన్ఙ్ సిసూర్ వెటవాదిసిమహిదెర్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్.
17 ఆ జనమ్ లొఇ ఒరెన్ ఈహ వెహాన్ , “మేసట్ర్ , నా మరిసిఙ్ నీ డగు తతత్ . వనిన్ఙ్ ఉండి దెయం

అసాత్ దె వనిన్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాద్. 18ఆదెయంనామరిన్ అసిన్ వేడఃదు అబెబ్నెవనిన్ఙ్ అర్ పిస్నాద్. నసిత్వలె
వాండు వెయుదాన్ పెంపులు కకిస్ పలుక్ కొహ్ సినాన్. వాండు డుడుడ్ వజ డఙ్ న ఆజినాన్. ఆ దెయమ్ దిఙ్ 
ఉల్ పు ఇజి నీ సిసూర్ వెట నాను వెహ గాని సిసూర్ అట్ ఎతార్. 19యేసు వెహాన్ , “నమకం సిలిల్ యా
తరమ్ దికిదెరా, నాను ఎసొస్కాలం మీవెట మంజిన? మీరు కిజినికెఙ్ ఎసొత్ ఓరిసెత్ఙ్ ? వనిన్ఙ్ నా డగు
తగ్ అ”. 20నసిత్వలె వారు ఆ కొడొఃదిఙ్ యేసుడగు తతాత్ ర్. ఆ దెయంయేసుఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ సరి వనిన్ఒడొఃల్ 
విజు వణకిసి బూమిద్ అర్ పాత్ ద్. అర్ పాత్ దెవాండు నుడ్ఃబాజిపొఙు కకాన్.

21 నసిత్వలె యేసు, “వినిన్ఙ్ దెయం అసి ఎసొస్ కాలం ఆతాద్ ?”, ఇజి అపొసిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఇజి
వెలెహనె”, ఇజి అపొప్సి వెహాన్ . 22 “ఆ దెయం కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి నండొసుటుక్ సిసూద్, సిలిల్ఙ ఏరుదు

* 9:12 9:12పడాయ్ పమాణమ్ దుమనిన్మలాకిపవకరాసిపుసత్కమ్ దురాసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహఙఏలియముఙాలవాదెఙ్ఇజియూదురి
నమిమ్జినార్ .మలాకి 3:1; 4:5-6.
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అర్ పిస్ మహాద్ . నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిన్ ఇహిఙమాముసుక్ కనికారం ఆజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి
అపొప్సి యేసుఙ్ వెహాన్  . 23యేసు వెహాన్ , “నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజి మీరు నఙి వెహిన్దెరా?
ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్ నమకంఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ దేవుణుఇనికబాకిదెఙ్ అటాన్న్”. 24వెటనెఆఇజివనిన్
అపొప్సి, “నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజనాను నిఙి నమిమ్దెఙ్ సాయం కిఅ”, ఇజిడటం
వెహాన్ . 25అబెబ్లోకుకూడ్ఃజిఉహ్ కిస్వానికయేసుసుడ్ఃజిఆదెయమ్ దిఙ్ “ఓగులల్బొయ్ రదెయం,యా
కొడొఃదిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజినాను ఆడ సీజిన. ఎసెఙ్ బామర్ జి వనిన్ లొఇ రమ”, ఇజి డటిసి వెహాన్ .
26నసిత్వలె ఆ దెయం గగొలాజి వనిన్ఙ్ గొపప్ వణకిసి డిఃసత్ సొహాద్. ఆ కొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతిఙ సాతివనిన్వజ
మహాన్ . అకక్ సుడ్ఃజి నండొండార్ “యాకొడొఃసాతసొహాన్ ” ఇహార్ . 27గానియేసు వనిన్ కీదు అసి నికిఙ్ 
వాండు నిహాన్.

28యేసుఉండిఇండొసొహివెనుక,యేసుఅఙమహిఙ్ వనిన్సిసూర్, “మాపుఎందానిఙ్ ఆదెయమ్ దిఙ్ 
ఉల్ పెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ? ఇజివెన్ బాతార్. 29అందెఙెయేసు, “యారకందెయమ్ కుపారద్నం వెలెనెగానిమరి
ఇనిదనివెలెబాసొన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్ 

30వారు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయదాన్ సొనిస్మహార్ . వారు ఎంబెమంజినారొ ఇజి ఎయెఙ్ బాతెలిదెఙ్ 
యేసుఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. 31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ నెస్ పిసి మహాన్ . ఇనిక ఇహిఙ,
“లోకుమరిసియాతి నఙి లోకాఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙి సపాన్ర్ . మూండి రోసాక్ఙ్ నాను బతిక్జి
నిఙ్ నాలె. 32గానియేసు వెహిమాట సిసూర్ అరద్ం కిఏతార్. ఆమాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు
తియెలాతార్.
విజేరిఙ్ ముసుక్ పెరికాన్ ఎయెన్ ?

33వారు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. వారు ఇండొవాతిఙ్ యేసుమీరు సరుద్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
ఇనిదని వందిఙ్ వాదిసి మహిదెర్ . ఇజి వెన్ బాతాన్. 34గాని వారు ఇనిక వరిగ్ఏండ అలెతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙవానివలెసరుద్ ‘మాలొఇఎయెన్ పెరికాన్ ’ఇజిఒరెన్ వనిన్వెటమరిఒరెన్ వాదిసిమహార్ . 35నసిత్వలె
యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ మహి వరిముసుక్ పెరికాన్ 
ఆనాండొ, వాండు విజెరి ఇంక అగిజి మండెఙ్. వాండు విజేరిఙ్ సేవ కిదెఙ్. 36-37 వెనుక యేసు ఒరెన్ 
ఇజి కొడొఃదిఙ్ తసి వరినడిఃమి నిల్ పాత్ న్. మరి ఆ కొడొఃదిఙ్ ఎతాండె ఈహ వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ 
ఎయేర్ నా పేరు అసి వరిఇండొ డగు కినారొ వారు నఙి డగు కినార్. ఎయెర్ నఙి డగుకినారొ నఙి ఆఎండ
నఙిపోకివనిన్ఙ్ డగు కినార్.

మాముసుక్ పగసిలిల్కాన్ మాపడఃకాదుమనిన్కాండె
38యోహాను వెహాన్ , “మేసట్ర్ , ఒరెన్ నీ పేరు అసి దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్క మాప్ సుడ్ఃతాప్. వాండు

మాలొఇ మనికాన్ ఆఏన్. అందెఙె మాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాత్ ప్. 39యేసు వెహాన్ , “వనిన్ఙ్ మీరు అడుడ్
కిమాట్. నాపేరు అసియేలు బమామ్తి పణికినికాన్ వెటనె నావందిఙ్ సెఇక వెహ్ ఏన్. 40మాముసుక్ పగ
సిలిల్కాన్ మాపడఃకాదు మనికాండె. 41నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెర్ బామీరు కీసుత్ వారుఇజి వెహిస్, నా
పేరు అసి గినాడు ఏరుఉండెఙ్ మిఙిసితిఙ దేవుణు వరిఙ్ నిజం ఇనాయం సీనాన్.
తపప్కిబిసినివనిన్ఙ్ నండొసికిస్వానాద్ 

42నాముసుక్ నమమ్కం ఇడిత్ యా ఇజిరి కొడొఃననిన్ వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా తపప్కిదెఙ్ , సరి
తోరిసిత్ఙవాండుమెడఃదు పెరి జతపణుకు తొహెఆజిసమ్ దరమ్ దు అడ్ఃగిముడిఃగిసొనొక వనిన్ఙ్ నెగెద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙతపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్ సికిస్ వాన్ ద్ . 43నీ కియు నిఙి తపప్ కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ.
44 రుండి కికు మంజి ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ సొన్ ఏండ ఉండె కియు మంజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ 
దేవుణుబాన్ సొనిక నెగెద్. 45-46 నీ కాలు తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి కాలుక్ మంజి
ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ దేవుణు నిఙి అర్ ప్ ఏండ, సొటవాండు ఆజి ఎలల్ కాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు
బాన్ సొనిక నెగెద్. 47 నీ కణుక తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. రుండి కణుకు మంజి దేవుణు నిఙి
నరకమ్ దు అర్ పెఎండ ఉండె కణక మంజి దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినిక నెగెద్. 48బానె వరి పిడుఃకు†

† 9:48 9:48 సబిజ్సొనిదనిన్ఙ్ లొఇమనిన్ పిడుఃకుఙ్ 



మారుక్ 9:49 58 మారుక్ 10:27

సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ని వనిన్ఙ్ సిసు నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్.
50సోరు,నెగిగ్కాదెగానిదనిన్ఙ్ మనిరుసిసొహిఙఎలాగమరిదనిన్ఙ్ రుసితపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?మీరుబాసొరు
రుసి సీనివజ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సమనం కలిగ్జిమండెఙ్”.

10
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ నాయమ్ నాఇజియేసు నెస్ పిసినాన్ 

1యేసు,వాండుమహిబాణిఙ్ డిఃసియూదయపాంతమ్ దువాజియొరాద్ న్ గడడ్ డాటాత్ న్. మరివనిన్బాన్ 
నండొ లోకుర్ వాతార్. ఎసెఙ్ బా నెస్ పిసినిలెకెండ్ యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 2 సెగొండార్ పరిసయ్ రు
యేసుడగు వాజి వనిన్మాటెఙ తపు అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. వారుయేసుఙ్ వెన్ బాతార్, మోసె సితి రూలువజ
ఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ తగితి రూలుమనాదా? 3అందెఙెయేసు, మోసెఇని రూలు మిఙి సితాన్ ? ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙఉండి ఆకుక్ రాసిసీజి దనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజి
మోసెసితి రూలుదు మనాద్,వారు వెహార్ .

5యేసు వెహాన్ , మీ మనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నె యా ఆడ రాసి సితాన్. 6 గాని దేవుణు లోకాఙ్ 
పుటిసిత్వలెమొగకొడొఃఅయ్ లికొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్. 7అందెఙెమొగవాండువనిన్అయ్ సిఅపొసిఙ్ 
డిఃసివనిన్ఆలిస్వెటకూడ్ఃజిమంజినాన్. 8రిఎర్ ఉండిఒడొఃల్ వజఆజిమంజినార్. అందెఙెమరిఎసెఙ్ బా
వారు రిఎర్ ఆఎండ ఉండెలోకునె. 9అందెఙె దేవుణు జతత్కూడిఃపిత్వరిఙ్ లోకు అఙ కినిక ఆఏద్ . 10వారు
ఇండొమహివలె సిసూర్ యాసఙతి వందిఙ్ యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతార్. 11యేసు వెహాన్ , “ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ 
డిఃసిమరిఉండి దనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙవాండు రంకు బూలాజినాన్ . 12అయలెకెండ్ అయ్ లికొడొఃమాసిఙ్ డిఃసి
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ అది రంకుబూలాజినాద్”.

యేసు ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ దీవిసినాన్ 
13లోకుర్,వరిఇజిరికొడొఃరిఙ్”వరిముసుక్వనిన్ కికుక్ ఇడెత్దెఙ్ ఇజియేసుబాన్ తతాత్ ర్. అకక్సుడ్ఃతారె

సిసూర్ వరిఙ్ జటిట్ఙ్ ఆతార్. 14 గాని యేసు అకక్ సుడ్ఃతాండె సిసూర్ ముసుక్ కోపం ఆతాన్. “యా
ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపిర్. వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాలెకెండ్ మనిన్కారె దేవుణు
ఏలుబడిఃదుమంజినార్ . 15నాను వెహికనిజమె. ఇజిరికొడొఃర్ నమకం ఇడిన్వజ దేవుణుముసుక్ నమకం
ఇడిత్కారెదేవుణుఏలుబడిఃదుమంజినార్. సిలిల్కార్ సొన్ ఏర్”,ఇజియేసువెహాన్ . 16నసిత్వలెయేసుఅయ
ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ ఎతిస్, వరిముసుక్ కికుక్ ఇడిజ్ఙ్ పొమ్ జి దీవిసాత్ న్.

ఆసిత్ మనికాన్ యేసుడగువాజినాన్ 
17యేసుఅబెబ్ణాన్ సొండెఙ్ సొతిత్ఙ్ ఒరెన్  ఉహ్ కిస్వాజివనిన్ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్,

“ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇనిక కిదెఙ్”, ఇజి
యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. 18 “నీను ఎందానిఙ్ నఙి నెగిగ్కి ఇజి వెహ్ సిని? దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్ . మరి
ఎయెన్ బా నెగిగ్కాన్ ఆఏన్. 19 దేవుణు వెహి రూలువిజు నిఙి తెలినాద్. లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ , రంకు
బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,డొఙకిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్వెహమ్,ఎయెఙ్ బామోసెంకినికఆఎద్ ,యాయబుబబ్రిఙ్ 
గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 వెహెఙ్ “బోదకినికి, ఇజిరి వెలెహన్ అసి
యా విజువనకాఙ్ లొఙిజినె నాను మంజిన”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ 
పేమిసాత్ న్. “నీను ఉండి కిదెఙ్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తిమనిక విజుపొరిస్ అయ
డబుబ్ఙ్ బీదాతివరిఙ్ సిఅ. అయవలెపరలోకమ్ దు నిఙిఆసిత్ దొహ్ కాన్ద్. వెనుకవాజినాసిసూఆఅ”,ఇజి
యేసు వెహాన్ . 22యామాట వెహాండె వాండుమొకొం ఊతాండె మనుస్దు దుకమాజిసొహాన్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙవాండునండొఆసిత్ మనిన్కాన్  . 23నసిత్వలెయేసుసురులసుడ్ఃజిసిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ 
దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం.

24 యేసు వెహి మాటెఙ్ సిసూర్ వెహరె బమమ్ ఆతార్. యేసు మరి వెహాన్ , “కొడొఃరాండె దేవుణు
ఏలుబడిః అడిగి మండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం. 25 ఆసిత్మనిన్కాన్ దేవుణుకిని ఏలుబడిఃదిఙ్ లోఙిజి
మండెఙ్ ఇహిఙ కసట్ం. ఉండి ఒంటెబొబానంబొరొదాన్ డుఃగ్ నిక దనిన్ఙ్ ఇంక సులునె”.

26యాకవెంజిసిసూర్ మరిఒదెద్ బమమ్ఆతార్. అహిఙదేవుణురకిస్సిత్లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అటాన్న్ ?
ఇజివారు ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వెహాన్ . 27నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి,అయాలోకాఙ్ అట్ ఇకాదెగాని



మారుక్ 10:28 59 మారుక్ 10:50

దేవుణు విజు కిదెఙ్ టాన్న్ ”, ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు, మాపు విజు డిఃసాత్ పె నీవెట వాతాప్ ఇజి
యేసుఙ్ వెహాన్ .

29-30యేసుమరివెహాన్ ,నాను వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ,నావందిఙ్, సువారవెహిన్ వందిఙ్, ఇలుజొలుల్ నా
దాదతంబేరిఙు, తఙిబీబికాఙ్, కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిరిఙ్, బూమిఙ్ డిఃసిత్వనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దునె వంద
వందుఙ్ ఇలుక్,దాదతంబేరిఙ్, బీబితఙికు, కొడొఃరిఙ్,అయ్ సిఅపొసిర్, బూమి, కలిగ్నాద్. అకాక్దె ఆఏండ
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ యాలోకమ్ దు కసట్మ్ కుబా వానె. గాని దేవుణు రాజువజ వానివలె వాండు
ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నాన్. 31 అయలెకెండ్ నె కడెఃవెర్ దికార్ ఇజి ఒడిఃబినికార్ మొదొహికార్ 
ఆనార్ .ముందహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్ .

యేసుమరిఉండి సుటు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
32యేసుని, సిసూర్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ మహార్ . లోకుర్ బా వరివెట సొనిస్ మహార్ . యేసు వరి

ముఙాల్ నడిఃతాన్. యేసు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ని వందిఙ్ సిసూర్ బమమ్ఆతార్. లోకుర్ తియెలాతార్.
యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వనిన్డగు కూకిస్, వనిన్ఙ్ జరిగ్నిక వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “ఇదిలో మాటు
యెరూసలేమ్ దు సొనిస్నాట్. లోకుమరిసియాతి నాను పెరి పుజెరిఙ, యూదురి రూలువెహిన్ వరిఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙిసావుదిఙ్ సికస్ సీజియూదురు ఆఇవరిఙ్ నఙిఒపజెపాన్ర్ లె. 34వారు నఙివెకిసి,
నాముసుక్పూసి, కొరడ్దాన్  డెఃయ్ జి సపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నాలె”, ఇజి వెహాన్ .

యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35నసిత్వలెజెబెదయమరిసిరాతియాకోబుయోహానుఇనికార్ యేసుడగువాతారె, “ఓబోదకినికి,మాపు

ఇనికబా లొసిత్ఙ అకక్ మఙి సీదెఙ్ వెలె” ఇహార్ . 36 యేసు వరిఙ్ “నాను మీ వందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 37వారు, “నీను రాజువజ ఏలుబడిః కినివలె మఙి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదు
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ డేబ పడఃకాదు బసె కిఅ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 38-39యేసు వరిఙ్ “మీరు ఇనిక
లొసినిదెరొమీరు నెస్ ఇదెర్. నాను ఓరిసెత్ఙ్ మనిన్ నండొబాదెఙ్ మీరు ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్దెరా? నాను పొందిని
బాపిత్సంపొందిదెఙ్ అటిన్దెరా?”, ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “మాప్ అటాన్ప్ ఇహార్ . దనిఙ్ యేసునాను
ఓరిసిన్నండొబాదెఙ్ మీరుఓరిసిన్దెర్ .నానుపొందినిబాపిత్సంమీరుపొందిదెఙ్ . 40గానినాఉణెర్ పడఃకాద్ 
డేబ పడఃకాద్ ఎయెర్ బసెత్ఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితిక నాను ఆఏ. దనిన్ వందిఙ్ దేవుణు తీరమ్నం కితత్ మనాన్ .
వాండు తీరమ్నం కితివరిఙ్ అకక్ సీనాన్ .

41మహిపదిమనిస్ సిసూర్ యామాటవెహారెయాకోబునియోహాను ముసుక్ కోపమాతార్. 42యేసు
సిసూరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురు ఆఇవరిలొఇ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం మనిన్కార్ 
వరిముసుక్ అతికారం తోరిసాన్ర్ వరిలొఇ పెరికార్ వరిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు
తిగ్ జినార్ఇజిమిరునెస్ నిదెర్ . 43మీరువరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ . గానిమీలొఇఎయెన్ బాపెరికానాదెఙ్ 
ఇహిఙవాండుమిఙిపణిమణిసిర్ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 44మరిఎయెన్ బామిఙివిజేరెముసుక్నెయ్ కిఆదెఙ్ 
ఇహిఙ వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 45 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ లోకు మరిసిఆతి
నానుబాలోకాఙ్ సేవకిదెఙ్ వాతగానిసేవకిబెఆదెఙ్ రెఏత. మరినండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్ విడుఃదల
కిదెఙ్ నాపాణం సీదెఙ్ వాతమనన్”.

యేసు గుడిడ్ఆతి బరిమయిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
46యేసుని సిసూర్ యెరికొపటన్మ్ దు వాతార్. వారు నండొ లోకుర్ వెట పటన్మ్ దాన్ సొనిస్ మహిఙ్ 

తిమాయిమరిసి ఆతి బరిమయి ఇని గుడిడ్వాండు సరి పడఃకాదు లొస్ పాదెఙ్ బసత్ మహాన్ . 47 సరి దాన్ 
వాజినికాన్ నజరేతువాండు యేసు ఇజి వెంజి, “ఓయేసు, దావీదుమరిసి నాముసుక్ కనికరం తోరిస్ అ”,
ఇజి డటం గగోల్ ఆతాన్.

48 సేన లోకువనిన్ఙ్ “పలాక్ మండు ఇజి గోల కితాత్ ర్ . గాని వాండు “ఓ “దావీదుమరిసి, నా ముసుక్
కనికారం తోరిస్ అ”. మరి ఒదెద్ డటట్ం డేల్ సాత్ న్ . 49యేసు నిహండె, “వనిన్ఙ్ కూక్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ 
వారు ఆ గుడిడ్వనిన్ఙ్ కూకిస్, “దయరం మన్ అ, యేసు నిఙి కూకిస్నాన్, నిఙ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 50 వెటనె
వాండు వనిన్ నీరిసొకక్ విసీరాండె నిఙ్ జియేసుబాన్ వాతాన్.
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51యేసు వనిన్వెట, “నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె వాండు,
“యేసు,నానుబేసెత్ఙ్ ఆపిద్ ”,ఇజివెహాన్ . 52యేసు, “నీనునాముసుక్ నమకంఇడిత్ అందెఙెనీను నెగెండ్ 
ఆతి నీను ఇండొసొన్ అ” ఇహాన్ . వెటనె సుడుఃదెఙ్ అటాత్ న్ . వాండుయేసువెటసొహాన్ .

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 

1-2యేసుని, వనిన్సిసూర్ యెరూసలేం డగుమనిన్ బెత్ పాగె బేతానియ ఇని నాహక్ఙ్ వాతార్. యా
నాహ క్ ఒలివ గొరొన్ డగు మనెన్. అబెబ్ వాతిఙ్ యేసు సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరు ఎదు మని నాటో
సొండు. అబెబ్ సొహిఙసరి తొహి మని ఉండి పెరి గాడఃదె పిలల్ మీరు సూణిదెర్ దని ముసుక్ ఎయెర్ బా
ఎసెఙ్ బా బస్ ఏతారె. దనిఙ్ కుతిస్ నాబాన్ పేర్ జి తగాట్”. 3 “మీరు ఎందా కుతిస్నిదెర్ ఇజి ఎయెర్ బా
వెహిఙ, యాక పబుఙ్ కావాలి. మరి వెటనె దనిన్ఙ్ మర్ జి పోకాన్న్ ఇజి వెహ ” ఇహాన్ . 4-5వారు సొనిస్
ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదు తొహి మని ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, అబెబ్
మనికార్, “ఎందానిఙ్ మీరుయాగాడ్ దెపిలల్దిఙ్ కుతిస్నిదెర్”,ఇజివెన్ బాతార్. 6యేసువరిఙ్ వెహివజనె
సిసూర్ వెహార్ . అబెబ్మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారుగాడ్ దెపిలల్దిఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్
బసెత్ఙ్ వరిపాతెఙ్ పహిఙ్ యేసుదనిన్ముసుక్ ఎకిస్యెరూసలేమ్ దుసొండెఙ్ సోతాన్. 8సొహిఙ్ సేనలోకు
వరి నీరిసొకెక్ఙ్ సరుద్ పహర్. మరిసెగొండార్ గుడెడ్దుమనిమరెకాణికొమెమ్ఙ్ తతారెసరుద్ పహర్. ఆహెకిజి
వారుయేసుఙ్ మరాయ్ద కితాత్ ర్. 9-10ముఙాల్ సొనిస్మహికార్,వెనుకవాజిమహికార్, “ఓసనన్! పబు సితిత్
అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ *.మాఅనిగొగొఆతిదావీదు రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ వాని
పబు గొపప్ వాండు పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ ఓసనన్!”, ఇజి డేల్ సాత్ ర్. 11యేసుయెరూసలేమ్ దు
వాజి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్ మహి విజుదనిఙ్ యేసు సుడ్ తాన్. గాని పొదుద్ ఆతిఙ్ పనెన్ండు
మణిసిర్ సిసూర్ వెట బేతానియనాటొసొహాన్ .
పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ 

12మరస్ నాండిఙ్ యేసు, వనిన్ సిసూరు బేతానియదాన్ సొనిస్మహిఙ్ యేసుఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 13యేసు
దూరమ్ దాన్ ఉండిబొడెమరాన్ సుడ్ఃతాన్. పటుక్ కాలం ఆఇఙ్ బామరాతు ఆకుఙ్ మహె. మరాత్ పటుక్
మంజినె ఇజి డగు సొహాండె సుడ్ఃతాన్. గాని ఆకు తప పటుక్ సిలుల్ . 14యేసు ఆ మరాతిఙ్” నీ పటుక్
మరి ఎసెఙ్ బాలోకుర్ తిన్ ఏండ ఆపిర్ ’ ఇజి వెహాన్ . వాండు వెహిక సిసూర్ విహర్.

యేసుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ పెరిదేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ 
15 యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరుసలేమ్ దు వాతిఙ్, యేసు అబెబ్మహి యూదురి దేవుణు గుడిఃదు

సొహాన్ . అబెబ్గుడిః అర్ ఙుదు మహి కొణి వరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్ మారిసిన్ వరి
బలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిస్ని వరి పిటెఙ్ మహవిసీరాన్. 16ఇనిసామానమ్ బాఎయెర్ బాదేవుణు గుడిః
బాడిఃదాన్ బరు మోసెత్ఙ్ యేసు సరి సిఏతాన్. 17యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ , “నా గుడిః
విజెరి లోకాఙ్ పారద్నం కిని గుడిః ఇజి కూకె ఆనాద్ లె†, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. గాని మీరు
దనిన్ఙ్ డొఙారిఙసాలం‡ లెకెండ్ కితిత్ మనిన్దెర్”.

18యేసు వెహిక లోకుర్ విజేరె వెంజి బమమ్ ఆతార్. అబెబ్ మహి పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ 
నెస్ పిసినికార్ అకక్సుడ్ఃజితియెలాతార్. యేసుఙ్ ఎలాగసపెత్ఙ్ ఇజిఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్ ఆతివలె
యేసుని, వనిన్ సిసూర్ ఆ పటన్మ్ దాన్ సొహార్ .

పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
20పెందాలెన్వారుసొనిస్మహిఙ్ యేసుపటుక్ రెబాతిబొడెమరాన్ వెలెఙాణిఙ్ మరాన్ విజుసాతికవారు

సుడుఃతార్. 21పేతురుయేసు వెహిక గురు కితాత్ న్ . “పబు నీను సయప్ సితిత్ బొడెమరాన్ సాతమనాద్”,
ఇజి వెహాన్ .

22-23యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడుఃదు. నాను నిజం వెహిస్న.
ఎయెర్ బా యా గొరొణ్ దిఙ్” పెర ఆజి సమ్ దరమ్ దు అర్ అ’ ఇజి వనిన్ మనుస్దు అనుమానం సిలెల్ండ

* 11:9-10 11:9-10 కీరన 118:26. † 11:17 11:17యెసయ 56:7. ‡ 11:17 11:17యిరీమ్య 7:11
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నమిజి వెహిఙ ఆ వజనె జరిగ్నాద్”. 24 అందెఙె నాను వెహిస్న, మీరు పారద్నం కినివెలె మీరు ఇనికెఙ్ 
లొసినిదెరొఅకెక్ఙ్ దొహ్ క్ ఎండముఙాలెఅకెక్ఙ్ దొహ్ కాద్ ఇజినమిమ్దు. నసిత్వలెఅకెక్ఙ్ విజుమిఙికలిగ్ నె.
25మీరు ఎసెఙ్ బా పారద్నం కినివెలె ఎయెన్ బా మీ ముసుక్ తపప్కితత్ మనాన్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్.
26నసిత్వలె పరలోకమ్ దుమనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణుమీతపప్ఙ్ బాసెమిసాన్న్.

యేసుఙ్ ఎయెన్ అతికారం సితాన్ ఇజి వెన్ బాజినార్ 
27యేసుని, వనిన్సిసూర్ , మరియెరూసలేమ్ దు వాతార్. యేసు అబెబ్ దేవుణుగుడిః నడిఃజి మహిఙ్ 

పెరిపుజెరిఙు యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ యూదపెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ వాతార్. 28 వారు యేసుఙ్ 
వెన్ బాతార్, “నీను ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిని? యాపణిఙ్ విజుకిదెఙ్ ఎయెన్ నిఙి అతికారం
సితాన్ ?”. 29యేసువెహాన్ , “నానుమిఙిఉండిమాటవెన్ బాన. నఙిజబాబ్ వెహ . అయవలెయాపణిఙ్ 
ఎమేణిఅతికారమ్ దాన్ కిజిన ఇజినానుమిఙి వెహన్. 30యోహానుఙ్ బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారం ఎంబెణిఙ్ 
వాతాద్ ? దేవుణుబాణిఙ్ నా,లోకుర్ బాణిఙ్ నా? నఙి వెహ .

31-32యేసువెహిమాటవెంజివరిలొఇవారెఒడిఃబితార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ఇజివెహిఙఅయవలె
ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ఇజి వెన్ బానాన్ . లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ వారు లోకాఙ్ 
తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయోహానుదేవుణుమాటవెహిన్పవకఇజిలోకుర్ నమిమ్తార్. 33అందెఙె
వారు, “మఙితెలిఎద్”,ఇజిమర్ జివెహర్ . అయవలెయేసు, “అహిఙ,యాఎంమేణిఅతికారమ్ దాన్ యా
పణిఙ్ కిజిన ఇజిమిఙినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .

12
పాలిసితిత్ టోటకత

1యేసు వరిఙ్ కతవజ ఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కండెక్ బూమి మహాద్ . వాండు ఆ బూమిదు
దాసమొకెఙ్ ఉణుసాత్ న్. దనిన్ సురుల కోటి తొహిసాత్ న్. దనిన్లొఇ దాకస్పటుక్రసం పీరెద్ఙ్ పణుకుదు
ఉండి గనుగు తయార్ కిబిసాత్ న్ . టోట కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మనిన్ ఇలుల్ బా తయార్ కితాత్ న్ . వెనుక
దాసటోట సెగొండార్ రెయుతురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాత్ ండె పయ్ నం కిజి మరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 2 పటుక్
పంట్ ని కాలమ్ దు ఆ టోట ఎజమాని వనిన్ఙ్ వానివంతు లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ పాలి
అసిత్మనిన్వరిడగు పోకాన్. 3 గాని పాలి అసిత్మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ డెఃయారె వహి కీదాన్ మరిజ్ పోకార్.
4అయవలె ఆ టోట ఎజుమానిమరి ఒరెన్ పణిమణిసిఙ్ వరిడగు పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బురాదు గాయం
ఆనివజ డెఃయ్ జి సిగు కిజి పోకార్. 5యజుమాని, వెనుక, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరిబాన్ పోకాన్. వనిన్ఙ్ 
వారు డెఃయ సపాత్ ర్. అయవజనె ఎజుమాని వనిన్ పణిమణిసిర్ సేన లోకురిఙ్ పోకాన్. సెగొండారిఙ్ వారు
డెఃయ్ తార్. మహివరిఙ్ సపాత్ ర్. 6ఆకక్ర్ దిఙ్ అయ ఎజుమానిఙ్ వాండు పేమ కితిత్ ఒరెండెమహి మరిసి
మిగిలితాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ పోకాన్ . ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ నామరిసిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె ఇజి వరిబాన్ 
పోకాన్.

7 ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ ఎజుమాని మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె వీండు యా టోటదిఙ్ అకుక్మనన్కాన్ రదుద్
మాటు వినిన్ఙ్ సపిస్ యా టోట మాది కినాట్ ”, ఇజి వారు కూడిఃజి వరిగ్తార్ . 8 అందెఙె వారు ముసుక్
అరాండె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రె టోట వెలిల్ విసీరార్. 9 ఆ టోట ఎజుమాని వరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండు
వాజి ఆఅసిత్మహివరిఙ్ సపాన్ండె ఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ పాలిదిఙ్ సీనాన్.

10-11యేసు మరి వెహాన్ . “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకి పణుకునె మూలదిఙ్ ములపణుకు ఆతాద్ .
యాక దేవుణు కియుదాన్ జరిగ్తిక. యకమా కణుకెఙ బమామ్తిక* ఇజి దేవుణుమాట రాసిత్ మనిన్క మీరు
సద్ విఇదెరా?

12యేసుయాకతవజనెస్ పిసిత్క వెహారె ‘మావందిఙ్ వెహాన్ ’ ఇజిపెదెద్లుఙు నెసాత్ రెయేసుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃతార్. గానిమందలోకురిఙ్ తియెలాతారె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె సొహార్ .
పనున్ సీదెఙాపోనినాఇజివెన్ బాజినార్ 

13 వెనుక వారు పరిసయ్ రుఙ్ ని హెరోదురాజు పారిట్లొఇ సెగొండారిఙ్ యేసుమాటదు తపు అసెత్ఙ్ 
వనిన్బాన్ పోకార్. 14వారు వనిన్ డగు వాజి, ఓ బోదకినికి, నీను నిజం వెహిన్కి ఇజి మాప్ నెసాన్ప్. నీను

* 12:10-11 12:10-11 కీరన 118:22,23.
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ఇజిరికార్ ఇజిపెరికార్ ఇజితేడతొఇకివరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ వరిగ్నికిఆఇదేవుణుసరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ 
నెస్ పిసినికి. కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనికనాయమ్ నాఆఏదా? 15యూదురు ఆతిమాపుఅకక్సీదెఙాపోనినా?
ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. వారు వేసం కినికార్ ఇజి నెసి “వీరు నా మాటదు ఎందానిఙ్ తపు అసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినిదెర్ ? ఇజి యేసు వెన్ బాతాన్. యేసు మరి వెహాన్ , ఉండి దినారి కాసు తసి నఙి తోరిసుత్ ”.
16వారు తసి వనిన్ఙ్ తోరిసాత్ ర్. నసిత్వలె వాండు, దినిన్ముసుక్ మనిన్ బొమమ్ ఎయెది, దని ముసుక్ రాసిత్
రాంత ఎయెది? ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయ్ సరుది”, ఇజి వారు వెహార్ . 17 అయవలె యేసు కయ్ సురుఙ్ 
సెందితికెఙ్ కయ్ సురుఙ్ సీదు. దేవుణుదిఙ్ సెందితికెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదు ఇజి వెహాన్ .యేసు వెహికవారు
వెంజి బమమ్ ఆతార్.

సాతివెనుక బతిక్ఎర్ ఇజి సెగొండార్ వెహ్ సినార్ 
18 నసిత్వలె సాతివెనుక మర్ జి నిఙినిక సిలెల్ద్ ఇజి నెస్ పిసిని సదుకయ్ రు ఇనివరి లొఇ సెగొండార్ 

యేసుడగు వాతార్. వారు యేసుఙ్ ఉండి పసన్ వెన్ బాతార్. 19 “ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ పెండిల్ ఆతి వెనుక
కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి ఒనిన్సిఙ్ ఇడె ఆజి కొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహె సాతివరి వందిఙ్ 
కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజి మోసె సితిత్ రూలుదు మనాద్ . 20 ఏలు సుడ్ఃఅ ఉండి కాలమ్ దు ఏడుగురు
తంబెరిఙు మహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెలిదిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్ . 21సాతిఙ్ 
నడిఃపి వాండు ఒనిసిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. వాండుబా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి నడిఃపి దనిన్ఙ్ 
ఇడె ఆతాన్. 22 ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాత సొహార్ . కడెవెరిదు అయ
బోదెలిబా సాతాద్. 23 అహిఙ సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివెలె అ బోదెలి అయా ఏడు గురు లొఇ
ఎయెఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఏడుగురుదిఙ్ బా ఆది ఆలిస్ ఆత మహాద్ గదె? 24యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“దేవుణు మాటెఙ్ మిరు నెస్ ఇదెర్ . దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజి మిఙి నెస్ ఇదెర్ . అందెఙె మీరు తపు
వెహిస్నిదెర్. 25 సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ సిఏర్ వారు
పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణు దూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26సతి వరిఙ్ దేవుణుమర్ జి నికిన్వందిఙ్ మోసె
రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, వెయ్ జి మహి తుపెఙా  డగుహాన్ దేవుణు మోసెఙ్ వరిగ్తి మాట మీరు సద్ విఇదెరా?
నాను,అబాహం దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు,యాకోబురిదేవుణు, ఇజి దేవుణు అయవలెవెహన్ 27అందెఙె
వాండు సాతిసొహికార్ మాడిఃసిని దేవుణు ఆఏన్ బతిక్జి మనిన్కార్ మాడిఃసిని దేవుణునె ఇజిమాటు
సుడిఃజినాట్ . సాతికార్ బతిక్ఏర్ ఇజిమీరు వెహిక గొపప్ తపప్†.
విజురూలుదులొఇముకెలమాతిరూలు ఎమేణిక?

28యూదురిఙ్ రూలు నెస్ పిసిన్వరి లొఇ ఒరెన్ బానెవాజియేసు సదుకయ్ రుఙవెట వాదిసినిక వెహాన్ .
వారు మర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఇవజ యేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ ఇజి సుడ్ఃజి వాండు వెన్ బాతాన్ దేవుణు
సితిత్ విజు రూలుఙలొఇ ముకెలమాతిక ఎమేణిక?”. 29 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “విజు వనాక్ఙ్ లొఇ
ముకెలమాతికయాకదె, “ఓ ఇసాయేలుదికిదెరా,మీరు వెండు. పబువాతిమాదేవుణు ఒరెండె. 30నీను నీ
పూరిమనుస్దాన్,పూరిపాణమ్ దాన్,పూరిబుదిద్దాన్,పూరిసతుత్ దాన్ పబువాతిదేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్”.‡
31 దినీన్ వెనుక ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙినె పేమిసిన్లెకెండ్ మహివరిఙ్ విజేరిఙ్ 
పేమిస్అ”,§ యా రుండి రూలుఙ మిసిత్క రూలుఙ్ మరి ఎమేణికబా సిలెల్ద్ . 32 నసిత్వలె అయ మణిసి
వెహాన్ . ఓ బోదకినికి నీను బాగ వెహి. “దేవుణు ఒరెండె. వాండు తపప్ మరి ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”,
ఇజి నీను వెహిక నిజమె. 33 నీ పూరి పాణమ్ దాన్, పూరి బుదద్దాన్ పూరి సతుత్ దాన్ నీ దేవుణుఆతి
పబుఙ్ పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె పేమిసిన్వజ మహివరిఙ్ పేమిసిన్క, దేవుణుదిఙ్ సీజిని విజుపూజెఙ ముసుక్,
దేవుణుదిఙ్ కిజినిదూపమ్ కాఙ్ ముసుక్ నండొముకెలమాతిక”. 34యేసువెహికవాండు నెగెండఅరద్ం కిజి
జబాబ్ వెహాన్  ఇజిసుడ్ఃజియేసుఈహ వెహాన్ . “నీను దేవుణుదిఙ్ ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ డగు ఆతి.
అబెబ్ణాన్ ఎయెన్ బాయేసుఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ దయ్ రం సిలెల్ద్ .

35ఒరుస్యేసు దేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసిమహిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్. రాజువజవాని కీసుత్ పూర్ వమ్ దు
మహి దావీదురాజు కుటుమ్ దు పుటాన్న్ ఇజి యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెస్ పినికార్ ఎందనిఙ్ వెహిస్నార్ ?
36దావీదురాజు దేవుణుఆతమ్దాన్ ఈహ వెహాన్  : “నాను నీ పగ వరిఙ్ నీ పాదం అడిగ్ ఇడిన్దాక నీను నా

† 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి అనిగొగొరు వారు నండొ పంటెఙ ముందాల సాతసొహార్ . గాని
వారు ఏలు దేవుణుబాణిఙ్ బతక్జి వనిన్ఙ్ మాడిఃసిమంజినార్ . ‡ 12:30 12:30 దివ్తీ 6:4,5. § 12:31 12:31 లేవి 19:18.
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ఉణెర్ పడక బసి మన్ అ ఇజి పబు నా పబువెట వెహాన్ *. 37దావీదురాజు కీసుత్ ఙ్ పబుఇజి కూకిస్నాన్.
అహిఙ ఎలాగ కీసుత్ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”.యేసు వెహిక వెంజిలోకుర్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

38యేసు లోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి వందిఙ్ జాగర
మండు. వారునండొదరదినీరిసొకక్†తొడ్ గిజిబూలాదెఙ్ కొరిజినార్. సతెత్ఙనడిఃమిపెరికార్ ఇజి  మాడిఃసి
ఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహిఙ ముకెలమాతి బాడిడ్దు బసెత్ఙ్ , విందుదు సొహిఙ
బసెత్ఙ్ ముకెలమతిబాడిడ్దు వారు కోర్ జినార్. 40ఇనిక సిలిల్ ముండమణిసిఙ్ మొసెం కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక
వారు ఒనార్. లోకుర్ విజేరె విరిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ నెగిగ్కార్ ఇజి వెహిన్వజవారు నండొపారద్నం కిజినార్. నిని
లోకాఙ్ గొపప్ సికస్ వానాద్”.

ముండమనిస్ అర్ పిత్ నంద
41యేసు దేవుణుగుడిఃదు సంత సీనిపెటె ఎదుబసాత్ న్. దేవుణుగుడిఃదు వాతికార్ సంత పెటెదు డబుబ్

అర్ పిస్మహిక వాండు సుడ్ఃజి మహాన్ . ఆసిత్మనన్కార్ నండొండార్ నండొ డబుబ్ఙ్ ఆ పెటెదు అర్ పాత్ ర్.
42నసిత్వలె ఉండి బీద ముండ మనిస్ వాజి రుండి కాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. 43యేసు సిసూరిఙ్  వనిన్డగు కూకిస్,
“నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు సుడ్ తిఙ్ యా ఇనిక సిలిల్ రాండి బోదెలి మహివిజేరిఙ్ ముసుక్ లావు
అర్ పాత్ ద్. 44 ఆసిత్మనిన్కార్ వరిఙ్ కలిగ్తి ఆసిత్బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్ . గాని అది దనిన్ఙ్ సిలిల్బాణిఙ్ దనిన్ఙ్ 
బతిక్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు సంత పెటెట్దు అర్ పాత్ ద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

13
యేసు గుడిఃవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1యేసుదేవుణుగుడిఃదాన్సొనిస్మహిఙ్ వనిన్ సిసూర్ లొఇఒరెన్, “పబుయాపణుకుఙ్ ఎసొస్గొపప్వి
యా మేడెఃఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి”, ఇజి వెహాన్ . 2 పనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజిని యా గొపప్
నెగెండ్ తోర్ జినిమేడెఃఙ్ ఉండిపణుకుముసుక్మరిఉండిపణుకు నిలిస్మన్ ఏండలోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్
అర్ పాన్రె పూరి నాసనం కినార్ లె”. 3యేసు దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివ గొరొత్, బసిత్ మహిఙ్ పేతురు,
యాకోబు,యోహాను,అందెయఇనికార్ మరిఎయెర్ బావెన్ ఎండయేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 4 “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ 
జరిగ్నెలె? ఇకెక్ఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజితొరిసిని గురు ఇనిక? మఙివెహ్ అ.

5యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఎండ జాగర సుడ్ఃదు మండు. 6 నండొ లోకుర్ నా
పేరు ఇడెఃఆజి వానారెలె. “దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పొకి కీసుత్ నానె”, ఇజి వెహిస్ నండొండారిఙ్ మోసెం
కినార్ లె. 7మీరు విదెద్మ్ కు వందిఙ్ వినిదెరెల్. మరి విదెద్మ్ కు వానెలె ఇజి సాటిసినిక వెనిదెరెల్. అయవలె
తియెలామ. అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాక ఆకక్ర్ ఆఏద్. 8లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని దేసమ్ కాఙ్ 
ముసుక్దేసమ్ కు విదెద్ంఆనాలె. అబెబ్ఇబెబ్నండొబాన్ బూమికదిల్నాదెల్. కరువానాదెల్. యాకెక్ఙ్ విజుఉండి
బోదెలి కియుదుఅసెత్ఙ్ ముఙలవానినొపిఙ్ మొదొల్ సిత్లెకెమడ్ ఇకెక్ఙ్ విజుజరిగ్జిమహిఙఆకక్ర్ దినమ్ కు
వాజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙానాద్.

9 మీరు జాగర మండెఙ్. లోకుర్ మిఙి కొర్ టుదు ఒపజెపాన్రెల్. యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ మిఙి
కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ నారెల్. రాజుర్ ఙముందాలఅదికారిఙముందాల,నాముసుక్ నమకంఇటిత్వందిఙ్ మిఙి
నిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలె నా వందిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 10 దేవుణు సువార బూమిముసుక్ మని విజేరిఙ్ 
ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ ముఙల వెహెఙ్ వలె. 11వారుమిఙితొహిస్ ఒసి కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలెమీరు అబెబ్ ఇనిక
వెహెఙ్ ఇజి బెఙ ఆమాట్. అయవలె దొహ్ కెన్లె. వెహిన్కిదెర్ మీరు ఆఇదెర్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి వెహిన్కాదె
మీరు వెహిన్దెర్”.

12యేసు మరి వెహాన్ . “దాదిస్ తంబేరిస్ఙ్ తంబెర్ సి దాదిస్ఙ్ అపొప్సి మరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ లె.
కొడొర్ అయ్ సి అపొసిర్ ముసుక్ గొడఃబఆజి వరిఙ్ సపాన్ర్ లె. 13మీరు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్వందిఙ్ 
విజేరెమీముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. ఆకక్ర్ దాక ఓరిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్నారెల్.

దేవుణుగుడిఃలొఇ నండొతియెల్ ఆనికఉండివానాదెల్

* 12:36 12:36 కీరన 110:1. † 12:38 12:38యానండొ దరది నీరి సికక్ పెరిలోకు తొడిఃగిజిమహార్ .
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14 దేవుణుగుడిః లొఇ మండెఙ్ ఆఇ నాసనం కిని సెఇక ఆతిక ఉండి* దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిడ్దు
నిలిస్మంజినికసూణివలె (యాకసద్ వినికాన్అరద్ం కిదెఙ్ వలె)యూదయదేసెమ్ దుమంజినికార్ గొరొకాఙ్ 
ఉహెఙ్ వెలె. 15ఇలుల్ ముసుక్మనిన్కార్ ఇనికబాసామానంతతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి ఇండొసొనామ్ట్. 16గుడెదు
పణి కిజి మహికార్ వరి పాత తతెత్ఙ్ ఇజి మర్ జి ఇండొ సొనిక ఆఏద్ . 17 ఆ దినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్
వనాక్ఙ్ పాలుఊట్ పిసిని వనకాఙ్ గొపప్ కసట్ం. 18ఇక పినికాలమ్ దు రెఏండపారద్నం కిదు. 19ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు యా లోకం పుటిసిత్బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇనినిన్ గొపప్ కసట్మ్ కు వానె. నినిన్కెఙ్ మరి
ఎసెఙ్ బా రెఉ. 20 దేవుణు ఆ కసట్ం ఆతి రోసుక్తకు కిఏండ మహిఙ ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్.
గాని దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆ రోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్. 21ఆ రొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బా ఇదిలో కీసుత్
అబెబ్మనాన్,సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇబెబ్మనాన్,ఇజివెహిఙవరిమాటనమిమ్మాట్. 22ఆకాలమ్ దునానెకీసుత్ ఇజి
అబదద్ం వెహిన్కార్, నానె దేవుణు పోకి పవక ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్ వానార్. వారు నండొ బమామ్తి పణిఙ్ 
ముఙాల ఎసెఙ్ బా తొఇ ననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి మోసెం కిదెఙ్ సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్
వరిఙ్ బామొసెం కిదెఙ్ సూణార్ . 23అందెఙెమీరుజాగరమండెఙ్. నానుముఙాలెవిజుమిఙివెహమనన్.

లోకుమరిసి దేవుణుజాయ్ దాన్  వానిరోజు
24-25ఆ కసట్మాతి రోసుక్సొహి వెనుక పొదు సీకటి ఆనాద్. నెల జాయ్ సిఏద్. సుకెక్ఙ్ ఆగసమ్ దాన్ 

రాలెన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్కెఙ్ కదిల్నె. 26 నసిత్వలె లోకు మరిసియాతి నండొ సతుత్ దాన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ 
కూడిఃతి సొకుదాన్ మొసొప్ ముసుక్వానిక లోకుర్ సూణార్ లె. 27 నాను నా దూతరిఙ్ పోకాన్నె యా
లోకమ్ ది కొసెఙదాన్ ఆగసమ్ ది కొసెఙదాకనాలిగ్ మూలెఙాణిఙ్ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ తపిసన్.

బొడెమరాన్ ది సఙతి
28బొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజియాకమీరునెసుత్ . దనిన్ఆకుక్ఙ్ రాల్ జిసిగిసినివలెఎండకాలండగుఆతాద్ 

ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 29ఆయలెకెండ్ నెమీరుయాకెక్ఙ్ విజుజరిగ్జినిక సుణివలెనానుమర్ జివాదెఙ్ డగు
ఆతాద్ ఇజి నెస్ సినిదెర్ లె. 30యాసఙతిఙ్ విజు జారిగ్ని ముందాల య తరమ్ దికార్ సాఏర్ ఇజి నాను
మిఙి నిజం వెహిస్న. 31ఆగసం బూమిసిలెల్ండ ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలంమంజినె.

ఎయెన్ నెస్ ఇరోజు,ఎయెన్ నెస్ ఇ గడిఃయ
32నాను మర్ జి వాని రోజువమదిఙ్, గడిఃయవందిఙ్ ఎయెఙ్ నెస్ ఏర్ . బుబబ్నె ఆఏండ పరలోకమ్ దు

మనిన్ దూతార్ బామరిసిబా నెస్ ఏర్ . 33యేసుమరి వెహాన్ , “మీరు పారద్నం కిజి జాగరమండు. ఆ రోజు
ఎసెఙ్ వానాదొమిఙితెలిఏద్. 34ఎలాగ ఇహిఙఒరెన్, ఎజుమానివనిన్ ఇలుల్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్,
వరివరిపణిఙ్ వరి వరిఙ్ తోరిసి, ఇలుల్ కాపుదిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడిజ్ దేసంసొండెఙ్ సొహివజనె.

35అందెఙెమీరుజాగరఎదుసుడిఃజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఇలుల్ ఎజుమానిపొదుద్ ఆతివెలెవానానొ,
మదరెయు వానానొ, కొరు కెరెని వెలె వానానొ, సిలిల్ఙ జాయ్ ఆతిఙ వానానొ మిఙి తెలిఏద్. 36 ఎజుమాని
వందిఙ్ ఎదు సుడిఃఇ గడిఃయదు వెటనెవాతిఙమీరు నిద కిజిమనికవాండు సుడుఃదెఙ్ ఆఏద్ . 37నాను
మిఙి వెహికదె విజేరిఙ్ బావెహిస్న. జాగర కాప్ కిదు”.

14
1 పసక్ పండొయ్ ని, పులాఙ్ ఆఇ రొటెట్ఙ్ * పండొయ్ వాదెఙ్ రుండి రోసుక్ మనాద్. పెరిపుజెరిఙుని,

యూదుర్ రూలు నెస్ పిసినికార్  యేసుఙ్ ఎలాగబాఉపాయ్ కిజిఅసిసపెత్ఙ్ సుడిఃజినార్ . 2 “పండొయ్ లొఇ
వనిన్ఙ్ తొహిఙలోకు గొడఃబ కినార్ అందెఙె పండొయచలొఇపోని ఇజివారు వెహార్ .
ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 

3 యేసు బేతనియ ఇనినాటో సీమోను ఇనిన్ వనిన్ ఇండొ బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. విండు కుసుట్ రోగం
ఆసిత్మహిఙ్ యేసు నెగెండ్ కితత్ మహాన్ నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి
సీసాదు† నండొ విలువమనిన్ జటమామిస్ ఇని నెగిగ్ వాసనం మనిన్ నూనె తతాత్ దె మూతడగు రెకిస్ యేసు

* 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇ దేయమ్ క మాలిపిట వందిఙ్ నొ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్ వందినొ వెహిస్నాన్ . దినిన్
వందిఙ్ దానియెల్ పవకరాసత్ మహాన్ 9:27; 11:31; 12:11. * 14:1 14:1వినకవందిఙ్ ముకెలమాతిమాటెఙఅరద్ం వెహిస్నిబుకుదు
పండొయ్ మాట రాసిత్బాన్ సుడుఃదు † 14:3 14:3యానునాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియా పణకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ 
మంజినాద్ .యక గీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
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బురాదువాకాద్ . 4-5అబెబ్మహికార్ సెగొండార్ యాకసుడ్ఃజికోపమాజివరిలొఇవారెవెహార్ , “ఎందానిఙ్ 
యా నూనె పాడు కిజినాద్ ? యా నూనె మూండి వందెఙ్ దినారమ్ ఙ్ ముసుక్ డబుబ్దిఙ్ పొరిస్ అయ
డబుబ్ బీదది వరిఙ్  సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె”, ఇజి దనిన్ఙ్ గోల‡ కితాత్ ర్ . 6నసిత్వలెయేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండి డిఃసుత్
ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్? అది నఙి నెగిగ్ పణి కితాత్ ద్. 7బీదదికార్ ఎసిత్వలెబామీవెటమంజినార్.
వరిఙ్ ఎసెఙ్ బామీరు సాయం కిదెఙానాద్. గాని నాను ఎలాకాలం మీవెటమన్ ఏ. 8అది కిదెఙ్ అటిన్పణి
విజు కితాత్ ద్. నఙి సమాది కిని ముఙాల పీనుగు తయార్ కిని అలవాటువజ నా ఒడొఃల్ దిఙ్ వాసనం నూనె
వాకిస్ అది నఙి తయార్ కితాత్ ద్. 9నాను మీవెట నిజం వెహిస్న, యాబూమి ముసుక్ ఎంబెబా దేవుణు
సువారఅదిఏలుబడిః వందిఙ్ సువారసాటిసినివలెఅది కితిత్యానెగిగ్పణిదనిన్ఙ్ ఎతుత్ కినిలెకెండ్ సాటిసి
మంజినాదెలె”.

10 నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఇసక్రియోతు యూద ఇనికాన్ యూదురి
పెరిపుజెరిఙబాన్ సొనిస్యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ తోడుః కిన ఇజి వెహాన్ . 11యూదవెహిక వెంజి పెరిపుజెరిఙు
సరద్ ఆతార్. వనిన్ఙ్ డబుఙ్ సీనాప్ ఇజి వారు ఒటుట్ కితార్. అందెఙె యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూద ఉండి
అవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ .
యేసు సిసూర్ వెటపసక్బోజనంఉణిజినాన్ 

12పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్పండొయ్ దిమొదోహి దినం వాతాద్. అయదినం దేవుణుదిఙ్ 
మెండ గొరె పిలాల్ దిఙ్ పూజ కినిక యూదురి అలవాట్. యేసు సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, పసక్ బోజనం
ఉండెఙ్ నీవందిఙ్ మాపుఎంబె సొనిస్ తయార్ కిదెఙ్ నీను కొరిజిని? ఇజి వెన్ బ్ తార్ . 13యేసు రిఎర్ 
సిసూరిఙ్  కూకిస్, “మీరు పటన్మ్ దు సొండు. అబెబ్ ఒరెన్, కుండాదు ఏరు పిండ్ జిమీ ఎదు వానాన్. మీరు
వనిన్వెటసొండు. 14వాండు సొహి ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ , “నాసిసూర్ వెట పసక్ బోజనం కిదెఙ్ ఎంబె గది
మనాద్ ఇజిబోదకినికాన్ నిఙివెన్ బాజినాన్’, ఇజివెహ . 15నసిత్వలెఆ ఇలుల్ ఎజుమానివిజుతయార్ ఆతి
మేడముసుక్ మని పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మఙి పసక్ బోజనం తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె
పొకాన్ . 16సిసూర్ పటన్మ్ దుసొహరెయేసు వెహిలెకెండ్ నె విజుసుడ్ఃతార్. వారు పసక్బోజనం తయార్ 
కితార్. 17పొదుద్ ఆతిఙ్ యేసుపనెన్ండుమందిసిసూర్ వెటఅబెబ్వాతాన్. 18వారుబోజనం కినివెలెయేసు
వెహాన్ , “మీలొఇ ఒరెన్ నఙి పగాతివరి కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజి నాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజి
వారు నండొదుకం ఆజి ఒరెన్ వెనుక ఒరెన్ “నాను ఆఏగదె? ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్ . 20యేసు వెహాన్ ,
“మీరు పనెండు మనిసిర్ లొఇ ఒరెన్, నావెట గినెదు రొటెట్ ముడ్ఃకిన్కాండె§. 21లోకుమరిసి నా వందిఙ్ 
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని లోకు మరిసియాతి నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ గొపప్
కసట్ం. వాండు పుట్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.
యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం

22వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండిరొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ముకెఙ్ కిజి
సిసూరిఙ్ సితాన్. “మీరు యక లొసితిండు, ఇక నా ఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 23 వెనుక యేసు దాకస్
కలుల్ మనన్ గిన అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు కిజి వరిఙ్ సితాన్. వారు విజేరె ఆ గినదిక ఉటార్. 24యేసు
మరి వెహాన్ . “ఇకక్ నా నల, నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని. నానల ఇకాక్దె దేవుణు
నానలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 25నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు కినిఎలుబడిఃదునాను కొతాఙ్ ఉణిదినం
దాక మరి ఎసెఙ్ బాదాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరి ఉండి పాట*పారారె ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్
సొతార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 

27వారు సొనివెలె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె. గొరెఙెస్ మంద సెదీనె సొనెలె”.†
28 గాని దేవుణు నఙి మర్ జి బతుక్దు నికివెనుక మిఙి ఇంక ముఙల గలీలయదు సొనాలె. ఇహాన్ .
29 నసిత్వలె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిలెద్ఙ్ అట్ ఏండ డిఃసి సొహిఙ్ బా నాను నిఙి డిఃస్ సొన్ ఏ”.

‡ 14:4-5 14:4-5అయాకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండిరోజుది కూలి § 14:20 14:20యేసుని వనిన్ సిసుర్ బోజెనం కితివెలెఉండె
గినాది పటుక్రసముద్ రొటెట్ ముడుఃకార్ డగుమనిన్ కూలెఙ్ నె ఈహ గినన్దాన్ తినార్ * 14:26 14:26 కీరన 115-118 బోజనం కితిత్
వీజితిత్ఙపార్ జిమహార్ † 14:27 14:27 జెకరియ 13:7.
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30యేసు వెహాన్ , “ఓ పేతురు, నాను నిఙి నిజం వెహిస్న, యాపొదొయ్ కొరు రిజకెరెని ముఙల నీను నఙి
నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”. 31గాని పేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండ ఒదెద్ డటట్ం వెహాన్ , “నాను నీ వెట సాతిఙ
సాన. నాను నిఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహ్ ఏ”. అయవజనెవారు విజేరె వెహార్ .

యేసు గెతేస్మనెటోటదుపారద్నం కిజినాన్ 
32 నసిత్వలె యేసు, వనిన్సిసూర్ వెట గెతేస్మనె ఇని టోటదు సొహర్ . యేసు సిసూరిఙ్ , “నాను సొనిస్

పారద్నం కిజిమర్ జివానిదాకమీరుఇబెబ్మండు”,ఇజివెహాన్ . 33యేసుపేతుఙ్,యాకోబుఙ్,యోహనుఙ్ 
వనిన్ వెట ఒతాన్. వాండు నండొ దుకం ఆజి బాద ఆదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 34వాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “సాదెఙ్ 
డగుఆతిలెకెండ్ మనుస్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఇనసొస్బాదనఙి కలిగ్జినాద్ .మీరు ఇబెబ్నెబసినావెటెతెలిల్ మండు.

35యేసుఅబెబ్ణిఙ్ సెగం దూరంసొహాండె పడిగ్ జిఅరాండె “ఓబా, నిఙి ఇసట్మాతివజయాకసట్మ్ కాణ్ 
నఙి తపిస్ అ”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 36యేసు దేవుణుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఓబా నీను విజు కిదెఙ్ అటిన్.
యాకసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగ్ అ. గానినాఇసట్మ్ వజఆఎద్ , నీ ఇసట్ంవజనె ఆపిద్”. 37పారద్నం కితివెనుక
యేసు సిసూర్ డగు సొహిఙ్ వారు నిద కిజి మహార్ , “ఓ సీమోను, నీను నిద కిజినిదా? ఉండి గంటబా
తెలి ఆజిమండెఙ్ మీరు అట్ ఇదెరా?”, ఇజి పేతురుఙ్ వెన్ బాతాన్ . 38సయును మిఙి పరిస కిజి తపప్దు
అస్ ఏండ ఇహిఙపారద్నం కిజి తెలి ఆజిమండు ఆతమ్ తయార్ నె,గాని ఒడొఃల్ దిఙ్  సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్ .

39యేసు మరి ఒరుస్ సొనిస్ ముఙాల్ వెహి మాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 40యేసు మర్ జివాజి
సుడ్ఃతిఙ్ సిసూర్ మరి నిద కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరి కణుకు రెపెప్ఙ్ బరుదాన్ ముగ్ జి మహె.
నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ ఇనిక వెహెఙొ తెలిఏతాద్. 41యేసు ముసారి వాజి సిసూర్ నిద కిజి మహిక
సుడ్ఃజి వరిఙ్ వెహాన్ , “ఏలుబ మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఏలు ఆనాద్. ఇదిలో, లోకుమరిసియాతి
నఙి సెఇవరికియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయడగువాతాద్. 42లెదు, ఏలుమాట్ వరివెట. దసూలాదెఙ్ సొనాట్ 
ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్”.

యేసుఙ్ అరెసిట్ కిజినార్ 
43యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్ పనెన్ండు మనిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతి ఇసక్రియోతుయూద

ఇనికాన్ అబెబ్ వాతాన్. పెరిపుజేరిఙు లోకురి పెదద్లుఙు పోకిమనిన్ మందలోకుర్ కూరెద్ఙ్ , కోణెఙ్ అసాత్ రె
వనిన్వెట వాతర్ . 44యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్ , “నాను ఎయెరిఙ్ ముదుద్ కినానొ వనిన్ఙ్ మీరు తొహ్ సి జాగర
ఒతు”, ఇజి ముఙల వరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ వెహమహాన్ . 45యూద వెటనెయేసుడగు వాతాండె, “ఓ
బోదకినికి’ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొంబితాండెముదు కితాత్ న్. 46నసిత్వలె వనిన్వెట వతిమహిలోకుర్ యేసుఙ్ 
అసాత్ రెతొహర్. 47వెటనెయేసుడగుమహిసిసూర్ లొఇఒరెన్,వనిన్ కూరద్ లాగిజ్ విజెరిముసుక్ పెరిపుజెరిఙ
ముసుక్ మనిన్ పణిమనిసి ఆతి వని గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 48యేసు వెహాన్ , “నాను డొఙవాండునా? నఙి
అసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్ కోణెఙ్ అసి ఎందనిఙ్ మీరు వాతిదెర్ ? 49 రోజు నాను మీ వెటనె మంజి దేవుణుగుడిఃదు
నెస్ పిసత్ గదె. అయవలెమీరునఙిఎందనిఙ్ అస్ ఇతిదెర్ ? గానిదేవుణుమాటదురాసిత్వజఇకవిజుఈహ
జరిగ్దెఙ్ వెలె”. 50నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ . 51-52ఒరెన్ దఙడాఃయెన్,
యేసు వెనుక,లోకుర్ వెటసొనిస్మహాన్ . వాండుసొకక్ తొడ్ గిఏండఉండిపాతనెపి డ్ గితమహాన్ . వారు
వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు పిడిగితిమనిన్పాతడిఃసి డుమ్ డ ఆతాండెఉహ్ కాన్.

యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53యేసుఙ్ తొహిస్ ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్. పెరిపుజెరిఙ్ విజేరె,

పెదెద్ల్ ఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ అబెబ్ కూడిజ్ వాత మహార్. 54 యేసుఙ్ విజేరి ముసుక్
పెరిపుజెరిఙ ఇండొ ఒసిమహిఙ్, పేతురు వెనుక దూరమ్ దాన్ సొనిస్ డేవ దాక వాతాన్. వాండు అబెబ్
కాప్ కినివరివెట బసాత్ ండె సిసు కాయ్ జి మహాన్ . 55 పెరిపుజెరిఙు విజేరె, అబెబ్ కూడిజ్ వాతి సన్ హదిం
సఙం విజు యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి మహార్ . గాని
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అగితిరుజుప్ వెహిన్ఎయెర్ బాదొహ్ క్ ఏతార్. 56నండొండార్ వనిన్ముసుక్అబదద్ంసాసెమ్ కు
వెహార్ . గాని ఒరెన్ వెహికమరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ తేడఃమహాద్ .

57 నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . 58 “లోకు తొహి యా
దేవుణుగుడిఃదిఙ్ నానుఅర్ పిస్విసీర్ జి,మూండిరోసాక్ఙ్  లోకు కీదుపణిఆఎండమరిఉండిదేవుణుగుడిః
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తొహన్ ఇజి వాండు వెహికమాప్ వెహప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 59గానివారు వెహిసాసయ్మ్ బాఒరెన్ వెహిక
మరిఒరెన్ వెహిదనిఙ్ తేడఃఆతాద్. 60నసిత్వలెవిజెరిముసుక్పెరిపుజెరినిఙితాండెయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్,
“నీనుఇనికబామర్ జివెహ్ ఇదా? వీరునీముసుక్వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61గానియేసుఇనికబా
మర్ జి వెహ్ ఏండ అలెతాన్. విజేరెపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజేరియేసుఙ్ మరివెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణు
మరిసిఆతి కీసుత్ నా?”.

62యేసు వెహాన్ , “నానె, లోకుమరిసియాతి నాను గొపప్ అతికారం మనిన్ దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు
బసిమంజినిక, సయణిదెర్ మరి ఆగసమ్ దు దాన్ మొసొప్ ముసుక్ నాను వానిక మీరు సూణిదెరెల్”.
63-64విజెరి పెరిపుజెరి ముసుక్ పెరి పుజేరియేసు వెహిక వెంజి వనిన్ సొక వాండె కిసె ఆతాండె‡. వెహాన్ ,
“మరి ఇంక సాసిరిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వాండు వెహిక మీరు వెహిదెర్. వాండు దేవుణు దూసిసి వర్ గితిక
మీరు వెహిదెర్ దనిన్వందిఙ్ మీరు ఇనిక వెహిస్నిదెర్ ?యేసు దేవుణుదిఙ్ దూసిసిత్ వందిఙ్  సికస్ కిజి సపెత్ఙె
ఇజి విజేరె ఒపుప్కొటార్. 65నసిత్వలె సెగొండార్ యేసు ముసుక్ పూసాత్ ర్. వారు గరండదాన్ వనిన్ కణుకేఙ
తొహిస్ కణుకేఙ్ మూకారెవనిన్ఙ్ గుతార్ . నిఙిఎయెర్ గుతార్ ఇజితొఏండవెహ్ అ”, ఇజివనిన్వెటవెహార్ .
జమానుఙుబాయేసుఙ్ కికాణిఙ్ డెఃయ్ తారె ఒతాత్ ర్.
యేసుఙ్ నానునెస్ ఎ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 

66 పేతురు విజెరి ముసుక్ పెరి పుజెరి అర్ ఙుదు మహివలె అయ ఇండొణి పణి మనిస్ ఉండి అబెబ్
వాతాద్. 67 పేతురు సిసు కాయ్ జిమహిక సుడ్ఃజి వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అది నెగెండ సుడిఃతాద్.
“నీనుబా నజరేతు వాండు ఆతియేసువెటమహికి”, ఇజి అది వెహాద్ .

68అందెఙెపేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొనఙితెలిఏద్ ”, ఇజివెహిస్ వెలిల్ గవునిడగుసొహాన్ . నసిత్వలె
కొరు కెరెతాద్. 69అయ పణికినికాద్ పేతుఙ్ గవునిడగు సుడ్ఃజి అబెబ్ నిహిమహి వరివెట మరి వెహాద్ ,
“వీండు వరిలొఇమహ్ కాన్ ఒరేన్”. 70గాని పేతురు మరి, “నాను ఆఏ ఇజి వెహాన్ . సణెం సొహివెనుక
పేతురు డగు నిహిమహికార్, “నీను గలీలయదికి, నిజం నీనుబా వరిలొఇ ఒరెన్”, ఇజి వెహార్ . 71నసిత్వలె
పేతురు, “మీరు వెహ్ సిని వనిన్ఙ్ నఙి నెస్ ఏ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వాండె సయిప్ సీబెఆజి ఒటుట్ కితాన్.

72 వెటనె రిజ ఒరుస్ కొరు కెరెతాద్. నసిత్వలె పేతురు, యేసు వనిన్వెట, “కొరు రిజ కెరెని ముఙల నీను
నఙి నెస్ ఏ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహిమాటఎతుత్ కితాండె నండొ దుకమాజిఅడఃబ తాన్.

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1 పెందాల సీకటి మన్ బునె, పెరిపుజెరిఙు, యూదపెదెలుఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్,
సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిజ్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. వారు వనిన్ఙ్ 
తొహిస్ ఒతాత్ రె రోమ దేసెమ్ ది అతికారిఆతి పిలాతుఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 2 “నీను యూదురి రాజునా?”, ఇజి
పిలాతు యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె యేసు, “ఒఒ నీను వెహిలెకెండ్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 3 పెరిపుజేరిఙు
యేసుముసుక్నండొతపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4నసిత్వలెపిలాతుయేసుఙ్ మరివెన్ బాతాన్, “నీనుమర్ జిఇనికబా
వెహిన్దా? వీరునీముసుక్ఎసొస్తపప్ఙ్ మొపిస్నార్ గదె”. 5అహెవెహితిఙ్ బాయేసుఇనిమాటబామర్ జి
వెహ్ ఎతాన్. అకక్ సుడ్ఃజి పిలాతు బమమ్ ఆతాన్.

6ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిద్ ఙ్ లోకుర్ కోరిజిని ఒరెన్ కయ్ దువనిన్ఙ్ విడుదల సీదేఙ్ పిలాతుఙ్ 
అలవాటు. 7 అయవలె బరబబ్ఇనికాన్ ఒరెన్ అనన్యవాండు ననిన్కాన్ జెలిదు మహాన్ . వాండు,
వనిన్వెట మహికార్, ఏలుబడిః కినివరిఙ్ ఎదిసాత్ రె సెడొండారిఙ్ సపత్ మహార్ . అందెఙె వరిఙ్ జలిదు
ఇట్ త మహార్ . 8లోకుర్ పిలాతుబాన్ వాజి, “నీను కిని ఆలవాటువజ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఅ”, ఇజి
వెహార్ . 9-10 పెరిపుజెరిఙు గోస ఆతారె యేసుఙ్ నఙి ఒపజెపాత్ ర్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు
“యూదురిరాజుఙ్ నానుమిఙిడిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11గానిపెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ 
డిఃసి సీజియేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ .

12నసిత్వలె పిలాతు, “యూదురిరాజుఇనిమీరు వెహ్ సినివనిన్ఙ్  నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజివెన్ బాతాన్.
13వారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 14అందెఙె పిలాతు, “ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువ
‡ 14:63-64 14:63-64 నండొ కోపం ఆతాద్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ సొకక్ కిసాన్ర్ . గాని విజేరె పుజేరి ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి వనిన్ సొకక్కిసెత్ఙ్ 
ఆఏద్ ఇజి లేవి. 21:10 దు రాసత్ మనాద్ .
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పొకెఙ్ ? వాండు ఇని తపుపణి కిఏన్”, ఇజి వెహాన్ . గాని వారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సప్ అ”, ఇజి
నండొడేల్ సాత్ ర్. 15పిలాతులొకాఙ్ సరద్ కిబిసేత్ఙ్ బరబెబ్ఙ్ విడుఃదల కితాన్,యేసుఙ్ కొరడ్ఙాణిఙ్ డెఃయ్ బిసి.
సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.
సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్ 

16 నసిత్వలె సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ పెటోరియం ఇని పిలాతుని పెరిఇండొ ఒతారె అబెబ్ మహి
సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూడుపాత్ ర్. 17వారు యేసుఙ్ ఎరాని రంగుది నీరి సొకక్ పొరీప్సి సాపాక్ణిఙ్ 
అటారెఉండిటోపితయార్ కిజిబురాదుఇడ్ఃతార్. 18“యూదురిరాజుగెలిస్అ? ఇజివెహిస్వారుయేసుఙ్ 
వెకిసాత్ ర్. 19వారుమరిమరిడుడుదాన్ వనిన్ బురాదు డెఃయారెవనిన్ముసుక్పూసాత్ ర్. వెనుకముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి వనిన్ఙ్ మాడిసి వెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసి విజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడిఃగిసి మహి ఎరాని సొకక్ లాగిజ్
వనిన్ నీరిసొకక్ తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.
యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయ్ జినార్ 

21కురేనియాదికాన్ సీమోనుఇనిఒరెన్ ఉండినాటోహన్ అయసరివాజిమహాన్ . నసిత్వలెయేసువందిఙ్
సిలువ పిండ్ దెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం కితాత్ ర్. సీమోను, అలెకస్ందరుని, రూపుఇని
వరి అపొప్సి. 22 వారు గొలొగ్ తఇని బాడిడ్దు యేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ బుర పిణికి బాడిడ్ఇజి
అరద్ం. 23 అబె యేసుఙ్ ఉండెఙ్ దాకస్కలుదు బోలం* ఇని సేందుమాయం కల్ పిస్ సితత్ర్. గాని వాండు
కెఏతాన్. 24 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయార్. వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి
నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారె వని సొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 25 పెందాల తొమిమ్ది గంటెఙ్ యేసుఙ్ సిలువ డెయ్ తార్.
26 “యూదురిఙ్ రాజు”, ఇజియేసుముసుక్మోపిత్ నేరం బోరుడ్ దు రాసి సిలువాదు ఇడాత్ ర్ . 27-28యేసువెట
రిఎర్ డొఙారిఙ్ సిలువాదు పొకార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాదు ఉండి సిలువాదు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
డేబ పడఃకాదు ఉండి సిలువాదు. 29-30నసిత్వలె అయ సరిదాన్ సొనిస్మహికార్ వరి బురదూకిస్ యేసుఙ్ 
దూసిసాత్ ర్, “ఒహొ దేవుణుగుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ విసీర్ జి మూండి రోసాక్ఙ్ నాను తొహన్కి నిఙి నీనె రకిస్సి.
సిలువదాన్ డిగ్ జి రఅ” ఇహార్ .

31-32అయవజనె పెరిపుజెరిఙునియూదురి రూలునెస్ పిసినికార్, “వీండు మహివరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. గాని
వీండు వినిఙె రకిస్సెత్ఙ్ అట్ ఎన్. ఇసాయేలురాజు ఆతి కీసుత్ ఏలు సిలువదాన్ డిగ్ జి వాతిఙ అకక్
సూణాపెమాపు నమినాప్”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. యేసువెట సిలువ డెఃయెఆతి
డొఙారుఙుబా వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.
యేసు సిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్ 

33 వేడెః పనెన్ండు గంటెఙాణిఙ్ మూండి గంటేఙ్ దాక దేసం విజు సీకటి ఆతాద్. 34మూండి గంటేఙ్ 
యేసు, “ఎలోయ,ఎలోయలమసబకాని”, ఇజిడటం డేలిస్ వెహాన్ . దనిఅరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, “నాదేవుణు,
నాదేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ నీను డిఃసిత్’ ఇజి. 35బానెనిహికార్ సెగొండార్ యామాటవెహారె, “ఇదిలోవీండు
ఎలియేఙ్ కూకిస్నాన్” ఇహార్ . 36 ఒరెన్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ దూతి తతాత్ ండె సెందు దాకస్ కలుదు ముడఃకిస్
ఉండి డుడుడ్ దాన్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ వెయుద్ అందిసాత్ న్. “సణెం మండు. ఏలియ వాజి వినిఙ్ డిపాన్ండొ
సిలేనొ సూణాట్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 37నసిత్వలెయేసు డటం డేల్ సాత్ ండె పాణం డిఃసాత్ న్. 38అయవలె
యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు గుడిఃదు మహి తెర ముసుక్హన్ అడిగిదాక కింజితాదె రుండి ముకెక్ఙ్ 
ఆతె. 39 సిలువ డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ ది మంద మణిసిరిఙ్ ,యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండె పాణం
డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు నిజం దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహాన్ . 40 సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ దూరం నిలిస్
సుడ్ఃజిమహె. వనాక్ఙ్ లొఇ మగద్లేనె మరియ, ఇజిరి యాకోబు, యోసె ఇనివరి అయ్ సిఆతి మరియ,
సలోమి ఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు గలీలయదు మహివలె ఇవిక్ వనిన్వెట సొనిస్ వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ 
కిజిమహె. ఇవిక్ ఆఎండయెరూసలేమ్ దుయేసువెటవాతి నండొ అయ్ లికొడొఃక్ బాఅబెబ్మహె.

యేసు పినుగు సమాదిదు ఇడాత్ ర్ 
42-43అరిమతయి ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపుఇని ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు సన్ హదిం సఙమ్ దు

మనిన్వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . వీండు సొనిస్,
దయ్ రమ్ దాన్, యేసు పినుగు సిలువ ముసుక్హాన్ జాయ్ మనుబునె డిపెత్ఙ్ పిలాతుబాన్ సెలవలొసాత్ న్.

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 
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అయదినం విసాంతిదినంముఙాలమహితయార్ కినిదినం. అందెఙె అయతయార్ కినిదినంపొదొయ్ నె
యోసేపుపిలాతుబాన్ సెలవలొసెత్ఙ్ సొహాన్ . 44యేసుఎసాక్ండెసాతాన్ ఇజివెంజిపిలాతుబమమ్ఆతాన్.
సయ్ నమ్ దివరిఅతికారిఙ్ కూకిస్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు ఎసాక్ండెసాతాన్ ఇజినెసాత్ న్. 45యేసుసాతాన్ ఇజి
సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారి వెహిమాటపిలాతు వెంజియోసేపుఙ్ యేసుఙ్ పినుగు ఒపజెపాత్ న్. 46యోసేపు
నెగిగ్ తెలాల్ ని పాత కొడ్ఃజితసి, పినుగు సిలువదాన్ డిఃపిస్ అయ పాతెఙాణ్ పినుగుదిఙ్ సుటిసి సటుదిఙ్ 
దొల్ సిత్ దూకిదు ఇడాత్ న్. ఉండి గుండనిసెపట్ పణుకు సడిపిసిదూకిదిఙ్ అడుడ్ కితాత్ ండెమూకాన్. 47మగద్లేనె
మరియ,యోసెఅయ్ సిఆతిమరియయేసు పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

1 విసాంతిదినం గడిఃసిత్సొహివెనుక, మగద్లేని మరియ, యాకోబు అయ్ సి మరియ, సలోమి, ఇనికెఙ్ 
యేసు పినుగుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె కొడిఃజి తతెత్ . 2వారమ్ దిఙ్ మొదొహి దినమ్ దు పెందాలెన్ నిఙ్ జి
పొదుద్ సోసి మహివలె అవిక్ సమాది డగు సొహె. 3 సమాది డగు సొనిస్ మహిఙ్ అవిక్ “సమాది మూకి
పణుకుమావందిఙ్ ఎయెర్ గూర్ పాన్ర్ ?”, ఇహె.

4నసిత్వలె అవిక్ సుడ్ఃతిఙ్ ఎయెరొ అయ పెరిపణుకు సమాదిదాన్ గూర్ పిత్లెకెండ్ తోరితాద్. అది ఒదెద్
పెరిక 5నసిత్వలె అవిక్ అయసమాదిలొఇవఙ్ జిసొహిఙ్ నీరి తెలాల్ నిసొకక్పొర్ పాజిఉణెర్ పడఃకాద్ బసిత్
మహి ఒరెన్ దఙ్ డాఃయెనుఙ్ సుడ్ఃతె. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి అవిక్ నండొ తియెల్ ఆతె. 6 అయ దఙ్ డాఃయెన్ 
వరివెట, “తియెల్ ఆమాట్, సిలువ పొకె ఆతి మనిన్ నజరేతు వాండు ఆతియేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెరా?
వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు బతిక్జి నిఙితమనాన్. వనిన్ఙ్ ఇడిత్ బాడిడ్ సుడ్ఃదు.

7వాండు మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయ మీరు సొనిస్నాన్ వాండు మిఙి వెహివజ మీరు అబెబ్వనిన్ఙ్ 
సూణిదెరెల్ ఇజి సిసురిఙ్ మరి పేతురుఙ్ వెహ ”, ఇజి వెహాన్ . 8 అకక్ వెహెనె అవిక్ వణకిస్ బమమ్ ఆజి
సమాదిదాన్ వెలిల్ వాజిబాణిఙ్ ఉహ్ కిస్ సొహె. అవిక్  తియెల్ ఆతెనె ఎయెర్ వెటబా ఇనికబా వెహ్ ఉతె.

యేసుమగద్లేనిమరియెఙ్ తోరెఆతాన్ 
9యేసు ఆదివారం పెందాలెన్ సమాదిదాన్ బతిక్జినిఙ్ జిమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆతాన్. యామరియ

ఎయెర్ ఇహిఙయేసు ఏడు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్ నెగెండ్ కితిత్ అయ్ లికొడొః. 10యేసువెటమహికార్ యేసు
సాతిఙ్ దుకమ్ దాన్ ఒడ్ఃబిజి అడఃబాజి మహిఙ్, అది సొహదె విజు సఙతిఙ్ వరిఙ్ వెహాద్ . 11యేసు
బతిక్జి నిఙితాండె నఙితోరె ఆతాన్ ఇజి అది వెహిమాటవారు నమిమ్ఏతార్.

యేసు రిఎర్ సినూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 
12వెనుక రిఏర్ సిసుర్ ఉండి నాటొ నడిఃసి సొనిస్మహిఙ్ యేసు వరిఙ్ తొరె ఆతాన్ . గాని ఆఇ మూరి

వజ తోరెఆతాన్ . 13వారు సొనిస్, మహి సిసూరిఙ్ యాసఙతి వెహార్ . గాని వారుయా రిఏరిమాటేఙబా
నమిఏతార్.

యేసు పదకొండుమణిసిసిసూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 
14మరి ఒరుస్పదకొండు మణిసి సిసూర్ బోజనం కిజిమహివలెయేసువరిఙ్ తోరె ఆతాన్. యేసు నిఙితి

వెనుక వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివరిమాట నమిఏండాతివందిఙ్, వరి అనుమానమ్ దిఙ్ యేసు వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్  .
15యేసు వరివెట, “మీరు లోకం ముసుక్ మని విజు దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సువార విజేరిఙ్ వెహ .
16ఎయెర్ బా నాముసుక్ నమకం ఇడ్ జి బాపిత్సం లాగెఆతిఙ వరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ . గాని నాముసుక్
నమకం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ సికస్ వానాద్.

17ఎయెర్ నఙినమిమ్నారొవారుయాబమామ్తిపణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙనాపేరుదాన్ 
వారు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పాన్ర్. వారు కొతత్బాసెఙ్ వరిగ్నార్. 18సారాసాక్ఙ్ అసిత్ఙ్ బాఅవిక్ కటిత్ఙ్ బాసాఏర్.
ఇనికబాగొపప్ విసమాతికఉటిఙ్ బాసాఏర్. జబుబ్ ఆతివరిముసుక్ కికు ఇటిత్ఙవారు నెగెండ్ ఆనార్”, ఇజి
వెహాన్ .

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్ 
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19యేసుయాకెఙ్ విజువెహివెనుక దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్. యేసుఅబెబ్ దేవుణుఉణెర్ 
పడఃకాద్ బసాత్ న్. 20యేసు సిసూర్ విజుబాన్ సొనిస్ దేవుణు సువార వెహార్ . వారు కితిత్ విజు పణిదిఙ్ 
దేవుణుసాయం కితాన్. వారు కితిత్ బమామ్తి పణిఙాణ్ వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు తోరిసాత్ న్.
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లూక రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యాసువార లూక ఇని ఒరెన్ డాకట్రు, దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసుయాలోకమ్ దు బతిక్తిత్వలె జరిగ్తి

దనిన్వందిఙ్ కత వజరాసత్ మనాన్. యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ మహిసువార ఇంకలావువెహమనాన్. మరి
యేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని పణిఙ వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కితిత్దనిన్ వందిఙ్ 
వెహిస్నాన్. యేసు దేవుణు మరిసి ఇహిఙ్ బా లోకు వజ పుటిస్, లోకురి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాజి, మరి
దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజియాసువారదు వెహిస్నాన్.

1-4 లూక తియెపిలెఙ్ రాసినాన్. మా నడిఃమి జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ కతవజ రాసెత్ఙ్ నండొండార్ 
సుడ్ఃతార్. మొదోహనె, యాసఙతిఙ సుడ్ఃతి సాసిర్ ,మరి, సువార బోదిసిత్కార్ మఙి వెహార్ . వారు మఙి
వెహి వజనె, వీరు రాసాత్ ర్. నానుయా సఙతిఙ్ విజుమొదోహనె బాగ నెసత్ మహ. అందెఙె అయాకెఙ్ నీ
వందిఙ్ వరస రాసిత్ఙ బాగ మంజినాద్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె నిఙి నెస్ పిసిత్
విజు వనాక్ఙ్ పూరిఅరద్ం నిఙి నెసెత్ఙానాద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుడ్ గు వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
5హెరోదురాజుయూదయ దేసెం ఏలుబడిః కిజి మహివలె, జెకరియ ఇని ఒరెన్ పుజెరిమహాన్ . వీండు

అబియపుజెరిజటుట్ దుమహికాన్. వినిన్ఆలిస్ఎలిసబెతు. అదిఅహరోనుపుజెరి కుటుమ్ దికాద్ నె. 6వీరు
రిఎర్ బా, నింద సిలెల్ండ పబు సితి ఆడెఙ, రూలుఙ విజు లొఙిజి, దేవుణు ముందాల నీతినిజాయితిదాన్ 
మహార్ . 7 ఎలిసబెతు గొడుడ్ బోదెలి. అందెఙె వరిఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ . వారు రిఎర్ బా నండొ డొక ఆతార్.
8ఉండి సటుట్ జెకరియ జటుట్ ఙ్ పుజేరి పణికిదెఙ్ వంతు వాతాద్. అయావలె జెకరియ దేవుణు ముందాల
పుజేరిపణి కిజినాన్. 9పుజేరిఙమనిన్ అలవాటు లెకెండ్, సీటిపోకారె,జెకయెఙ్ ఏర్ పాటు కితార్. దేవుణు
గుడిఃదు సొనిస్ దూపం సురుదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితార్. 10 దూపం సురుదెఙ్ వేల ఆతాద్. నసిత్వలె
అబెబ్ కూడిఃతిమహిమందలోకుర్ విజేరె వెలిల్ మంజిపారద్నం కిజిమహార్ . 11నసిత్వలె, దేవుణుదిఙ్ దూపం
సురిన్మాలిపిటెఉణెర్ పడఃకాద్ దేవుణుదూతనిహన్. నిహండెవనిన్ఙ్ తోరెఆతాన్. 12జెకరియ,దేవుణు
దూతెఙ్ సుడ్ఃతాండె, గజిబిజిఆజినండొతియెల్ ఆతాన్. 13అయావలెదేవుణుదూతవనిన్ఙ్, “జెకరియ,
నీనుతియెల్ ఆమ. నీపారద్నందేవుణువెహాన్ . నీఆలుఎలిసబెతుఒరెన్ కొడొఃఇడాన్దెల్. వనిన్ఙ్ యోహాను
ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్. 14-17వాండు పబు ఎదు పెరికాన్ ఆనాన్. దాకస్ కలుని మరి సోసిన్క ఇనికబా వాండు
ఉణ్ ఎన్. అయిసిపొటలొఇపిండం ఆతిబాణిఙ్ మొదోలిస్ దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నడిఃపిసాన్న్. ఇసాయేలు
దేసెమ్ దిలోకురిఙ్ నండొండారిఙ్ వరి దేవుణుఆతిపబు దరోట్ మహిస్తనాన్. ఏలియపవక లెకెండ్ నండొ
గొపప్ సతుత్ దాన్ వాండు పబుముఙాలసొనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అపొప్సిమరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయం
మనిన్కార్ బుదిద్దాన్ నడిఃనివజ, విరి సరిదు దేవుణుమాటవెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబువానివలె, వనిన్ఙ్ 
ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ తయార్ కినివందిఙ్ యాలెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙె వాండు పుటిన్వెలె మిఙి గొపప్
సర్ ద కినాన్ లె. మరి, నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలె జెకరియదేవుణు దూతెఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “యాకఎలాగనానునెసెత్ఙ్ ?నానుడొక. నాబోదెల్ బాడొఃకిఆతాద్”,ఇజి. 19అందెఙెదేవుణు
దూత, “నాను గబియెలు. దేవుణు పడఃకాద్ నిలిస్ మంజినికాన్. నీ వెట వరిగ్జి, నిఙియానెగిగ్ కబు వెహెఙ్ 
దేవుణు నఙిపోకమనాన్. 20గానినాను వెహిమాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙెయాకెఙ్ జరిగ్నిదాక, నీను
గులల్ ఆజిమంజినిలె. నాను వెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాలమ్ దు,పూరిఆనెలె”, ఇజివెహాన్ .

21నసిత్వలె లోకుర్ జెకయెఙ్ కాప్ కిజిమహార్ . వీండు ఎందనిఙ్ దేవుణు గుడిఃదు నిసొ ఆల్ సెం ఆతాన్ 
ఇజి బమమ్ ఆజి మహార్ . 22వాండు వెలిల్ వాతివెలె, వరి వెట వర్ గిదెఙ్ అట్ ఎతాన్. అయావలె దేవుణు
గుడిఃదు వినిఙ్ దేవుణు ఇనికదో ఉండి దర్ సనం* తోరిసాత్ న్ ఇజి నెసాత్ ర్. వెయు రఇతిఙ్, వాండు వరిఙ్ 
కియు సయ్ న కితాన్. వాండు గులల్ ఆజిమహాన్ . 23వనిన్ పణికాలం వీజితిఙ్ వాండు వనిన్ ఇండొసొహాన్ .
24సెగంరోసుక్సొహివెనాక్,వనిన్ఆలిస్ ఎలిసబెతుపాతడిఃసాత్ ద్. అయ్ దు నెలదాకఅదిఇండొనెమహాద్ .

* 1:22 1:22 దర్ సనం ఇహిఙ ఇనికాదొఉండి సఙతి కల లెకెండ్ టెటాఙ్ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్ తోరె ఆజినాద్ 
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25 “పబునె నా వందిఙ్ యాక కితాన్. ఏలు నా ముసుక్ కణక పెహ బసాత్ ండె లోకుర్ ఎదు నఙి మహి
సిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
26 ఎలిసబెతు పాత డిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబియెలు దూతెఙ్, గలిలయ పాంతమ్ దు మనిన్

నజరేతు ఇని పటన్మ్ దుపోకాన్. 27యోసేపుఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఉండివిడిడ్ బోదెలిబాన్ దేవుణు
దూత సొహాన్. అయ విడిడ్ బోదెలి పేరు మరియ. యోసేపు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. 28 దేవుణు దూత
లొఇసొహాండె,మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వందనం, పబు నీ వెటమనాన్. నిఙి నెగెండ దీవిసత్ మనాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె,మరియనండొబాదఆతాద్. వనిన్మాటెఙదిఙ్ అరద్ం ఇనికదో ఇజి దనిన్
గరబ్మ్ దు బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలె దేవుణు దూత దనిన్ఙ్, “మరియనీను తియెల్ ఆమ. దేవుణు నీ
ముసుక్ కనికారం తోరిసత్ మనాన్. 31నీను పాత డిఃసిత్దె, ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె. వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు
ఇడ్ఃఅ. 32వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ అతికారం మని దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. వనిన్
అనిగొగొర్ ఆతి దావీదు రాజు ఆతివజ, దేవుణుఆతి పబు వనిన్ఙ్ రాజు కినాన్ లె. 33వాండు, యాకోబుఙ్ 
తెగగ్తివరిఙ్ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కినాన్ లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”,
ఇజివెహాన్ . 34అయావలెఅది, “నానుఎసెఙ్ బామొగకొడొఃవెటకూడ్ఃఎనె. యాకఎలాగజరిగ్నాద్ ?”,ఇజి
దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్. 35అందెఙె దేవుణు దూత, “దేవుణు ఆతమ్ నీ ముసుక్ వానాన్ లె. మొసొప్ 
కితిఙ నీడ పిడ్ఃకాన్ద్. అయలెకెండ్, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు సతుత్ నిఙి పిడ్ఃకాన్దెల్. అందెఙె
పుటిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ వానికాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. 36నీ డగుహిలోకుఆతి
ఎలిసబెతుడొఃకికాలమ్ దు ఒరెన్ బయిఙ్ పాతడిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్ బోదెలిఇజి కూకెఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు
నెలెఙ్. 37విజు కిదెఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

38అయావలె మరియ, “ఇదిలో, నాను దేవుణు పణిమణిసి. నీను వెహి లెకెండ్ నె నఙి జరిగ్పిద్”, ఇజి
వెహాద్ . అకవెహాండె దేవుణు దూత దనిబాణిఙ్ సొహాన్ .

మరియఎలిసబెతుబాన్ ససొన్ సినాద్ 
39అయావలెనె,మరియతయార్ ఆతాద్. ఆతాదె,యూదయదేసెమ్ దిగొరొణ్ పాంతమ్ దుమనిఉండి

పటన్మ్ దు బేగి సొహద్. 40 అబెబ్ మని జెకరియ ఇండొ సొహదె, ఎలిసబెతుఙ్ దసూల్ ఆతాదె, నమొసెత్
వెహాద్ . 41-42మరియవెహివందనం ఎలిసబెతు వెహివెలె, దనిన్పొటాద్ మనిన్ పిండం సరద్దాన్ కదిల్తాద్.
ఎలిసబెతుదేవుణుఆతమ్దాన్ నిండిజిసర్ దఆజిఈహ డటంవెహాద్ . “అబ! బోదెకాలొఇ,దేవుణునిఙినె
నెగెండ దీవిసాత్ న్. నీ పొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బా దీవిసాత్ న్. 43నా పబుఙ్ అయ్ సి నా డగు వాదెఙ్ నాను
ఏపటిదిక ఆఏ. 44 ఇదిలో నీ వందనం నా గిబిబ్దు అరిఙ్, నాపొటాద్ మనిన్ పిండం సర్ దదాన్ కదిల్తాద్.
45పబు దనిఙ్ వెహిమాటెఙ్ జరిగ్నాద్ ఇజి నమకం ఇటిత్కాద్ గొపప్ది.

మరియదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిపార్ జినాద్.
46అయావలెమరియఈహ వెహాద్ . “నాపాణం పబు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి వెహిస్నాద్. 47-49వాండు

వనిన్ పణిమణిసిఆతి నా ఇజి బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃతాన్ . అందెఙె నాపాణం నఙి రకిస్సిన్ దేవుణు బానె సర్ ద
ఆజినాద్. గొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణు నా వందిఙ్ గొపప్ పణిఙ్ కితాన్. అందెఙె ఏలుదాన్ లోకుర్ విజేరె నా
వందిఙ్, దేవుణు దీవిసిత్కాద్ ఇజి వెహన్ర్ లె. వాండె నెగిగ్ దేవుణు. 50వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆనివరిముసుక్ వనిన్
కనికారం తర తరం మంజినాద్. 51వాండు వనిన్ సతుత్ దాన్ గొపప్ పణిఙ్ కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ 
ఇజివరిలోఇఒడ్ఃబిజి గరఆతివరిఙ్ వాండు సెదిసాత్ న్. 52గరమనిఅతికారిఙ,అతికారందాన్ డిఃపాత్ ండె
ఇజిరివరిఙ్ పెరికార్ కితాన్. 53బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండిసీజిసర్ దకిబిసాత్ న్. మనివరిఙ్ వహికీదానెపోకాన్.
54-55మాఅనిరిఙ్ ‘కనికారంతోరిసన్’ఇజిఒటుట్ కితివజవాండు కితాన్. వనిన్ఙ్ సేవకినిఇసాయేలులోకాఙ్ 
కనికారం ఆజి సాయం కితాన్. అబహముఙ్ వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ ఎలాకాలం కనికారం తోరిసన్
ఇజి ఒటుట్ కితాన్. అయాకవాండు ఒడిఃబితాన్”, ఇజి మరియ వెహాద్ . 56అది డగు మూండి నెలెఙ్ దాక
ఎలిసబెతుబాన్ మహదెదని ఇండొమర్ జిసొహద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుటిస్నాన్.
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57నెలెఙ్ నిండితివలె, ఎలిసబెతుఙ్ ఒరెన్ కొడొః పుటాత్ న్. 58పబు దనిన్ముసుక్ కణక పెహ బేసాత్ న్ ఇజి
పడఃకాదికార్ ని కూలెఙ్ వెహరె, దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్. 59కొడొః పుటిస్ ఎనిమిది దినమ్ దు వనిన్ఙ్ 
సునతి కిదెఙ్ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్ అపొప్సి పేరు ననిన్క ఇడ్ దెఙ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 60నసిత్వలె అయ్ సి,
“అహ పోని! వనిన్ఙ్ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాద్ . 61అందెఙె వారు, “మీ కూలెఙ లొఇ
ఎయెరిఙ్ బా నినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ వెహార్ . 62వినిఙ్ ఇనిన్ పేరు ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సి కోరిజినాన్ ఇజి
నెసెత్ఙ్ వారుకియుసయ్ నకిజిజెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్. 63నసిత్వలెవాండుఉండిరాసినిబలల్ లొసాత్ ండె, “వినిన్
పేరుయోహాను”,ఇజిరాసాత్ న్. వారువిజెరెనండొబమమ్ఆతార్. 64వెటనె,వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ వెయువాతాద్.
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 65 పడఃకాదికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్. యూదయ
దేసెమ్ దిగొరొణ్ పాంతం విజులోకుర్ విజేరెయాజరిగ్తి సఙతిఙవందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 66యాకవెహికార్ 
విజెరెబా దని వందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యా కొడొః ఎలాగ మహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”, ఇజి వెహాన్ . పబు సతుత్
వనిన్వెటమహాద్ ఇజివారు నెసాత్ ర్.

జెకరియపొగిడిఃజిపార్ జినాన్ 
67నసిత్వలె వనిన్ అపొప్సి జెకరియ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి, దేవుణు వెహెఙ్ మని సఙతిఙ వందిఙ్ 

ఈహ వెహాన్ . 68 “ఇసాయేలు లోకురి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్
లోకురిఙ్ డిఃబిసిన్ వందిఙ్ వాతమనాన్. 69ఒరెన్ సతుత్ మనిమఙి గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ మావందిఙ్ సిత
మనాన్. అయ వాండు వనిన్ పణి మణిసి ఆతి దావీదు కుటుమ్ దు మనికాండె. 70-71 సేన దినమ్ కాఙ్ 
ముఙాలె, దేవుణు వనిన్ బాణిఙ్ వాతి పవకెఙవెట ఒటుట్ కిత మనాన్. ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, “మాపగాతివరి
బాణిఙ్ మఙిరకిస్సన్ఇజి. “మఙిదూసిసిన్వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’,ఇజి. అయాఒటుట్ వజనె,మఙిరకిస్సిన్వనిన్ఙ్ 
సితాన్. 72మరివాండు వెహాన్ , “మాఅనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి వజ కనికారంతోరిసన్ ఇజి. వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి
ఒపుమానం ఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74మాబుబబ్ ఆతి అబాహము వెట ఒటుట్ కితాన్,మాపగ ఆతివరిబాణిఙ్ 
మఙితపిసన్ఇజి,తియెల్ సిలెల్ండవనిన్ఙ్ సేవకిదెఙ్ మఙిసాయంకినఇజి. 75మరి,మాటుదేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతిలోకుర్ వజనీతినిజాయితిదాన్ మాబతుక్ విజువనిన్ ఎదుమండెఙ్ మఙితయార్ కిన ఇజి”,వెహాన్ .
76మరి, నా కొడొః నీను విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు పవక ఇజి కూకెఆనిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నీనుముఙాలెసొన్ సిపబుఙ్ లోకుడగువాదెఙ్ సరినెగెణ్ కినిలె. 77నీవనిన్లోకాఙ్ వెహిన్లె, “దేవుణు వరి
పాపమ్ కు సెమిసి వరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’, ఇజి. 78మాదేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దాన్ పొదుద్ సోని లెకెండ్ రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె. 79 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదు మని
వరిఙ్ సావు బతుక్దు మని వరిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్. మఙి సమాదనం దాన్ నడిఃపిసెత్ఙ్. దిని వందిఙె వాండు
రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె”, ఇజి జెకరియ వెహాన్ . 80కొడొః పిరితాన్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పిరితాన్.
వాండు ఇసాయేలులోకురిఙ్ తోరిన్ దాకయెరూసలేమ్ దిఙ్ వెలిల్ బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె బతిక్తాన్.

2
1అయకాలమ్ దురోమగవర్ మెంటుఅడిఃగిమనిన్విజులోకురిఙ్ జమబందిలెకెఙ్ రాసెత్ఙ్ ఇజికయిసరు

అయుగుసుత్ ఉండిఆడసితాన్. 2కురెనియఇనిఒరెన్ సిరియరాస ందిఙ్ సుడ్ఃజిమహివలెయామొదోహి
జమబంది లెకెఙ్ రాసాత్ ర్. 3 విజేరె వరి వరి పటన్మ్ కాఙ్ పేరుక్ రాసె ఆదెఙ్ సొహార్ . 4 అయలెకెండ్ 
యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ బాసొహాన్ . వీండు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. దావీదు పటన్ం బేతెల్హెము. అందెఙె
వాండు గలిలయఇనిపాంతమ్ ది నజరేతు ఇని పటన్ందాన్,యూదయపాంతమ్ దుమనిబేతెల్హేము ఇని
పటన్మ్ దు సొహాన్ . 5 వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి మహి మరియ వెట జమబంది రాసె ఆదెఙ్ సొహాన్ . అయావలె
దనిన్ఙ్ నెలెఙ్ నిండితె మహె. 6వారు అబె మహివలె దనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7అది దని తొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ 
ఏరుఈబాతాద్. వరిఙ్ మండెఙ్ లార్ జి ఇలు దొహ్ కెతాద్ . దొహిక్ఇతిఙ్ పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ 
సుటిసాత్ రె, కొడిడ్ఃఙ సాలాదిడోణిద్ తెపాత్ ర్.

గొరెఙ్ గవుడుఃఙ దేవుణు దూత నెగిగ్కబు వెహిస్నాన్ 
8 నసిత్వలె, అయ పాంతమ్ దు సెగొండార్ గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్ వరి గొరెఙ, మడిఃఙ మంద కితారె రెయ్ తు

కాపుకిజిమహార్ . 9అయావలెఒరెన్ దేవుణుదూతవరిఙ్ తోరెఆతాన్. పబుజాయ్ వరిసుటులంవాతాద్.
వారు నండొతియెల్ ఆతార్. 10అయావలె దూత వరిఙ్, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ నండొ
సర్ ద కిబిసిన్ నెగిగ్ కబు నాను వెహన్. 11 నేండు దావీదు పటన్మ్ దు మిఙి రకిస్సిన్కాన్ ఒరెన్ పుటత్ మనాన్.
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వాండు పబు ఆతి కీసుత్ . 12యాకదెనానుమీఙివెహిదనిఙ్ గురు “ఒరెన్ బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె,
సాలాదిడోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 13-14వెటనె, దేవుణుమంజినిబాడిది నండొ దూతెఙ్ 
అయ దూతవెట కూడిఃతె. కూడిఃతారె, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. యా
లోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనంమనీద్ ’ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమహార్ . 15దూతెఙ్ 
వరిఙ్ డిఃసాత్ రె, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొహార్ . సొహి వెనుక గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్, “మాటు బేతెల్హేముదు
సొనిస్, పబుమఙి వెహ్ పిసిత్యాజరిగ్తి సఙతిఙ సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారు బేగి సొహరె, మరియామెమ్ఙ్, యోసేపుఙ్, డోణిదు తెపిత్ మని కొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతార్. 17వారు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, యాకొడొః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహిమాటెఙ్ విజేరిఙ్ వెహార్ . 18గొరెఙ్ గవుడుఃఙ్ వెహికెఙ్ 
వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 19గాని మరియ జరిగ్తి సఙతిఙ విజు గరబ్మ్ దు ఇడిజ్ దనిన్వందిఙ్ 
ఎతుత్ కిజిమహాద్ . 20గవుడుఃఙ్ వరిఙ్ వెహికెఙ్,వారు సుడ్ఃతికెఙ్ విజువనాక్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం
సీజి వనిన్ఙ్ నండొపొగ్ డిఃజిమహసొహార్ . దేవుణు దూత వరిఙ్ వెహివజనె విజుజరిగ్తె.

21 పుటిస్ ఎనిమిది రోసుక్ ఆతిఙ్, బయిఙ్ సునతి కితార్. అయావలె వారు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి
పేరు ఇటాత్ ర్. పాత డిఃస్ ఎండ ముఙాలె దేవుణు దూత వెహి పేరునె ఇటాత్ ర్. 22 దేవుణు మోసెఙ్ సితి
రూలుఙ్ దు మనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ దినం ఆతాద్. అయావలె యోసేపుని మరియ
బయిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్, యెరూసలేమ్ దు ఒతాత్ ర్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె రాసెత్ఙ్ పబు వెహి
రూలుదు మనాద్, “విజు తొలిత పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కెట ఇడ్ఃదెఙ్*. 24మరి, మోసె రాసెత్ఙ్ 
పబు వెహి రూలుదు మని వజ, “జత గువండెఙ్ నొ రుండి పార పొటి పిలెకుఙ్ నొ పూజ సీదెఙ్†”, ఇజి.
అయావజ ఒతాత్ ర్. 25 అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలేమ్ దు మహాన్ . వీండు నీతి
నిజయ్ తిమనికాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికాన్. ఇసాయేలులోకాఙ్ రకిస్సిన్ వనిన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మహాన్ . దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ వెట మహాన్ . 26 పబు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’,
ఇజిదేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 27దేవుణు వనిన్ఙ్ నడిఃపిసిత్వజ వీండు దేవుణు గుడిఃదుసొహాన్ .
నసిత్వలె, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదు మని లెకెండ్ కిదెఙ్ అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతియేసుఙ్ తతాత్ ర్.
28అయావలెసుమెయోను కొడొఃదిఙ్ కికాణిఙ్ పెహండెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిఈహ వెహాన్ . 29 “పబువా,
నీను వెహిమాటెఙ్ వజ నాను వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. అందెఙె నీ పణి మణిసి ఆతి నఙి ఏలు సమాదనం దాన్ 
కూకిస్ఒఅ. 30-31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ విజేరెసుడ్ఃదెఙ్ నీనుతయార్ కితిరకిస్సిన్వనిన్ఙ్ నాకణకాణిఙ్ 
నాను సుడ్ఃతమనన్. 32వాండు ఇసాయేలు ఆఇ వరిఙ్ దేవుణు సరిదు నడ్ పిసెత్ఙ్ జాయ్ లెకెండ్ ఆనాన్ లె.
నీ ఇసాయేలులోకాఙ్ గొపప్ గవ్ రంవాండు కలిగ్సాన్న్ లె.

33 అయావలె వాండు కొడొః వందిఙ్ వెహి మాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
34-35 సుమెయోను వరిఙ్ దీవిసాత్ ండె, వనిన్ అయ్ సి ఆతి మరియెఙ్, “ఇసాయేలు లోకుర్ నండొండార్ 
నాసనం ఆనివందిఙ్, నండొండార్ బతిక్ని వందిఙ్ దేవుణు వినిఙె ఏర్ పాటు కితాన్. వీండు దేవుణు
ఏర్ పాటు కితిఉండి గురు. లోకుర్ అయాకనెకన్పొకాన్ర్. ఆహె,వారుమనుస్దు విని వందిఙ్ ఒడ్ఃబితికెఙ్ 
వెలిల్ ఆనె. అయాకనీను సూణివెలె కూడం గుతిస్సొహిలెకెండ్ నీమనుస్దు దుకంవానాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
36-37నసిత్వలె పనుయెలు గాడిస్ ఆతి అనన్ ఇని ఉండి పవకమహాద్ . అది ఆసిరు ఇనిజాతిదు మనికాద్.
అది పెండిల్ ఆజి ఏడు పంటెఙ్ మాసి వెట బతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్ పంటెఙ్ దాక ముండమొపత్ మహాద్ .
అదినండొడొకఆతాద్. దేవుణు గుడిఃదాన్ ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండ, రెయుపొగాల్ ఉపాస్ దాన్ పారద్నమ్ దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహాద్ . 38ఆ గడిఃయదునె, అది దేవుణు గుడిఃదుయోసేపు, మరియ,
యేసుబాన్ సొహదె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్. యెరూసలేమ్ ది లోకుర్ రోమ అతికారిఙ అడిఃగి మహార్ .
వారు వరిఙ్ డిఃబిసిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . ఆహె ఎదు సుడ్ఃజి మహి వరివెట కొడొఃవందిఙ్ 
వెహాద్ .

39యోసేపునిమరియమోసెరాసెత్ఙ్ పబువెహిరూలుఙ్ దు కిదెఙ్ వెహిమనికెఙ్ విజుకితార్. కితివెనుక,
మహరెగలీలయదుమనినజరేతుఇనివరిపటన్మ్ దుసొహార్ . 40కొడొఃసతుత్ దాన్ పిరితాన్. వనిన్ఙ్ నండొ
బుదిద్ మనాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసినెమహాన్ .

యేసు పెదద్లిఙవెటవర్ గిజినాన్.

* 2:23 2:23 నిరగ్మ 13:2,12. † 2:24 2:24 లేవి 12:8.
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41ఏంటు ఏంటుయేసుఅయ్ సిఅపొసిర్ యెరూసలేమ్ దు పసక్‡పండొయ్ దిఙ్ సొనిస్మహార్ . 42వారు
ఏంటు సొనిస్మహిఅలవాటువజ,యేసుఙ్ పనెన్ండు పంటెఙ్ మహివలె పండొయ్ దిఙ్ సొహార్ .

43పండొయ్ వీజితిఙ్,వారుమర్ జివాజిమహార్ . గానికొడొః ఆతియేసుయెరూసలేమ్ దు నిహన్. వనిన్
అయ్ సి అపొప్సిర్ అయాక నెస్ ఎతార్. 44 వీండు మంద లోఇ మనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, ఉండి రోజు వారు
నడిఃజివాతార్. వెనుకవారువరికూలెఙబాన్ నెలవ్ఆతివరిబాన్ వనిన్ఙ్ రెబాజినార్. 45వాండుతోర్ ఇతిఙ్,
వనిన్ఙ్ రెబాజియెరూసలేమ్ దు మర్ జి వాతార్. 46మూండి దినమ్ కు వెనుక, వాండు, దేవుణు గుడిఃదు
బోద కినివరి నడిఃమి బసిత్క సుడ్ఃతార్. వాండు వరిమాటెఙ్ వెంజి, వరిఙ్ మరి వెన్ బాజిమహాన్ . 47వనిన్
మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె, వాండు మహిస్ వెహిమాటెఙ వందిఙ్, వనిన్ బుదిద్ వందిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
48వనిన్ అయ్ సిఅపొసిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. వనిన్ అయ్ సిఈహ వెహాద్ “నామరిన్,
నీను ఎందనిఙ్ మఙి ఈహ కితి? ఇదిలో నీ బుబబ్ని నాను నండొ బాద ఆజి నిఙి రెబాజి వాతాప్”, ఇజి
వెహాద్.

49 దనిఙ్ వాండు, “మీరు నఙి ఎందనిఙ్ రెబాతిదెర్. నాను నా బుబబ్ పణిదు మండెఙ్ వలె ఇజి మీరు
నెస్ ఇదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 50గాని వాండు వరిఙ్ వెహిస్మాటెఙ్ వారు అరద్ం కిఎతార్. 51వెనుక వాండు
వరివెటసోతాండెనజరేతువాతాన్. అబెబ్ వరిఙ్ లొఙిజిమహాన్ . వనిన్ అయ్ సియాజరిగ్జినివిజుసఙతిఙ్ 
దనిమనుస్దు ఇడిజ్ మహాద్ . 52యేసు బుదిద్దు, వయుసుదు పిరితాన్. దేవుణు,లోకుర్ మరిమరి వనిన్ఙ్ 
పేమిసిమహార్ . వనిన్ముసుక్ సర్ ద ఆజిమహార్ .

3
1పొంతి పిలాతు ఇనికాన్ యూదయ రాస ం ఏలుబడిః కిజి మహాన్ . హేరోదు గలిలయ రాస మ్ దిఙ్ 

అతికారి. హేరోదుఙ్ తంబెర్ సిఆతి పిలుపుప్ ఇతూరియని తకోనీతి రాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనే
రాస మ్ కాఙ్ లుసానియ అతికారి. అయావలె తిబెరియ కయిసరు ఇనికానె విరిఙ్ విజేరె ముసుక్ రాజు.
వాండు పదిహేను పంటెఙాణిఙ్ విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినె వాజినాన్. 2అయావలె, అనన్ని కయప పుజెరిఙ
ముసుక్ పెరిపుజెరి. అయావలెబీడిమ్ బూమిదు,జెకరియమరిసిఆతియోహానువెటదేవుణువర్ గితాన్.
3అందెఙె వాండు, “మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు మీ పాపమ్ కు సెమిసాన్న్”, ఇజి
యొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదుమనిన్పాంతంవిజుసొనిస్బోదిసిమహాన్ . 4యెసయపవకరాసిత్వెలెవినిన్వందిఙ్ 
ఈహ వెహిస్నాన్. “బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్. “పబుఙ్ లోకుడగువాదెఙ్ సరినెగెణ్ 
కిఅ. వనిన్ఙ్ నడిఃదెఙ్ సరితినాఙ్ కిదు. 5 విజు గాతెఙ్ నిండిస్ అ. విజు గొరొక్ ని మెటెఙ్ బయ్ లు కిఅ.
వెకొ సరిఙ్ తినానికెఙ్ కిఅ. కరుకు సరిఙ్ నునన్ఙ్ తికెఙ్ కిఅ. 6 అయావలె విజేరె, దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సిన్
దనిన్వందిఙ్ సూణార్ లె*”, ఇజి. ఆహె రాసిత్మహి లెకెండ్ యోహాను బోదిసాత్ న్. 7యోహను వనిన్డగు
బాపిత్సం లాగెఆదెఙ్ వాజినిమంద లోకురిఙ్ ఈహ వెహాన్ “మీరు విసం మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ,
దేవుణుబాణిఙ్ కోపం వాజినాద్ ఇజి నమిమ్జి మీరు వాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కొపమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ ఇజి
మీరువాతిదెరా? నిజమేఅయలెకెండ్ ఇజినాను ఒడిఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు ఒపుకొడొఃజిడిఃసి సీజి
దనిన్ఙ్ తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . “మాపుఅబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి మీరు మీ మనుస్దు వరిగ్మాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాపణుకుఙాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃరిఙ్ తయార్ కిదెఙ్ దేవుణుఅటాన్న్”, ఇజినాను
మిఙి వెహిస్న. 9దేవుణు మరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్ . నెగిగ్
పటుక్ అస్ ఇమరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

10 అయావలె లోకుర్ విజేరె, “అహిఙ మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 11యోహాను వెహాన్ ,
“రుండి సొకెఙ్ మనిన్కాన్ ఉండి సిలివనిన్ఙ్ సీదెఙ్. అయలెకెండ్ టిండి మనిన్కాన్ సిలిల్వనిన్ఙ్ సీదెఙ్”,
ఇజి. 12పనున్ పెర్ నికార్ బాబాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ వాతార్. వారు, “ఓబోదకినికి,మాపుఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 13దనిఙ్ వాండు, “మిఙి ఎసొలొసెత్ఙ్ ఆడ సితమనాదొ, నసొలొసుత్ . నండొ లొసామ్ట్”, ఇజి
వెహాన్ . 14 నసిత్వలె సెగొండార్ ఉదద్ం కినికార్, “మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙె వాండు,
“బెదిసి ఎయెబాన్ డబుబ్ డిబిసామ్ట్. అనయం వెహిస్ డబుబ్ లొసాన్ట్. మీ జీతం దానె సరుద్ ఆదు”, ఇజి
వెహాన్ .

‡ 2:41 2:41పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్తయార్ కిజి తిని పండొయ్ నె పసక్ పండొయ్ * 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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15వీండు కీసుత్ సు ఇజియోహానువందిఙ్ లోకుర్ విజెరెవరిమనుస్దుఒడ్ఃబితార్. వారుఆసదాన్ కీసుత్ ఙ్ 
ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . 16 అయావలెయోహాను వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం
సీజిన. నఙి మిసిత్ నండొ పెరికాన్ మరి ఒరెన్ వాజినాన్. వనిన్ జోడుక్ బేల్ టు కుతెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ 
ఆఎ. వాండు మిఙి దేవుణు ఆతమ్దాన్ సిసుదాన్ బాపిత్సం సీనాన్ లె. 17వాండు గాలి ఇడ్ ని సేహి కీదు అసత్
మనాద్. వాండు వనిన్కలమ్ దిఙ్ సుబబ్రం కిజి, గింజెఙ్ కొటు కిజిగాలిఇడ్ఃజినాన్. గింజెఙ్ గాదిద్ ఇడాన్న్.
పొటుదిఙ్ నమ్బ్ ఇ సిసుదు సుర్ నాన్. 18యామాటెఙ్ అఏండ,మరినండొసఙతిఙ్ వెహిస్లోకురిఙ్ పణిసి
వెహాన్ . సువార బోదిసి వెహాన్ . 19వాండు హేరోదు ఇని అతికారిఙ్ వెహాన్ , వనిన్ కొడెఃసి హేరోదియవెట
హేరోదు పాపం కితాత్ న్ ఇజి. మరి, హేరోదు కితి విజు తపుప్ఙబా వెహాన్ . 20అందెఙె వాండుయోహానుఙ్ 
జెలిదు ఇటాత్ న్. ఆహెహేరోదు కితిత్ విజు తపుప్ఙవెటయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిసిత్ తపుబా కూడిఃతాద్.
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 

21యోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిన్ముఙాల,ఉండిరోజులోకుర్ విజెరెబాపిత్సంలాగెఆతార్. అయావలెయేసు
బాబాపిత్సంలాగెఆతాన్. 22వాండుపారద్నం కిజిమహివలె,ఆగాసంరెయ్ ఆతాదెదేవుణుఆతమ్ఉండిపార
పొటిఙ్ మూరిలెకెండ్ డిఃగ్ జివనిన్ముసుక్వాతాద్. అయావలె, “నీనెనాను పేమిసిన్నామరిన్. నీవందిఙ్ 
నాను నండొ సర్ ద ఆజిన”, ఇజి పరలోమ్ దాన్ ఉండిజాటువాతాద్.

23యేసు వనిన్ సేవపణి మొదొలిస్వెలె వనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ పంటెఙ్ వయ్ సు మహాన్ . వీండు
యోసేపు మరీన్ నె ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ . యోసేపు హెలి మరిసి 24 హెలి మతత్తు మరిసి మతత్తు
లేవి మరిసి లేవి మెలిక్ మరిసి మెలిక్ యనన్ మరిసి యనన్ యోసేపు మరిసి 25 యోసేపు మతత్తియ
మరిసి మతత్తియ ఆమోసు మరిసి ఆమోసు నాహోము మరిసి నాహోము ఎసిల్కి మరిసి ఎసిల్కి నగగ్య
మరిసి 26 నగగ్య మయతు మరిసి మయతు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ సిమియ మరిసి సిమియ
యేసెకమరిసియేసెకయోదామరిసి 27యోదాయోహనమరిసియోహన రేపామరిసి రేపా జెరుబాబెలు
మరిసి జెరుబాబెలు సయిలీత్యెలు మరిసి సయిలీత్యెలు నేరి మరిసి 28 నేరి మెలిక్ మరిసి మెలిక్ అది
మరిసి అది కోసాము మరిసి కోసాము ఎలక్దాము మరిసి ఎలక్దాము ఏరు మరిసి 29 ఏరు యొహసవ
మరిసియొహసవ ఎలియెజెరు మరిసి ఎలియెజరుయోరియమరిసియోరియమతత్తు మరిసి మతత్తు
లేవి మరిసి 30 లేవి సిమొను మరిసి సిమొను యూద మరిసి యూద యోసేపు మరిసి యోసేపు
యోనాముమరిసియోనాము ఎలాయ్కిము మరిసి 31ఎలాయ్కిము మెలెయామరిసిమెలెయామేనాన్మరిసి
మేనాన్ మతత్త మరిసి మతత్త నాతాను మరిసి నాతాను దావీదు మరిసి 32 దావీదు, యెసయ మరిసి.
యెసయ ఓబెదు మరిసి ఓబెదు బోయసు మరిసి బోయసు సలక్ను మరిసి సలక్ను నయసోస్సు మరిసి
33 నయసోస్సు అమిమ్నాదబు మరిసి అమిమ్నదాబు అరాము మరిసి అరాము ఎసోము మరిసి ఎసోము
పెరెసు మరిసి పెరెసు యూదా మరిసి 34 యూదా యాకోబు మరిసి యాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు
అబాహముమరిసిఅబాహముతేరహ మరిసితేరహ నాహోరుమరిసి 35నాహోరుసేరుగుమరిసిసేరుగు
రయూకు మరిసి రయూకు పెలెగు మరిసి పెలెగు హెబెరు మరిసి హెబెరు సేలహ మరిసి 36 సేలహ
కెయినాను మరిసి కెయినాను అరప్కస్దు మరిసి అరప్కస్దు సేము మరిసి సేము నోవహ మరిసి నోవవు
లెమెకు మరిసి 37 లెమెకు మెతుసెలె మరిసి మెతుసెలె హనోకు మరిసి హనోకు యెరుదు మరిసియెరుదు
మహలెలు మరిసి మహలెలు కేయినాను మరిసి 38 కేయినాను ఎసోసు మరిసి ఎసోసు సేతు మరిసి సేతు
ఆదాముమరిసి ఆదాము దేవుణుమరిసి.

4
యేసుఙ్ పరిస కిజినాన్ 

1యేసు దేవుణు ఆతమ్దాన్ పూరి నిండితాండె, యోరాద్ న్ గడడ్దాన్ మర్ జి వాతాన్. 2 నలపయ్ రోసుక్
దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ బీడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసాత్ న్. అబె, సయ్ తాను వనిన్ఙ్ పరీస కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్.
వాండు అయారోసాక్ఙ్ ఇనికబాఉణెఎండమహాన్ , కడఃవెరిదు వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3అయావలెసయాన్,
“నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యాపణుకు టిండి ఆని లెకెండ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 4అందెఙె యేసు,
“లోకు బతిక్జినిక టిండిదానె ఆఏద్*”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇహాన్. 5-6 అయావలె
సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ మనిబాన్ ఒతండె,లోకమ్ దుమనివిజుదేసెమ్ కుజామెతోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ ది
అతికారం సంసారం, విజు నాను నిఙి సీన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ విజు నఙినె దేవుణు ఒపజెపత్
మనాన్. నఙి ఇసట్ం ఆతి ఎయెరిఙ్ బాసీదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. 7అందెఙె నీను నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ,
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యాకెఙ్ విజు నీవి ఆనె”, ఇహాన్ . 8నసిత్వలెయేసు, “నీను నీ దేవుణు ఆతి పబుఙ్ నె పొగిడిఃజిమాడిఃసి,
వనిన్ఙె సేవకిదెఙ్ † ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .

9వెనాక్వనిన్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు కూకఒతాత్ ండె,దేవుణుగుడిఃకోసాదునిల్ పాత్ ండె, “నీనుదేవుణుమరిసి
ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి డాట్ అ. 10-11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “'నిఙి నెగెండ కాపాడఃదెఙ్ నీ వందిఙ్ వనిన్
దూతారిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ పాదం పణుకుదు తగిల్ఎండ వారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ‡’,
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ 12అందెఙె యేసు, “ ‘నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్,
పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ §’,ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”,ఇజిమర్ జివెహాన్ . 13సయ్ తాన్ విజుపరీసెఙ్ 
వీసాత్ ండె సెగం కాలం వనిన్ఙ్ డిఃసత్సొహమహాన్ .
యేసు గలీలయదు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్నాన్ 

14యేసు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయ పాంతమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . అయాపాంతం విజు వనిన్
వందిఙ్ మాటెఙ్ సెదితె. 15వాండుయూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ నేర్ పిసాత్ న్. విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃతార్.
యేసుఙ్ నజరేతుదాన్ పేర్ జినార్ 

16 వెనుక, వాండు పిరీతి వనిన్ పటన్మ్ దు సొహాన్ . అయాక నజరెతు. వనిన్ అలవాటు వజ విసాంతి
దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాండె దేవుణు మాట సద్ విదెఙ్ ఇజి నిహన్. 17మీటిఙ్ ఇండొణి
పణిమణిసివనిన్ఙ్ యెసయపవకరాసిత్ పుసత్కం సితాన్. వాండుఅయాకరెకిఙ్ ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ 
దొహ్ కాద్ .

18-19 “పబు పోకి దేవుణు ఆతమ్ నావెట మనాన్. అందెఙె వాండు బీద ఆతి వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి
ఏర్ పాటు కితాన్. తొహె ఆతి వరిఙ్, “మిఙి విడుఃదల వాతాద్”, ఇజి వెహెఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్,  “మీ కణుకుఙ్ 
తోర్ నె”, ఇజి వెహెఙ్, నలిగ్తి వరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాలం వాతాద్ ఇజి వెహెఙ్ 
వాండు నఙిపోకమనాన్*”, ఇజిరాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ . 20యాకెఙ్ సద్ విజి,పుసత్కంమూకాండె
పణిమణిసిఙ్ మహసితండె బసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొమహికార్ విజెరె వనిన్ఙ్ డిటబేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్,
“ఏలు నాను సద్ వితి దేవుణుమాటెఙ్ మీరు వెహివెలెనెఅయాకపూరిఆతె”, ఇజి వెహాన్ . 22వారు విజెరె
వనిన్వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహార్ . వనిన్వెయ్ దాన్ వాతినెగిగ్మాటెఙబమమ్ఆజి, “వీండుయోసేపుమరిసిగదె?”,
ఇజి వెహార్ .

23యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓ గురు, నిఙి నీనె నెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’, ఇని బుదిద్ మాట మీరు తప్ ఎండ
నఙి వెహన్దెర్. మరి, మీరు నఙి, ‘నీను కపరన్హొము ఇని పటన్మ్ దు కితిత్ పణిఙ్ మాపు వెహప్. అయా
పణిఙ్ ఇబెబ్ నీసొంత పటన్మ్ దుబా కిఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 24ఎమేణి పవకెఙ్ బాసొంత పటన్మ్ దు లోకుర్ 
గవ్ రం సిఎర్, ఇజి నిజం నాను మీ వెట వెహిస్న. 25 వెండు, ఏలియ దినమ్ కాఙ్, ఇసాయేలు దేసమ్ దు
మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక పిరు రఎండ మహాద్ . గొపప్ కరు వాతివలె, అబె నండొ రాండి బోదెక్ 
మహె ఇనిక నిజమ్ నె. 26గాని, దేవుణు ఏలియెఙ్ వరి ఎయెర్ బాన్ బా పోక్ ఎతాన్. సీదొను పాంతమ్ ది
సారెపాతు ఇనినాటొణిరాండిబోదెలిబానెపోకాన్. 27అయాలెకెండ్, ఏలీసాపవక కాలమ్ దు, ఇసాయేలు
దేసమ్ దు నండొండార్ పెరికసట్ం దాన్ మహార్ . గాని వారు ఎయెర్ బా నెగెణ్ ఆఎతార్. సిరియ దేసమ్ దు
మని నయమాన్ ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”, ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. ఇజియేసు వెహాన్ .

28యామాటెఙ్ వెహివలె,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొమహికార్ విజెరె వెరి కోపం ఆతార్ 29వారు నిహరె,
పటన్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ పేరార్. వారు వనిన్ఙ్ మెటుదు ఒతార్. వరి పటన్ం అయా మెటుద్ నె తయార్ కిత
మనాద్. గడియ బుర కిజి వనిన్ఙ్ అర్ పెత్ఙ్ ఇజి ఒతార్. 30గాని మంది నడిఃమిఙానె, వనిన్సరి వాండు
సొహాన్ .
యేసు దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జినాన్ 

31 వెనాక్ వాండు గలిలియతి కపెరన్హ ము ఇని పటన్మ్ దు వాతాన్. విసాంతి దినమ్ దు యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొ బసాత్ ండె లోకురిఙ్ నేర్ పిసిమహాన్ . 32వాండు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె,లోకుర్ నండొ బమమ్
ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అతికారం దాన్ వాండు వెహాన్ . 33-34యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ, ఒరెన్ 
దెయం అసిత్కాన్ మహాన్ . వాండు, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసువా, మా వెట నిఙి ఇని పణి? మఙి
నాసనం కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయిదొ ఇజి నాను నెసన్. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి
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డటం గగొల్ ఆజి వెహాన్ . 35అందెఙెయేసు, “అలెజి మన్ అ. వినిఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”, ఇజి డటం అయా
దెయమ్ దిఙ్ వెహాన్ . నసిత్వలె అయా దెయం, అది అసిత్ వనిన్ఙ్, వరి విజెరె నడిఃమి అర్ పాత్ దె వనిన్ఙ్ ఇని
నసట్ం కిఎండ డిఃసత్ సొహద్. 36అయావలెలోకుర్ విజెరె నండొబమమ్ ఆతార్. “అబబ్,యాకఎసొహిమాట.
వీండు దేవుణు సతుత్ దాన్,అతికారమ్ దాన్ సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్. అవి డిఃసిసొనిస్నె”, ఇజి
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్. 37వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాపాంతమ్ దు విజు సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
38యేసు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణాఙ్ నిఙితండె, సిమొను వనిన్ ఇండొ సొహాన్ . అయావలె వనిన్

మీమ్ సి నండొ నోబు దాన్ మహాద్ . దనిఙ్ నెగెణ్ కిఅ ఇజి వారు బతిమాల్ తార్. 39అందెఙె వాండు దని
డగు సొహాండె, “నోబు సొన్ అ”, ఇజి డటం వెహాన్ . డటం వెహిఙ్ నోబు దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్. వెటనె అది
నిఙితాదె, వరిఙ్ మరాయ్ద కితాద్.

40పొదు అరిస్ మహాద్ . అయావలె లోకుర్ నండొ రకమ్ కాణిఙ్ బాద ఆజి మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్
డగు తతార్. కసట్మ్ దాన్ మహివరివిజెరెముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదెఆఏండ,నండొ
దెయమ్ కు, నీనె దేవుణు మరిసి, ఇజి గగొల్ ఆజి నండొండారిఙ్ డిఃసత్ సొహె. వాండు అలెజి మండు ఇజి
వనాక్ఙ్ డటం వెహాన్ . వాండు కీసుత్ ఇజి దెయమ్ కు నెసత్ మహె. అందెఙెవాండు వనాక్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాత్ న్.

42 పెందాలెన్ వాండు సోతాండె బీడిఃమ్ బూమిదు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ రెబాజి వాతార్. వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ వాండు వరిఙ్ డిఃసి సొన్ ఎండ, వనిన్ఙ్ ఆప్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. 43గాని వాండు, “నాను మహి
పటన్మ్ కాఙ్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ వలె. దిని వందిఙ్ దేవుణు నఙి
పోకాన్”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 44వెనాక్వాండుయూదయదేసమ్ దుమనియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ బోదిసి
మహాన్ .

5
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1ఉండిరోజు,యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొలోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙ్ నెకెఆజి
వనిన్ముసుక్ అరిస్మహార్ . 2నసిత్వలెజాలెరిఙు సెరు దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్ .
అయా జాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ నొర్ జి మహార్ . 3వాండు దని లొఇ ఉండి డోణిద్ ఎకాన్. ఆక సిమొనుతి.
ఎకాండె దరిదాన్ కండెక్ నెకు ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . వాండు డోణిద్ బసాత్ ండె నండొ లోకాఙ్ నెసిప్సి మహాన్ .
4వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్, “ఏరు నిరీమనిబాన్ డోణినడిఃపిస్ అ. మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీవలెల్ఙ్ 
విసీరు”, ఇహాన్ . 5అందెఙె సిమొను, “ఓబోదకినికి, రెయు విజుమాపుఅరల ఆతాప్. గానిమఙి ఇనికబా
దొహ క్తె. అహిఙ్ బా నీను వెహిస్నిమాట వజ వలెల్ఙ్ పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6వారు అయాలెకెండ్ 
కితాత్ ర్. నండొమొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ కింజిని వజఆతె. 7అయావలెవారు వేరెడోణిద్ మని, వరి జతత్
కూడ్ఃజి పణికిని వరిఙ్, “వాజిమఙితోడుః కిదు”, ఇజి కియు సయ్ న కితార్. వారువాతారె, రుండి డోణిఙ్ 
మొయెఙ్ నిహర్. డోణిఙ్ ముడుగిన్లెకెండ్ ఆతె. 8సీమోను ఇని పేతురుయాక సుడ్ఃతాండె,యేసు కాలుక్
ఎదుముణుకుఙ్ ఊరితండె, “పబువా,నఙిడిఃసిసొన్ అ,నానుపాపం కితికాన్”, ఇజివెహాన్ . 9ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండుని వనిన్వెటమనికార్ విజెరెవారు అసిత్యామొయెఙ్ కొటుట్ సుడ్ఃతారె నండొబమమ్ ఆతార్.
10అయలెకెండ్ నె, సీమోనువెట కూడ్ఃజి పణి కినియాకోబు నియోహానుబాబమమ్ ఆతార్. వారు జెబదయి
మరిసిర్. అందెఙె యేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొ కాలం నీను మొయెఙ్ అసిన్ పణికితి. ఏలు లోకాఙ్ నా
సిసూర్ కిదెఙ్ నెస్ పిసాన్లె”,ఇజిసిమోనుఙ్ వెహాన్ . 11వారువరిడోణిఙ్ సెరుఒడుడ్ దుతతాత్ రె,విజుడిఃసాత్ ర్.
వనిన్వెటసొహార్ .

కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
12యేసుఉండిపటన్మ్ దుమహివలె కసుట్ రోగం*ఇనిపెరిజబుబ్లావుఆతిఒరెన్ అబెబ్మహాన్ .వాండు

యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ ండె, “పబువా, నాను నెగెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙి మనుస్

* 5:12 5:12 కికాక్ఙ్ పాదమ్ కాఙ్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జిసొని పెరిజబుబ్నె ముఙాల కుసుట్ రోగం జబుబ్ వాతిబాన్ ముటిత్ఙ వారు నెస్ ఏర్ ముఙాల
కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ నాటొమండెఙ్ అకుక్సిలెల్ద్ వారుపటన్ంవెలిల్ మండెఙ్ వారుసుబబ్రంఆఇకార్ మటిలఆతికార్ ఇజినెఒడిఃబినార్ అందెఙె,
వారుపుజేరిఙ డగు సొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ ఇజిపుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొవాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం ఆతమనార్ ఇజినె నమకం
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మహిఙనఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి బతిమాల్ తాన్. 13అందెఙెయేసు వనిన్కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్,
“నఙి మనుస్ మనాద్ , నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహి అయా కసుట్ రోగం వనిన్ఙ్ 
డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయె వెటబా ఇనికబా వెహమ్. గాని నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ 
తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతివందిఙ్ మోసెముఙాలెఆడసితివజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ. ఆహెనీను నెగెణ్ 
ఆతి ఇజిలోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహపోకాన్. 15గాని వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ మరి ఒదె,నాహక్ఙ్ 
విజు సెదితె. అందెఙె నండొ లోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్, వరి కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు
కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 16గాని వాండు, నడిఃమి నడిఃమిపారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్
మనాన్.

కికుక్ కాలుక్అరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
17ఉండి నాండిఙ్, యేసు ఉండి ఇండొబసి బోదిసి మహాన్ . గలీలయ, యూద దేసమ్ దు మనిన్ విజు

నాహక్ణిఙ్,యెరూసలెమ్ దాన్ వాతిపరిసయ్ రునియూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ అబెబ్ బసి వెంజిమహార్ .
కసట్మ్ దు మనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెట మనాద్. 18 నసిత్వలె, కికుక్ కాలుక్ అరి
పకస్వాయు ఇని జబుబ్ది వనిన్ఙ్, సెగొండార్ ఉండిసాపాద్ పిండిత తతాత్ ర్. లొఇఒసియేసు ఎదు ఇడ్ దెఙ్ 
నండొఅర్ ల ఆజిమహార్ . 19అబెబ్మందలోకుర్ మహిఙ్, వనిన్ఙ్ యేసు డగు ఒతెఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙె
వారు వనిన్ఙ్ ఇలుల్ ముసుక్ ఒతార్. ఒతారె, రేకంబొరొ కితారెసాపదాన్ మందనడిఃమియేసు ఎదు డిపాత్ ర్.
20యేసు వనిన్ముసుక్ మనిన్ వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, “కూలాయెన్, నీపాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్”,
ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21అయావలెపరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వరిలొఇఈహ వరిగ్తార్.
“వీండు ఎయెన్ ? నాను నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిస్ దేవుణు వెట సమానం ఆజి దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసాన్న్. దేవుణు ఒరెండెపాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజి.

22 వారు ఒడ్ఃబితిక యేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు అహ మీ మనుస్దు
ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను
నిఙ్ జి నడిఃయఇజివెహిన్క సులునా? 24లోకుమరిసిఆతినఙిలోకుపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమిముసుక్
అతికారంమనాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె, అయాకికు కాలుక్ అరి పకస్వాయు వనిన్ఙ్, “నాను
నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ జి సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 25 వెటనె వాండు విజెరె ముఙాలె నిఙితండె,
వాండు గూరిమనిసాపనికాండెదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి ఇండొసొహాన్ . 26వారు విజెరె నండొబమమ్ ఆతారె,
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ నండొ తియెల్ ఆజి, “అబబ్! మాటు నేండు నండొ బమమ్ఆతి
పణిఙ్ సుడ్ఃతాట్”, ఇజి వెహర్.

లేవి ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 
27యాకకితిత్ వెనాక్,యేసుసోతాండె, లేవి ఇనిఒరెన్ పనున్ పెరిన్వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్

వరి ఆపిసుదు బసత్ మహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నా సిసూడు ఆఅ. నావెట రఅ”, ఇజి వెహన్. 28లేవి
విజుడిసాత్ ండె,నిఙ్ జివనిన్వెటసొహాన్ . 29వెనుక లేవియేసువందిఙ్ వనిన్ ఇండొఉండిపెరివిందు కితాన్.
పనున్ పెరిన్కార్ నిమరి నండొండార్ వరి వెటఉండెఙ్ బసాత్ ర్. 30అయావలెపరిసయ్ రు ని వరి జటుద్ మని
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసు సిసూరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు పనున్పెరిన్వరివెట, మరి సెఇ వరివెట
ఉణిజి తింజినిదెర్”, ఇజిమొరొఆతార్.

31అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నెగెండ సిలిల్ వరిఙె డాకట్రు కావాలి. నెగెండ మనిన్వరిఙ్ ఎందనిఙ్ లు మరి
డాకట్రు. 32నాను పాపం కిజిని వరిఙ్ కూకిస్, వరి పాపమ్ కు వారు ఒపుప్కొడిఃజి డిస్ పిసిని వందిఙ్ వాత
మనన్. మాపునీతినిజాయితిమనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ కూకెఙ్ రఏ”, ఇజి వెహాన్ .

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాజినార్ 
33అయావలె,పరిసయ్ రునివరిజటుద్ మనియూదురిరూలునెస్ పిసిన్కార్ వనిన్ఙ్, “యోహానుసిసూర్ 

డిఃసిడిఃస్ ఎండ ఉపాస్ కిజి పారద్నం కిజినార్. అయలెకెండ్ నె పరిసయురు సిసూర్ బా. గాని నీ సిసూర్ 
ఉణిజి తింజి మంజినార్”, ఇజి వెహార్ . 34అందెఙె యేసు, “పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెట మనిన్వెలె
వారు ఉపాస్ కిజినారా? 35పెండిల్ దఙడెఃఙ్ వరి నడిఃమిహన్ ఒని రోసుక్ వానెలె. అయావలెవారు ఉపాస్ 
అయారోసాక్ఙ్ మంజినార్”, ఇజి వెహాన్  .
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36వాండు వరిఙ్ కతవజ ఉండి నెస్ పిసాత్ న్. “ఎయెన్ బా కొతత్ సొకక్దాన్ ఉండి ముకక్ కిసి పడాఃయి
దనిఙ్ పొక్ ఎన్. అయాలెకెండ్ కితిఙ, వాండు కొతత్ సొకక్ కిస్ పిసాన్న్. కింజితి కొతత్ ముకక్ పడాఃయి దనిఙ్ 
తగ్ ఏద్. 37మరి,ఎయెన్ బాకొతత్ దాకస్కలుల్ పడాఃయితోలు సనిస్దువాక్ ఏన్. అయాలెకెండ్ వాండువాకిఙ
కొతత్ దాకస్కలుల్ పొఙువాజి అయాతోలుసనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలుల్ విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్పాడానాద్.
38 అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె. 39 ఎయెన్ బా పడాఃయి దాకస్కలుల్ ఉటివెనుక
కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.

6
1 ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని వనిన్ సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్ మహార్ . అయావలె వనిన్

సిసూర్ సెరెక్ తెపాత్ రె,వరికీదాన్ నులుసి,తింజిమహార్ . 2నసిత్వలెసెగొండార్ పరిసయ్ రు, “ఎందనిఙ్ మీరు
దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ తపిస్నిపణి విసాంతి దినమ్ దు కిజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3అయావలె
యేసు, “దావీదురాజుని వనిన్వెట మహికార్, బఙ కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ ఇజి మీరు దేవుణుమాటదు
ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా? 4వాండు ఇనిక కితాన్ ఇహిఙ, దేవుణుగుడిఃదు డుగితాండె దేవుణు ఎదు ఇడిత్
రొటెట్ఙ్ లాగితండె తిహన్. పుజెరిఙ్ తపప్ మరి ఎయెర్ బాఅయాకెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్. గానివాండు తిహండె
వనిన్వెటమనిన్వరిఙ్ బాసితాత్ న్. 5అందెఙెలోకుమరిసిఆతినఙివిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారంమనాద్.
మరి,విసాంతిదినమ్ దుఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ వెహెఙ్ బాఅతికారంమనాద్”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 6ఉండి
నాండిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు, యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, నెసిప్సి మహాన్ . అబెబ్ ఉణెర్ కియు
అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 7 పరిసయ్ రు ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, యేసుఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ బా నేరం
మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహార్ . అందెఙె,యేసుయాజబుది వనిన్ఙ్ విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజి
బాగ సుడ్ఃజిమహార్. 8అహిఙ,యేసువారు ఒడ్ఃబిజినిక నెసాత్ ండె, కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీనువాజివిజెరె
నడిఃమినిల్ అ”,ఇజివెహాన్ . అయావలెవాండునిఙితండెఅబెబ్నిహాన్. 9అయావలెయేసువరిఙ్”,నాను
మిఙివెన్ బాజిన,దేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలుఙ్ వజ,విసాంతిదినమ్ దు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙా,సెఇపణిఙ్ పణి
కిదెఙా? పాణమ్ దిఙ్ నిల్ పెత్ఙా,పాణమ్ దిఙ్ అర్ పెత్ఙా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 10వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
బసాత్ ండె, అయా కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు ఆహె కితాన్. వనిన్ కియు
నెగెణ్ ఆతాద్. 11అయావలెవారు వెరి కోపమ్ దాన్ నిండితారె,యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజిఒరెన్ దిఙ్ 
ఒరెన్ వరిగ్తార్.

పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ 
12ఆ దినమ్ కాఙ్ ఉండి నాండిఙ్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి గొరొత్ సొహాన్ . సొహాండె ఆ రెయా విజు

దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కితాత్ న్. 13 పెందాల్ ఆతివెలె వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె, వరిలొఇ పనెన్ండు
మణిరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్. వరిఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్ . 14-16వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ,పేతురు ఇజివాండు
పేరు ఇడిత్ సిమొను, వనిన్ తంబెరిస్ ఆతి ఆందెయ,యాకోబు,యోహాను, పిలిపు, బరలొమాయి,మతాత్ యి,
తోమా, అల్ పాయిమరిసి ఆతియాకోబు, యూదయదేసెం వందిఙ్ ఉసార్ ఆజిని సిమోను*,యాకోబుఙ్ 
మరిసి ఆతి యూద, ఇసక్రియొతు యూద. యా ఇసక్రియొతు యుదనె, వెనాక్ యేసుఙ్ యూదురు
అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిత్కాన్.

17వాండుయాపనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ వెటడిఃగిజివాతండె,ఉండిబయిలుదునిహన్. వనిన్సిసూరు
నండొండార్, యూదయ దేసమ్ దు మని విజు నాహక్ణికార్, యెరూసలెమ్ దాన్, సమ్ దరం పడఃకాద్ మని
తూరు, సీదొను పటన్మపాంతమ్ కాఙ్ వాతినండొలోకుర్ అబెమహార్ . వారు వనిన్మాటఙ్ వెండెఙ్, వరిఙ్ 
మనిన్ కసట్మ్ కు సొన్ పె ఆదెఙ్ ఇజి వాతార్. 18దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద ఆజిమహికార్ నెగెణ్ ఆతార్.
19 దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజి విజెరె నెగెణ్ ఆజి మహార్ . అందెఙె లోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి
ఆసఆతార్. 20అయావలెవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె,ఈహ వెహిస్నాన్. “బీదదికార్ ఆతిమీరు
గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కిజినాన్. 21ఏలు బఙ సాజినిమీరు గొపప్ వారు.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి కావాలసిత్కెఙ్ మీమనుస్ నిండు సీనాన్. యేలు అడఃబాజిని మీరు గొపప్
వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుసికిన్దెరెల్. 22లోకుమరిసిఆతినఙినమిమ్తివందిఙ్ లోకుర్ మిఙిదూసిసికేట

* 6:14-16 6:14-16 రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని యూదయ సఙం మనాద్.
అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె సీమోను
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కినార్. నిందెఙ్ మొపిస్నీను సెఇక ఇజి వెహిస్ నెకన్పొకాన్ర్. అయావలెమీరు గొపప్వారు. 23నినిన్ కసట్మ్ కు
వానివలె సర్ ద ఆజి డాట్ తు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మిఙిమనిన్ పలితమ్ కు గొపప్
నండొ మనె. యాలెకెండ్ నె, మిఙి బాద కిజిని విరి అనిసిర్, వరి కాలమ్ దు మహి పవకెఙ బాదద్ కితాత్ ర్.
24గాని,ఓఆసిత్మనికిదెరా,అబాయామిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివిజుసుకం
దొహ్ కమనాద్.

25ఏలు పొట పంజు ఉణిజినికిదెరె, అబాయామిఙి ఎసొ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. మీరు బఙ సానిదెర్ లె.
యేలు సికిస్నికిదెరె. అబాయామిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ వానెలె. మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ లె.

26లోకు విజెరె మీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిన్ వెలె, అబాయామిఙి ఎసొస్ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ 
అయలెకెండ్ నె వరి అనిసిర్ అబదద్ం వరిగ్ని పవకెఙబా కితాత్ ర్.

పేమవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
27నామాటెఙ్ వెంజినిమిఙినాను వెహిస్న,మీపగాతివరిఙ్ పేమిసుత్ . మిఙిదూసిసిన్వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు.

28మిఙిసాయెప్ సీని వరిఙ్, “దేవుణు మిఙి నెగిగ్కెఙ్ సిపిన్”, ఇజి దీవిసుత్ . మిఙిబాదెఙ్ కిని వరి వందిఙ్ 
పారద్నం కిదు. 29ఎయెన్ బామిఙిఉండి లెపాద్ డెఃయితిఙ,మరిఉండి లెపబాతోరిసుత్ . ఎయెన్ బామీరు
ప్ డ్ఃగితి మనిసాలవ్ ఒతిఙ, వనిన్ఙ్ మీసొకక్బా సిఅ. 30మిఙిలొసిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్ సీదు. మీసొంతతిక
పెరిజ్ ఒసిని వరిఙ్ ఆక మరి లొసామ్ట్. 31లోకుర్ మిఙి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ అయాలెకెండ్ 
మీరు వరిఙ్ కిదు.

32మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?. పాపం
కినికార్ బావరిఙ్ పేమిసిన్ వరిఙ్ పేమిసాన్ర్. 33మిఙి నెగిగ్కెఙ్ కినివరిఙెమీరు నెగిగ్కెఙ్ కితిఙ, దేవుణుమిఙి
ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బా ఆహె కిజినార్. 34 అపుప్ మర్ జి సీనార్ ఇజి
నెసిన్వరిఙె మీరు సితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బా ఆహె
కిజినార్. వారు సితికెఙ్ విజుమర్ జి సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజిపాపం కిజిని వరిఙ్ సీజినార్. 35గానిమీరు మీ
పగ్ ఆతివరిఙ్ పేమిసుత్ . వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. మర్ జిసీనార్ ఇజిఆససిలెల్ండ,అపుప్సీదు. అయావలెమిఙి
నండొ ఇనాయమ్ కు ఆనెలె. మీరు విజు దనిఙ్ అతికారం మని దేవుణు మరిసిర్ ఆనిదెర్. ఇహిఙ, మీరు
వాండు కినిలెకెండ్ కినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మేలుదిఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ బా సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ బా
దయతోరిసాన్న్. 36మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎలాగ కనికారం ఆతికాండొఅయావజమీరుబామండు.

తీరుప్ కిదెఙ్ ఆఏద్ 
37ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ వెహమ్ట్. అయలెకెండ్ దేవుణుమీముసుక్ వెహ్ ఎన్. లోకు కిని వనాక్ఙ్ మీరు

తీరుప్ కిమాట్. అయాలెకెండ్ మీముసుక్ దేవుణు తీరుప్ కిఎన్. లోకుర్ మిఙిబాదెఙ్ కితిఙ, మీరు మర్ జి
కిఏండవరిఙ్ డిఃసుత్ . అయాలెకెండ్ దేవుణుమిఙిడిఃసాన్న్ లె. 38మహివరిఙ్ సీదు. దేవుణుమిఙిసీనాన్ లె.
మిఙి నండొ సీనాన్ లె. తిగ్ జి, కుదిలిసి, వఙ్ జి సొని లెకెండ్ మీ ఒడిఃద్ సీనాన్ లె. మీరు కొలిజి సితివజనె
మిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39నసిత్వలె వాండు కత వజయాక నెస్ పిసాత్ న్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ 
గుడిడ్ వాండు సరి తోరిసెత్ఙ్ అట్ నాండా? తోరిసిత్ఙ, వారు రిఎర్ బా గాతదు అరాన్ర్ గదె? 40 సదివ్నికాన్ 
నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. గాని సదు పూరి నెసిత్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ నెస్ పిసిత్ వనిన్వజ
మంజినాన్. 41మీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క సుడ్ఃఏండ మీ తంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ కాసరాదిఙ్ 
ఎందానిఙ్ బేసిని? 42నీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క లాగ్ ఎండ, మీతంబెరిఙ్, ‘ఓ తంబెరి నీ కణకాదు 
మనిన్ కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె, మీసొంత కణకాదు మనిన్ తూలం
ననిక ముఙాలె లాగ్ దు. అయావలె మీ తంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి
లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 43 నెగిగ్ మరాత్ సెఇ పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇ మరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ.
44విజుమరెకాఙ్ బా పటుక్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఎయెర్ బాబొడెః పటుక్ సాపుక్ తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్.
అయాలెకెండ్ దాకస్ పటుక్ బా సాపుక్ లటదాన్ కొయిఎర్. 45 నెగిగ్ మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్
మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె. సెఇ మనుస్
మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙెమంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙ్ వానె.
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46నాను వెహిమాటెఙ్ వజమీరు కిఏండమరిమీరు ఎందనిఙ్ పబువా, పబువా ఇజి నఙి కూకిస్నిదెర్ ?
47నాడగువాజినామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెరిఙ్ పోలితమనాండొ ఇజినాను నెస్ పిసిన.

48వాండు పునాది నిరీడ్ కార్ సి సటుట్ ముసుక్ పునాది కితాండె ఇలుల్ తొహిన్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరి
గడడ్ వాతాద్. ఇలుల్ దిఙ్ పెరి గడడ్ డెఃయితిఙ్ బాఅది అర్ ఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అది నెగెండ తొహె ఆత
మనాద్. 49గాని నామాటెఙ్ వెంజిబా అయావజ కిఇకాన్, బూమిముసుక్ పునాది పొక్ ఎండ ఇలుల్ తొహి
వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరిగడడ్ డెఃయితిఙ్ సణమెఅయాఇలుల్ అరాద్. ఇలుల్ పూరిపాడాఃతాద్.

7
1వాండువెహెఙ్ మనిన్మాటెఙ్ విజులోకురిఙ్ వెన్ పిసివీసాత్ ండె, కపెరన్హ ముఇనిన్పటన్మ్ దువాతాన్.

2 అబెబ్ రోమ సయినమ్ దిఙ్ సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ . అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ వెటిట్పణి
కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు జబు లావు ఆతాదెసాదెఙ్ డగు ఆత మహాన్ . 3అయాఅతికారియేసు
వందిఙ్ వెహాండె, సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగు పోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వాజి వనిన్
వెటి పణి కిని వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారు వనిన్ డగు వాతారె, “యాఅతికారిమాలోకాఙ్ నండొ
పేమిసాత్ ండె మఙి మీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ వెటి పణిమణిసిఙ్ 
నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజిమరిమరి బతిమాల్ తార్. 6అందెఙెయేసు వరివెటసొహాన్. వాండు
ఇలుల్ డగు వాతాన్. అయావలె సతాదిప కూలెఙ, “మీరుయేసుబాన్ సొనిస్ ఈహ వెహ , “పబువా, నీను
వందమా. నా ఇండొ నీను వాదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 7 గాని నెగెణ్ ఆఅ ఇనిన్ నీ మాటదాన్ నా
వెటిట్పణిమణిసి నెగెండ్ ఆనాన్ లె, ఇజినాను నెసిన. 8ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాముసుక్ అతికారంమనికార్ 
మనార్. నాఅడిఃగి ఉదద్ం కినికార్ మనార్. నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొన్ అ ఇహిఙసొనాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
రఅ ఇహిఙ, వానాన్. నా పణిమణిసిఙ్ యాక కిఅ ఇహిఙ కినాన్”, ఇజి వెహండె పోకాన్. 9యేసుయా
మాటెఙ్ వెహాండె, వనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆతాన్. వాండు వనిన్ వెటవాతిమనిన్ లోకుదరిఙ్ మహండె, “అబబ్,
ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇబా వినిన్ఙ్ మనిన్ నమకం లెకెండ్, నమకం మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానాను సుడ్ఃఎత
ఇజి మీ వెట నాను వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్బాన్ వాతివరిఙ్ యేసు మహ పోకాన్. వారు ఇండొ
సొహరె, నెగెణ్ ఆతి వెటిపణిమణిసిఙ్ సుడ్ఃతార్.
సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 

11యాకకితివెనాక్,యేసునాయిఇనిపటన్మ్ దుసొనిస్మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ నిమందలోకు వనిన్వెట
కూడ్ఃజి సొనిస్ మహార్ . 12 వాండు పటన్ం వెల్ గు డగు వాతివెలె సాతికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సోప్ తారె,
సెగొండార్ పిండిజిఒసిమహార్ .సాతికాన్ అయ్ సిఙ్ ఒరెండెమరిసి. అదిముండబోదెలి. పటన్మ్ దిమంద
లోకుర్ దనిన్వెటమహార్ . 13పబుముండబోదెల్ దిఙ్ సుడ్ఃతివెలె, వనిన్పాణంనొతాద్. అడఃబామా’, ఇజి
దనిన్ఙ్ వెహాన్ .

14వాండు డగు వాతండె, జజుద్ ముటిత్ఙ్, పిండిజి ఒసి మహికార్ నిహర్. యేసు సాతి వనిన్ఙ్, “ఓ
దఙడః, నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ ఇజి”, ఇజి వెహాన్. 15అయావలె సాతికాన్ నిఙ్ జి బసాత్ ండె, వరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. యేసు, వనిన్ఙ్ అయ్ సిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 16వారు విజెరె బమమ్ ఆజి తియెల్ ఆతార్. “ఒరెన్ 
పెరి పవకమా నడిఃమివాతాన్. వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ దేవుణు వాతాన్”, ఇజి వెహరె దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతార్. 17యేసు వందిఙ్ యామాటెఙ్ యూదయదేసెం ని డగు మనిపాంతమ్ కాఙ్ విజుసెదితె.
యేసునియోహాను సిసూరు వరిగ్జినార్.

18-19 బాపిత్సం సీని యోహనుఙ్ సిసూర్ యా జరిగ్తి పణిఙ వందిఙ్ యోహనుఙ్ వెహార్ . నసిత్వలె
వాండు వరి లొఇహాన్  రిఎర్ సిసూర్ ఙ కూకాండె, “వానికి నీనెనా? సిలిఙ, మాపుమరి ఒరెన్ వందిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃదెఙా?”, ఇజి పబుఙ్ వెన్ బాదెఙ్ యేసుడగు పోకాన్.

20వారుయేసుడగువాతారె, “నీనెనావాజినికి? సిలిఙమాపుమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా? ఇజి
వెన్ బాదెఙ్ బాపిత్సం సీనియోహాను మఙి నీ డగు పోకాన్”, ఇహార్. 21అయావలెనె, యేసు జబుబ్దివరిఙ్ 
బాదదాన్ మనిన్వరిఙ్,దెయమ్ కుఅసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. నండొగుడిడ్దివరిఙ్ సూణిలెకెండ్ 
కితాత్ న్. 22 అందెఙె వాండు వనిన్డగు వాతివరిఙ్, “గుడిడ్దికార్ సుడెః ఆజినార్. సొటదికార్ నడిఃజినార్.

* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్.
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కసట్మ్ దికార్ ఇని పెరిజబుబ్ మనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ . బొయిరదికార్ వెంజినార్. సాతికార్ నికెఆజినార్.
బీదాతివరిఙ్ సువారవెహెఅజినాద్. ఇజియాలెకెండ్ మీరుసుడ్ఃతికెఙ్,వెంజినికెఙ్ మరిజ్సొనిస్యోహానుఙ్ 
వెహ . 23నాముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండమంజినికాన్ దేవుణు సీనిదీవనమ్ కుమంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ .

24 యోహను సిసూర్ సొహి వెనుక, యేసు యోహాను వందిఙ్ మంద లోకు వెట ఈహ వెహెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బీడిమ్ బూమి పాంతమ్ దు సొహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ కదిల్జిని గడిడ్దిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙా? 25 సిలిల్ఙ, మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? మెతాని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగితి మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్, నండొ దర మనిన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, సుకం బతిక్నికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్.
26 అహిఙ, మీరు ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? ఒరెన్ పవకెఙ్ నా? ఒఒ, ఒరెన్ పవక ముసుక్ పెరివనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న 27 వినిన్వందిఙ్ దేవుణు మాటదు ఈహ రాసత్ మనాద్,
“ఇదిలో,నానునా కబుతనివనిన్ఙ్ నీముఙాలపోకిస్నవాండు నీముఙాల నీ సరి నెగెణ్ కినాన్†”.

28బోదెకాఙ్ పుటిత్ వరిలొఇయోహాను ఇంక పెరికాన్ మరి ఎయెన్ బాసిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కిని
లోకుర్ లొఇ తగిసి కొటికాన్ యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు వెహికెఙ్ 
వెహరె లోకుర్ విజెరె పనున్ పెరిన్కార్ బా దేవుణు కిజినిక విజు నాయమ్ దానె కిజినాన్ ఇజి లోకుర్ ఎదు
ఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుయోహానుబాణిఙ్ బాపిత్సంలాగెఆతమహార్ . 30గానిపరిసయ్ రుని
యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ యోహాను సీనిబాపిత్సం లాగె ఆఏతార్. వారు వరి వందిఙ్ దేవుణు ఎతు కితి
సఙతి నెకపొకార్.

31యాతరమ్ ది లోకాఙ్ నాను ఇనిన్ దని దనటాన్ పోల్ సి వెహెఙ్ ? వారు ఇని దనిఙ్ పోలితమనార్ ?
32 వారు, సతాదు బసి మంజి పెండిల్ ఇండొ ని సాతి ఇండొ జరిగ్జిని దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి కర్ జిజిని
కొడొఃరిఙ్ పోలిత మనాద్. అయాకొడొఃర్ ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ కూకె ఆజి ఈహ కర్ జిజినార్. “మాపు పిరుడిః
ఊహ్ కాప్ గానిమీరు కర్ జిఇతిదెర్. మాపుసాతిఇండొణిపాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు అడఃబాఇతిదెర్”.

33ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,బాపిత్సం సీనియోహానుమాముల్ బోజనం ఉణిజి,దాకస్ కడు ఉణెఎండవాతాన్.
అందెఙె మీరు, “వినిఙ్ దెయం అసాత్ ద్”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. 34 లోకు మరిసిఆతి నాను ఉణిజి తింజి
వాజినాన్. అందెఙె మీరు ఇదిలో వీండు టిండి కకుర్ తికాన్, సోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ పాపం కినివరిఙ్ 
కూలాయెన్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 35గాని దేవుణుబాణిఙ్ వాతి గెణం మనికార్ అయాగెణం నిజమాతిక ఇజి
వరి విజు నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ రుజుప్ కిజినార్.

పాపం కితిత్ బోదెల్ దిఙ్ సెమిసినాన్ 
36పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్ వనిన్వెటబోజనం కిదెఙ్ యేసుఙ్ కూకాన్. అందెఙెయేసు పరిసయ్ రు ఇండొ

సొహాండె, వనిన్ వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37 ఆ నాటొ పాపం కిజి మహి ఉండి బోదెలి మహాద్.
యేసుపరిసయ్ రుఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ ఇజినెసాత్ దె,నూనాఙ్ పణుకుదాన్ ‡తయార్ కితిఉండి
సీసాదునెగిగ్ వాసనంసీనినూనెతతాత్ ద్. 38యేసు,కాలుక్వెనాక్మహండెబసత్ మహాన్ కాకఅదివెనకవనిన్
పాదమ్ క డగు నిహాద్. నిహదె అడఃబాజిమహాద్ . అది దనిన్ కణెర్ దాన్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ఊత్ తాదె దని
కొపుదాన్ తెల్ తాద్. వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ముదు కితాదెవాసనం సీని జటమామ్ సి నూనెరాసాత్ ద్.

39వనిన్ఙ్ కూకి పరీసయివాండుయాకసుడ్ఃతాండె,వీండు నిజం ఇక ఒరెన్ పవక ఇహిఙ,వినిఙ్ ముటిత్
బోదెలి ఎయిదొ ఎలాగ మరికాదొ ఇజి నెసాత్ న్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇది పాపం కినికాద్, ఇజి మనుస్దు
ఒడిఃబితాన్. 40అందెఙెయేసు, “ఓ సిమోను నీవెటఉండిమాటవెహెఙ్ మనాద్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిఙ్,
“బోదకినికి వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

41అయావలెయేసు”,ఒరెన్ అపుప్సితివనిన్ఙ్ రిఎర్ అపుప్లొసిత్కార్ మహార్. వరిలొఇఒరెన్ అయ్ దు
వందెఙ్ వెండిరుపాయిఙుమరిఒరెన్ యాబయివెండిరుపాయిఙుసీదెఙ్ మనాద్. 42అపుప్తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ 
డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె వరిఙ్ రిఎరిఙ్ బా డబుబ్ లొస్ ఎండ డిఃసాత్ న్. ఏలు, విరి లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ నండొ
పేమిసాన్న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 43అందెఙె సిమోను, “వాండు ఎయెరిఙ్ నండొ సితండె, లొస్ ఎండ డిఃసత్
సితాండొ వాండె నండొ పేమిసాన్న్, ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన”, ఇహాన్. అందెఙెయేసు, “నీను నెగెండ ఎతుత్
కితిదె వెహి”, ఇహాన్ .
† 7:27 7:27మలాకి 3:1. ‡ 7:37 7:37యానూనాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణుకు నండొ కరీదితికతెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ 
యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్.
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44ఇహండె, ఆబోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్. “యాబోదెల్ దిఙ్ నీను సుడ్ఃజిని గదె.
నాను నీ ఇండొవాత. నీను నాపాదమ్ కు ఊర్ పాదెఙ్ ఏరు సిఇతి. గాని ఇది దని కణెర్ దాన్ నాపాదమ్ కు
ఊత్ తాదె,దనికొపుదాన్ తేలితాద్. 45నీను నఙిముదు కిజిడగు కిఇతి. గానిఇదినానువాతిబాణిఙ్ అసి
నాపాదమ్ కుముదు కిజినెమనాద్. 46నీనునాబురాదు నూనెరాస్ ఇతి. గానిఇదినాపాదమ్ కాఙ్ వాసనం
సీని నూనెరాసాత్ ద్. 47అది నండొ పేమిసాత్ ద్. అందెఙె దని నండొపాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజినాను
నీ వెట వెహిస్న. ఎయెరిఙ్ దేవుణు తకుక్ సెమిసత్ మనాండొ,వాండు తకుక్నె పేమిసాన్న్”.

48మరియేసుదనిఙ్, “దేవుణు నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మనాన్”, ఇజి వెహన్. 49వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్
మహికార్, “పాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహెఙ్ వీండు ఎయెన్ ?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్జి మహార్.
50అందెఙె యేసు, “నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీ పాపమ్ కాణిఙ్ దేవుణు రకిస్సాత్ న్ ఇజి ఆ
బోదెల్ దిఙ్ వెహాన్ .

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1సెగంరోసుక్సొహివెనుక,యేసు,దేవుణు కినిఏలుబడిః వందిఙ్ సువారపటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ బోదిసి
వెహిస్వాజిమహాన్ . 2-3పనెన్ండుమణిసిసిసూరు వనిన్ వెటమహార్ . దెయం  బాణిఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ 
ఆతిసెగొండెక్ బోదెక్ బావనిన్ వెటమహె. వనాక్లొఇఏడు దెయమ్ కాణిఙ్  యేసు డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇని
మరియ, హెరొద్ ఇండొ ఎజమాని పణి కిజి మహి కూజ ఇని వనిన్ ఆలిస్యొహన, సుసనయ, మరి నండొ
బోదెక్ బామహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ లొఇ అవికు,యేసువనిన్ సిసూర్ వందిఙ్ కరుస్ కిజిమహార్ .

4 విజు పటన్మ్ కాణిఙ్ లోకుర్ యేసుడగు వాజి మంద ఆతివెలె, వాండు ఉండి కత వజ ఈహ
నెస్ పిసాత్ న్. 5 “ఒరెన్ రయ్ తు వాండు వితుక్ వితెఙ్ సొహాన్. వాండు వితుక్ వితిస్ మహిఙ్ సెగం సరి
పడఃకాద్ అరె. అరి వితాక్ఙ్ మటిస్ సొనిస్ మహార్ . ఆగాసమ్ ది పొటిఙ్ బా వాతెనె పెహ తిహె. 6మరి
సెగం సటుముసుక్మనిన్ డులిదు అరె. నేరితెగానితడిః సిలెల్ండ ఆతిఙ్ సాతె. 7మరిసెగంసాపుక్తపుఙ్ 
నడిఃమి అరె. సాపుక్ తుపెఙ్ వెట పిరితె గాని వనాక్ఙ్ తిగితె. 8మరి సెగం నెగిగ్ బూమిదు అరె. ఆకెఙ్ 
పిరితెనె పంట నెగెండ పండితాద్. నండొ జణి ఆతాద్. వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంత వంతుఙ్ లెకెండ్ ఆతె. యేసు
యామాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

9వెనుక వనిన్సిసూర్ యాకతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వెన్ బాతార్. 10వెన్ బాతిఙ్ వాండు,
“దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఃఙితిమహిసఙతిఙ్ దేవుణుమిఙి తెలివి కితమనాన్. గానిమహికార్ 
దేవుణు మాటదు వెహి లెకెండ్, ‘సుడ్ఃజినార్ గాని తొఎర్, వెంజినార్ గాని అరద్ం కిఏర్ *’. అందెఙె వరిఙ్ 
కతవజనాను నెస్ పిసిన. 11యాకతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వితుత్ ఇహిఙ దేవుణుమాట.
12 వితుత్ అరిసరి పడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెనికార్. గాని వారు దేవుణుదిఙ్ 
నమిజి, వాండు వరిఙ్ రకిస్స్ ఎండమంజిని వందిఙ్ సయ్ తాను వాజి వరిమనుస్దు మనిన్ దేవుణుమాట
పెరిజ్ ఒనాన్. 13వితుత్ అరి సటుట్ ముసుక్ మని డులిల్దిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట వెనివెలె
సరద్దాన్ మనుస్దు ఇడిన్కార్. గాని వెలల్ లొఇసొని లెకెండ్ దేవుణుమాట వరిమనుస్ లొఇసొన్ ఎద్. వారు
సెగంకాలంనమినార్ గానికసట్ంవానివలెడిఃసాన్ర్. 14వితుత్ అరిసాపుక్తపుఙ్ నడిఃమిపోలితికార్ ఎయెర్ 
ఇహిఙ, దేవుణుమాట వెంజి నమకం బా ఇడాన్ర్. గానివారు ఆహె బతిక్జి సొనివలె బతుక్వందిఙ్ మనిన్
విసారం, సంసారం, సుకం వందిఙ్ ఒడ్ఃబినార్. యాకెఙ్ వరి నమకం తిగ్ జిపొకిస్నె. వరి బతుక్దాన్ ఇనిన్
లాబంబా సిలెల్ద్ . 15వితుత్ అరి నెగిగ్ బూమిదిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట వెనికార్. వారు
వరిఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మనుస్దు దేవుణుమాట ఇడాన్ర్. కసట్మ్ కు వాతిఙ,వారు అయాకెఙ్ ఓరిసి నమకమ్ దాన్ 
పిరినార్.
దీవ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.

16ఎయెన్ బాదీవ కసిసి వెనాక్ తబలమూకిస్నొ, మంసం అడిగ్నొ ఇడ్ ఎన్. గానిలొఇవానివరిఙ్ జాయి
తోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదు నె ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబా తోరెఆజి
వెలిల్తనె. 18అందెఙెమీరు వెంజినికెఙ్ అరద్ం కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాబాణిఙ్ వెంజి అరద్ం కిజిని
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వనిన్ఙ్ దేవుణుమరితెలివి కినాన్. గానివెంజిఅరద్ం కిఇవనిన్ఙ్ వాండుఅరద్ం కితమనఇజిఒడ్ఃబితికెఙ్ బా
లాగాన్న్.

19 నసిత్వలె యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతార్. గాని లోకుర్ నండొ మహిఙ్ వనిన్
డగు సొండెఙ్ అట్ ఏతార్. 20అయావలె ఒరెన్, “నీయాయనితంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ కోరిజి వెలిల్ నిహ
మనార్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21వెహిఙ్ యేసు, “దేవుణుమాటెఙ్ వెంజిఅయావజనడిఃనికారెనాయాయ
నాతంబెరిఙు”, ఇజి వెహాన్ .
యేసు పెరిగాలితుపాన్ దిఙ్ ఆప్ కిజినాన్ 

22నసిత్వలె ఉండినాండిఙ్ యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ, “గనెసరెతు ఇనిన్ సెరు అతాహపడఃక సొనాట్”, ఇజి
వెహాన్ . అందెఙెవారుఉండిడోణిదుఎకారెసొహార్ . 23వారుసొనిస్మహిఙ్,యేసునిదకితాన్. అయావలె
పెరిగాలి తుపాన్ సెరు ముసుక్ వాతాదె,డోణిదు ఏరు నిండిజినాద్. వారు పెరి పమాదమ్ దుమనార్.

24 అయావలె సిసూరు వనిన్ డగు సొహరె, “పబువా, పబువా మాపు సానా సొనాప్ లె”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
నికార్. వాండు నిఙితండె పెరిగాలి ఉలాల్ లుఙుదిఙ్, “పలక్ ఆదు”, ఇజి డటం వెహాన్ . పెరిగాలి అణసాత్ ద్.
విజుఅలెతె. 25అయావలెవాండు, “ఎందనిఙ్ మిఙినాముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ?”, ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
వారు బమమ్ఆజి తియెల్ దాన్, “వీండు గాలిదిఙ్ ఏరుదిఙ్ అణసుత్ ఇజి ఆడ వెహిఙ్ అవి లొఙిజినె. వీండు
ఎయెండొ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
26వారు గరసినియ ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. అయా పాంతం గలిలయ పాంతమ్ దిఙ్ ఎదు

మనాద్. 27వాండు సెరుగటుద్ డిగితివెలె,ఆపటన్మ్ దికాన్ ఒరెన్ యేసుడగువాతాన్. వాండు దెయమ్ కు
అసిత్కాన్. నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిఎండ, ఇండొ మన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ † మహాన్ . 28వాండు
యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితాన్. ఊరితండె, “విజు దనిఙ్ 
అతికారంమనిన్దేవుణుమరిసిఆతియేసు,నావెటనిఙిఇనిన్పణి,నఙిబాదకిమఇజినిఙిబతిమాలిజ్న”,
ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు, వినిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఆడ సిత
మహాన్ . అది వనిన్ఙ్ నండొ సుటుక్ అసి మహాద్ . అందెఙె వనిన్ఙ్ గొలుసాక్ణిఙ్ కాలాక్ఙ్ కికాఙ్ తొహిస్
కాప్ కిని వరిఙ్ ఇటాత్ ద్. గానివాండు గొలుసాక్ఙ్ తెపిస్, దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ బీడిమ్ బూమిదుఉలుపిస్మహె.
30యేసువనిన్ఙ్, “నీపేరు ఇనిక?”,ఇజివెన్ బాతాన్. నండొదెయమ్ కు వనిన్లొఇమహిఙ్ వాండు, “సేన”,
ఇజి వెహాన్ . 31మఙిదరిణ్దు పోక్ మాఇజిమరిమరి బతిమాల్ తె.

32 నసిత్వలె నండొ పండిఙ్ మంద గొరొణ్ సెలాక్దు మెయిజి మహె. అందెఙె వనాక్ లొఇ సొండెఙ్ 
మఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తె. అందెఙె వాండు సెలవ్ సితాన్. 33 అయావలె దెయమ్ కు
వనిన్ఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. ఆ పండిఙ్ మంద గొరొత్ దాన్ ఉహ్ కిస్ వాజి సెరుదు అరెనె సాతె.
34పండిఙ్ మేపిస్ మహికార్ జరిగ్తి దనిఙ్ సుడ్ఃతారె ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఆ పటన్మ్ ది వరిఙ్, పటన్మ్ ది వల్ సెఙ
మని వరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ వెహార్ . 35లోకుర్ యా జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . వారు యేసు డగు వాతిఙ్ 
దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిద్దాన్ యేసుపాదమ్ క అడిఃగి బసిత్ మహిసుడ్ఃతార్.
సుడ్ఃతారెతియెల్ ఆతార్. 36యాకసుడ్ఃతికార్ దెయంఅసిత్కాన్ ఎలాగనెగెణ్ ఆతాన్ ఇజిమరిలోకురిఙ్ 
వెహార్ . 37-38 అయావలె గరసినియ లోకురి పాంతమ్ దు మనిన్ లోకుర్ విజెరె, నండొ తియెల్ ఆతార్.
అందెఙె, “మఙి డిఃసి సొన్ అ”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙెయేసు డోణి ఎకాండె మర్ జి సొనిస్ మహిఙ్,
దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నాను బా నీ వెటవానా”, ఇజి బతిమాలితాన్. 39గానియేసు, “నీను మర్ జి
ఇండొ సొన్ అ. దేవుణు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి విజు వెహ్ అ”, ఇజి వెహండె పోకాన్. వాండు సొహాండె
యేసు వనిన్వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి పటన్ం విజు వెహాన్ .
యేసుసాతిఅయిలిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ఆతిమహిబోదెల్ దిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

40యేసు మర్ జి వాతివెలె, నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ డగు
కితాత్ ర్. 41-42 నసిత్వలె, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారి యాయిరు ఇనికాన్ యేసు పాదం ముసుక్
అరాండె, “నఙి ఒరెదె గాలు. అది సాదెఙ్ డగు ఆత మనాద్. దనిఙ్ డగు పనెండు పంటెఙ్. అందెఙె
నీను నా ఇండొ రఅ”, ఇజి బతిమాల్ తాన్. వాండు సొనిస్ మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వనిన్ ముసుక్ నెకె ఆజి
† 8:27 8:27అయకాలమ్ దుమొడః సటుట్ పణుకుదు దొలుసిత్ సాలమ్ దు ఇడ్ జి పెరి పణుకయదాన్ మూకిస్మహార్ .
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అరిస్ మహార్ . 43అయావలె ఉండి బోదెలి పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద ఆజి మహాద్ .
ఎయెర్ బా దనిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్. 44యేసు వెనాక్ఙ్ వాతాదె, వాండు తొడిఃగితిమనిన్ వనిన్నిరీ
సొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. ముటిత్ వెటనె దనిఙ్ వాజిమహి నల అణసాత్ ద్. 45యేసు, “నఙి ముటిత్కాన్ 
ఎయెన?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. విజెరె, “మాపు నెస్ ఎప్”, ఇజి వెహార్ . అయావలె పేతురు, “బోదకినికిదా,
నండొలోకుర్ కూడిఃతారెనీముసుక్ అరిస్నార్ గదె”, ఇజివెహాన్ . 46గానియేసు, “నఙిఎయెండొముటాత్ న్.
నా లొఇదాన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి తెలిజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . 47 అయావలె అది
యేసుఙ్ డాఙ్ జిసొండెఙ్ అట్ ఎఇజినెసాత్ దెవణకిస్వాతాదెవనిన్పాదంఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జివఙితాద్.
నాను ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్ ఎలాగ వెటనె నెగెణ్ ఆత ఇనిక విజెరె ఎదు అది వెహాద్ . 48 అందెఙె
యేసు”, గాలు, నీను నాముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీను నెగెన్ ఆతి. సమాదనమ్ దాన్ సొన్ అ”, ఇజి
దనిఙ్ వెహాన్ . 49యేసువరిగ్జి మహివలెనె, యాయెరు ఇండొణికాన్ ఒరెన్ వాతండె, “నీ గాలు సాతాద్.
బోదకినివనిన్ఙ్ మరి వందిసమ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 50యేసు అయామాట వెహాండె, “తియెల్ ఆమ.
నాముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ. అది నెగెణ్ ఆనాద్”, ఇజియాయిరుఙ్ వెహాన్ . 51యాయిరు ఇండొ
వాతివెలె, పేతురు,యాకోబు,యోహాను ఇని వరిఙ్ ని ఇజి దని అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బాలొఇ ఒతాన్. గాని
మహివరిఙ్ లొఇసొండెఙ్ సరి సిఏతాన్. 52విజెరె దనిన్ వందిఙ్ గుండెఙ డెయ్ ఎ ఆజి, అడఃబాజిమహార్ .
యేసువరిఙ్, “అడఃబామాట్,అదినిద కిజినాద్ గానిసాఎద్”, ఇజివెహాన్ . 53అదిసాతాద్ ఇజివారు నెసత్
మహార్ . అందెఙెయేసుఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 54అహిఙ, యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి బయి నిఙ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 55దనిఙ్ పాణంమర్ జి వాతిఙ్ అది నిఙితాద్. అయావలెవాండు దనిఙ్ బోజనం సీదు ఇజి ఆడ
సితాన్. 56దని అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. గానివాండుయాక ఎయెరిఙ్ బావెహమ్ట్ ఇజి వరిఙ్ 
ఆడ సితాన్.

9
సిసూరిఙ్ పణిఒపజెపిస్నాన్ 

1యేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్ కూకిస్ కుడుఃపాత్ ండె విజు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్, కసట్మ్ కాఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ ని అతికారం సితాత్ న్. 2 వాండు, “దేవుణు ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి సువార బోదిసెత్ఙ్,
కసట్మ్ కాణిఙ్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 3మరి వాండు వెహాన్ , “మీరు పయాణం
వందిఙ్ కీదు డుడుడ్ గాని, సనిస్ గాని రొటెట్ గాని, డబుబ్ గాని రుండి సొకెక్ఙ్ గాని ఇనికబా ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్.
4మీరు ఎయెఇండొసొనిదెరొ,అయాపటన్ం డిఃసిన్దాకబానెమండు. 5మిఙిఎయెర్ డగు కిఏండమహిఙ
ఆపటన్మ్ దాన్ డిఃసిసొనివలెమీపాదమ్ కాణిడులిల్బాన్ దుల్ పు. దేవుణుమాటవారునెకపొకిఙ్ దేవుణు
వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6 అందెఙె వారు సోతారె,
నాహక్ఙ్ విజుబూలాజి, సువారబోదిసి, ఎంబెబా కసట్మ్ దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిజిమహార్ .

7-8 గలీలయముటదిఙ్ రాజు ఆతి హేరోదు యేసుని వనిన్సిసూరు కితిత్ పణిఙ్ వందిఙ్ వెహివెలె అసల
అరద్ం ఆఎండ మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగొండార్ యోహాను సాతండె మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి, సెగొండార్ 
ఏలియ పవక తోరె ఆతాన్ ఇజి మరి సెగొండార్ పూర్ బాకాలమ్ దు మహి ఒరెన్ పవక నిఙిత వాతాన్ ఇజి
యేసు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 9 అయావలె హేరోదు, “నాను యోహాను బుర డెఃయిసత్ గదె. మరి ఎయి
వందిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను వెంజిన? వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతాన్.

అయ్ దు వేలులోకాఙ్ బఙతిరిస్నాన్.
10అపొసుత్ డు మర్ జి వాతారె, వారు కితి పణిఙ్ విజు యేసుఙ్ వెహార్ . వాండు వరిఙ్ వెట కూకాండె,

బత్ సయుద ఇని పటన్మ్ దు కేట సొహార్ . 11గాని మంద లోకుర్ ఆక నెసాత్ రె, వనిన్ వెనాక్ వాజి మహార్ .
వాండు వరిఙ్ డగు కితాండె దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహార్ . కసట్మ్ దుమహివరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్.

12పొదుద్ డిఃగ్ జిమహివలె, పనెన్ండుమణిసి సిసూర్ వాతారె, “మాటు ఎయెర్ మన్ ఇబాడిఃద్ మనాట్.
అందెఙెయాలోకురిఙ్ మండెఙ్ బాడిః, ఉండెఙ్ టిండి, దొహ్ కిస్ని వజ పడఃకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ వల్ సెఙ
పోక్అ”, ఇహార్ .

13యాక వెహాండె, యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు, “మాబాన్ 
అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. నిసొ మంద లోకుదిఙ్ బోజనం కొండెఙ్ మాపు అటాన్పా?”, ఇజి
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వెహార్ . 14 (వాతి మని లోకుర్ లొఇమొగకొడొఃర్ నె డగు అయ్ దు వేలుఙ్ మనార్ ) వాండు, “యాబయి
మణిసిర్ యాబయిమణిసిర్ వర్ సబసె కిదు”,ఇజివనిన్ సిసూర్ ఙవెహాన్ . 15వారుఆహెకిజివిజెరిఙ్ బసె
కితాత్ ర్. 16నసిత్వలెవాండుఅయ్ దురొటెట్ఙ్ నిరుండిమొయెఙ్ అసాత్ ండె,ఆగసందరోట్ బేసి,వనాక్ఙ్ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనంవెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ కితాండెలోకురిఙ్ సీబాజిసీదుఇజివనిన్సిసూర్ ఙసితాత్ న్.
17వారువిజెరెపొటపంజుతిహార్. తిహివెనుకమిగిలితిముకెఙ్ పనెండుగంపెఙ్ సిసూరు కెహర్. 18ఉండి
నాండిఙ్ యేసు ఒరెండెపారద్నం కిజిమహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు మహార్ . అయావలెవాండు, “నాను
ఎయెన్ ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?”,ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19వారు, “బాపిత్సంసీనియోహానుఇజిసెగొండార్ 
వెహిస్నార్. సెగొండార్ ఏలియపవక ఇజినార్ .మరిసెగొండార్ పూర్ బాకాలమ్ దుసాతిపవకెఙలొఇఒరెన్ 
మర్ జినిఙితాన్ ఇజివరిగ్జినార్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ . 20“అహిఙ,మీరునానుఎయెన్ ఇజివెహిస్నిదెర్ ?”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు, “దేవుణు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21యాక ఎయెవెట
వెహమ్ట్ ఇజి కసితం వరిఙ్ ఆడ సితాన్. 22మరి, “లోకు మరిసి ఆతి నాను నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ వలె.
యూదపెదెద్ల్ ఙ,పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నఙివెలిల్ కినార్. లోకుర్ నఙిసపాన్ర్ లె. సాజి
మూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి నిక్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 23మరివాండు వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“ఎయెన్ బానావెటవాదెఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ కు డిఃసి, వనిన్ఙ్ వాని కసట్మ్ కు రోజు ఓరిసి
సాదెఙ్ బా తయార్ ఆజి నా వెట వాదెఙ్. 24 ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙ్ కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,
వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని ఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ,
వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25 ఒరెన్ వాండు, వాండు కోరితి విజు, యా
లోకమ్ ది సంసారం సుకం విజు దొహ్ కె ఆజి, వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎండ
మహిఙ, ఇనిన్ లాబం? 26నావందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగు ఆని ఎంబె వనిన్ఙ్ బానాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్
 లోకు మరిసి ఆతి నానుబా సిగు ఆన. నాను దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ నని సోకుదాన్ వానా.
అయావలెనాబుబబ్దిని, దూతెఙదిజాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇసోకుబానావెటమంజినాద్. అయావలెనా
వందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగు ఆతి వనిన్ వందిఙ్ నానుబాసిగు ఆన. 27నానుమిఙినిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్
నిహిమనిన్ వరిలొఇ సెగొండార్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.
యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.

28యామాటెఙ్ వెహి డగు ఉండి వారం వెనాక్ వాండు, పేతురు,యాకోబు,యోహాను ఇనిన్ వరిఙ్ వెటట్
కూకాండె, పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకార్. 29వాండు పారద్నం కిజి మహివలె వనిన్ మొకమ్ ది మూరి
మారితాద్. వనిన్సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె,జిగి జిగిమెరిసిమహె. 30-31అయావలె, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ 
రిఎర్ వనిన్ వెట వరిగ్జి మహార్ . దేవుణు బాణిఙ్ వాతిజాయ్ వరి సుటులం మహాద్ . వారుమోసె, ఏలియ
ఇనికార్. యేసుయెరూసలెమ్ దు సాజి,ఆహెదేవుణు ఎతు కితిక బేగిపూరి కిని వందిఙ్ వరిగ్తార్.

32 పేతురు ని వనిన్ వెట మహికార్ బాగ నిద కితార్. తెలి ఆతి మహిఙ్ వారు యేసుఙ్ మని దేవుణు
జాయ్ దిఙ్ వనిన్ వెట నిహి మని రిఎరిఙ్ బా సుడ్ఃతార్. 33ఆ రిఎర్ వనిన్ బణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్, పేతురు
యేసుఙ్, “బాబు, మాటు ఇబెబ్ మనిక గొపప్ నెగెద్. అందెఙె నిఙి ఉండి మోసెఙ్ ఉండి ఏలియెఙ్ ఉండి
మండెఙ్ మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహ్ నాప్.*

34వాండు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ మొసొప్ వాతాదె వరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్. వారు మొసొప్ లొఇ సొహివలె
సిసూరు తియెల్ ఆతార్. 35అయావలె, “వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి నామరిను. వినిమాటెఙ్ వెండు”,
ఇజి ఉండి జాటు మొసొప్ దాన్ వాతాద్. 36 అయా జాటు వాతి వెనుక యేసుఙ్ నె తోరితాద్. సిసూరు
సుడ్ఃతి వనాక్ఙ్ ఉండి దనిఙ్ బాఅయాదినమ్ కాఙ్ మహిఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఎండ అలెల్తమహార్ .
దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

37మహస్నాండిఙ్,వారుఆగొరొణ్ డిఃగ్ జివాతివలెనండొలోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదువాతార్. 38అయావలెఆ
మందలోకులొఇఒరెన్, “ఓబోదకినికి,నామరిసిఙ్ కనికారంతోరిస్ అఇజినాను నిఙిబతిమాలిజ్న. వాండు
నఙి ఒరెండెమరిసి. 39ఉండి దెయంవనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనెవాండు డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజి
అది వనిన్ఙ్ గజగజ వణికిసి అర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ నండొబాద కిజి వందిసినె డిఃసాన్ద్. 40దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ 
నీ సిసూర్ ఙ బతిమాల్ తగానివారు కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజిమొరొ కితాత్ న్.

* 9:33 9:33వాండు వెహిక ఇనికదొ వనిన్ఙె తెలిఏద్
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41 అందెఙె యేసు, “యా తరమ్ దు మనికిదెరా, మీరు తపుప్ సరిదు నడఃపె ఆజినికిదెర్. నమకం
సిలికిదెర్. ఎసోడ్ రోసుక్ మీవెట మంజిన? మీరు కినికెఙ్ ఎసొ ఓరిసెత్ఙ్ ?”, ఇజి వెహండె, “నీ మరినిఙ్ 
ఇబెబ్ తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

42ఆ కొడొః వాజిమహివలె వనిన్ఙ్ అసిమహి దెయం వనిన్ఙ్ అర్ పాత్ దె గజ గజ వణకిసాత్ ద్. అయావలె
యేసుఆదెయమ్ దిఙ్ సొన్ అఇజిడటిసివెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కితాండెఅపొసిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ 
యాజరిగ్తిక సుడ్ఃతారె, దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజినండొబమమ్ ఆతార్. 44యేసు కితి పణివందిఙ్ 
లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజిమహివలె,వాండుఈహ వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ . “నానుయేలు వెహిస్నిమాటెఙ్ 
బాగ వెంజిపోస్ ఎండమండు. లోకు మరిసి ఆతినాను లోకు కీదు ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి. 45గానివాండు
వెహిమాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణు ఆక డాపాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు అరద్ం కిఎండమండెఙ్.
ఆమాటవందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ ఆతార్.

పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 
46 సిసూరు లొఇ ఎయెన్ పెరికాండొ ఇజి ఉండి ఇజి గొడబ వాతాద్. 47యేసు వరి మనుస్దు మనిన్

ఆలోసన నెసాత్ ండె ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ అసాత్ ండె వనిన్ పడఃకాద్ నిల్ పాత్ న్. 48నిల్ పిత్ వెనాక్ వాండు వరిఙ్,
“ఎయెన్ బాయాఇజికొడొఃదిఙ్ నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి డగు కితిఙ, నఙి డగు కితి వజ.
నఙి డగు కితికాన్ నఙిపోకి దేవుణు డగు కితి వజ. మీలొఇఎయెన్ తగిజిమంజినాండొవాండె పెరికాన్”,
ఇజి వెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి, నీ సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పోకిస్ మహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మాపుసుడ్ఃతాప్. వాండుమా వెట మనికాన్ ఆఎన్. అందెఙెమాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాప్”, ఇజి వెహాన్ .
50అందెఙెయేసు, “వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీముసుక్పగసిలికాన్ మీదరిఙ్ మనికానె”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

యెరూసలెమ్ దు పయాణం కిజినాన్ 
51 యేసు పరలోకమ్ దు సొండెఙ్ దినమ్ కుడగు ఆతివెలె వాండు మనుస్ పూరి నమకం కిజి

యెరూసలెమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 52వాండు వనిన్ఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ః తయార్ కిదెఙ్ ఇజి సెగొండారిఙ్ 
ముఙాల్ పోకాన్. వారు దని వందిఙ్ సమరియఇననిన్ దేసెమ్ ది ఉండినాటొవాతార్. 53గానినాటొణికార్ 
వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు యెరూసలెమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సొని ఒరెన్ 
యూదవాండు. 54సిసూర్ ఙలొఇయాకోబు,యోహానుఇనికార్ యాకసుడ్ఃతారె, “పబువా,యాలోకురిఙ్ 
నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసం దాన్ మాపు సిసు తపిసెత్ఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 55యేసు వరి
దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56 నసిత్వలె వారు మరి ఉండి నాటొ సొహార్. 57వారు సరిదాన్ 
సొనిస్ మహివలె, ఒరెన్, “నీను ఎంబె సొహిఙ్ బానాను నీ వెట వానా”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 58అందెఙె
యేసు, “నకెక్ఙ మండెఙ్ బొరొఙ్ మనెన్. ఆగాసమ్ ది పొటిఙ మండెఙ్ గూడుఃకు మనె. గాని లోకు మరిసి
ఆతినఙిబుర అడుడ్ కిదెఙ్ బాడిసిలెల్ద్ ”, ఇజిమర్ జివెహాన్ . 59వాండుమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్, “నావెటరఅ”,
ఇజి వెహాన్ . అయావలె అయావాండు, “పబువా, ముఙాల నాను సొనిస్ నా బుబెబ్ఙ్ ముసి వానా”, ఇజి
వెహాన్ . 60అందెఙెయేసు, “సాతికారెవరిసాతివరిఙ్ ముసెత్ఙ్. గానినీనుసొనిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ 
బోదిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 61మరి ఒరెన్, “పబువా, నీ వెట నాను వానా. గానినాను ముఙాలమర్ జిసొనిస్
నా ఇండొణి వరిఙ్ వెహిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 62అందెఙెయేసు, “మేడిఃముసుక్ కియు ఇడిజ్ వెనాక్మర్ జి
బేసిన్కాన్ ఎయెన్ బాదేవుణు ఏలుబడిః కినివరిలొఇ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్  రఇకాన్”, ఇజి వెహాన్ .

10
డబయ్ మణిసిసిసూరిఙ్ సువార వందిఙ్ పోకిస్నాన్.

1యాక జరిగ్తి వెనుక, పబు మరి డబయ్ మణిసి సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాన్. వాండు సొని విజు
పటన్మ్ కాఙ్ విజు బాడిఃదు వనిన్ ముఙల రిఎరిఙ్ రిఎరిఙ్ పోకాన్. 2పోకిస్, వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ ,
“కొయ్ దెఙ్ మనిన్పంట లెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని తకుక్నె కొయ్ నికార్ తకుక్నె అందెఙె వనిన్
పంట కొయ్ నివందిఙ్ పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ, ఇజి కోతత్ ఏజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు ఇజి వెహాన్ . 3మీరు
సొండు! ఇదిలో, కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరె పిలెల్కాఙ్ పోకిలెకెండ్ నాను మిఙి పోకిస్న. 4మీరు సనిస్
గాని, డబుబ్ఙ్ ఇడిన్ సనిస్ గాని, సనిస్దు మరి ఉండి జతజోడ్ఃకు గాని ఒతెఙ్ ఆఎద్. మీరు సరుద్ ఎయెరిఙ్ 
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నెగెణ్ మనిదా ఇజి నిలిస్ వరిగ్జి, సమయం పాడు కిమ. 5మీరు ఎయె ఇండొ బా సొనివలె, “యాఇండొ
మంజిని వరిఙ్ సమాదనం కలిగ్ పిద్ ఇజి ముఙాల వెహ . 6 సమాదనం కోరిజినికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహిఙ,
మీసమదనం వనిన్ ముసుక్ మంజినాద్. సిలిఙ, మర్ జిమీబానెవానాద్. 7వారు ఇనిక సితిఙ్ బాఉణిజి
తింజిబానెమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పణి కిని వనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ కావాలసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్. ఇలుక్ ఇలుక్
బూలమాట్.

8మరి మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొనివలె వారు మిఙి డగు కిజి ఇనిక సితిఙ ఆకదె ఉండు. 9బాన్ 
మని కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ కిదు. దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం మీ డగు వాత మనాద్ ఇజి వరిఙ్ వెహ .
10-11గానిమీరు ఎమేణిపటన్మ్ దుబాసొనివెలెవారుమిఙిడగు కిఏండమహిఙ,అయాపటన్మ్ దివీదిఙ
సొనిస్, “మాపాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్ మీ పటన్మ్ ది డులిల్బా ఇబెబ్ దుల్ పిస్ సొన్ సినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు మీ ముసుక్ కోపం ఆత మనాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్. గాని ఒడ్ఃబిదు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత
మనాద్ ఇజి తప్ ఏండ నెసుత్ ”, ఇజి వెహ . 12నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దు యా
పటన్మ్ ది వరిఙ్ సికస్ మరి నండొ మంజినాద్. సొదొమ పటన్మ్ దు మహి లోకురిఙ్ నసొమన్ ఎద్ . 13ఓ
కొరాజి పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబాయా మిఙి ఎసొ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఓ బెత్ సెయుద పటన్మ్ దు
మనికిదెరా, అబయామిఙి ఎసొ గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ నడిఃమి కితి బమామ్తి
గొపప్ పణిఙ్ తూరు సీదొను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ కినిక ఇహిఙ,వారుపూర్ బమ్మ్ దునె బసత్ గరండెఙ్ తొహెఆజి,
నీరు వాకె అజి, పాపమ్ కు డిఃసాత్ ప్ ఇజి తోరిసాత్ ర్ మరి. 14 దేవుణు తీరుప్ కినివలె మీ పటన్మ్ కాఙ్ సికస్,
తూరు సిదొను పటన్మ్ కాఙ్ నండొ మంజినాద్ లె. 15 కపరన్హొము పటన్మ్ దు మనికిదెరా, ఆగాసం దాక
గొపప్ పెరికాప్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, దేవుణు మిఙివాండు మంజినిబాడిఃదాన్ అర్ పాన్న్ లె. ఇహిఙ,
దేవుణు మిఙి నాసనం కినాన్ లె. 16మరి యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్, “మీమాట వెనికాన్ నామాట వెనాన్.
మీమాటదిఙ్ నెకన్ పొకిన్కాన్,నామాటదిఙ్ నెకన్ పొకాన్న్. నామాటదిఙ్ నెకిన్ పొకిన్కాన్, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ 
నెకన్పొకాన్న్”, ఇజివెహాన్ . 17డబయ్ మణిసిసిసూరు సర్ దాన్ మర్ జివాతారె, “పబువా, దెయమ్ కుబా,
నీ అతికారం దాన్ సొండు ఇజిమాపుఆడ సీజినివలెమఙిలోబడిఃజినె”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసు,
“ఒఒ,సయ్ తానుమిరిసిత్ లెకెండ్ వనిన్అతికారంసిలెల్ండఆగాసమ్ దాన్ అరికనాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ 
సోర్ కుపిఙ మటెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితమనన్. సయ్ తాను సతుత్ దిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితత్ మనన్.
సయ్ తాను మిఙి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 20 దెయమ్ కు మిఙి లోబడిఃజినె ఇజి సర్ ద లావు ఆమ. గాని
దేవుణుమీపేరువాండుమంజినిబాడిఃదురాసత్ మనాన్ ఇజినండొసర్ దఆదు”,ఇజివెహాన్  21అయావలె
యేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నండొ సర్ ద ఆజి, “ఓ బా, నీనె ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ పబు. నాను నిఙి
పొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, గెణం మని వరిఙ్, సదు మని వరిఙ్, యానిజమాతి సఙతి డాఃపిత్దె, ఇజి
కొడొః లెకెండ్ మని వరిఙ్ తోరిసిత్. ఒఒ బా, అయ లెకెండ్ కిదెఙె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 22నా బుబబ్ నఙి విజు
సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసి ఎయెండొ ఇజి అపొప్సినె నెసాన్న్.మరి ఎయెన్ బా నెస్ ఎన్.
అపొప్సి ఎయెండొ ఇజి మరిసి ని అపొప్సిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ మరిసి ఎరిల్తికార్ నె నెసాన్ర్. మరి ఎయెన్ బా
నెస్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

23-24వాండు సిసూర్ దరోట్ మహండె, “దేవుణు వందిఙ్ వాండు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ మీరు సుడ్ఃతి
గొపప్ సఙతిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటిత్ మీరు అంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ పవకరు,
రాజురుఙు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్, సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్ గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెహికెఙ్ 
వెండెఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్ గానిఅట్ ఎతార్”, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ నె వెహాన్ .
పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ఇనివందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 

25ఉండినాండిఙ్,యూదురు రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్ నిఙ్ జి, “ఓబోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి యేసుఙ్ పరీకస్ కిజి వెన్ బాతాన్. 26 అందెఙె వాండు,
యూదురి రూలుదు ఇనిక రాసత్ మనాద్. బాన్ ఇనిక సద్ విజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు, “నీ పబుఆతి
దేవుణుదిఙ్ నీపూరిమనుస్దాన్, నీపూరిపాణమ్ దాన్, నీపూరి సతుత్ దాన్, నీపూరి బుదిద్దాన్ పేమిసెత్ఙ్”.
మరి, “నిఙి నీను పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ ఇజి రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 28 అందెఙె
యేసు, “నీను నెగెణ్ వెహి. ఆహె కిఅ. అయావలె నీను ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నిలె”, ఇజి వనిన్
వెట వెహాన్ . 29అయావలె అయాయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ నాను ఇజి తోరె
ఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్, “నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి. 30అందెఙెయేసు ఈహ మహిస్ వెహాన్ .
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“ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జియెరికొ పటన్మ్ దు సొనివెలె సెగొండార్ డొఙారి వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె,
వాండు తొడిఃగితి మహికెఙ్ లాగితార్. వనిన్ఙ్ ఇజి పాణం ఇటాత్ రె డెఃయితారె డిఃసత్ సొహార్ . 31యావలె
ఒరెన్ యూదురిపుజెరిఆసరిదాన్ సొండెఙ్ పణితాకాద్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ సొహాన్ .
32అయా లెకెండ్ నె, లేవి* ఒరెన్ ఆ సరిదాన్ నె సొహాన్ . గాని వాండుబా సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ ఎర్ లిజి
సొహాన్ . 33-34 అయా సరిదాన్ నె ఒరెన్ సమరియ వాండు పయాణం కిజి మహాన్ . వాండు అరి మని
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె వనిన్ పాణం నొతాద్. వనిన్ డగు సొహాండె ఒలివ ఇని నూనె,దాకస్కలుల్ వాకాండె వనిన్
గాయమ్ కాఙ్ తొహ్ కాన్. వాండు వనిన్ సొంత గాడఃదె ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె ఉండి లార్ జి ఇండొ సొహాన్ .
వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ . 35మహస్నాండిఙ్ వాండు రుండివెండి రుపాయుఙ్ లాగితండెలార్ జిసవ్ కారిఙ్ 
సితాన్. సితండె, “వినిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃఅ. వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతి మహిఙ నాను మర్ జి వానివలె
అయా డబుబ్ నిఙి సీన”, ఇజి వనిన్ వెట వెహండె సొహాన్ . 36యాకత వెహి వీసిత్ వెనుక, యేసు వనిన్ఙ్,
“డొఙారిఅసిత్ వనిన్ఙ్ యాముఎర్ లొఇఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్, ఇజినీను వెహ్ అ”, ఇజివెన్ బాతాన్.
37యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ ముసుక్ పాణం నొతిత్కాండె, వనిన్ పడఃకాదికాన్”, ఇహాన్ . అందెఙె
యేసు, “నీను సొనిస్యాలెకెండ్ నె కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
మారమరియ

38యేసు ని వనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజి సొనిస్ మహార్ . ఉండి నాటొసొహార్ . అబెబ్మార ఇనిన్ ఉండి
బోదెలి దనిన్ ఇండొ వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ద్. 39దనిఙ్ మరియఇనిన్ ఉండి తఙిసిమనాద్. అది పబుపాదమ్ క
డగు బసాత్ దె వనిన్ బోద వెంజిమహాద్ .

40మార విజు పణి వందిఙ్ నండొ బాద ఆజి వనిన్ డగు వాతాద్. వాతాదె, “పబువా, నాను ఒరెనె
పణి కిదెఙ్ నా తఙి డిఃసత్ మనాద్. నిఙి బాద సిలెల్దా? నఙి తోడుః కిఅ ఇజి దనిఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాద్ .
41-42అందెఙెయేసు, “మార, నీను నండొ పణిఙ వందిఙ్ విసారిసిబాదఆజిని. గానిముకెలమతికఉండె.
మరియఅయానెగిగ్ దనిఙ్ కోరితాద్. దనిన్బాణిఙ్ ఎయెన్ బాఅయాకలాగిజ్ ఒతెఙ్ అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

11
యేసుపారద్నం నెస్ పిసాన్న్ 

1ఉండినాండిఙ్ యేసు ఉండిబాడిఃదు పారద్నం కిజిమహాన్ . వాండుపారద్నం వీసిత్ వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ 
లొఇ ఒరెన్, “పబువా, యోహాను వనిన్ సిసూరిఙ్ పారద్నం నెస్ పిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ మఙిబా పారద్నం
నెసిప్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 2అందెఙెయేసు వరిఙ్, మీరు పారద్నం కినివెలె ఈహ వెహ . “ముసుక్
మనిన్మాబుబబ్,లోకుర్ విజెరెనీపేరుగొపప్నెగిగ్క ఇజిగవ్ రంసిపిర్. నీనులోకుర్ విజెరిఙ్ ఏలుబడిః కిపిన్.
3రోజు రోజుకావాలిసిత్ టిండిమఙి సిదా. 4మఙిపాపమ్ కు కితి వరిఙ్ మాపుసెమిసిత్ వజ నీనుమాపాపం
సెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇ అసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ మఙి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 5-6మరియేసు వరివెట
ఈహ వెహాన్ . “మీలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒరెన్ కూలాయెన్ మనాన్. నీనుమదరెయితు వనిన్బాన్ సొనిస్, ‘ఓ
కూలవాండు, నఙిమూండి రొటెట్ఙ్ బదలు సిదా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మరిఒరెన్ కూలాయెన్ పయాణం కిజిని
సరిదాన్ నాబాన్ వాతమనాన్. వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ నాబాన్ ఇనికబా సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహిస్ని.

7 అయావలె వాండు లొఇహాన్ , “నఙి బాద కిమ. సెహ్ ల కెహ మనాద్. నా ఇజి కొడొఃర్ నా వెట నిద
కిజినార్. నిఙ్ జి సీదెఙ్ నాను అట్ ఎ”, ఇజి వెహనండా? 8నానుమిఙి వెహిస్న, వనిన్ఙ్ నిఙ్ జి సీదెఙ్ ఇసట్ం
సిలిఙ్ బావాండు నిఙ్ జి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కూలాయెన్ ఇజి ఒడిఃబిజి అహ కిఏన్. గాని
సిగు డిసాత్ ండె ఏక ఏక లొసినాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి నిఙి కావలసిత్క విజు సీనాన్. 9అందెఙెనానుమిఙి వెహిస్న,
మీరు ఇనిక లొసిన్దెరొ, అకక్ దేవుణు మిఙి సీనాన్. ఇనిక మీరు రెబాజినిదెరొ అక దేవుణు మిఙి సీనాన్ .
కొతుత్ , మీవందిఙ్ దేవుణు సేహల్ రెనానెల్. 10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లొసిన్ విజెరిఙ్ దొహ్ కెన్. రెబాని వనిన్ఙ్ తోరె
ఆజినాద్, కొతిస్ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.

11మీలొఇఅపొప్సి ఆతికాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ మరిసిమొయలొసిత్ఙ, సరాస్ సీనాండా? 12కొరు గుడుడ్
లొసిత్ఙ,సొర్ కుపిప్ సీనాండా? 13అహిఙ,మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బా,మీకొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు సీదెఙ్ 
నెసిన్దెర్. అహిఙ,ముసుక్ మనిన్మీ బుబబ్ వనిన్ఙ్ లొసిన్ వరిఙ్ ఎసొనొ దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”.

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.
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యేసు బయిల్ జెబెలు
14యేసు ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ గులల్ దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జిమహాన్ . ఆ దెయం డిఃసిత్ సొహి వెనాక్ గులల్ ఆతి

మహికాన్ వరిగ్తాన్. ఆకసుడ్ఃతారెలోకుర్ విజెరెబమమ్ఆతార్. 15గానివరిలొఇసెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ 
నెయ్ కి ఆతి బయిల్ జెబెలు సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి వరిగ్తార్. 16మరి సెగొండార్ 
వనిన్ఙ్ పరిస కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. దేవుణునె వినిఙ్ పోకమనాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి
బమమ్ ఆని పణికిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ . 17వాండు వరి ఆలోసన నెసాత్ ండె వరి వెట ఈహ వెహాన్ ,
“ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేట ఆతిఙ పాడాఃనాద్. ఆహె, ఉండి కుటుమ్ దికార్ బా
వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేటఆతిఙ, ఆ కుటుం నిల్ ఏద్. 18 అయాలెకెండ్ సయాను దెయమ్ కుబా వరిఙ్ 
వారె జటిఙ్ ఆజి కేట ఆతిఙ, సయ్ తాను వరిముసుక్ కిని ఏలుబడిః ఎలాగ నిల్ నాద్ ? సయాను సతుత్ దాన్ 
నాను దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిన ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ గదె. 19అహిఙ, మీసొంతలోకుర్ ఇనిన్ దని దనటాన్ 
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙె మీ సొంత లోకుర్ నె మీరు తపిత్దెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినార్. 20 నాను
దేవుణుసతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేరమనన్ఇహిఙదేవుణుఏలుబడిః కినికమీడగువాతమనాన్ ఇజిరుజుప్ 
ఆజినాద్.

21 విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి ఒరెన్ సతుత్ మనికాన్ వనిన్ఇలుల్ అసిత్ విజు కాప్ కితిఙ, ఇనికబా
సోరిసొన్ ఎద్. 22గాని వినిఙ్ మిసిత్ నండొ సతుత్ మనికాన్ ఒరెన్ వినిఙ్ అసాత్ ండె విని ముసుక్ గెలిసిత్ఙ,
వీండు నమిమ్తి అయుదమ్ కు విజు వాండు లాగిజ్, విని ఆసిత్ సీబాన సీనాన్. 23నా దరిఙ్ మన్ ఇకాన్ నఙి
పగాతికాన్. నా వెటమంద కిఇకాన్, సెదిసాన్న్. 24ఉండి దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసిత్ సొహి వెనుక, దనిఙ్ 
మండెఙ్ బాడిడ్ రెబాజిబయిలుదుబూలాజినాద్. గానిఎంబెబాదనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్ క్ ఇతిఙ్, “నానుడిఃసిత్ వాతి
నాఇండొమర్ జిసొనాలె”, ఇజివెహాన్ద్. 25మర్ జివాతిఙ్ అదిడిఃసిత్వాతికాన్ నెగెండ్ సిపాజిసుబబ్రం కిజి
ఇలుల్ లెకెండ్, నెగెణ్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ద్.

26నసిత్వలె అదిమరిజ్ సొనిస్ దనిఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ ఆతిమరి ఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్ తనాద్ ,అవిక్ వనిన్
లొఇసొనిస్అబబ్ కినె. అయవలెవనిన్గతిముందాహిదనిన్ఙ్ ముసుక్ కసట్ మానాద్ . 27యేసుయామాటెఙ్ 
వెహిస్ మహివలె, ఆ మంద లొఇ మనిన్ ఉండి బోదెలి, “నిఙి కాసిత్ పోసకితి నీయాయ అంతు సిలిల్ సర్ ద
మంజినికాద్”, ఇజి డటం వెహాద్ . 28అయావలెవాండు, “నిజమ్ నె,గాని దేవుణుమాటవెంజి అయావజ
నడిఃని విజెరెబాఅంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికార్”, ఇజి వెహాన్ .

29లోకుర్ మరి నండొ కూడిఃతి మహివలె, వాండు ఈహ వెహాన్ . “యాతరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్.
వారు ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి బమమ్ ఆని పణి కిఅ ఇజి వెన్ బాజినార్. గాని దేవుణు పవక ఆతి ఓనెఙ్ 
జరిగ్దిక ఆఎండ, మరి ఇనిన్ గురుబా వరిఙ్ తోర్ ఎద్. 30 నినవె పటన్మ్ దివరిఙ్ ఓన ఎలాగ ఉండి గురు
మహండొ అయాలెకెండ్ లోకు మరిసిఆతి నాను యా తరమ్ దివరిఙ్ ఉండి గురు మనాన్. 31 ఆకక్రి
దినమ్ దితీరుప్దు, దసిణ్ దేసెమ్ దిరాణియాతరమ్ దిలోకుర్ వెట నిఙ్ నాదెవరిముసుక్ నేరంమొపాన్ద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొలొమోనువెహిస్నిగెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ బూమికొసాదుమనిన్దనిదేసెమ్ దాన్ 
అదివాతాద్. ఏలుసొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్. 32కడెఃవేరిదినమ్ దితీరుప్,నినివెపటన్మ్ ది
లోకుర్ యాతరమ్ దిలోకుర్ వెట నిల్ నారె, వరిముసుక్ నేరంమొపాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఓన వెహిబోద
వెహరె,వారుపాపమ్ కు డిఃసి ఒపుప్కొటార్. ఏలు ఓనెఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.

ఒడొఃల్ ది దీవవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
33ఎయెర్ బాదీవకసిసివెనుకడాఃపిస్నొ,తూముముసినొఇడ్ ఎర్. గానిలొఇవానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ 

ఇజి దీవ కంతూదుద్ నె ముసుక్నె ఇడాన్ర్. 34 నీ ఒడొఃల్ ది దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు నెగెండ
మనివలె, నిఙివిజుసుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్. అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఆతిఙ, నిఙిసుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ. 35అందెఙె సీకటు
మన్ ఎండ, నాను నెసిప్సిన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆతి జాయి మీ మనుస్దు మండెఙ్ సుడ్ఃదు. 36 అందెఙె
మనుస్పూరి అయాజాయిదాన్ నిడింతిమహిఙ,అయాకనాను నెస్ పిసిత్ వజ, నెగెండమీరు బతిక్జినిదెర్ 
ఇజి తోరాన్ద్. ఉండి పెరి జాయి నీ ముసుక్ డెఃయితిఙ ఎలాగ మంజినాదొ, అయాలెకెండ్ అయాజాయి
నాను నెస్ పిసిత్ వజ మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. 37 యేసు వరిగ్జి వీసిత్ వెనుక ఒరెన్ పరిసయు
వాండు, వనిన్ వెట ఉండెఙ్ రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙె వాండు లొఇ సొహాండె ఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38ఉణి
ముఙాలవాండుయూదురిఙ్ మనిన్అలవాటువజ కియునొర్ బాఏతాన్ ఇజినెసాత్ ండె,ఆపరిసయువాండు
బమమ్ఆతాన్. 39 అందెఙె పబు ఈహ వెహాన్ , “పరిసయురుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్
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గినెన్ఙ్ ని సొడువెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ? మీరు మిఙిబా వెలిల్హాన్ సుడిఃఙ నెగిగ్వరి లెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్.
గానిమీమనుస్సెఇబుదిద్ఙాణిఙ్, కకుర్ తిదాన్ కూడిఃతిఆసదాన్ నిండితెమనెన్. 40బుదిద్ సిలికిదెరా,ఒడొఃల్ 
తయార్ కితిత్ దేవుణునెమీమనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు నెసినికాన్ 41మీరు కనికారం ఆజి,మిఙి కలిగ్తి
మనిన్ లొఇహాన్  సిలిల్ వరిఙ్ దాన సీదు. అయావలె దేవుణు ఎదు నెగిగ్కిదెర్ ఆనిదెర్. 42పరిసయురుఙాండె,
అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పుదిన, సదాప, విజు కుసెఙ్, విజు దనిఙ్ బా
దసం బాగం సీజినిదెర్. గాని మీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబా
ఉండెలెకెండ్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43 పరిసయురుఙాండె, అబాయా మిఙి
ఎసొనొకసట్మ్ కువానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ముకెలమాతిబాడిఃదు బసెత్ఙ్ మీరు
ఆస ఆనిదెర్. సతెఙ నడిఃమి పెరికార్ ఇజిమాడెఃసె ఆదెఙ్ కోరిజినిదెర్. 44పరిసయురుఙాండె, అబాయా,
మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు తోర్ ఇ దూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్. లోకుర్ దూకి
ఇజి నెస్ ఎండ వనాక్ముసుక్ నడిఃజినార్. 45అయావలెయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్, “బోదకినికి,
నీను యా లెకెండ్ వెహిస్ మఙిబా దుసలాడిఃజిని”, ఇజి వెహాన్ . 46 అందెఙె యేసు, యూదురు రూలు
నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయామిఙిఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ కిదెఙ్ నసొ కసట్ం మనిన్
యూదురి రూలుఙ్, అలవాటుఙ్ వారు కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. గానిమీరు వరిఙ్ ఉండి డఃడఃసక్ దాన్ బా
తోడుః కిఇదెర్. 47యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మీ అనిరిఙ్ సపిత్ పవకరి, దూకిఙ్ ముసుక్ మీరు గుండమ్ కు పెర్ జిన్ దెర్. 48 అయావలె వారు
కితిపణివెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్ ఇజిరుజుప్ కిజినిదెర్. సాకిస్ర్ లెకెండ్ మనిదెర్ వారుపవకరిఙ్ సపాత్ ర్.
మీరు వరి గుండమ్ కు పెర్ జినిదెర్. 49అందెఙె, దేవుణు వనిన్ గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి నడిఃమి పవకెఙ,
అపొసుత్ డుఙ పోకన్. వరిలొఇ సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్ లె. మరి సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కినార్ లె. 50-51యా
లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్ లోకుర్ సపిత్ విజు పవకరి నలల్ వందిఙ్ యాతరమ్ ది లోకురిఙ్ సికస్ వానాద్.
ఇహిఙ, ఏబేలు నలదాన్ మొదొలిస్ జెకరియనలదాక. జెకయెఙ్ సంద సురిన్మాలిపీటని దేవుణు వందిఙ్ 
కేటఆతి గది, దినిఙ్ నడిఃమినె సపాత్ ర్. వరిఙ్ విజేరిఙ్ సపిత్కెఙ్ విజుయా తరమ్ దివరి పణినె ఇజి నాను
నిజంమీవెట వెహిస్న.

52 యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు వందిఙ్ మనిన్ గెణమ్ దు నడిఃపిసిని సేహ్ లదితాలంమీరు అసినిదెర్. మీరు దేవుణుదిఙ్ టెటాఙ్ 
నెస్ ఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆసమనిన్వరిఙ్ మీరుఅడుడ్ కిజినిదెర్. 53-54వాండుఅబెదాన్ సొహివెనుక,
పరీసయిరుయూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపమ్ దాన్ వనిన్ముసుక్ నేరంమొపాత్ ర్. వనిన్ వెయ్ దాన్ 
వానిమాటెఙలొఇ తపుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి నండొ సఙతిఙ వందిఙ్ పసెన్ఙ్ వెనబాజిమహార్ .

12
1 నసిత్వలె వెయుఙ్ వెయుఙ్ లోకుర్ కూడ్ఃజి వాతార్. ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ మటెట్ ఆజి మహార్ . అయావలె

యేసు ముఙాలె వనిన్ సిసూర్ వెట ఈహ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి పరిసయ్ రు తోరె
ఆని వేసం, పులాని దూరు లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె జాగర మండు. 2డాఃపిత్క మనిన్కెఙ్ విజు తోరెఆనెలె.
నెస్ ఏండముసుక్మనిన్కెఙ్ విజునెసెఆనెలె. 3అందెఙెమీరుసీకటుదువరిగ్తికెఙ్ జాయిదువెనార్. ఇహిఙ,
డాఙ్ జి వరిగ్తికెఙ్ విజెరె వెనార్ లె. మీరు గదిఙ, గిబిబ్దు వరిగ్తికమెడెఃఙముసుక్ సాటాన్ర్ లె.

4నా కూలెఙాతి మీ వెట వెహిస్న, ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక మరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ తియెల్ 
ఆమాట్. 5గానిమీరు ఎయెరిఙ్ తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను నెస్ పిసన్. ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక, ఎలాకాలం
మంజినిబాడిఃదుపొకెఙ్ అతికారంమనిన్వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆదు. నిజమెనానువెహిస్న,వనిన్ఙ్ తియెలాదు.
6అయ్ దు పంటపొటిఙరుండికాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె? గానివనాక్లొఇఉండెదనిఙ్ బాదేవుణుపోస్ ఎన్.
7మీబురాదికొపప్ విజుబాదేవుణు లెకిసత్ మనాన్. తియెలామాట్. మీరు నండొ పంటపొటిఙమిసిత్ విలువ
మనిన్కిదెర్.

8నాను మిఙి వెహిస్న, లోకుర్ ముఙాలెనఙి ఒపుకొణి ఎయెవనిన్ఙ్ బాలోకుమరిసి ఆతి నాను దేవుణు
దూతెఙఎదుఒపప్కొణా. 9గానిలోకుర్ ఎదునఙినెస్ ఎఇనిన్వనిన్ఙ్ దేవుణుదూతెఙ్ ఎదునానుబానెస్ ఎ
ఇజి వెహన్. 10లోకుమరిసిఆతినాముసుక్ ఎయెన్ బాపడ్ఃఇమాట వరిగ్తిఙ, దేవుణు వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్.
గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిన్ ఎయెరిఙ్ బాదేవుణు సెమిస్ ఎన్.
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11వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ యూదురి అతికారిఙ ఎదునొ, పెదద్ల్ ఙ ఎదునొ ఒనార్.
అయావలె ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్, ఇనిక వెహెఙ్, ఇనిక వరిగ్దెఙ్ ఇజి బెఙఆమాట్. 12 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు వరిగ్దెఙ్ మనిక అయాగడిఃయద్ నె దేవుణు ఆతమ్మిఙి నెస్ పిసాన్న్.

ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13అయావలె ఆమందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా, నాబుబబ్ గణసిత్ దనిఙ్ నఙి వానివంతు సీబాజి సిఅ

ఇజి నా అనెన్ఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14అయావలెయేసు, “ఒరె, మీముసుక్ తీరుప్ కిని వనిన్ వజనొ,
సీబాజి సీని వనిన్ వజనొ నఙి ఎయెన్ నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 15మరి వరిఙ్ వెహాన్ , “జాగర మండు.
ఇని దనిఙ్ బాలావుఆసెఙ్ ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసొ ఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, వనిన్ ఆసిత్లొఇ వనిన్
బతుక్ఆఏద్. ఇహిఙఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతిబతుక్సిఏద్. 16మరివాండువరిఙ్ కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్.
“ఒరెన్ ఆసిత్ మనివనిన్ఙ్ బూమిదు నండొ పంట పండితాద్. 17అయావలెవాండు, ‘నా గింజ ఇడ్ దెఙ్ నఙి
బాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి వనిన్మనుస్దు వాండు ఒడిఃబితాన్.

18ఒడ్ఃబితాండె, ‘నానుఈహ కిన. నాగాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన. అబెనాగింజెఙ్,మహిసామానమ్ కుఙ్ 
విజు ఇడన్’, ఇజి వెహాన్ . 19మరి నాను, నా వెట ఈహ వెహన్, ‘నఙి నండొ పంటెఙ్ వందిఙ్ నండొ ఆసిత్
కుడుఃపత్ మనన్. సుకం ఆఅ. ఉణఅ, తిన్ అ, సర్ ద ఆజిమన్ అ’, ఇజి.

20గాని దేవుణు వనిన్ఙ్, ఓ బుదిద్ సిలికి, యా రెయునె నీ పాణం లొసిన. అయావలె నీ వందిఙ్ ఇడిత్
మనికెఙ్ ఎయెరిఙ్ ఆనెలె? ఇజి 21సొంత బతుక్ వందిఙ్ ఆసిత్ కుడుఃపిన్ ఎయెరిఙ్ బాయాలెకెండ్ వానాద్.
గాని, దేవుణు ఎదు, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజవాండు ఆసిత్మనికాన్ ఆఏన్”.

ఇని దనిఙ్ బావిసారిసామ్ట్.
22మరి,యేసువనిన్ సిసూర్ వెటఈహ వెహిస్నాన్, “అందెఙె,నానుమిఙివెహిస్న,మీరుఇనికఉండెఙ్ 

ఇజిపాణం వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. ఇనికతొడ్ఃగిదెఙ్ ఇజిఒడొఃల్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
టిండి ముసుక్ పాణం ముకెలమతిక. సొకెక్ఙ్ ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక. 24కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు.
అవివిత్ ఉ,కొయిఉ,వనాక్ఙ్ గాదినొగపెప్ఙ్ నొసిలుల్ . గానిదేవుణువనాక్ఙ్ తిండిసీజినాన్. అహిఙపొటిఙ
ముసుక్మీరు ఎసొవిలువమనికిదెర్. 25-26మీలొఇఎయెన్ బావిసారిసి వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంటబా
కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ అట్ నిదెరా? అట్ ఇదెర్. యాఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ ఇహిఙమరి
ఎందనిఙ్ మహి పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి  కసట్బడిఃఉ. సొక కిదెఙ్ 
నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. ఆఙ్ బ విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలోమొన్ రాజుయా ఉండి పూఙలెకెండ్ సోకు
మనిన్ ఉండి సొకెక్ తొడిఃగిఏతాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 28 నేండు మంజి విగెహిఙ్ సిసూదు విసిరిన్
మడిఃఙ మంజిని గడిడ్దిఙ్ యాలెకెండ్ దేవుణు సోకు సితాన్, ఇహిఙ ఇజిరి నమకం మనిన్కిదెరామరి ఒదెద్
నెగెండ సొకెఙ్ మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29 ఇనిక ఉండెఙ్, ఇనిక తిండెఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి
విసారిసామ్ట్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నెవినక్వందిఙ్ రెబాజినార్. మిఙియాకెఙ్ కావాలె
ఇజి మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసాన్న్. 31గాని దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి ఆసఆదు. అయావలె
దేవుణు మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్. 32 ఇజిరిమంద తియెల్ ఆమాట్. దేవుణు, వనిన్బతుక్దు
రాజులెకెండ్ ఇటిత్ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ సీదెఙ్ మీబుబబ్ఇసట్ంఆతమనాన్. 33మిఙికలిగ్తిమనికెఙ్ పొరిస్బీదవరిఙ్ 
సీదు. అయావలె మీరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ వందిఙ్ ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్ డొఙారి రఏన్. కరి
తిన్ ఏద్. అందెఙె మీ ఆసిత్తకు ఆఏద్. 34ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఆసిత్ఎంబె మనాదొ, అబెనె మీమనుస్బా
మంజినాద్. 35-36ఎసిత్వలెబాపణికిదెఙ్ నడుఃము తొహెఆజి,తయార్ ఆజిమండు. మీదీవెఙ్ ఎసిత్వలెబా
కసిసి మండు. పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొ వాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిర్ పోలిసి
మండు. ఎజుమానివిందుదాన్ వాజిసేహల్ కొతిన్వెలెవెటనెసేహల్ వాండు రేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసిమండు.
37 ఎజుమాని వాతివెలె, వనిన్ వందిఙ్ తెలి మంజి ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమె
నాను వెహిస్న, ఎజుమాని, నడుఃము తొహె ఆజి, బోజెనమ్ దిఙ్ వాతి వరిఙ్ బసె కిజి వరిఙ్ తిండి సీనాన్.
38మదరెయితునొ కోడిఃజామ్ నొ ఎజుమాని వాతివెలె, వనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి తెలి మంజిని వనిన్ఙ్ 
నెగెద్. 39ఎమేణి గడిఃయదు డొఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి ఏజుమాని నెసిత్ఙ వాండు తెలిమంజి వనిన్ఇలుల్
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బొరొ కిఏండ సుణాన్ ఇజిమీరు నెసుత్ . 40మీరు నా వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు, లోకు మరిసి ఆతి
నానువాన. అందెఙెమీరుబా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41అయావలెపేతురు, “పబువా,యాకతవజమఙినెనెస్ పిసిన్దా,విజెరిఙ్ నెస్ పిసిన్దా?”,ఇజియేసుఙ్ 
వెన్ బాతాన్.

42 అందెఙె యేసు, “నమకం మని, బుదిద్మని గొతిత్ మణిసి ఎయెన్ ? ఎయెన్ ఇహిఙ, ఇండొణి మహి
గొతిత్యారిఙ్ సరిఆతి గడిడ్ఃయా సుడ్ఃజి వరి కార్ డువజ వరిఙ్ దొహ్ క మనిన్ తిండి సామనమ్ కు సీదెఙ్ 
ఇజి ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు కితిత్కాండె. 43ఎజుమానిమర్ జి వానివలె వెహివజ పణికితి వనిన్ఙ్ 
నెగెద్. 44అయఎజుమానివనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్విజుదనిముసుక్అతికారంమనివనిన్లెకెండ్ వనిన్ఙ్ కినాన్,
ఇజి నాను నిజం వెహిస్న. 45-46 గాని, ఉండి వేల యా గొతియయెన్, ‘నా ఎజుమాని వాదెఙ్ ఆల్ సెం
ఆజినాన్ ’ ఇజి వనిన్మనుస్దు ఒడిఃబిజి,మహిగొతియారిఙ్ గొతియాణికాఙ్ డెఃయిజినాన్. వాండు ఉణిజి,
తింజి సోసత్ మహాన్ . ఆహె మహిఙ్, వాండు ఎదు సుడ్ఃఇ దినమ్ దు నెస్ ఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమాని
వానాన్. అయావలెవాండువనిన్ఙ్ కతిస్దేవుణుదిఙ్ నమ్ ఇవరివెటవరివందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్బాడిడ్దు
పొకాన్న్.

47 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెసిబా అయావజ కిఎండ తయారాజి మన్ ఎండ మనిన్ గొతియ వనిన్ఙ్ నండొ
సికస్సీనాన్. 48 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెస్ ఎండ, సికస్దిఙ్ తగితి పణిఙ్ కితి వరిఙ్ కండెక్ సికస్నె సీనాన్.
ఎయెరిఙ్ దేవుణు నండొ సితత్ మనాండొ వనిన్బాణిఙ్ నండొ లొసాన్న్. ఎయెన్ బాన్ దేవుణు మరి నండొ
ఒపజెపత్ మనాండొ, వనిన్బాణిఙ్ నండొనెలొసాన్న్. 49సిసు లెకెండ్ మనిన్ దేవుణు సీని సికస్యాలోకమ్ దు
తతెత్ఙ్ నాను వాతమన. ఆక విజెరిఙ్ సుర్ నాద్. ఏలునె సురుదెఙ్ మొదొల్ సిత్ఙ బాగ మంజినాద్, ఇజి
ఆస ఆజిన. 50 కసట్ం ఇని ఉండి బాపిత్సంబా లాగెఆదెఙ్ మనాద్. ఆకక్ పూరి కినిదాక నఙి నండొ విసారం
మంజినాద్ లె. 51యాలోకమ్ దు సమాదనం తతెఙ్ నాను వాతమనన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్,
కేటకిదెఙ్ నె వాత మనన్. 52 ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజిని ఉండి కుటుం వరిఙ్ వారె కేట ఆనార్ లె.
ముఏర్ ఉండి పడఃకాద్ రిఏర్ మరి ఉండి పడఃకాద్. 53 వారు కేట ఆనార్ లె. అపొప్సి మరిసిఙ్ ని,
మరిసి అపొప్సి ఙ్ ని, అయిసి గాలిస్ఙ్ ని, గాడిస్ దని అయ్ సిఙ్ ని, మీమ్ సి దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్
మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండమంజినాద్ లె.

54అయావలె వాండు మందలోకుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పడఃమటదాన్ మొసొప్ వాతిక సుడ్ఃతిఙ పిరు
వానాద్ లె, ఇజి మీరు వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 55 దసిణదాన్ గాలి వాతిఙ గొపప్ఎండ కినాద్ ఇజి
వెహిన్దెర్. ఆహెజరిగ్నాద్. 56వేసం కినికిదెరా,మీరు బూమిదు ఆగాసమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి గురు అసెత్ఙ్ 
నెసిన్దెర్. మరిఎందానిఙ్ యాకాలమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ గురుఅసెత్ఙ్ మీరుఅట్ ఏండమంజినిదెర్ ? 57ఎమేణిక
నాయం ఇజిమిఙిమీరె తరుప్ కిదెఙ్ అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్ నేరంమొపిత్వనిన్వెట లాయిరి కోర్ టుదు
సొనిస్మహివలెసరుద్ వనిన్ వెటరాజినంఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ,వాండుమిఙితీరుప్ కినివనిన్డగుఈడిఃసి
ఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ జమాన్ ఙఒపజెపాన్న్. వాండుమిఙిజెలిదు ఇడాన్న్. 59తీరుప్ కినికాన్ లొసిన్ డబుబ్
విజు సీనిదాక జెలిదాన్ వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.

13
పాపండిఃసిసీదు, సిలిల్ఙనాసనంవానాద్ 

1 అయావలె బాన్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుఙ్, గలీలియాతి సెగొండార్ వరిఙ్ వెహార్ . ఇనిక వెహార్  
ఇహిఙ, గలీలియాతికార్ పూజ కిజి మహివలె, పిలాతు వరిఙ్ సపిసాత్ న్. అయావలె పూజసితిత్ నలని
లోకుర్ నల కూడిఃతాద్. 2అందెఙెయేసు వరిఙ్, “వరిఙ్ సపాత్ రెయా లెకెండ్ నండొ బాదెఙ్ కితార్. అందెఙె
వారు మహి గలీలియాతి వరి విజెరె ఇంక నండొ పాపం కితికార్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? 3 సిలెల్ద్ 
ఇజి మీవెట వెహిస్న. గాని మీరు పాపమ్ కు డిఃసిసీదు. సిలిల్ఙ, మీరు విజిదెరెబా అయాలెకెండ్ నాసనం
ఆనిదెర్. 4మరి సుడ్ఃదు, సిలొయొము ఇని పటన్మ్ దు నిరిండ్ తొహిమనిన్ గుడిః అరిఙ్,యెరూసలెమ్ దు
బతిక్జి మహికార్ పద్ ఎనిమితి మణిసి సాతార్. వారు బతిక్జిని వరి ఇంక నండొ సెఇకార్ ఇజి మీరు
ఒడిఃబిజినిదెరా? 5 సిలెల్ ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. గాని మీరు పాపం డిఃసి సీదు. సిలిఙ, మీరుబా
అయాలెకెండ్ నాసనం ఆనిదెర్. 6 మరి వాండు కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్
టోట మనాద్. అబెబ్ వాండు బొడెమరాన్ ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్ రెబాతివెలె ఇనికబా
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దొహ్ క్ ఎతాద్. 7అందెఙెవాండు, ‘ఇదిలోనానుమూండిపంటెఙాణిఙ్ యామరాతిపటుక్ఙ్ రెబాజివాజిన.
గాని ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. దినిన్దనాట్ యాబూమి ఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”, ఇజి
టోటకాప్ కినివనిన్వెటవెహాన్ . 8అందెఙెవాండు, “బాబుయాఉండిఏంటుమనిద్. నానుసుటులంకార్ సి
గతంపొకిస్ సూణాట్. 9అకక్పటుక్ అసిత్ఙ నెగెద్,అస్ ఇఙ కతిస్ విసీర్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

విసాంతిదినమ్ దు నడుఃము వఙితిఉండిబోదెలిదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
10 ఉండి విసాంతిదినమ్ దు, యేసు ఉండి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ బోద కిజి మహాన్ . 11 అబె

పద్ ఎనిమితి పంటెఙాణిఙ్ నడుఃము వకిన్ దెయం అసిత్ ఉండి బోదెలి మహాద్ . దనిన్ నడుఃము వఙితిఙ్,
అసల నెగెణ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఎద్. 12యేసు దనిఙ్ సుడ్ఃతాండె, “రఅ”, ఇజి డగు కూకాన్. మరి, “బీబి, నిఙి
మనిన్ కసట్మ్ కాణిఙ్ నాను డిఃస్ పిసన్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . 13మరి దనిముసుక్ వనిన్ కికు ఇటాత్ న్. వెటనె
అది నెగెణ్ నిహదె, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్.

14 విసాంతి దినమ్ దు యేసు నెగెణ్ కితిఙ్, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారి నండొ కోపం ఆతాన్.
ఆతాండె, లోకురిఙ్ పణి కిదెఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అందెఙె మీరు ఆ దినమ్ క లొఇ వాజి నెగెణ్ ఆదు.
విసాంతి దినమ్ దు రమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 15అందెఙె యేసు, “ఓ వేసం కినికిదెరా, మీ లొఇ విజిదెరెబా
మీడాఃనుదిఙ్, మీగాడ్ఃదెదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సాలాదాన్, డిఃసి ఒసి ఏరు సీజినిదెర్ గదె? 16అహిఙ,
అబాహముఙ్ తెగగ్తి యా బోదెల్ దిఙ్ పద్ ఎనిమితి పంటెఙ్ సయ్ తాను తొహ ఇటాత్ మనాన్. విసాంతి
దినమ్ దు దనిఙ్ తొహ్ కి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ కూడ్ఃఎదా?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 17వాండు యామాటెఙ్ 
వెహివలెవనిన్పగాతికార్ విజెరెసిగుఆతారె,మొకొండిపాత్ ర్. గానిలోకుర్ విజెరెవాండు కితిగొపప్పెరిపణిఙ
వందిఙ్ సరద్ ఆతార్.

18మరి యేసు వనిన్ లోకురిఙ్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇనిన్ దనిఙ్ పోలిత మనాద్.
ఇనిదనివెట నాను పోలిసన్? 19అకక్సర్ సు గింజదిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆక ఒతండె వనిన్ టోటాదు
ఉణుసాత్ న్. ఆక పిరిసి మరాన్ ఆతాద్. ఆగాసం ముసుక్ ఎగిజిని పొటిఙ్ దనికొమెఙ ముసుక్ గూడుక్ 
తొహ్ కె”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి వెహిస్నాన్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇని దని వెట పోలిత
మనాద్ ? 21అకక్ పులాని దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. ఉండి బోదెలి అకక్ఒతాదె మరి నండొ దూరు వెట
కలపాత్ ద్. వాకి దూరుదిఙ్ బాపులాఙ్ కితాద్.

ఇహ క్ సరి
22 యేసు యెరూసలెమ్ దు సొండెఙ్ ఇజి పయాణం కిజి మహివలె సరి పడఃకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ 

పటన్మ్ కాఙ్ బోదిసిమహాన్ . 23అయావలె ఒరెన్, “పబువా, సెగొండారె దేవుణు సికస్దాన్ తపె ఆనారా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 24 అందెఙె వాండు వరిఙ్, “ఇహ క్ దార్ బందరం దాన్ డుగ్ దెఙ్ నండొ కసట్బడిఃదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. గాని వారు సొండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజి మీ వెట వెహిస్న.
25ఇండొణిఎజుమానినిఙ్ జిసేహల్ కెహ్ తివెనాక్మీరు వెలిల్నిలిస్, సేహల్ కొతిస్ “బాబు,మఙిసేహల్ రేఅ”, ఇజి
వెహిస్నిదెర్. అయావలెవాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొనానుమిఙి నెస్ ఏ”, ఇజి వెహన్న్.

26అందెఙెమీరు, “ని వెటమాపుఉణిజి, తింజిమహప్. నీనుమా వీదిఙబోదిసిత్గదె”, ఇజి వెహిన్దెర్.
27గాని వాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొ, మిఙి నాను నెస్ ఎ. సెఇపణి కిని మీరు విజిదెరె, నా బాణిఙ్ డిఃసి
సొండు”, ఇజి వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

28మరివాండు, “అబాహము, ఇసాస్కు,యాకొబురిఙ్ విజెరెపవకరు దేవుణుమంజినిబాడిఃదువాండు
ఏలుబడిః కినివెలె మంజినిక సుడ్ఃజినిదెర్. గాని వాండు మిఙి వెలిల్ కినాన్. అయావలె, మీరు అడఃబాజి,
పలుక్ కొహ్ కిస్ ఎలాకాలం సిసుమంజినిబాడిడ్దు మంజినిదెర్. 29మరి, దేవుణుమంజినిబాడిఃదు వాండు
ఏలుబడిః కినివలె, తూర్ పుదాన్ పడఃమటదాన్, ఉసస్న్ దాన్, దసిణదాన్ నండొయూదురు ఆఇకార్ వాజి
వింతుదు బసాన్ర్. 30 ఇదిలో, పెరికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబితికార్ ఇజికార్ ఆనార్. తగిజి మహికార్ ముఙాల్ 
ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుయెరుసలేంవందిఙ్ దూకమాజినాన్ 
31 అయావలెనె, సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె, “నీను ఇబెబ్ణిఙ్ సోసి సొన్ అ. హెరొదు నిఙి సపెత్ఙ్ 

సుడ్ఃజినాన్”, ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . 32 అందెఙె వాండు, “మీరు సొనిస్ ఆ పాడు కిని నకక్వెట ఈహ
వెహ . “నాను నేండు, విగెహిఙ్, దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, కసట్మ్ దివరిఙ్ నెగెణ్ కిజి,ముఎహి, దినమ్ దుపూరి
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కిన. 33గాని నాను నేండు, విగెహిఙ్, ముఎహిఙ్ నా సరిదు నాను సొండెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పవక
యెరుసలెమ్ దిఙ్ వెలిల్ సాదెఙ్ ఆఎన్. 34 ఓ యెరూసలెమ్ దు మనికిదెరా, మీరు పవకరిఙ్ సపిత్దెర్. మీ
డగు దేవుణు పోకి వరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయితిదెర్. కొరు దనిన్పిలెల్కాఙ్ దనిన్రెకెక్ఙ్ అడిఃగి ఎలాగ ఇడాన్దొ,
అయావజమిఙి డగు కిదెఙ్ ఎసోడ్ సుటుక్ నాను ఆస ఆత, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ మహాద్ . 35 ఇదిలో,
దేవుణు వనిన్ గుడిఃడిఃసి సొనాన్ లె. పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాతికాన్ పొగ్ డెఃఆనికాన్ * ఇజి మీరు
వెహిన్దాకమీరు నఙితొఇదెర్ ఇజిమీవెట వెహిస్న.

14
యేసు పరిసయ్ ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు, యేసు పరిసయ్ రు అతికారిఙ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ సొహాన్ .
అయావలెయేసు ఇనిక కినాండొ ఇజి వారు బాగసుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె కికుక్కాలుక్ వాసిత్కాన్ ఒరెన్ 
వనిన్ ఎదు మహాన్ . 3 యేసు”, విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినిక మీ యూదురిఙ్ రూలుఙ్ తపిన్కాదా
సిలికాదా?”,ఇజిపరిసయ్ రుఙనియూదురిరూలునెస్ పిసిన్వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4గానివారుఅలెతమహార్ .
అందెఙెయేసు అయాజబుది వనిన్ఙ్ డగు కూకాండె, నెగెణ్ కితాండెపోకాన్. 5వెనుక వాండు వరిఙ్, “మీ
లొఇఎయెదిబాగాడఃదెగానికోడిఃగానివిసాంతిదినమ్ దు గుటాద్ అరిఙ,దనిన్ఙ్ వెటనెవెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 6యామాటెఙ్ వారుమర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఏతార్.

7వాతి కూలెఙ్, విందుదు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ సుడ్ఃజి బాన్ బసిత్క సుడ్ఃతాన్ . సుడ్ఃతాండె కతవజ
ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 8-9ఎయెన్ బా పెండిల్ విందుదిఙ్ మిఙి కూకిన్వెలె, పెరికార్ బసిన్బాడిదు బసామ్ట్. ఉండి
వేలామిఙి ఇంక పెరివనిన్ఙ్ వాండు కూకాన్ సు. వాండు వాతిఙ, మీ రిఎరిఙ్ కూకికాన్ వాజి నిఙి, “ఇదిలో,
నీ బాడిడ్ః వినిఙ్ సిఅ”, ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలె మీరు సిగు ఆజి వెనాక్హి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ సొనిదెర్.
10అందెఙెమిఙిఎయెన్ బాకూకిఙ,మీరుసొనిస్ వెనాక్హిబాడిఃదు బసుత్ . అయావలెమిఙి కూకికాన్ వాజి,
“కూలాయెన్ నీను పెరికార్ బసిన్ బాడిఃదు సొనిస్ బస్ అ”, ఇజి వెహన్న్. అయావలె నీ వెట బసిత్వరి ఎదు
నిఙిగొపప్ గవ్ రంవానాద్. 11వనిన్ఙ్ వాండెపెరికాన్ ఇజిఒడ్ఃబినిఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణుఇజికాన్ కినాన్.
వనిన్ఙ్ వాండెఇజికాన్ ఇజితగిజిఒడ్ఃబినిఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణుపెరికాన్ కినాన్. 12మరి,యేసువనిన్ఙ్ 
విందుదిఙ్ కూకి వనిన్వెట, “నీను విందు కిదెఙ్ ఇహిఙ, నీ కూలెఙనొ, నీ అనాన్రిఙ్ నొ, నీ నేసత్మ్ కాఙ్ నొ, నీ
పడఃకాద్ మనిన్ సంసారిఙనొ కూకమ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి వేలావారు నిఙిమర్ జి కూకాన్ర్. అయావలె
నీను కితిత్దనిన్ఙ్ వారు మర్ జి కిజినార్. 13అందెఙె నీను విందు కినివెలె, బీదాతి వరిఙ్, నీర్ సమ్ దివరిఙ్,
సొటవరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్ కూక్ అ. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మిఙిమర్ జి సీదెఙ్ వారు అట్ ఎర్. అందెఙె దేవుణు
మిఙిదీవిసాన్న్ లె. దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతిమనిన్ విజులోకురివెట నీనుసాజిమర్ జినిఙ్ ని వెలె,
నీను కితి నెగిగ్ పణి వందిఙ్ దేవుణుమిఙిమర్ జి సీనాన్.

పెరివిందు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
15 వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్మహి వరిలొఇ ఒరెన్ యాక విహండె, యేసుఙ్, “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక

టెటాఙ్ సూణివెలె,విందుద్ ఉణికాన్ అంతుసిలిల్ సర్ దమంజినికాన్ ఆనాన్ లె”,ఇజివెహాన్ . 16-17అందెఙె
యేసుఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ విందు కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ నండొ కూలెఙ కబుఙ్ పోకార్. విందు తయార్ ఆతిఙ్,
వనిన్ పణిమణిసిఙ్ కూకాండె, “ఉండెఙ్ రదు. విజు తయార్ ఆతె ఇజి కబు కితిత్వరిఙ్ సొనిస్ వెహ్ అ”, ఇజి
పోకాన్. 18గాని కూలెఙ్ ఉండెలెకెండ్ పణిఙ్ వెహిస్ తపెఆతార్. మొదొహికాన్, “నానుఉండిమడిఃఙ్ కొట
మనన్. నాను అయకసొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె, నఙి సెమిస్ అ ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 19మరిఒరెన్,
“నానుఅయ్ దుసెరుక్డానుకొటమనన్. ఆకెఙ్ నెగెణ్ మనెనొసిలెనొఇజిసుడ్ఃదెఙ్ సొనిస్న. నఙిసెమిస్ అ,
ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి ఒరెన్, “నాను ఏలు పెండిల్ ఆతమనన్. అందెఙెవాదెఙ్ అట్ ఏ”,
ఇజివెహాన్ . 21-22పణిమణిసిమర్ జివాతండె,యామాటెఙ్ వనిన్ ఎజుమానిఙ్ వెహాన్ . అయావలెఅయా
ఇండొఎజుమానికొపంఆతండె, “నీనుపటన్మ్ కవీదిఙ,సందిఙబేగిసొనిస్బీదాతివరిఙ్ ,నీర్ సమ్ దివరిఙ్,
సొటాది వరిఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . వాండు, “బాబు నీను వెహి లెకెండ్ 
కిత. గాని మరి నండొ బాడిడ్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలె ఎజుమాని, “నా ఇలుల్ నిండిదెఙ్, నీను
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నాహక్ వీదిఙ సందిఙ సొనిస్ లోకురిఙ్ ఈడిఃసి తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . 24 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, కూకి అయాకూలెఙలొఇ ఒరెన్ బాఆటిండి రుసి నెస్ ఎన్”, ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25మందలోకు వనిన్ వెటసొనిస్మహివలె వరిదరిఙ్ సుడ్ఃజివాండు ఈహ వెహాన్ . 26 “ఎయెన్ బానా

సిసూడుః ఆదెఙ్ ఇహిఙ, నఙి ఇంక, వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ వనిన్ ఆలు ని కొడొరిఙ్, వనిన్ అనన్ తంబెరిఙ్,
వనిన్ తఙి బీబిఙ్ మరి వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙ్ బా నండొ పేమిసెత్ఙ్ ఆఏద్. వాండు నండొ పేమిసిత్ఙ,
నా సిసూడుః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్. 27 ఎయెన్ బా కసట్మ్ కు ఓరిసి సాదెఙ్ బా ఇసట్ం ఆజి నా వెట వాతిఙనె నా
సిసూడుః ఆనాన్.

28మీ లొఇ ఎయెన్ బా ఉండి నిరీ గుడిః తొహ్ తెఙ్ ఆస వాతిఙ, వాండు ముఙాల బసి, దనిఙ్ కరుస్
ఎసొ ఆనాద్ ఇజి లెకక్సుణాన్. పణి పూరి కిదెఙ్ వనిన్ కీదు మనిక ఆనాదొ, సాల్ ఎదొ ఇజి సూణాన్ 
గదె? 29-30 అయక తొఏండ వాండు పునాది పొకిస్, పూరి తొహ్ తెఙ్ అట్ ఇతిఙ, అకక్సూణికార్ విజెరె,
“వీండు తొహ్ తెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ గాని పూరి కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ కరాయి ఇనార్. 31 ఒరెన్ 
రాజు మరి ఒరెన్ రాజువెట ఉదద్ం కిదెఙ్ సొండెఙ్ ఇహిఙ, వాండు ముఙాలె బసాత్ ండె సుణాన్, ఇరువయ్ 
వేలుఙ్ లోకుర్ వెట అయారాజువాజినాన్. వనిన్ ముసుక్ ఉదద్ం కిదెఙ్ నా పది వెయుఙ్ లోకుర్ వెట నాను
అటాన్నా, సిలెనా ఇజి. 32అట్ ఇఙ, అయారాజు దూరం మనివెలెనె సల్ వాణిఙ్ పోకిస్ సమాదనం కిదెఙ్ 
వాండు సుణాన్. 33అయలెకెండ్ నె,మీలొఇఎయెన్ బావనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ డిఃస్ ఎండమహిఙ,నాసిసూడుః
ఆఏన్. 34సోరు నెగిగ్కదె, గాని దనిఙ్ మనిన్ రుసి సొహిఙ, ఎలాగమరి రుసి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 35అయాక
బూమిదిఙ్ బా గాని గతత్మ్ దిఙ్ బా గాని పణిదిఙ్ రఎద్. అందెఙె అయాక వెలిల్ విసీరాన్ర్. గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి 
వెండు. అయావజ నడిఃజిమండు”, ఇజి వెహాన్.

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండినాండిఙ్ పనున్ పెరిన్కార్ నిపాపంకిజినికార్ ఇజియూదురుసుడ్ఃతికార్ విజెరెవనిన్బోదవెండెఙ్ 
వనిన్ డగు కూడిఃతమహార్ . 2పరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండు పాపం కిజిని వరిఙ్ 
డగు కిజివరివెట కూడ్ఃజిబోజనం కిజినాన్”,ఇజిసణిఙితార్. 3అందెఙెవాండు వరిఙ్ కతవజనెస్ పిసాత్ న్.
4 “ఉండి వేల మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మనె. వనాక్లొఇ ఉండి గొరె మురుతిఙ, వాండు అయా
తొమ్ బయితొమెదిగొరెఙ,అడిఃవిదు డిఃసిమురుతిమనిగొరెదొహిన్దాక రెబానాన్ గదె? 5-6అదిదొహ్ కివలె
సర్ ద ఆజి వనిన్ గుంజమ్ దు పిండిజి ఇండొ తనాన్. మరి వనిన్ కూలెఙ పడఃకాతి వరిఙ్ కూకిస్, “మురుతి
మహి నా గొరె దొహ్ కె. అందెఙె నా వెట సర్ ద ఆదు”, ఇజి వెహన్న్. 7అయా వజనె, తొమ్ బయి తొమెది
మణిసిర్ పాపం ఒపుప్కొండెఙ్ అవుసరం సిలి నీతి నిజాయితిదికార్ మనార్. వరి వందిఙ్ కలిగ్ ని సర్ ద
ముసుక్ పాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నండొ సర్ ద కలిగ్నాద్, ఇజి నాను
మీ వెట వెహిస్న”.
మురుతి రుపయిదొహ్ కిస్నాద్.

8 “మరి,ఉండిబోదెల్ దిఙ్ పది వెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇఉండి రుపాయిమురుతిఙ,అది దీవ
కసిసి, ఇలుల్ సిపాజి, అది దొహ్ కిన్దాక నెగెండ రెబాఏదా? 9అకక్దొహ్ కివెలె దనిన్ కూలెఙాణిఙ్, పడఃకాతి
వనాక్ఙ్ కూకిస్, “నా మురుతి మహి రుపాయి దొహ్ కాద్. అందెఙె నా వెట సరద్ ఆదు”, ఇజి వెహన్ద్.
10 అయావజనె పాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు వనిన్ దూతెఙ ఎదు సరద్ ఆజినాన్ ఇజి నాను
మీ వెట వెహిస్న”.
తపిస్సొహిమరిసిమర్ జివాజినాన్ 

11మరివాండుఉండివెహాన్ , “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . 12కొగిమరిసి, “ఓబా,నీను గణసిత్
దనిన్లొఇ నఙివానివంతు సిదా”, ఇజి అపొసిఙ్ లొసాత్ న్. అందెఙె అపొసి వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ సీబాత సితాత్ న్.

13సెగంరోసుక్సొహివెనుక,కొగిమరిసివనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ విజుకుడుఃపిస్,నండొదూరంమనిన్దేసమ్ దు
సొహాన్ . అబెబ్ వాండు సెఇ అలవాటుఙ ఆతాండె వనిన్ ఆసిత్విజు పాడు కితాత్ న్. 14విజు కరుస్ కితిత్వెనుక,
ఆ దేసమ్ దు గొపప్ కరు వాతాద్. వనిన్ఙ్ ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. 15అందెఙె వాండు ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ 
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వనిన్ డగు పణికిదెఙ్ సొహాన్ .వాండు పండిఙ్ మెపెత్ఙ్ వనిన్మడిఃఙవనిన్ఙ్ పోకాన్. 16పండిఙ్ తినిపొడుః
తింజిబఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజిఆసఆతాన్. గానిఎయెర్ బావనిన్ఙ్ ఇనికబాసిఏతార్. 17వనిన్ఙ్ బుదిద్ వాతివెలె
వాండుఈహ ఒడిఃబితాన్, “నాబుబబ్డగు ఎసొండారొపణిమణిసిర్ మనార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ అట్ ఇనసొస్
జావదొహ్ కిస్నాద్. ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

18నాను ఇబెబ్ డిఃసి నా బుబబ్ డగు సొనిస్, ‘ఓ బా, నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కిత. నీ ఎదు పాపం
కిత. 19నీమరిన్ ఇజి కూకెఆదెఙ్ నానుఏపటితికాన్ ఆఏ. నీపణిమణిసిఒరెన్ వనిన్లెకెండ్ నఙిసుడ్ఃఅ’,
ఇజినాను వెహన్”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె అబెణిఙ్ డిసాత్ ండెవాజినాన్.

20 వాండు దూరం మహివలెనె అపొప్సి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్ పాణం నొతాండె ఉహ్ కిస్ సొనిస్
పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్. 21 నసిత్వలె వాండు అపొప్సిఙ్, “ఓ బా, నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కితత్ .
నీ ఎదు పాపం కితత్ . నీ మరిన్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 22గాని అపొప్సి
వనిన్ పణిమణిసిర్ కూకాండె, “సొకక్ బేగి తగ్ అ. వినిఙ్ తొడిఃగిసుత్ . బొందు ఇడ్ఃకిసుత్ . పాదమ్ కాఙ్ జోడ్ఃకు
తొడిఃగిసుత్ . 23బలిసిత్ దూడః తసి ఓహ్ కు. మాటు తింజి సరద్ ఆనాట్. 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యానామరిన్ 
సాతిలెకెండ్ మహాన్ .మరిఏలుబతిక్తాన్. మురుతిలెకెండ్ మహాన్ .మరియేలుదొహ్ కాన్”,ఇజివెహాన్ .
వారు సరద్ ఆజిమహార్ . 25అయావలె పెరిమరిసిమడిఃఙసొహమహాన్ . వాండు మడిఃఙాణిఙ్ వాజి ఇలుల్
డగువాతివెలె,బాజెఙ్ డెఃయిజినిక, కర్ జిజినికవెహాన్ . 26అందెఙెవాండుపణిమణిసిర్ లొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
కూకాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్, ఇజి వెన్ బాతాన్.

27అయాపణిమణిసి, “నీ తంబెరివాతాన్. వాండు నెగెండమర్ జివాతివందిఙ్ నీ బుబబ్ బలసిత్ దూడః
ఓహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

28 పెరి మరిసి కోపం ఆతండె, లొఇ సొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙె అపొప్సి వెలిల్ వాతండె, లొఇ రఅ, ఇజి
వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 29 అయావలె వాండు వనిన్ అపొప్సి వెట, “ఇదిలో నిసొడు పంటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ 
గొతియయెన్ లెకెండ్ పణి కితత్ . ఎసెఙ్ బా,నీమాటెఙ్ నానులొఙిఏండమన్ ఏత. నాకూలెఙ్ వెటసరద్ ఆదెఙ్ 
నీను నఙి ఉండి గొరె పిలల్బా సిఇతి. 30గానిసాని బూలాని వరిఙ్ సీజి నీ ఆసిత్ విజుపాడు కితిత్ యామరిసి
వాతిఙ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కి”, ఇజి వెహాన్ . 31అందెఙె అపొప్సి, “నామరిన్, నీను ఎసిత్వలెబా నా వెటనె
మనిన్. నఙిమనికెఙ్ విజునీవి. 32మాటువిందు కిజిసర్ దఆనికనెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నీయాతంబెరి
సాతి లెకెండ్ మహండె,మర్ జి నిఙితాన్. మురుతి లెకెండ్ మహండెదొహ్ కాన్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి,యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారంమనిన్ వనిన్ ఇండొణి సఙతిఙ సూణి పెరి
గొతియయెన్ ఒరెన్ మహాన్ . యాగొతియయెన్ సామనమ్ కు పాడు కిజినాన్ ఇజి నేరం మొపిత్క వెహాన్.
2అందెఙెవనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “నీవందిఙ్ నానువెంజినియామాటఇనిక? ఇండొణిపణిఙలెకక్తోరిస్ అ.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఏలుదాన్ నా గొతియయెన్ ఆఇ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 3యాక వెహాండె వాండు
ఈహ ఒడ్ఃబితాన్. “నా ఎజుమానియా పణిదాన్ నఙి లాగ్ జినాన్. అందెఙె నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? కారెఙ్ 
అట్ ఎ. లొసి ఉండెఙ్ సిగు వాజినాద్. 4యా పణిదాన్ లాగిన్వెలె, లోకుర్ నఙి డగు కినిలెకెండ్ ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. 5 అందెఙె వాండు వనిన్ ఎజుమాని బాన్ అపుప్ ఒతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
కూక్ పిసాత్ న్. “నీనునాఎజుమానిబాణిఙ్ ఎసొఒతిమనిన్?”, ఇజిమొదొహివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 6వాండు,
“వంద కాయెఙ్ నూనె”, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. బేగి బసియాబయికాయెఙ్ ఇజి
రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 7 వెనాక్హివనిన్ఙ్, “నీను ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వాండు, “వంద
తూముఙ్ గోదము”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెవాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. ఎనబయి తూముఙ్ ఇజి రాస్ అ”,
ఇజి వెహాన్ . 8 అనెయం కితిత్ యా పెరి గొతిత్యయెన్ తెలివందిఙ్ ఎజుమాని పొగిడిఃతాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, వానికాలమ్ ది వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండు యా లెకెండ్ కితాన్. అందెఙె యేసు, వెహిస్నాన్,
“దేవుణుదిఙ్ నమిజివాండువెహివజనడిఃనివరిముసుక్,అయాపెరిగొతియయెన్ లెకెండ్,యాలోకమ్ ది
సఙతిఙ వందిఙె ఒడ్ఃబినికారె తెలిమనికార్. వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ 
తెలిమనికార్. 9మీరుయాలోకమ్ దు బతిక్జినిమనివలె ఇబెబ్మిఙిమనికెఙ్ విజుదనివెటమీరు నెగెండ
తెలిదాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మీ బతుక్ ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె దేవుణు మిఙి వాండు
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మంజిని బాడిఃదు ఎలాకాలం మండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం మంజినికాన్ లావు
దనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం సిలికాన్, లావు దనిన్ముసుక్బా
నమకంమన్ ఎన్.

11అందెఙె,మిఙిమనిన్ ఆసిత్ నమకమ్ దాన్ తొఎండమహిఙ, నిజమాతిఆసిత్ ఎయెర్ మిఙిఒపజెపాన్ర్.
12పడఃకాతి వరి దనిన్ముసుక్ నమకమ్ దాన్ తొఏండ మహిఙ, నీ సొంతదిక ఆతి నిజమాతి ఆసిత్ ఎయెన్ 
మిఙి సీనాన్. 13 ఎమేణి గొతియయెన్ బా రిఎర్ యజమానరిఙ వందిఙ్ ఉండె లెకెండ్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్.
వాండు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం కిఎండ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. సిలిఙ, ఒరెన్ వనిన్ మాట వెంజి
నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దుసలాడ్ఃనాన్. అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని డబుబ్దిఙ్ 
ఉండె లెకెండ్ నె సేవకిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

14డబుబ్ ఆస మనిన్ పరిసయ్ రుయామాటెఙ్ విజు వెహరె, వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 15వాండు వరిఙ్ ఈహ
వెహాన్ , “లోకుర్ ముఙాలమీరు నీతి నిజాయితిమనికిదెర్ ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణుమీమనుస్దికెఙ్ 
నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్ విలువమనిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 16దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ ని
పవకరు రాసిత్కెఙ్ బాపిత్సం సీనియోహాను కాలందాకబోదిసిమహార్ . అబెణిఙ్ అసి దేవుణు, వనిన్లోకురిఙ్ 
కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార వెహె ఆజి మహాద్ . దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ లోకుర్ నండొ
కసట్బడిఃజినార్. 17ఆగసం బూమిసిలెల్ండ ఆదెఙ్ సులునె,గానిదేవుణు సితి రూలుఙదిఉండి గీతబాతపిస్
సొన్ ఏద్. 18 ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి బోదెల్ దిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతిఙ, దని వెట వాండు రంకు
బూలాజినాన్. మాసిఙ్ డిఃసిత్ దనిఙ్ ఒరెన్ ఇడెః ఆతిఙ,వాండు రంకు బూలాజినాన్.

ఆసిత్మనిన్కాన్ నిలొసిఉణిలాజరు
19ఒరెన్ ఆసిత్మనిన్కాన్ మహాన్ . వాండు నండొ కరీది సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగిజి విజు దినమ్ కు సుకం ముసుక్

మహాన్ . 20లాజరు ఇని లొసిఉణికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఒడొఃల్ కండి విజు పుటుక్ మహె. ఆసిత్మనిన్
వనిన్ ఇండొణి డేవాద్ వనిన్ఙ్ ఇటాత్ మహార్ . 21 వనిన్ బలల్దాన్ అరి జావ పరెఙ్ ఉణిజి బఙ సొన్ పిసెత్ఙ్ 
ఆసఆజిమహాన్ . నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్ పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22లొసిన్ ఉణికాన్ సాతాన్. దేవుణు దూతెఙ్ వనిన్ఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు అబాహం పడఃకాదు
ఒతాన్. ఆసిత్మనిన్కాన్ బాసాతాన్. వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. 23వాండు అయాలోకమ్ దు బాదఆజినె, బుర పెరిజ్
ముసుక్ బేసాత్ న్. దూరం మనిన్ అబాహముఙ్ ని వనిన్పడఃకాద్ మనిన్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 అందెఙె
వాండు, “బుబబ్ ఆతి అబాహము, నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ. నానుయాసిసుదు నండొ బాద ఆజిన.
అందెఙె లాజరు వాజి వనిన్ డెఃసక్ ఏరుదు ముడుకిస్ నా నాలిక సలెఙ్ కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజి డేలిస్
వెహాన్ . 25 అందెఙె అబాహము, “మరిన్ నీను బతిక్తి కాలమ్ దు సుకం ముసుక్ మహి. గాని లాజరు
కసట్మ్ దు మహాన్ . ఏలు వాండు ఇబెబ్ సుకం దాన్ మనాన్. నీను కసట్మ్ దు మనిన్. 26యాకదె ఆఏండ,
ఇబెబ్ణికార్ అబెబ్ వాదెఙ్ అట్ ఏండ, అబెణికార్ ఇబెబ్ వాదెఙ్ అట్ ఏండ మఙి నిఙి నడిఃమి పెరిజోరె ఇటాత్
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

27-28అయావలెవాండు, “అహిఙ, ఓబా, నఙి అయ్ దుగురు దాదార్ మనార్. వారు బాయా కసట్మ్ కు
మనిన్బాడిఃదు రఏండమండెఙ్ నాబుబబ్ ఇండొలాజరుఙ్ పోక్ అ. వాండుసొనిస్ వరిఙ్ వెహన్న్, ఇజినాను
నిఙి బతిమాల్ జిన”, ఇహాన్ . 29అందెఙె అబాహము, “వరి డగు మోసె రాసిత్కెఙ్, పవకరు రాసిత్కెఙ్ మనె.
వారుఅయాకెఙ్ వెంజిమండెఙ్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 30వాండు, “బుబాబ్తిఅబాహము,ఆహెవారు కిఎర్.
సాతికాన్ ఒరెన్ వరి డగు సొనిస్ వెహిఙనె,వారుపాపమ్ కు డిఃసి సీనార్”, ఇజి వెహాన్ . 31అందెఙెవాండు,
“మోసెరాసిత్ మనికెఙ్ పవకరు రాసిత్కెఙ్ వారు వెన్ ఎండ మహిఙ, సాతికాన్ మర్ జి నిఙ్ జి సొనిస్ వెహిఙ్ బా
వారు నమిమ్ఏర్”, ఇజి వెహాన్ .

17
1యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ ఈహ వెహాన్ . “తపప్ఙ్ కిబిసిన్ సఙతిఙ్ తప్ ఎండ వానెలె. గానియాసఙతిఙ్ 

ఎయెవెట వానెనొ వనిన్ఙ్ అబాయా, నండొ బాద. 2ఎయెన్ బానాముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్యా కొడొః
ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపప్కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ పెరిసికస్ వానాద్. దినిన్ముసుక్ ఇజిరిసికస్నె వనిన్ మెడఃదు జతత్
పణుకు తొహిస్ సందారమ్ దు విసీర్ నిక. ఆకదె వనిన్ఙ్ నెగెద్. 3అందెఙెమీవందిఙ్ మీరెజాగరమండు. నీ
తంబెరినొ, ఎయెన్ బానిఙి తపుప్ కితిఙ, వనిన్ఙ్ డటం బుదిద్ వెహ్ అ. వాండు తపప్డిఃసి ఒపప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ 
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సెమిస్ అ. 4ఉండి దినమ్ దు ఏడు సుటుక్ వాండు నిఙి తపుఙ్ కిజి, ఏడు సుటుక్ నీ డగు వాజి ‘నాను
తపప్డిఃసి ఒపుకొడిఃజిన’, ఇజి వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ”. 5నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసి అపొసుత్ డుఙ,
మఙినండొనమకంసిదా”,ఇజిపబుఙ్ లొసాత్ ర్. 6అందెఙెవాండు, “మిఙిసరుస్గింజనసుత్ నమకంమహిఙ,
యామలబరిమరాతిఙ్ సుడ్ఃజి, “వెలెఙాణిఙ్ పెరె ఆజి సందారమ్ దు ఉణుసె ఆఅ”, ఇజి వెహిన్ వెలె అది
మిఙి లొఙినాద్. 7-8ఉండి వేల, మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొ గొరెఙ మేపెత్ఙ్ నొ వెటిట్పణి కినికాన్ ఒరెన్ 
మనాన్. వాండు మడిఃఙదాన్ వాతిఙ, “బేగి రఅ, వాజి ఉణఅ”, ఇజి వెహిన్దెరా? సిలెల్, గాని, ‘సుబబ్రం
ఆజి వర్ అ, నఙిబాట సీజి ఉణితినిదాకమన్ అ. వెనుక నీను ఉణఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్
పణి కితిఙ్ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహన్ండా? 10అందెఙె మీరు బా మిఙి ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు
కితి వెనుక, “మాటు పణిమణిసీర్. వందనమ్ కు వెహె ఆదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . మాటు కిదెఙ్ మనిన్ పణినె
కితాట్”, ఇజి వెహెఙ్.

పదిమణిసిర్ కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ 
11యేసు యెరూసలెమ్ దు సొనిస్ మహివలె, సమరియ గలిలయముటట్ సరిఅదుద్ దాన్ సొనిస్ మహాన్ .

12-13వాండు ఉండి నాటొసొనిస్ మహివలె పది మణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. వారు
దూరం నిహరె, “యేసు ఎజుమాని, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. 14వాండు వరిఙ్ 
సుడ్ఃతాండె, “సొనిస్, మీరు నెగెణ్ ఆతిదెర్ ఇజి పుజెరిఙ తోరె ఆదు”, ఇజి వెహాన్ . వారు సొనిస్ మహిఙ్ 
నెగెణ్ ఆతార్. 15 వరిలొఇ ఒరెన్, నెగెణ్ ఆత ఇజి నెసాత్ న్. వాండు డటం దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మర్ జి
వాతాన్. 16వాతాండెయేసుఙ్ పాదమ్ క ముసుక్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, వందనమ్ కు వెహాన్ .
వాండు సమరియదికాన్. 17అందెఙెయేసు, “పదిమణిసిర్ నెగెణ్ ఆతార్ గదె. ఆతొమెదిమణిసిర్ ఎంబె
మనార్ ? 18-19 ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జి వాతాన్. వీండు యూదురిఙ్ 
సెంద్ ఇకాన్. ఇసాయేలుదికార్ ఎందనిఙ్ తోరె ఆఎతార్ ?”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె, “నీను నిఙ్ జి సొన్ అ.
నీను నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నెగెణ్ ఆతి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

దేవుణురాజువజవానివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
20 ఒరెన్ండు, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక లోకుర్ ఎసెఙ్ సూణార్ ఇజి పరిసయిరు వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

అందెఙె వాండు, “దేవుణు రాజువజ వాని ముఙాల్ తోరిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః
కిజినిక ఇయేలెమొదొల్ సత్ మనాన్. అందెఙె, ఇదిలో ఇబెబ్మనాద్,అదిలోఅబెబ్మనాద్ ఇజిలోకుర్ వెహిన్
గురు ఇనిక సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22మరివాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి నాను
గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయంబా సుడ్ఃదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజిన రోసుక్ వానెలె.
గాని ఆ రోసుక్ లొఇ ఉండి రోజుబామీరు తొఇదెర్. 23లోకుర్ మిఙి, “ఇదిలో ఇబెబ్ మనాన్, అదిలో అబెబ్
మనాన్”, ఇజి వెహన్ర్. గాని వరి వెట సొనామ్ట్. వరి మాట అసామ్ట్. 24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆగసమ్ దు
మెరిసిన్వెలె ఉండి పడఃకదాన్ మరి ఉండి పడఃకాద్ జాయి తోరిన్వజనె లోకు మరిసి ఆతి నాను వానివలె
మంజినాద్. 25గానిముఙాలయాతరమ్ దికార్ నఙి నెకిస్పొకిస్నార్. వాండు నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వెలె.

26నోవాహ కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె లోకు మరిసిఆతి నాను వాని ముఙాల మంజినాద్. 27నోవాహ
ఓడఃదు సొనిదాక లోకుర్ ఉణిజి తింజిమహార్ . పెండిల్ ఆజి పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ . నసిత్వలె గడడ్ నిండిజి,
వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనంకితాత్ ద్. 28లోతుకాలమ్ దుమహిలెకెండ్ నె,నానువానిముఙాలమంజినాద్. లోకుర్ 
ఉణిజి, తింజి, కొడుఃజి పొరిస్ మహార్ . పల వాకిస్, ఉణుసి, ఇలుక్ తొహిస్ మహార్ . 29లోతు సొదొమ డిఃసిత్
సొహినాండిఙ్,ఆగసమ్ దాన్ సిసు రంజికం పిరు లెకెండ్ వాజివరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్ .

30యాలెకెండ్ నె,లోకు మరిసి ఆతినాను వాని దినమ్ దు జరిగ్జి మంజినాద్. 31నాను వాని దినమ్ దు,
మీదెద్ ముసుక్ మంజినికాన్ ఇండొమనిన్ వనిన్ సామనమ్ కు ఒతెఙ్ డిగ్ దెఙ్ ఆఎద్. అయలెకెండ్ నెమడిఃఙ
మంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ మర్ జి వాదెఙ్ ఆఏద్. 32లోతు ఆల్ సిఙ్ ఒడ్ఃబిదు. అది దేవుణు వెహి
మాటవెన్ ఇతిఙ్ సాతాద్. 33ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙెకాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బా నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ, వాండు ఎలాకాలం
దేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ కాన్ద్ . 34నానుమీవెటవెహిస్న,అయాపొదొయిరిఎర్ ఉండిమనస్మ్ దు
గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 35 రుండి బోదెక్ కూడ్ఃజి నూర్ జి
మంజినె. ఉండి దనిఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఉండి దనిఙ్ డిసన్ సొనాన్. 36 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ 
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వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 37 అయావలె సిసూరు, “పబువా, ఎంబె యాక
జరిగ్నాద్ ?”,ఇజివెనబాతార్. వెనబాతిఙ్ వాండు, “పీనుగు ఎంబెమంజినాద్ ఇజినెసెత్ఙ్ డేగెఙ్ ఉండిగురు
ఆనిలెకెండ్,యేసువానిక నెసెత్ఙ్ టెటాఙ్ గురుఙ్ మనెన్.

18
డిఃస్ ఏండవాతిరాండిబోదెలి కత

1 వనిన్సిసూర్ డిఃస్ ఏండ ఎసిత్వలెబా పారద్న కిజి మండెఙ్ ఇజి నేర్ పిసెత్ఙ్ యేసు వరిఙ్ కతవజ ఈహ
నెస్ పిసాత్ న్. 2అకక్ఇనిక ఇహిఙ, ఉండి పటన్మ్ దు ఒరెన్ నాయం కినికాన్ మహాన్ . వాండు దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. 3ఆ పటన్మ్ దు ఉండి రాండి బోదెల్ మహాద్ . అది వనిన్ డగు
డిఃస్ ఎండ వాజి, “నా ముసుక్ పగ ఆతికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నఙి సీదెఙ్ మనిక సీనిలెకెండ్ నీను
నాయం తీరిస్ అ”, ఇజి బతిమాల్ జి మహాద్ . 4-5వాండు సెగం కాలం కెఏతాన్. వెనుక వాండు, “నాను
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. గాని యా ముండ బోదెలి డిఃస్ ఎండ వాజి నఙి
ఏక ఏక లొసినాద్. అందెఙె అది మరి మరి వాజి బాద కలిగ్ స్ ఏండ దనిన్ఙ్ నాయం తీర్ సన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వాండె వెహాన్ . 6మరి యేసు వెహాన్ , “విండు, యానీతి నిజాయితి సిలి నాయం కినికాన్ ఇనిక వెహాన్  
ఇజి. 7అహిఙ, నీతి నిజాయితిమనిన్ దేవుణు, వాండు ఏర్ పాటు కితి వనిన్ లోకుర్ రెయు పొకాల్ వనిన్ఙ్ 
పారద్నం కితిఙ, వాండు వరిఙ్ నాయం తీర్ స్ ఎండ మంజినాండా? వాండు ఆల్ సెం కినాండా? 8నాను మీ
వెట వెహిస్న, వాండు బేగి నాయం తీర్ సాన్న్. గాని లోకు మరిసి ఆతి నాను మర్ జి వానివలె, నాముసుక్
నమకందాన్ మనిన్ వరిఙ్ సుణానా?
పరిసయుని పనున్పెరిన్ వనిన్ కత

9 సెగొండార్ మాపు నీతి మనికాప్ ఇజి వరిఙ్ వారె గర ఆజి మహివరిఙ్ దుసలాడ్ఃతికార్ మహార్ .
ననిన్వరిఙ్ వాండు కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. 10 “రిఎర్ లోకుర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు గుడిఃదు సొహార్ .
ఒరెన్ పరిసయివాండు ఒరెన్ పనున్ పెరిన్కాన్. 11 పరిసయు వాండు సొహాండె, వనిన్లొఇ వాండు ఈహ
పారద్నం కితాన్, “ఓ దేవుణు, నాను మహి లోకుర్ లెకెండ్ ఆఎ. ఆసగొటుఙు లెకెండొ, అనయం కిని
వరిలెకెండొ, రంకు బూలాని వరి లెకెండొ ఆఎ. యా పనున్ పెరిన్ వనిన్ లెకెండ్ బా ఆఎ. అందెఙె నిఙి
వందనమ్ కు.

12నాను వారమ్ దిఙ్ రుండి సుటుక్ ఉపాస్ మంజిన. నఙి వాజిని విజు దనిన్లొఇబా నిఙి దెసం బాగం
సీజిన”, ఇజిపారద్నం కితాత్ న్. 13గాని పనున్ పెరిన్కాన్ దూరం నిహన్. వాండు ఆగాసం దరొట్ బాబేస్ ఎండ,
వనిన్ గుండె కొతెత్ ఆజి, “ఓ దేవుణు,నానుపాపం కితిక. నఙి కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

14 నాను మీ వెట వెహిస్న, పరీసయు వనిన్ ముసుక్ విని పాపమ్ కునె దేవుణు సెమిసాత్ న్. వీండు
దేవుణు ముఙాల నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి తీర్ సె ఆతండె ఇండొ సొహాన్ . వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాఇజికాన్ ఆనాన్. వనిన్ఙ్ వాండె తగిజి ఇజికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బా
పెరికాన్ ఆనాన్.
ఇజిరికొడొఃరిఙ్ యేసుడగు కిజినాన్ 

15సెగొండార్, యేసుడగు ఇజిరి బయిరిఙ్ బా తసి మహార్ . వరిముసుక్ వనిన్కికు ఇడ్ దెఙ్ ఇజి తతాత్ ర్.
అకక్ సుడ్ఃతారె సిసూర్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆతార్. 16గాని యేసు, కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్. కూకాండె,
“యాఇజి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్. వరిఙ్ అడు కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాకొడొఃర్ లెకెండ్ మనికారె
దేవుణు ఏలుబడిః కినివెలెమంజినార్. 17నిజమె,మీవెటవెహిస్న, ఇజి కొడొఃర్ నమిమ్ని వజ, దేవుణుదిఙ్ 
నమినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మజినార్. నమిమ్ఇకార్ మండెఙ్ అట్ ఎర్”.
ఒరెన్ అసిత్మనిన్కాన్ యేసువెటవరిగ్జినాన్ 

18 ఒరెన్ అతికారి యేసుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కిద్ ఇహిఙ,నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.

19అందెఙెయేసు, “నానునెగిగ్కాన్ ఇజిఎందనిఙ్ నీనువెహిస్నిదేవుణుఒరెండెనెగిగ్కాన్. మరిఎయెన్ బా
నెగిగ్కాన్ ఆఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి వనిన్ఙ్, “రంకు బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ కిమ. అబద
సాకిస్ వెహ్ మా. నీయాయబుబెబ్ఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ సుడ్ఃఅ* ఇనిమోసెసితిత్ ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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వెహాన్ . 21వెహిఙ్ వాండు, “ఇజివెలెహన్ అసియావిజువనాక్ఙ్ లొఙిజినవాజిన”, ఇజి వెహాన్ .
22యేసుయాక వెహాండె వనిన్ఙ్, “మరి ఉండి బా నీన్ కిదెఙ్ మనాద్. నిఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజు పొరిస్

అయా డబుబ్ఙ్ బీద వరిఙ్ సిఅ. అయావలె దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నిఙి సంసారం మంజినాద్. మరి,
నీనువాజినాసిసూడుః ఆఅ”, ఇజివెహాన్ . 23యామాటెఙ్ వెహిఙ్,వనిన్మొకొం ఇజికఆతాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండు నండొ ఆసిత్మనికాన్. 24యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఆసిత్మనికార్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ 
అడిఃగి మండెఙ్ ఎసొనొ కసట్ం. 25ఒరెన్ సంసారం మనికాన్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగి మనిన్ దని
ముసుక్ఉండిఒంటెదొబానంబొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ సూలుఆనాద్”,ఇజివెహాన్ . 26అయావలెయామాటెఙ్ 
వెహికార్, “అహిఙ,దేవుణురకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 27అందెఙెయేసు,
“లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇకదేవుణు కిదెఙ్ అటాన్న్”,ఇజివెహాన్ . 28నసిత్వలెపేతురు, “ఇదిలో,మాపుమఙికలిగ్తి
మనికెఙ్ విజు డిఃసాత్ పె నీ వెటవాతాప్”, ఇజి వెహాన్ . 29-30అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ దిఙ్ బా ఆలిస్ఙ్ బా, దాద తంబెరిఙ్ బా అయిసి అపొప్సిరిఙ్ బా కొడొఃకొకాదిఙ్ బా,
డిఃసిత్కాన్ ఎయెండొ వనిన్ఙ్ యేలు మరి నండొ కలిగ్నాద్. వాని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్దు బామంజినాద్, ఇజి కసితంనానుమీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31 యేసు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో మాటు

యెరూసలెమ్ దుసొనిస్నాట్. లోకుమరిసి ఆతినావందిఙ్ పవకరు రాసిత్ విజుమాటెఙ్ అబెబ్పూరిఆనాద్.
32-33యూదురు ఆఇ వరి కీదు నాను ఒపజెపె ఆన. వారు నఙి వెకిసి సిగు లాగిజ్, నా ముసుక్ పూసి
కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాన్ర్. మూండి దినమ్ కాఙ్ నాను మర్ జి నిక్ పె ఆనాలె. 34 గాని సిసూరిఙ్ 
యామాటెఙ లొఇ ఉండిబా అరద్ం ఆఏతార్. దినిన్ అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్. వాండు వెహి సఙతిఙ్ వారు
నెస్ ఏతార్.

గుడిడ్ వాండు బేసెత్ఙ్ అట్ సినాన్ 
35యేసు యెరికొ పటన్మ్ దిఙ్ డగు వాతివెలె, ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి పడఃకాద్ బసి లొసి మహాన్ .

36 సేన లోకుర్ అయా సరిదాన్ సొనిస్ మహిక, వెహాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్ ఇజి వెనబాతాన్. 37వారు
వనిన్ఙ్, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసు, సొన్ సినాన్”, ఇజి వెహార్ . 38వాండు, “ఓ దావీదు మరిసి ఆతి
యేసువా,నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్.

39ముఙాలె సొనిస్ మహికార్, “అలెఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ కసితం వెహార్ . గాని వాండు మరి నండొ దావీదు
మరిసి, నా ముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె డటం డేల్ సాత్ న్. 40-41యాక వెహాండె యేసు అబెబ్
నిహన్. “అయాగుడిడ్ వనిన్ఙ్ నాడగు తగ్ అ”, ఇజి వరిఙ్ డటం వెహాన్ . వాండు వాతిఙ్,నాను నిఙి ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజి కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వాండు, “పబువా, నాను బేసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన”,
ఇజి వెహాన్ . 42అందెఙె యేసు, “ఇదిలో నీను సూణిలె. నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నెగెణ్ 
ఆతి”, ఇజి వెహాన్ . 43 వెటనె వాండు బేసెత్ఙ్ అటాత్ న్. వాండు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి యేసువెట సొహాన్ .
యాకసుడ్ఃతిఙ్ లోకుర్ విజెరెబా దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు నడిఃజియెరికొ పటన్మ్ దు వాతండె అయాసరిదాన్ సొనిస్మహాన్ . 2జెకయఇనిన్ ఒరెన్ అబెబ్
మహాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరిఙ్ నెయ్ కి. వాండు గొపప్ ఆసిత్మనిన్కాన్ . 3యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజివాండు
కోరితాన్. గాని నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కురికాన్.
4యేసు అయా సరిదాన్ నె వాజి మహిఙ్, వాండు ముఙాల్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఉండి బొడెడ్ మరాత్ ఎకాన్.
5యేసుమరాన్ అడిఃగివాతివెలె,ముసుక్ బేసి, “జెకయ, బేగి డిఃగ్ జి రఅ. నేండునాను నీ ఇండొమండెఙ్ 
వెలె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

6అందెఙెవాండు గజిబిజిడిగితాండెవనిన్ ఇండొ కూక ఒతండెసరద్దాన్ డగు కితాత్ న్. 7యాకసుడ్ఃతారె,
లోకుర్ విజెరె సణిఙితార్. “వీండు, పాపం కిని వనిన్ ఇండొ కూల సొహాన్ ”, ఇజి. 8 అయావలె జెకయ
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నిఙితండె, యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో పబువా, యేలు నా ఆసిత్ లొఇ సగం బీదవరిఙ్ సీజిన.
అనయమ్ దాన్ ఎయెబాన్ బాఇనికలొసిత్ఙ,నాను దనినాలిగ్ వంతు మర్ జి సీన”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వనిన్ఙ్, “నేండుయాఇండొణివరిపాపమ్ కు దేవుణు సెమిసత్ మనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వినిన్
అనిసిఆతిఅబాహము దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వజ, వీండుబా నమకం ఇటాత్ న్. 10లోకుమరిసిఆతి
నానుపాడాఃజిసొని వరిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ వాత”, ఇజి వెహాన్ .
పణిమణిసిర్ కత

11లోకుర్ యాకెఙ్ వెంజిమహార్ .వాండుయెరూసలెండగు ఆతాన్. దేవుణురాజువజవెటనెవానాన్ లె
ఇజి లోకుర్ బా ఒడ్ఃబితార్. అందెఙె వాండు కత వజ వరిఙ్ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 12 ఒరెన్ రాజు వజ
కుటుమ్ దికాన్ వనిన్ దేసమ్ దు రాజు ఆదెఙ్ ఇజి ఉండి దూరం మని దేసెం సొహాన్ . మరి, మర్ జి వాదెఙ్ 
ఇజి సొహాన్ . 13సొని ముఙాల, వనిన్ పణిమణిసిర్ లొఇ పది మణిసిర్ కూకిస్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి
మీనా* సితాత్ న్. సితాండె, “నానుమర్ జివానిదాక బేరం కిజిమండు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

14గాని వనిన్ పటన్మ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెతాద్. అందెఙెవారు, “వీండు మఙి ఏలుబడిః కిదెఙ్ మఙి
ఇసట్ం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వనిన్ వెనుక పెరి రాజుఙ్ కబు పోకార్. 15 అహిఙ్ బా, వాండు రాజు ఆతాన్. మర్ జి
వాతివెలె, వాండు డబుబ్ సితిత్ మణిసిర్, అయా డబుదాన్ బేరం కిజి ఇనిక గణసాత్ ర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వరిఙ్ 
కూక్ పిసాత్ న్. 16 వరిలొఇమొదొహికాన్ వనిన్ డగు వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్,
అయ్ దు వందెఙ్ రుపయిఙువాతె”, ఇజివెహాన్ . 17వాండు, “నెగిగ్ పణిమణిసినీను నెగెండ కితి. నీను ఇజి
పణిదునమకందాన్ మహి. అందెఙెపదిపటన్మ్ కముసుక్అతికారిఆఅ”,ఇజివెహాన్ . 18అయావలెమరి
ఒరెన్ వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్ రుండి వందెఙ్ యాబయిరుపాయ్ ఙు వాతె”,
ఇజి వెహాన్ . 19నీను బాఅయ్ దు పటన్మ్ కముసుక్ అతికారి ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .

20-21అయావలె మరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, ఇదిలో నీ డబుబ్. నీను నీది ఆఇక ఒనికి. నీను విత్ ఇకెఙ్ 
కొయ్ జి ఒనికి. నీను గటి పాణంమనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ ఆజియాడబుబ్ రుమాల్ దు మూట తొహ్ క
ఇటాత్ మహ”, ఇజి వెహాన్ . 22-23అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పణిదిఙ్ రఇ పణిమణిసి, నీ వెయిది
సొంతమాటదిఙ్ నె, నాను నిఙి తీరుప్ తిర్ సిన. నాను నాది ఆఇదనిఙ్ పెరిన్ ఒనికాన్ ఇజి, నాను విత్ ఇకెఙ్ 
కొయ్ జి ఒనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్ గదె. నాను గటి పణంమనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్. మరి ఎందనిఙ్ నాడబుబ్
బెంకుదు ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ, నాను మర్ జి వాతివెలె వడిడ్దాన్ దొహ్ కాద్ మరి. 24 వినిన్బాన్ 
మనిన్డబుబ్ లాగిజ్ పది పటన్మ్ కాఙ్ అతికారి ఆతిమొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”, ఇజి పడఃకాద్ నిహిమహివరిఙ్ 
వెహాన్ . 25వారు, “బాబు,వనిన్ఙ్ అయ్ దు వందెఙ్ రుపాయ్ ఙుమనెగదె”, ఇజివెహార్ . 26వెహిఙ్ వాండు,
“నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ మరినండొ కలిగ్నాద్ లె. గానినమిదెఙ్  తగ్ ఇవనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ కండెక్ బాలగాన్న్,
ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. 27మరి, నాను వరి ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ 
ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నాఎదు కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

28యేసుయామాటెఙ్ వెహివెనుక,యెరుసలంసొండెఙ్ వరిముఙాలసొనిస్నాన్. 29-30ఒలివ గొరొణ్ 
డగు మనిన్ బెత్ సెగె, బెతానియ ఇని నాహక్ఙ్ డగు వాతాన్. వాతివెలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ రిఎరిఙ్ కూకిస్,
“మీఎదుమనిన్నాటొసొండు. అబెసొహిఙసరి,తొహ్ కిమనిగాడఃదెపిలల్ తోరాన్ద్. దనిన్ముసుక్ఎసెఙ్ బా
ఎయెర్ బా బస్ ఎరె. దనిఙ్ కుతిస్ పేర్ జి తగాట్. 31ఎయెన్ బా, “మీరు ఎందనిఙ్ దనిఙ్ కుత్ సినిదెర్, ఇజి
వెన్ బాతిఙ, యాకెఙ్ పబుఙ్ కావాలి, ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వెహండె పోకాన్. 32పోకి మనికార్ సొనిస్
వాండు వరిఙ్ వెహి లెకెండ్ నె సుడ్ఃతార్. 33వారు ఆ గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, దనిన్ ఎజుమానుర్,
“మీరు ఎందానిఙ్ గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్న్ దెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 34 అందెఙె వారు, “యాక పబుఙ్ 
కావాలి”, ఇజి వెహార్ . 35వారు యేసుడగు తతాత్ ర్. తతారె, దనిన్ముసుక్ వరి పాతెఙ్ పహర్. యేసుఙ్ 
దనిముసుక్ ఎకిసాత్ ర్. 36వాండుసొనిస్మహిఙ్, వరిపాతెఙ్ సొన్ సిని సరుద్ పహర్. 37ఒలివగొరొణ్ డిఃగిన్
వాని సరుద్ వాతివెలె, వనిన్ సిసూర్ ని వనిన్ వెటమనిన్మందలోకుర్ విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు
సుడ్ఃతి విజుగొపప్ పణిఙ వందిఙ్ సరద్దాన్ దేవుణుదిఙ్ డటంపొగిడిఃతార్. వారు ఈహ పొగిడిఃతార్.

38 “దేవుణు సితి అతికారమ్ దాన్ వాజిని రాజుఙ్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ †. పరలోమ్ దు సమాదనం మనాద్.
ముసుక్ మనిన్ దేవుణు గొపప్ పెరికాన్”, 39 నసిత్వలె ఆ మంద లొఇ మనిన్ సెగొండార్ పరిసయ్ రుఙు,

* 19:13 19:13ఉండిమీనామూండి నెలెఙ పణిదిఙ్ కూలి † 19:38 19:38 కీరన 118:26.



లూకా 19:40 104 లూకా 20:17

“ఓ బోదకినికి, నీ మంద సిసూర్ విజెరిఙ్ అలెజి మండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 40 అందెఙె
వాండు, “వీరు అలెల్త మహిఙ, యాపణుకుఙ్ డటం డేలిస్ పొగిడిఃజినె ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ . 41-42వాండుయెరూసలెం పటన్ం డగు వాతండె, పటన్మ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి అబెబ్మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ 
అడఃబ తాన్. అడఃబతాండెఈహ వెహాన్ , “మీరుయాదినమ్ దుబాసమాదనంఆనిసఙతిఙనెసిత్ఙమిఙి
ఎసొనొమేలుమంజినాద్. గానియేలుయాకెఙ్ మీ కణకాఙ్ తోర్ ఎండడాఃఙితమనె. 43-44దేవుణుమిఙి
రకిస్సెత్ఙ్ మీ డగు వాతి కాలం మీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙె మీ పగ్ ఆతికార్ మీ సుటులం కోట తొహ్ కిస్ వెలిల్
సొన్ ఎండ,లావుఅడుడ్ ఙ్ కినార్. వారుమిఙి,మీపటన్మ్ దిఙ్ పూరినాసనం కినార్. వారు పణుకు ముసుక్
పణుకు మన్ ఏండ పటన్ంపూరినాసనం కిని కాలంవానాద్ లె.

యేసు గుడిఃదాన్ సవ్ కారిఙపేర్ జినాన్ 
45-46యాకెఙ్ వెహండె, వాండు దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అయావలె అబెబ్ సవ్ కారిఙు పొరిస్ మహార్ .

వరిఙ్, “నాగుడిఃపారద్నం కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ఇజిదేవుణుమటదురాసత్ మనాద్. గానిమీరుడొఙారిమంజిని
సాలం§ లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ పేరాన్. 47యేసు రోజు, గుడిఃదు బోదకిజి మహాన్ .
పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,లోకుర్ లొఇమనిన్ పెదెద్ల్ ఙు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ .
48గానిలోకుర్ విజెరె వనిన్మాటెఙ్ బాగ వెంజి వనిన్ సుటులంమహిఙ్, వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.

20
యేసుఅతికారం వందిఙ్ వెన్ బాజినార్ 

1అయాదినమ్ కలొఇఉండినాండిఙ్,వాండు దేవుణు గుడిఃదులోకాఙ్ నేర్ పిసి,సువారబోదిసిమహాన్ .
అయావలె పెరిపుజెరిఙు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వనిన్ ముసుక్ వాతాద్.
2 నీను ఇనిఅతికారమ్ దాన్ యా పణిఙ్ కిజిని? ఎయెన్ నిఙి యా అతికారం సితాన్ ? మఙి వెహ్ అ”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 3 అందెఙె వాండు, “నాను బా మిఙి ఉండి మాట వెన్ బానా. 4బాపిత్సం సీదెఙ్ 
అతికారంయోహనుఙ్ ఎయెబాణిఙ్ వాతాద్ దేవుణు బాణిఙ్ నాలోకు బాణిఙ్ నా నఙియేలు వెహ ? ఇజి
వెహాన్ . 5 వరిలొఇ వారు ఈహ వరిగ్తార్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజిమాటు వెహిఙ, ఎందనిఙ్ మీరు
వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజి వాండు వెన్ బానాన్. 6లోకురి బాణిఙ్ ఇజి మాటు వెహిఙ, లోకుర్ విజెరె మఙి
పణకాణిఙ్ డెఃయినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యోహాను, ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి విజెరె పూరి నమిమ్జినార్.
7అందెఙెవారు, “అయాకఎంబెణిఙ్ వాతాదొమఙితెలిఎద్”, ఇజివారుమర్ జివెహార్ . 8అహిఙ,ఎంబెణి
అతికారమ్ దాన్ నానుయాపణిఙ్ కిజిన ఇజినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

రయుఙ కత
9మరి, వాండు ఉండి కత వజ లోకురిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ లోకు దాకస్ టోట ఉణుసాత్ న్. ఆ టోట

సెగొండార్ రయ్ తూఙ తనక సితాన్. సితండె నండొ కాలం మండెఙ్ ఉండి దూరం దేసెం సొహాన్ . 10పంట
కొయ్ ని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ వాని పటుక్ఙ వంతు లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ గొతియ వనిన్ఙ్ రయ్ తూఙ డగు
పోకాన్. అయా రయ్ తూఙ వనిన్ఙ్ డెఃయితారె వహి కీదాన్ మర్ జి పోకార్. 11 వాండు మరి ఒరెన్ 
గొతియవనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బా డెఃయిజి, సిగు కితారె వహి కీదాన్ పోకార్. 12మరి బా, ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ గాయమ్ కు ఆని లెకెండ్ డెఃయితారె వెలిల్ విసీరార్. 13అయావలెదాకస్ టోట
ఎజుమాని, “నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? నాను లావు పేమిసిన్ నా సొంత మరిసిఙ్ పోకన్. వారు వనిన్ఙ్ గవ్ రం
సీనార్ లెసు”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె పోకాన్. 14గాని పాలి ఆసిత్ మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండు యా
టోటాదిఙ్ అకుక్ మనికాన్. యాటోటమాదిఆదెఙ్ వనిన్ఙ్ సపాన్ట్. రదు”, ఇజి వరి లొఇవారు వరిగ్తార్.
15అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ దాకస్ టోటదాన్ వెలిల్ పొకారె సపాత్ ర్. అహిఙ, దాకస్ టోట ఎజుమాని వరిఙ్ ఇనిక
కినాన్ ? 16వాండువాజి,అయారయ్ తూఙసపిస్మహివరిఙ్ టోటఒపజెపాన్న్. లోకుర్ యాకవెహరె, “ఆ
లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహార్ .

17యేసు వరిఙ్ డిటం బేసి ఈహ వెన్ బాతాన్, “అహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకి పొకి పణుకు మూలదిఙ్ 
మూల పణుకు ఆతాద్ * ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ అర్ దం ఇనిక?
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18అయాపణుకు ముసుక్ అరిన్ విజెరెముకెఙ్ ఆనార్. అయాపణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అరిఙ,వాండు
సింద్ సింద ఆనాన్”. 19యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెరి పుజెరిఙు, మా వందిఙ్ నె వీండు కత వజ
వెహాన్  ఇజి నెసాత్ రె, వెటనె వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానిలోకురిఙ్ తియెల్ ఆతారె,అస్ ఎతార్.

20 అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ బాగ గురి కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వెహిస్ని మాట లొఇ ఇని
దనిఙ్ బాతపుఅసి వనిన్ఙ్ తొహిస్ అతికారిఙబాన్ ఒపజెపెత్ఙ్. దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ పోకిస్నార్.
యాసెగొండార్ మాపు నీతి నిజాయితిమనికాప్ ఇజి వేసం కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు పోకార్. వీరు
సొనిస్ వనిన్ మాటెఙలొఇ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి. 21వారు వాతారె వనిన్ఙ్, “ఓ బోదకినికి, నీను నిజమతిక
వెహిస్ బోదిసిని ఇజి మాపు నెసాన్ప్. నీను ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తేడ తొఇకి. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి
నిజమాతి బతుక్ వందిఙ్ నీను నిజం నెసిప్సిన్ ఇజి మాపు నెసాన్ప్. 22మాపు కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనికెఙ్ 
నాయమ్ నా? అనయమ్ నా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 23-24వాండు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్,
“ఉండి దినారి కాసు తోరిసుత్ . దిని ముసుక్ మనిన్ బొమమ్ ఎయెది? రాసిత్ మనిన్ రాంత ఎయెది?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. “కయిసర్ వి”, ఇహార్ వారు. 25అందెఙె వాండు, “కయిసరుది, కయ్ సరుఙ్ సీదు. దేవుణుది
దేవుణుదిఙ్ సీదు”,ఇజివెహాన్ . 26వారుఅబెబ్మందఎదువాండు వెహిమాటదుతపుఅసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్.
వాండుమర్ జి వెహిమాటదిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతారె అలెతార్.

27 నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రు యేసు డగు వాతార్. సాతి వెనుక మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి వారు
వెహిస్నార్. వారు వాతారె ఈహ వెన్ బాతార్. 28 ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ. వనిన్
తంబెరిస్ ఒనిన్ఙ్ ఇడెడ్ః ఆజికొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్. ఆహెసాతివనిన్ వందిఙ్ కుటుం నిల్ పెత్ఙ్,ఇజిమోసెమఙిరాసత్
సితత్మనాన్. 29-31యేలుసుడ్ఃఅ,ఉండికాలమ్ దు,దాదతంబెర్ సిర్,ఏడు గురుమహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ 
ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. సాతిఙ్, నడిఃపి వాండు దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్.
కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి నడిఃపి దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ వాండుబ సాతాన్. ఆహె
ఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బాసాతాద్. 33అందెఙె సాతి వరిబాణిఙ్ 
మర్ జినిఙ్ నివెలె,ఆబోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆఏడు గురుదిఙ్ బాఅదిఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”,
ఇజి వెన్ బాతార్.

34అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యాలోకమ్ ది లోకుర్ పెండిల్ ఆజినార్. పెండిల్దిఙ్ సీజినార్.
35గాని సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు మండెఙ్ తగిన్కార్ పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ సిఏర్.
36 ఎంఆనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మరి సాఏర్. వారు దేవుణు దూతెఙ పోలితికార్. వారు సావుదాన్ మర్ జి
నిఙ్ నార్. అందెఙె వారు దేవుణు కొడొఃర్. 37-38సాతికార్ నిఙ్ నార్ ఇజి మోసె నెగెండ రుజుప్ కిజినాన్.
లట కసిన్ బాన్ మోసె సొహాన్ . అబెబ్, ‘అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు, యాకోబు దేవుణు ఇజి
వాండు దేవుణు ఆతి పబు వందిఙ్ వెహిస్నాన్. అయావలె అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు బతిక్జినార్ 
ఇజితోరాన్ద్. వాండు బతిక్తిమనిన్ వరిఙ్ నె దేవుణు. సాతివరిఙ్ దేవుణు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్
వెట కూడిఃతిమనికార్ విజెరె బతిక్జినార్.

39 సెగొండార్, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “బోదకినికి, నీను నెగెండ వెహి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .
40వెనుక వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతార్.

41యేసు వరివెటఈహ వెహాన్ . “కీసుత్ దావీదు తెగాగ్ తికాన్ ఇజి ఎలాగవారు వెహిస్నార్ ? 42-43 ‘నాను
నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక, నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ అ”, ఇజి పబు నా పబు
వెట వెహాన్ †”, ఇజి కీరనపుసత్కమ్ దు దావిదునె వెహిస్నాన్. 44దావిదునె వనిన్ఙ్, “పబు“ ఇజి కూకిస్నాన్.
అయావలెవాండు ఎలాగదావీదుమరిసి ఆనాన్.

45-46 లోకుర్ విజెరె వెంజి మహివలె, యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ , “మీరు యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్వరివందిఙ్ జాగరమండువారునిరీసొకతొడ్ఃగిజిబూలాదెఙ్ ఇసట్ంఆతికార్. సతనడిఃమిపెరికార్ 
ఇజిమాడెఃఆదెఙ్ కోరిజినార్. యూదురిమీటిఙ్ ఇండొపెరికార్ బసిన్బాడిఃదుబసెత్ఙ్,విందుద్ నెగిగ్ బాడిఃదు
బసెత్ఙ్ కోరిజినార్. 47వారు రాండిబోదెక్ ఇలాక్ణికెఙ్ అనయమ్ దాన్ లాగ్ జినార్. మహివరి ఇంక నెగిగ్కాప్ 
ఇజితోరె ఆదెఙ్ నిరీపారద్నం కిజినార్. దేవుణు వరిఙ్ నండొ సికస్ సీనాన్”.

† 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1.
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21
1యేసు దేవుణు గుడిఃదు బసాత్ ండె, సుటులం బేసాత్ న్. అయావలె ఆసిత్మనిన్కార్ సంత పెటెట్దు పెరి

సంత అర్ప్ సినిక సుడ్ఃతాన్. 2ఇనిక సిలిల్ ఉండి రాండి బోదెలి సంత అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది రుండి
పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు వరిఙ్, “నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, యాఇనిక సిలి రాండి బోదెలి మహి
విజెరె ముసుక్ లావు అర్ పాత్ ద్. 4వారు విజెరె వరిఙ్ కలిగ్తి మనిన్ సంసారం బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. గాని అది
దనిఙ్ సిలిల్ బాణిఙ్ దనిఙ్ బతిక్దెఙ్ మనికెఙ్ అర్ పాత్ ద్”, ఇజి వెహాన్ .

5అయావలెవనిన్ సిసూర్ లొఇసెగొండార్,అయాదేవుణు గుడిః వందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . నెగిగ్ పణుకుదాన్ 
తొహ్ కికయాగుడిః ఇజి వరిగ్తార్. సంద సితిత్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు ఇబెబ్ ఇడెత్ మనె. గొపప్సోకుమనాద్”, ఇజి
వరిగ్తార్. 6అయావలెయేసు, “మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ అరె ఆని దినమ్ కు
వానెలె”, ఇజి వెహాన్ . 7అయావలెవారు, “ఓబోదకినికి,యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్జినె? యాకజరిగ్ని కాలం డగు
ఆతాద్ ఇజితోరిసిన్ గురు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

8అందెఙెవాండు వెహాన్ , “మీరుమొసెం కిబె ఆఎండజాగరమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ నా
పేరు అసివానార్ లె. వారు, “నానె దేవుణుపోకి కీసుత్ ఇజి,కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి వెహిస్వానార్. వరి వెట
సొనామ్ట్. 9మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్, జటిఙ్ వందిఙ్ వెనివెలెతియెల్ ఆమాట్. యాకముఙాలెజరిగ్దెఙ్ వెలె.
గానిఆకక్ర్ రోజువెటనె రెఉ.

10మరి వాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్, రాజెం ముసుక్ రాజెం జటిఙ్ దిఙ్ నిఙ్ నారెల్.
11అబెబ్ ఇబెబ్ బూమిగొపప్ కదిల్నికెఙ్ వానెలె. నండొదేసమ్ దు కరుఙ్, నండొలోకురిఙ్ సెదిజిఅసిన్ కసట్మ్ కు
వానెలె. గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ గురుఙ్ ఆగాసమ్ దు పుటెన్లె.

12గానియాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, వారు మిఙి అసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ కినార్. వారు మిఙియూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొని, జెలిదు ఒపజెపాన్ర్. రాజుఙముఙాల,మహిఅతికారిఙముఙాలమిఙి తనార్. యాకెఙ్ విజునా
ముసుక్నమకంఇడిత్ వందిఙెజరిగ్నె. 13అయావలె,యాకదెమీరునావందిఙ్ సువారవెహెఙ్ నెగిగ్ సమయం.
14వారు వెన్ బానివెలె, వరిఙ్ ఎలాగమర్ జి వెహెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిముఙాలబాదఆఏ ఇజి తిరుమానం కిజి
మన్ అ.

15 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ పగాతికార్ ఎయెర్ బామిఙి ఎదిస్ ఎండ మంజిని వజ మీరు వెహెఙ్ మాటెఙ్,
గెణంనానుమిఙిసీన. 16మిఙిమీఅయిసిఅపొసీర్ బాదాదతంబెర్ సిర్ బాకూలెఙ్ బాఅతికారిఙబాన్ సికస్
సిబిసెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్. మీలొఇ సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్. 17నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ విజెరె మీ
ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్. 18గానిమీరు ఎలాకాలం బతిక్నార్. 19 కసట్మ్ కు ఓరిసి మండు. అయావలె
మీఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్దెర్. 20యెరూసలెం పటన్ం సుటులం ఉదద్ం కినికార్ 
కూడ్ఃజిమహిక,మీరు సుడ్ఃతిఙ,దనిన్నాసనండగు ఆతాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. 21అయావలెనాసనం
ఆఏండ మండెఙ్ యూదయ దేసమ్ దు మనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం నడిఃమి
మనికార్ వెలిల్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ లొఇ సొండెఙ్ ఆఏద్. 22ముఙాలె రాసిత్
మనికెఙ్ పూరి అదెఙె యా సికస్ దినమ్ కు. 23 ఆ దినమ్ కాఙ్ పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్, పాలు ఉట్ పిసిన్
వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యూదయ దేసెం ముసుక్ నండొ కసట్మ్ కు వానెలె. దేవుణు కోపం
యాలోకుర్ ముసుక్ వానాద్ లె. 24వారు కూరెద్ఙాణిఙ్ సానార్ లె. సెగొండారిఙ్ తొహ్ కిస్ పయ్ దేసెమ్ కాఙ్ 
విజుఒనార్ లె. దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ యెరుసలెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కినార్ లె. వరిఏలుబడిః అబెబ్పూరిఆని
కాలమ్ దాకయెరూసలెం వరి అడిఃగి ఆనాద్.

25పొదుద్ దు, నెలదు, సుకెక్ఙదు బమమ్కిని గురుఙ్ తోర్ నెలె. సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్ఙ్ గొపప్ గగొల్ కిజి
వరిఙ్ తియెల్ కలిగ్ సెన్. ఆహె బూమిద్ మనిన్ లోకుర్ విజెరె ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి అరద్ం కిఏండ మంజినార్.
26ఆగసమ్ దు మనిన్ నండొ రకమ్ కాణికెఙ్ కద్ లినె. అందెఙె లోకమ్ దు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి
తియెల్ ఆజి లోకుర్ సానార్. 27అయావలె లోకు మరిసి ఆతి నాను మొసొపుదు వానిక వారు సూణార్.
గొపప్ అతికారం దాన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ కూడిఃతి సోకుదాన్ మొసొప్ దు వానిక వారు సూణార్. 28యాకెఙ్ 
జరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సిన్వెలె నిలిస్ బుర పెర్ దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీకసట్మ్ కాణిఙ్ విడుఃదల డగు ఆజినాద్.

29వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజుమరెకాఙ్ సుడ్ఃదు. 30ఆకెఙ్ సెగిసినివెలె,
జేట కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరె సుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31 అయా లెకెండ్ నె, మీరు యా సఙతిఙ్ జరిగ్నిక
సూణివెలె, దేవుణు యా లోకమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక డగు ఆతాద్ ఇజి నెసినిదెర్. 32యా సఙతిఙ్ 
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జరిగ్నిదాక, యా తరమ్ దికార్ సాఏర్, ఇజి నాను మీ వెట కసితం వెహిస్న. 33 ఆగాసం బూమి సిలెల్ండ
ఆనాద్. గాని నామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 34మీరు ఉణిజి తింజి మతుత్ దాన్ మన్ ఏండ
యాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారిస్ ఎండజాగరమండు. సిలిల్ఙ,లోకుమరిసిఆతినానువాని దినం ఉరి
వాతి లెకెండ్ వెటనె వానాద్. అందెఙె జాగర మండు. 35యాలోకమ్ దు బతిక్జిని లోకుర్ విజెరె ముసుక్
అయాదినం నెస్ ఎండ వానాద్. 36యాజరిగ్దెఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ ఓరిసి మంజిని సతుత్ వందిఙ్, లోకు
మరిసి ఆతి నా ముఙాలె నిల్ ని సతుత్ వందిఙ్ ఎసిత్వలె బా పారద్నం కిజి జగర్ త మండు. 37యేసు రోజు
దేవుణు గుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సి మహాన్ . రెయ్ క ఒలివ గొరొత్ మండెఙ్ సొనిస్ మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరె
పెందాల్ నె, వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు వాజిమహార్ .
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యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుప్కొటాన్ 

1పసక్ ఇనిపులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయిడగు ఆతాద్. 2నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు,యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఉపాయి సుడ్ఃజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు
లోకురిఙ్ తియెల్ ఆజి మహార్ . 3 అయావలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇ మనిన్ ఇసక్రియొతు ఇని
యూదెఙ్ సయాను అసాత్ న్.

4వాండు పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ బాన్ సొహాండె ఎలాగ వనిన్ఙ్ వరికీదు ఒపజెపెత్ఙ్, ఇజి వరివెట
వరిగ్తార్. 5 అందెఙె వారు సర్ ద ఆతారె, వనిన్ఙ్ డబుబ్ సీనాప్ ఇజి ఒపప్కొటార్. 6 వాండు దనిఙ్ 
ఒపుప్కొటాన్. మంద లోకుర్ సిలిల్వెలె వనిన్ఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ తవ్ కాసం సుడ్ఃజి మహాన్ . 7పులాఙ్ సిలిల్
రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయి కిని దినం వాతాద్. ఆ దినమ్ దు మెండ గొరె పిలెల్ఙ్ పూజ సీజి పసక్ బోజనం
కిదెఙ్. 8 అందెఙె యేసు పేతురుఙ్, యోహనుఙ్, “మీరు సొనిస్, మాటు పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ తయార్ 
కిదు”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ పోకిస్నాన్.

9వారు, “మాపు ఎంబె తయార్ కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 10-11 అందెఙె
యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “మీరు పటన్మ్ దు సొనివెలె, కుండాదు ఏరు పిణ్ జి ఒరెన్ మీ ఎదు వానాన్.
వాండు సొని ఇండొ వనిన్ వెట సొండు. సొనిస్ ఆ ఇండొణియజమానిఙ్, ఈహ వెహ , ‘నాను నా సిసూర్ 
వెట పసక్బోజనం కిదెఙ్ గది ఎంబె మనాద్ ఇజి బోదిసిన్కాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్ ’, ఇజి. 12అయావలె ఆ
ఎజుమాని విజుతయార్ కితిమేడః ముసుక్ మనిన్ పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్మీరు తయార్ కిదు”,
ఇజి వెహాన్ . 13వారు పటన్మ్ దు సొహరె, యేసు వరిఙ్ వెహివజ విజు సుడ్ఃతార్. వారు పసక్బోజనం
తయార్ కితార్.

14పసక్బోజనం కిదెఙ్ టయంఆతివెలె,వాండు వనిన్ పనెన్ండుమణిసిర్ అపొసుత్ లు వెటబోజెనమ్ దిఙ్ 
బసాత్ ర్. 15అయావలె వాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్ ముఙాల మీ వెట కూడ్ఃజియా పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ 
నండొ ఆస ఆత. 16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాపసక్ బోజెనమ్ దిఙ్ గురు దేవుణు రాజెమ్ దు పూరి ఆనిదాక
నాను మరి ఎసెఙ్ బాఉణెఏ. 17యేసు దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం కితాన్. కితాండె,
“లొసి,మీరు సీబాజిఉండు. 18ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుదాన్ దేవుణులోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక
నాను మరి దాకస్ పటుక్ రసం ఉణెఎ ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 19మరివాండు రొటెట్అసి
దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ దనిఙ్ ముకెఙ్ కిజి వరిఙ్ సితాన్. “ఇకమీవందిఙ్ సీజినినాఒడొఃల్ దిఙ్ గురు.
నఙి ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ .

20అయలెకెండ్ నె,బోజనంఆతివెనాక్వాండువరిఙ్ దాకస్కలుల్ మనిన్గినన్సితాన్. ‘యాగినెదుమనికెఙ్ 
మీపాపమ్ కవందిఙ్ వాకిస్నినానలదిఙ్ గురు. యాకదెనానలదాన్ దేవుణుఇడిత్ కొతత్ ఒపుమానం. 21గాని
నఙి ఒపజెపిన్కాన్ నావెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మనాన్. 22 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వజ, లోకు మరిసి ఆతి
నాను సానాలె. గాని నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ అబాయాగొపప్ కసట్ం”, ఇజి వెహాన్. 23వారుయా పణిఙ్ వరి
లొఇఎయెన్ కినాన్ ఇజి వరిలొఇవారె వరిగ్తార్. 24మరి, వరిలొఇఎయెన్ పెరికాన్ ఇజిఉండి ఇజిగొడఃబ
వాతాద్. 25అందెఙెయేసు వరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరి రాజుర్ వరిముసుక్ నండొ అతికారం కిజినార్.
వరిముసుక్అతికారమ్ దుమనికార్, ‘మాపులోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’,ఇజిఅనుపెఆజినార్. 26గానిమీరుఅయ
లెకెండ్ మన్ మాట్. మీలొఇ పెరికాన్ ఆతికాన్ తగిసి ఇజి వనిన్లెకెండ్ ఆదెఙ్. నెయ్ కి సేవ కిని వనిన్ లెకెండ్ 
ఆదెఙ్. 27సుడ్ఃదు, ఎయెన్ పెరికాన్. విందుదు బసిన్కాండా, బాట కిజి సీనికాండా? విందుదు బసిన్కాండె
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గదె? గాని నాను మీ నడిఃమి, సేవ కిని వనిన్ లెకెండ్ మనన్. 28నా కసట్మ్ దు మీరె నా వెట నమమ్కమ్ దాన్ 
నిహి మహికిదెర్. 29నా బుబబ్ వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ, నాను మిఙి
అయాఅతికారం ఒపజెపిస్న. 30అందెఙె నాను ఏలుబడిః కినివెలె నా విందుదు నా వెట ఉణిజి తినిదెర్.
మీరు రాజుర్ బసిమంజిని సింహసనమ్ కాఙ్ బసి ఇసాయేలురి పనెన్ండు తెగాగ్ తి వరిఙ్ ఏలుబడిః కినిదెర్.

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎఇజివెహన్న్ ఇజియేసు వెహిస్నాన్.
31“ఓసిమోన్,సిమోన్,ఇదిలోరయువాండు గింజెఙజలిసిన్వజ,నీలొఇమనిన్నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ సయాను

నిఙి పరిస కినాన్. దినిన్వందిఙ్ సెల్ వ దొహ్ క మనాద్. 32గాని సిమోన్, నీను నమకం డిఃస్ ఎండమండెఙ్ 
నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం కిత మనన్. నీను మర్ జి నా దరిఙ్ వానివలె, మహి సిసూరిఙ్ వరి నమకం
పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 33అయావలె సిమోను, “పబువా, నీ వెట జెలిదు వాదెఙ్, నీ వెటసాదెఙ్ బానాను
తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 34దనిన్ఙ్ యేసు, “పేతురు నాను వెహిస్న, నేండు కొరు కెరెయెండముఙాల నీను
నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 35మరి, వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “డబుబ్ ఇడిన్ ససి,
మరి ఉండి ససి, జోడుక్ సిలెల్ండ నాను మిఙిపోకివెలె, మిఙి ఇనికబా తకుక్ ఆతాదా?”, “సిలెల్”, ఇజి వారు
వెహార్ .

36“అహిఙ,ఏలు,మిఙిడబుబ్ఇడిన్ససిమహిఙ,ఆకఒతెఙ్. అయలెకెండ్ నె,మరిఉండిససిబాఒతెఙ్.
మిఙిఉండి కూడం సిలిఙ,మీసొకపొరిస్ ఉండి కూడం కొండెఙ్. 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘జెలిదు మనిన్ వరి
వెట వనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. నాను వెహిస్న,అయామాటనావెటపూరి
ఆదెఙ్ వెలె. నిజమెనావందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆజినాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

38అయావలె సిసూర్, “పబువా, ఇదిలో ఇబెబ్ రుండి కూణమ్ కు మనె”, ఇజి వెహాన్ . దనిఙ్ వాండు,
“ఆకెఙ్ ఆనె”, ఇజి వెహాన్ .
యేసు ఒలివగొరొత్ పారద్నం కిజినాన్ 

39యేసు పటన్ం డిఃసాత్ ండె వనిన్ఙ్ మనిన్ అలవాటు లెకెండ్ ఒలివ గొరొత్ సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్
వెటసొహార్ . 40అబెబ్సొహిఙ్,వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు అర్ పెఎండపారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ .
41వాండు వరిబాణిఙ్ పణుకు విసీరిన్ నసొదూరంసొహాండె,ముణుకుఙ్ ఊర్ జిపారద్నం కిజినాన్. 42 “ఓ
బా,నిఙిఇసట్ంఆతిఙయాకసట్మ్ కునాబణిఙ్ లాగ్ అ. అహిఙ్ బానాఇసట్ంఆఎద్,నీఇసట్మ్ నెఆపిద్”,ఇజి.
43అయావలె దేవుణుమంజినిబాడిడ్ః దాన్ ఉండి దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్.
44వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ గొపప్ దుకమ్ దు మహిఙ్,మరి నండొపారద్నం కితాన్. వనిన్ రూణు నల బొటుఙ్ 
లెకెండ్ బూమిదు అరె.

45వాండు పారద్నం కితి నిఙితండె, వెనుక సిసూర్ డగు సొహాన్ . సొహిఙ్ వారు దుకం దాన్ నిద కిజినిక
సుడ్ఃతాన్. 46అందెఙెవాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిద కిజినిదెర్ ? నిఙ్ జి, సయానుమిఙి పరిస కిజి
తపప్దు అర్ ప్ ఏండపారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

47యేసు యామాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్, నండొ జెనం వాతాద్. పనెండు సిసూర్ లొఇ మనిన్ యూద
ఇనికానె వరి ముఙాల సొహాన్ . వాండు యేసుఙ్ ముదు కిదెఙ్ వనిన్ డగు వాతాన్. 48అయావలెయేసు,
“ఓయూద,ముదు కిజినె, నీను లోకు మరిసి ఆతి నఙి ఒపజెపిన్దా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 49యేసు
వెటమహిసిసూర్ జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,వారు, “పబువా,మాపుకూరద్దాన్ వరిఙ్ కతెత్ఙ?”,ఇజివెన్ బాతార్.
50వరిలొఇ ఒరెన్ విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి పణిమణిసిఙ్ ఉణెర్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.

51గాని యేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె, అయా పణిమణిసిఙ్ గిబిబ్దిఙ్ ముటాత్ ండె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
కితాత్ న్. 52యేసు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ వాతిపెరిపుజెరిఙు, దేవుణు గుడిః అతికారిఙు పెదెద్ల్ ఙ వెట, “నాను డొఙ
వాండునా? నఙి అసెత్ఙ్ పెరి కూడఃమ్ కు కొణెఙ్ అసి మీరు వాతిదెర్ ? 53 రోజు నాను మీ వెటనె మంజి
గుడిఃదు నేర్ పిసత్ గదె. అయావలె మీరు నఙి తొహ్ ఇతిదెర్. యాకదె నఙి తొహ్ కెఙ్ దేవుణు మిఙి సితిత్
సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దుమనాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 

* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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54వారు వనిన్ఙ్ తొహ్ కారె, విజుపుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి ఆతి వనిన్ ఇండొ ఒతాన్. పేతురు
దూరందాన్ వెనాక్సొనిస్మహాన్ . 55వారు డేవ నడిఃమి, సిసు ఎర్ సి కూడ్ఃజి బసిమహివలె, పేతురు వరి
వెట బసాత్ న్.

56అయాఇండొణి పణిమణిసి ఉండి, పేతురు సిసు డగ బసిత్క సుడ్ఃతాద్. వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ 
వనిన్ఙ్ డిటాఙ్ బేసాత్ ద్. బేసాత్ దె, “వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ ”, ఇజి అది వెహాద్ . 57అందెఙె పేతురు,
“ఓ బీ, నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 58సణెం వెనుక మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. “నీను బా వరి
వెటమహికిదె”, ఇజివెహిఙ్, “బాబు,నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇహాన్ . 59డగు ఉండి గంటవెనాక్మరిఒరెన్ 
కసితం వెహాన్ , “నిజమె, వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వీండు గలిలియదికానె”, ఇజి.
60 దనిన్ఙ్ పేతురు, “ఓ బాబు, నీను వెహిన్క నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు వెహిస్మహివలె వెటనె
కొరు కెరెతాద్. 61యేసు వెనుక మహండె పేతురుఙ్ డిఃటాఙ్ బేసాత్ న్. అయావలె పబు వనిన్ఙ్, నేండు కొరు
కెరెని ముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె ఇజి”, వెహిమాట పేతురు ఒడ్ఃబితాన్. 62వీండు
వెలిల్ సొహాండె నండొ దుకం ఆజి అడఃబ తాన్.

కాప్ కినికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్ 
63యేసుఙ్ కాప్ కిజి మహికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసి డెఃయిదెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 64వారు ని కణకెఙ కసెల్ దాన్ 

తొహ్ కారె, “ఓ పవక, వెహ్ అ, ఎయెన్ నిఙి డెఃయితాన్ ఇజి”, ఇజి వెన్ బాతార్. 65వారు వనిన్ఙ్ దూసిసిన్
మరి నండొమాటెఙ్ వనిన్ఙ్ వెహార్ .
యేసుఙ్ పిలాతునిహెరోదుఙ్ ముఙాలనిల్ పాత్ ర్.

66 పెందాల్ ఆతివెలె, యూదురి పెదద్లుఙ్, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజెరె
కూడిఃతార్. యేసుఙ్ వరి ముఙాల నిల్ పాత్ ర్. 67-68వారు వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ నా, మఙి వెహ్ అ”, ఇజి
వెన్ బాతార్. అందెఙె యేసు వరిఙ్, “కీసుత్ ఇజి నాను వెహిఙ, మీరు నమిఇదెర్. నాను మిఙి వెన్ బాతిఙ
మీరు మర్ జి వెహ్ ఇదెర్. 69గాని ఏలుదాన్, లోకుమరిసిఆతి నాను గొపప్ అతికారం మని దేవుణు ఉణెర్ 
పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70 అయావలె వారు విజెరె, “అహిఙ, నీను దేవుణు మరిసినా?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “మీరు వెహి లెకెండ్ నె, నానె దేవుణు మరిసి”, ఇజి వెహాన్ .
71అందెఙెవారు, “ఎందానిఙ్ మఙిమరి రుజుప్ వెహిన్కార్. వనిన్ వెయ్ దానెమాటవెహట్”, ఇజి వెహార్ .

23
1 అయావలె, యూదురు అతికారిఙు విజెరె నిహరె, యూదయ దేసెం సుడ్ఃజిని రోమ అతికారి ఆతి

పిలాతు బాన్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్. 2వారు, “వీండు మా లోకుర్ నడిఃమి గొడఃబ రేపిస్నాన్. రోమ రాజు ఆతి
కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీమాట్ ఇజి వెహిస్నాన్. నానె కీసుత్ అహిఙ రాజు ఇజి వెహిస్నాన్”, ఇజి వనిన్ ముసుక్
నేరంమొపాత్ ర్. 3అందెఙె పిలాతుయేసుఙ్, “నీనుయూదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్,
“ఒఒ, నీను వెహి వజనె”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 4 పిలాతు పెరి పుజెరిఙ వెట మంద లోకుర్ వెట, “విని
ముసుక్ నఙి, ఇని తపుప్ బా తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5గాని వారు, “ఏక ఏక వెహార్ , “వీండు యూదయ
దేసెమ్ ది లోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్మాట నెసిప్సి గొడబ రేపిస్నాన్. యాపణి గలిలయదుమొదొలిస్ ఇబెబ్ దాక
వాతాన్”, ఇజి. 6యాక వెంజి, “వీండు గలిలయదికాండా”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. 7యేసు హేరోదు
ఏలుబడిః కిని గలీలయ ముటదికాన్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ హెరొద్ బాన్ పోకాన్.
అయావలెహెరొదుబాయెరూసలెమ్ దుమహాన్ .

8హేరోదు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె నండొ సర్ ద ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యేసు వందిఙ్ నండొ వెహ
మహాన్ . నండొ కాలమ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిమహాన్ . యేసు కిని బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃదెఙ్ 
కోరితాన్. 9 అందెఙె వాండు నండొ మాటెఙ్ వెన్ బాతాన్. గాని యేసు ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏతాన్.
10పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ బాన్ నిలిస్, వనిన్ ముసుక్ డటిసి నేరంమొపిస్ మహార్ .
11 హేరోదుని వనిన్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసి సెకాల్ కితార్. నండొ దర మనిన్ గొపప్ ఉండి సొక
తొడ్ఃగిస్ పిసాత్ ండె పిలాతు డగు మర్ జిపోకాన్. 12అయారోజునె పిలాతుని హేరోదు కూలెఙ్ ఆతార్. దిని
ముఙాలెవారు పగ్ దాన్ మహార్ .

13-14అయావలెపిలాతు,పెరిపుజెరిఙ,అతికారిఙ,లోకాఙ్ కూక్ పిసాత్ ండెవరిఙ్, “లోకుర్ నడిఃమిగొడబ
రేపిస్నాన్ ఇజివెహిస్ వినిఙ్ మీరునాబాన్ తతిదెర్. మీఎదునాను వినిఙ్ వెన్ బాత. గానిమీరు వెహినేరం
ఇనికబా విని లొఇ నఙి తోర్ ఏత. 15అయలెకెండ్ నె, హెరొదుఙ్ బా తోర్ ఎతాన్. వాండు వినిఙ్ మా డగు
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మర్ జిపోకాన్. ఇదిలోవీండుసావుదిఙ్ తగితిఇనిన్ పణిబా కిఎన్. 16అందెఙెనాను వినిఙ్ సికస్ సీజిడిసన్
సీన”, ఇజి వెహాన్ . 17 (ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిదిఙ్ లోకు కోరిపాతి ఒరెన్ జెలిదు మనిన్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసి సీదెఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు).

18గాని లోకుర్ విజెరె, “సప్ అ వనిన్ఙ్ బరబెఙ్ మఙి డిఃసి సిదా”, ఇజి ఉండె లెకెండ్ డటం డేడిఃసాత్ ర్.
19 బరబబ్ పటన్మ్ దు గొడఃబ రేపిసాత్ ండె, సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇటాత్ మహార్ .
20యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజిపిలాతుమరిలోకురిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙా? ఇజివెన్ బాజినాన్. 21గానివారు,
“వినిఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసప్ అ”, ఇజినండొ గగొల్ 
ఆతార్.

22ముసార్ దిఙ్ వాండు వరిఙ్, “ఎందానిఙ్ ? ఇనిన్ తపుప్ వీండు కితాన్ ? సావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ తపుప్
బానాను వినిలొఇతొఏత. అందెఙెనాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్  23గానివారు, “వినిఙ్ 
సపెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి మరి మరి డటం డేడిఃసాత్ ర్”. ఆహె వరి గగొల్ గెలిసాత్ ద్. 24అందెఙె పిలాతు వారు వెహి
వజ జరిగ్పిద్ ఇజి తీరుప్ సితాత్ న్. 25 పిలాతు వారు లొసిత్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సితాన్. అయావాండు పటన్మ్ దు
గొడఃబ రేప్ తి వందిఙ్ సెగొండారిఙ్ సపిత్ వందిఙ్ జెలిదు మహాన్ . యేసుఙ్ వారు కోరితివజ కిదెఙ్ వరి కీదు
ఒపజెపాత్ న్.
యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజినార్ 

26వారు వనిన్ఙ్ ఒసి మహార్ . అయావలె, మరి ఉండి దేసెమ్ ది కురెనియ పటన్మ్ దికాన్ ఆతి సిమోన్ 
ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలెంపటన్ంవెలిల్దాన్ అయాసరియెరూసలెంపటన్మ్ దువాజిమహాన్ .వారువనిన్ఙ్ 
అసాత్ రె, యేసువెట, వనిన్ వందిఙ్ సిలువ పిండిదెఙ్ వనిన్ఙ్ సితార్. 27మంద లోకుర్ వనిన్ వెనాక్ వాజి
మహార్ . వరిలొఇబోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజివాజిమహె. 28యేసు వరిదరిఙ్ మర్ జి,
“యెరుసలెమ్ ది బీబికండె,మీరు నా వందిఙ్ అడఃబామాట్. మీవందిఙ్ నిమీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు.
29ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బాపాలుఉట్ పిస్ ఇవనాక్ఙ్ గొపప్నెగెద్”,ఇజివెహిన్దినమ్ కు
వానెలె. 30అయావలెవారు, “మాముసుక్ అర్ అ”, ఇజి గొరొకాఙ్ వెట,మఙి పడ్ఃగ్ అ”, ఇజిమెటెఙ వెట
వెహన్ర్ లె.

31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “మరాన్ * పసీఙ్ మనివెలె నిసొ బాదెఙ్ కితిఙ మరాన్ వహిఙ మరి ఎసొ బాద
కినారొ”, ఇజి వెహాన్ . 32మరి రిఎర్ డొఙారిఙబా వనిన్వెట సపెత్ఙ్ ఒసి మహార్ . 33వారు బుర పిణికి ఇజి
కూకిన్ బాడిఃదు వాతార్. అబెబ్యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్ ,
మహివనిన్ఙ్ డేబర పడఃకాద్ . సిలువపొకార్ . 34అయావలెయేసు, “ఓబా,వీరు కిజినిక ఇనిక ఇజి విరిఙ్ 
తెలిఏద్. అందెఙె విరిఙ్ సెమిస్ అ”, ఇజిపారద్నం కితాన్. వారు వనిన్ సొకెక్ఙ్ సీబె ఆదెఙ్ సీటిఙ్ పోకార్.

35లోకుర్ నిహరె సుడ్ఃజి మహివలె, అతికారమ్ దు మనికార్, “వీండు మహి వరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. వీండు
కీసుత్ ఇహిఙ, వినిఙ్ వీండె రకిస్సె ఆపిన్”, ఇజి వెహిస్ వెకిసాత్ ర్. 36-37సయ్ నమ్ దికార్ బావాతారె, వనిన్ఙ్ 
సెకాల్ కితార్. వారువనిన్ఙ్ సేందుదికఉండిఉండెఙ్ సితారె, “నీనుయూదురిరాజుఇహిఙ,నిఙినీనెరకిస్సె
ఆఅ”, ఇజి వెహిస్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండుయూదురిఙ్ రాజు’ ఇజి వనిన్ ముసుక్మొపిత్ నేరం బోర్ డుదు
రాసి సిలువాదు ఇటాత్ ర్. 39 సిలువాదు డెఃయితి డొఙారిఙ లొఇ ఒరెన్, “నీను కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె
ఆపిన్. మఙి బా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్. 40-41గాని మహికాన్, “నీను దేవుణుదిఙ్ తియెల్ 
ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కి సికస్నె నిఙి బా దొహ్ క మనాద్. నాయం దానె మఙి సికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు కితిమని పణిదిఙ్ తగితి సికస్ సితార్. గాని వీండు ఇని తపుప్ బా కిఎన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ గోల కితాత్ న్.
42మరి, “యేసు, నీను రాజు ఆజి మర్ జి వానివలె, నఙి ఒడ్ఃబిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 43 అందెఙె యేసు,
“నిజమెనాను నీ వెట వెహిస్న, నేండు నీను నా వెట పరలోకమ్ దుమంజినిలె”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుసిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్.

44-45 అయావలె సమయం వేడెః పనెన్ండు గంటెఙ ఆతాద్. మూండు గంటెఙదాక లోకం విజు సీకటి
వాతాద్. పొదు జాయి సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహిపాతముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక నడిఃమిహాన్ 
రుండి ముకెఙ్ కింజితాద్. 46యేసు, “ఓ బా, నా పాణం నీ కీదు ఒపజెపిస్న”, ఇజి వెహాన్ . యాలెకెండ్ 
వెహండె వాండు పాణం డిఃసాత్ న్. 47అయావలె సయినమ్ దివరి అతికారి, జరిగ్తిక సుడ్ఃతండె, “నిజమె
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సికస్ సీనాన్ .
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వీండు నీతినిజయిదికాండె”, ఇజి వెహిస్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్. 48 సుడ్ఃదెఙ్ కూడిఃతి వాతి లోకుర్ 
విజెరె జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి, గుండె కొతెత్ ఆజి మర్ జి ఇండొ సొహాన్ . 49గాని వనిన్ఙ్ నెలవ్ ఆతికార్ విజెరె,
నెలవాతివరిలొఇ గలిలయదాన్ వనిన్ వెటవాతిబోదెకు, దూరం నిలిస్యాకెఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ .
యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 

50-51 అయావలె యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు యూదయ దేసెమ్ ది అరిమతియ ఇనిన్
పటన్మ్ దికాన్ వాండు సన్ హదిసఙమ్ దుమనిన్ వరిలొఇపెరికాన్ ఒరెన్. వాండునీతినిజాయితిమనికాన్.
యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజి సపెత్ఙ్ యూదపెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్. దేవుణు ఏలుబడిః
తోరె ఆనివందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . 52వాండు పిలాతు డగు సొహాండెయేసు పీనుగు లొసాత్ న్.
53వాండు,అయాపీన్ గు సిలువముసుక్హాన్ డిఃపాత్ ండె తెలాల్ నిపాతదాన్ సుటిసి సటు పణుకుదిఙ్ దొల్ సిత్
దూకిదు ఇటాత్ న్. అయాదూకిదు,ముఙాలె ఎయెరిఙ్ బాఇడ్ఏరె. 54అయారోజు, విసాంతి దినం ముఙాల
మనిన్ తయార్ కిని రోజు. విసాంతిదినంమొదొల్ సెత్ఙ్ టయం డగు ఆజినాద్.

55యేసు వెట గలీలయదాన్ వాతి బోదెకు యోసేపు వెట సొహెనె, దూకి ని వనిన్ఙ్ ఇటిత్క సుడ్ఃతె.
56వాండు ఇండొ మహరె, పీన్ గుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె తయార్ కితార్. విసాంతి దినం మొదొల్ సెత్ఙ్ 
యూదురి రూలుఙ్ నమిమ్జి అవిక్ రొంబితార్.
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యేసుమర్ జినిఙ్ జినాన్ 

1వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు కోడిఃజామ్ నె, బోదెకు అవి తయార్ కితి వాసనం నూనెఙ్ అసెత్నె దూకిదు
సొహె. 2-3అవిక్ అబెబ్ వాతిఙ్, దూకి మూకి పెరిపణుకు గూర్ బాతిమహిక సుడ్ఃతె. అవిక్ లొఇ డుగితిఙ్ 
యేసుపీనుగుతోర్ ఏతాద్. 4దినిన్వందిఙ్ బమమ్ఆజినిహిమహివలె,మిరిసిన్వజతెలానిసొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి
రిఎర్ మొగవారువనాక్డగునిహర్. 5అవిక్ నండొతియెల్ ఆజిముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్. 6అయావలె
అయామొగవారు వనాక్ఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు బతిక్తి మనిన్వనిన్ఙ్ సాతివరిబాన్ రెబాజిన్ దెర్ ? వాండు
ఇబెబ్ సిలెన్. నిఙితమనాన్. మీవెట గలిలయదు మహివలెవాండు ఇనిక వెహాన్  ఇజి ఎతుత్ కిదు. 7ఇనిక
వెహాన్  ఇహిఙ, ‘లోకుమరిసి సెఇవరి కీదు ఒపజెపె ఆదెఙ్ వెలె. సిలువాదు పొకె ఆజి,వాండు సాజిమూండి
రోసాక్ఙ్ నిఙ్ నాన్ లె’, ఇజి”, ఇజి వెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహిమాటఒడ్ఃబితె.

9దూకిదాన్ మహెనె,అబె సుడ్ఃతికెఙ్ విజు పదకొండు మణిసి సిసూరిఙ్ నిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహె*.
10అవిక్ ఎయెక్ ఇహిఙ,మగద్లెనె మరి,యోసన,యాకోబుఙ్ అయిసి ఆతిమరియ, వనాక్వరివెటమహి
మరి సెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నె జరిగ్తికెఙ్ అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11 గాని వారు బోదెక్ వెహి మాటెఙ్ 
నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆకెఙ్ పంబరమాటెఙ్ లెకెండ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 12అహిఙ్ బా, పేతురు
నిఙితండె, దూకిదు ఊహ్ కిస్ సొహాన్ . వఙితి సుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు సుటిసిత్ తెలాల్ ని పాతెఙ్ అరి మహికదె
సుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్ అజి ఇండొమర్ జిసొహాన్ .
యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 

13 అయా రోజునె, సిసూర్ లొఇ రిఎర్ ఎమాయుఇని ఉండి నాటొ సొనిస్ మహార్ . ఎమాయు
యెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు కిలో మీటర్ దూరం మనాద్. 14వారు రిఎర్ జరిగ్తి విజు వందిఙ్ వరిగ్జి
మహార్ . 15-16వారు ఆహెవరిగ్జిమహిఙ్ యేసువాండెవాజివరి వెట నడిఃతాన్. వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్,
గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 17 నసిత్వలెయేసు, “మీరు నడిఃజి వరిగ్జినియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొం డిఃపాత్ రె, కదిల్ఎండ నిహర్. 18 వెనుక వరిలొఇ కెల్యొపా
ఇనికాన్ ఒరెన్ యేసుఙ్, “యెరూసలెమ్ దు కూలవాతివరిలొఇమంజి,సొహిరోసాక్ఙ్ జరిగ్తికెఙ్ నెస్ ఇతికి
నీను ఒరిదె”, ఇజి వెహాన్ . 19 “ఇనికెఙ్ జరిగ్తె?”, ఇజి వాండు వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వారు ఈహ వెహార్ .
“నజరెతుదికాన్ యేసుఙ్ జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. వాండు ఒరెన్ పవక. వాండు కితి గొపప్
పణిఙాణిఙ్ వెహిగొపప్ సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతాన్. లోకుర్ విజెరెబా వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారె

* 24:9 24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురిదేసమ్ దిఙ్ బాదకిజినిరోమపబుతవ్ం వందిఙ్ పణికినికార్ విరుయూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ అకాదె
ఆఏండ వీరు నండొ పనున్ లొసియూదురిఙ్ బాద కినార్ . ఆహెఅనయమ్ దాన్ బావారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిఏర్ 
అందెఙె యూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహాన్ర్. † 24:10 24:10యాకయూదురి ఉండి మాట దినిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ
తపప్కిఇతి నఙివారు సికస్సితిఙ నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ ఇజి.
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నమిమ్తార్. 20మాపెరిపుజెరిఙు,అతికారిఙు,రోమఅతికారి కీదుసావుదిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్.
వారు వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాత్ ర్. 21 వీండునె ఇసాయేలు లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజి
మాపుఎదు సుడ్ఃజిమహప్. యాకదెఆఎండ,యాసఙతిజరిగ్జి నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

22-23మరి. మాలొఇ మనిన్ సెగొండెక్ బోదెక్ మఙి నండొ బమమ్ కిబిసెత్. ఎలాగ ఇహిఙ, కోడిఃజామ్ నె
దూకిదు సొహిగాని వనాక్ఙ్ వనిన్ పీన్ గు తోర్ ఎతాద్. అవీకు మర్ జి వాతెనెమఙి ఈహ వెహె. దూతార్ 
వనాక్ఙ్ తోరె ఆతారె, యేసు బతిక్త మనాన్ ఇజి వెహార్  ఇజి. 24మావెట మనికార్ సెగొండార్ దూకిదు
సొహరె,బోదెక్ వెహివజనె సుడ్ఃతార్. వనిన్ఙ్ వారు సుడ్ఃఏతార్.

25-26 అయావలె వాండు వరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్, పవకరు వెహి మాటెఙ్ విజు నమిదెఙ్ మిఙి నండొ
కసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్ యా లెకెండ మాలెఙ్ ఓరిసి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వనిన్వెట అతికారమ్ దు
మండెఙ్ గదె?”,ఇజివెహాన్ . 27వాండు దేవుణుమాటదువనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దనిఅరద్ం వరిఙ్ వెహాన్ .
మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దాన్ మొదొలిస్ పవకరు విజెరె రాసిత్ పుసత్కమ్ దాకమనిన్మటెఙ వెహిస్వాతాన్.

28వారుసొనిస్నినారు డగు ఆతిఙ్,వాండు వరిఙ్ డిఃసిమరి దూరంసొనిస్ని లెకెండ్ నడిఃతాన్. 29గాని
వారు, “మావెటమన్ అ. పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ ఆతాద్”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ మరిమరి వెహాన్ . అందెఙె
వాండు వరి వెట మండెఙ్ సొహాన్ . 30వాండు వరి వెట ఉండెఙ్ బసిత్వెలె, రొటె అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31వెటనెవారు వీండుయేసు ఇజి గురు అసాత్ ర్. గానివాండు
వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32 అయావలె వారు రిఎర్, “వాండు సరుద్ , మా వెట వరిగ్జి, దేవుణు మాటెఙ్ 
మఙి నెస్ పిసిత్వెలె, మామనుస్దు నండొ సర్ ద వాతి లెకెండ్ ఆతాద్ గదె”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్.
33-34వెటనెవారు నిఙితారె,యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . అబె,వారు పదకొండు మణిసిర్ సిసూర్ ని వరి వెట
మహికార్ కూడ్ఃజి, “నిజమె,యేసుమర్ జినిఙితాన్. సిమొనుఙ్ తోరెఆతాన్ ఇజివరిగ్జిమహికసుడ్ఃతాన్.
35అయావలె వారు రిఎర్, సరుద్ జరిగ్తికెఙ్ యేసు రొటె రుకిస్వెలె వారు ఎలాగ గురు అసాత్ రొ దనిన్వందిఙ్ 
వెహార్ .
సిసూర్ కూడిఃతివెలె వరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 

36వారు వరిగ్జి మహివలెనె యేసు వాండె వరి నడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ .
37 దూబ తోరితాద్ ఇజి ఒడిఃబిజి వారు నండొ తియెల్ ఆతార్. 38 నసిత్వలె వాండు, “ఎందానిఙ్ మీరు
తియెల్ ఆజిన్ దెర్ ? ఎందనిఙ్ అనుమానమ్ కు మీ మనుస్ద్ వాజినె? 39నానె వాండు ఇజి నమిదెఙ్ నా
కికాక్ఙ్ కాలాక్ఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నఙిమనిన్ లెకెండ్ దూబదిఙ్ ఒడొఃల్ మన్ ఉ. 40యామటెఙ్ 
వెహిస్వాండు వరిఙ్ వనిన్ కికుక్ కాలుక్ తోరిసాత్ న్.

41-43అహిఙ్ బావారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండ మహార్ . అందెఙె వాండు వరిఙ్, “తిండెఙ్ 
ఇనికబామనాదా?”,ఇజివెన్ బాతిఙ్,వారుఉండిసుహిమొయముకెఙ్ సితార్. వాండులొసాత్ ండెవరిఎదు
తిహన్. 44మరివాండువరిఙ్, “నానుమీవెటమహివలెయాకెఙ్ నెమీవెటవెహ. ఇనికఇహిఙ,మోసెరాసిత్
పుసత్కమ్ దు,పవకరురాసిత్ పుసత్కమ్ దు, కీరనపుసత్కమ్ దునావందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ విజుపూరిఆదెఙ్ వెలె”,
ఇజి. 45వాండు దేవుణుమాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వరిఙ్ సాయం కితాత్ న్. 46-47వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“యామాటెఙ్ రాసత్మనాద్. అయాకఇనికఇహిఙ, కీసుత్ మాలెఙ్ఓరిసి,సాజిమూండిరోసాక్ణిఙ్ సావుదాన్ 
నిఙ్ నాన్ లె. యెరూసలెమ్ దు మొదొలిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ ‘పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃఅ’,
దేవుణు సెమిసాన్న్”, ఇనిమాట వెహెఆనాద్ లె. 48మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ లోకాఙ్ వెహెఙ్. 49నాబుబబ్ ఒటుట్
కితి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నానుమిఙిపోకన్. గానిముసుక్హాన్ సతుత్ మీముసుక్ వానిదాకమీరుయెరూసలెం
పటన్మ్ దునెమండు.

దేవుణుయేసుఙ్ పలోకమ్ దు ఒసినాన్ 
50పటన్ం వెలిల్ బెతానియనారు డగు దాక వాండు వరిఙ్ ఒతాన్. వాండు కికు పెహండె, వరిఙ్ దీవిసాత్ న్.

51దీవిసిమహివలెవాండు వరిఙ్ డిఃసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండుమంజినిబాడిఃదు ఒతాత్ న్. 52-53వారు
వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ రె, నండొ సరద్దాన్ యెరూసలెమ్ దు మర్ జి వాతార్. వారు డిఃస్ ఏండ గుడిఃదు మంజి,
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమహార్ .
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యోహనురాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతియోహాను రాసిత్ పుసత్కమ్ నె యాక. యేసు యా లోకమ్ దు

బతిక్జిమహివలెజరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కతవజవాండు వహిస్నాన్. యేసు ఎయెన్ ? వాండు దేవుణుమరిసి,
దేవుణు వెటమహికాన్,గానివాండు దేవుణునె. తయార్ కితిక ఇనికబావాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. వాండె
దేవుణుమాట,లోకురి విజేరిపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజఆతిమెండగొరె పిలల్ లెకెండెవాండు. ఎలాకాలం
బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి లెకెండె వాండు. లోకమ్ దిఙ్ జాయి లెకెండె మనాన్. నెగిగ్ గవుడుఎన్ లెకెండె
మనాన్,సావుదాన్ మర్ జి నిఙితిత్ బతుక్ సీనికానెవాండు ఇజియేసు వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు వెహిస్నాన్.
యాసువారరాసిమహివలె,రోమగవర్ మెంటుదుమనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ నండొమాలెఙ్కిజి
మహర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం సీదెఙ్ యోహానురాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

యేసు కీసుత్ దేవుణువాకయ్ం
1లోకంపుటిస్ఏం డముఙాలె, దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్నివాకయ్ం ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు దేవుణు

వెటమహాన్ .వాండెదేవుణు. 2వాండులోకంపుటిస్ ఏండముఙాలె,దేవుణువెటమహాన్ . 3విజువనిన్వెట
దేవుణు తయార్ కితాన్. కలిగ్తిమనిన్క ఇనికబా వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4 జీవు వనిన్బాన్ మనాద్.
అయా జీవు లోకురిఙ్ జాయి ఆత మనాద్. 5జాయ్ సీకటిదు జాయ్ సీజినాద్. గాని సీకటిదుమనిన్కార్ 
జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6 దేవుణు బాణిఙ్ పోకి ఒరెన్ మణిసి వాతాన్. వనిన్ పేరు యోహాను. 7వాండు
అయాజాయ్ వందిఙ్ సాసయ్ంవెహెఙ్ ఒరెన్ సాసిలెకెండ్ వాతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వినిన్బోదవెంజిలోకుర్ 
విజెరె అయాజాయ్ దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాతాన్. 8యొహాను అయాజాయ్ ఆఏన్. గాని అయాజాయ్ వందిఙ్ 
సాకస్ం వెహెఙ్ వాతాన్. 9అయాజాయ్ నె నిజమాతి జాయ్ . నిజమాతి జాయ్ లోకమ్ దు వాజి లోకురిఙ్ 
విజెరిఙ్ జాయ్ సీజినాన్. వాకయ్ంనె నిజమాతిజాయ్ . 10వాండు లోకమ్ దు మహాన్ . లోకమ్ దు మనికెఙ్ 
విజు వనిన్వెటనె దేవుణు తయార్ కితాన్. గాని లోకుర్ వనిన్ఙ్ పోలిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 11వాండు వనిన్
సొంత దేసమ్ దుసొహాన్ . గానివనిన్సొంతయూదురిలోకుర్ వనిన్ఙ్ డగు కిఏతార్. 12వనిన్ఙ్ ఎసొండార్ 
డగు కితాత్ రొ,వారె వనిన్ముసుక్ నమకం ఇటిత్కార్. ననిన్వరిఙ్ వనిన్కొడొఃర్ ఆదెఙ్ వాండు అతికారం సితాత్ న్.
13వారు అపొప్సి వెట పుటిత్కార్ ఆఏర్. ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కార్ ఆఏర్. వారు ఎతుత్ కితివజ పుటిత్కార్ 
ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్ వనిన్ కొడొఃర్ ఇజి ఇటాత్ న్. 14 వాకయ్ం ఇనికాన్ లోకు ఆతాండె మా నడిఃమి
బతిక్తాన్. వాండుమాముసుక్ వనిన్దయాదరమ్ం పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు ఎసొ గొపప్పెరికాన్ ఇజి మాపు సుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ వాతి ఒరెండె మరిసి
ఆతి గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండు లోకురిఙ్, “నా
వెనాక్వానికాన్ నఙిమిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నాను పుట్ ఏండముఙాల్ మనిన్కాన్ ఇజినాను
వెహికాన్ వీండె”,ఇజిడటండేలిస్వెహాన్ . 16వనిన్పూరిదయాదర్ మందాన్ వాండుమఙివిజెరిఙ్ దీవిసాత్ న్.
కాలమ్ కు గడఃపిస్ మహిఙ్ బా వాండు మఙి దీవిసినె మంజినాన్. 17 యూదురిఙ్, రూలుఙ్ మోసెవెట
దేవుణుసితాన్. వనిన్దయాదరమ్ంనివనిన్వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ యేసుకీసుత్ వెటవాతె. 18ఎయెన్ బా
ఎసెఙ్ బాదేవుణుదిఙ్ తొఎన్. గానిఅపొప్సి పడఃకాద్ మనిన్, దేవుణు వెట సమానం ఆతి, ఒరెండెమరిసినె
దేవుణు ఎయెన్ ఇజిమఙితెలివి కిబిసాత్ న్.

యోహానుయేసు వందిఙ్ వెహిస్నిసాసయ్ం
19-20యెరూసలెమ్ దాన్ యూదురి పెదద్లిఙు, యోహాను డగు పుజెరిఙు ని లేవి జాతిదు మనిన్ వరిఙ్ 

పోకార్. “నీను ఎయెన్ ఇజివెహెఆజిని?”, ఇజివెన్ బాదెఙ్ వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలెయోహనుఈహ వరిఙ్ 
సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్ ఆఏ”, ఇజినెగెండవెహాన్ . 21అయావలెవారు,మరినీను ఎయి? నీను ఏలియ
పవకనా? ఇజివెన్ బాతార్. “ఆఏ”,ఇహాన్ . “నీనుమాపుఎదుసూణిపవకనా?”,ఇజివెన్ బాతిఙ్, “ఆఏ”,
ఇహాన్ . 22అందెఙె వారు, “నీను ఎయెన్ ? మఙిపోకివరిఙ్ మర్ జి వెహెఙ్ నీను ఉండి జబాబు సిదా. నీ
వందిఙ్ నీను ఇనిన్క ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 23దనిన్ఙ్ యోహానుయెసయ పవక వెహివజ
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వెహాన్ . “ ‘పబు వందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు, ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు డేల్ సినివనిన్ లెకెండ్ * మనన్ నాను”.
24-25వనిన్ డగువాతికార్ పరిసయ్ రుపోకికార్. అయావలె,అయాపరిసయురుఙలొఇసెగొండార్ వనిన్ఙ్,
“నీను కీసుత్ ఆఇఙ, ఏలియ పవక ఆఇఙ, మాపు ఎదు సూణి పవక ఆఇఙ, మరి ఎందనిఙ్ నీను బాపిత్సం
సీజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

26 దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. గాని మరి ఒరెన్ మనాన్. వాండు మీ నడిఃమి
మనాన్. వనిన్ఙ్ మీరుపోలిస్ ఇదెర్. 27వాండెనా వెనాక్వాజినికాన్. వనిన్ జోడ్ఃకు బేలుట్ కూతెఙ్ బానాను
ఏపటితికాన్ ఆఎ”,ఇజివెహాన్ . 28యొరాద్ నుఇనిన్గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్బెతానియఇనిన్పటన్మ్ దు
యాకెఙ్ విజుజరిగ్తె. బానెయోహానుబాపిత్సం సీజిమహాన్ .

29మర్ సనాండిఙ్,యేసువనిన్డగువాజినికయోహానుసుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండెవాండు, “ఇదిలోలోకురి
పాపమ్ క వందిఙ్ పూజఆదెఙ్ దేవుణుపోకి వనిన్మెండ గొరె పిలల్. వాండులోకురిపాపమ్ కు సొనిప్సాన్న్”,
ఇజి వెహాన్ . 30 “నా వెనాక్ ఒరెన్ వాజినాన్, వాండు నఙి ఇంక మిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను
పుట్ ఎండముఙాలమనిన్కాన్ ఇజినాను ఎయెవందిఙ్ వెహనొవాండెవీండు'. 31వీండు ఎయెన్ ఇజినానె
నెస్ ఎత. గాని ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వీండు ఎయెన్ ఇజి తెలివి కిని వందిఙె నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజి
వాత”, ఇజి వెహాన్ .

32మరివాండునెసిత్కఈహ సాకిస్వెహాన్  : “దేవుణుఆతమ్ఉండిపారపొటిలెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ డిఃగ్ జి
వాజి వనిన్ముసుక్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 33నానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎండమహ. గాని ఏరుదాన్ బాపిత్సం
సిఅ ఇజి నఙి వెహి పోకి దేవుణునె నఙి వెహాన్ , ‘దేవుణు ఆతమ్ డిఃగ్ జి ఎయెర్ ముసుక్ మంజినిక నీను
సూణిదొ వాండె దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనాన్ ’, ఇజి. 34 వెహి లెకెండ్ వినిఙ్ జరిగ్తిక నాను సుడ్ఃత.
అందెఙెనాను వెహిస్న, ‘వీండె దేవుణుమరిసి ఇజి’.
యేసుమొదొహిసిసూర్ 

35మర్ సనాండిఙ్,మరి,యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహమహాన్ . 36అయావలెయేసు అయా
సరి సొనిస్ మహిఙ్, వనిన్ఙ్ డిటం సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో, పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్’,
ఇజి వెహాన్ . 37అయా రిఎర్ సిసూర్ వాండు వెహిక వెహరె, యేసు వెనాక్ సొహార్ . 38యేసు మహండె,
వారు వెనాక్ వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండె వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వారు వనిన్ఙ్, “రబిబ్, ఇహిఙ బోదిసిన్కాన్, నీను ఎంబె మంజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 39వాండు, “రదు,
వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙె వారు సొహరె, వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్. అయా రోజు వారు
వనిన్వెట మహార్ . అయావలె రమారమి పొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆత మహాద్ . 40 సిమోన్ పేతురు తంబెరిస్
ఆతి ఆందెయ ఇనిన్కానెయోహాను వెహిక వెంజి యేసువెట సొహి రిఏర్ లొఇ ఒరెన్. 41వాండు వెటనె,
వనిన్అనన్సిసిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపుమెసయెఙ్ †సుడ్ తాప్”,ఇజివెహాన్ . 42వెహండెవనిన్ఙ్ యేసు
డగు తతాన్. యేసు సిమోనుఙ్ సుడ్ఃజి, “నీను యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను. నీను కేప ఇజి కూకె
ఆనిలె”, ఇజివెహాన్ . (గీకుబాసదు అయామాటపేతురు ఇజిరాసత్ మనాద్. దనిఅరద్ం ఇనిన్క ఇహిఙసటు
ఇజి).
యేసుపిలిపుఙ్ నతనయేలుఙ్ కూకిస్నాన్ 

43మహస్ నాండిఙ్, గలీలయముటదు సొండెఙ్ ఇజియేసు ఒడ్ఃబితాన్. అయావలె, వాండు పిలిపుఙ్ 
దసూల్ ఆతాతాండె వనిన్ఙ్, “నా వెట వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 44 పిలిపు బెత్ సెయద్ ఇని
పటన్మ్ దికాన్. పిలిపు, ఆందెయ, పేతురు వీరు ఉండె పటన్మ్ దికార్. 45 పిలిపు నతనయయేలు ఇని
వనిన్ఙ్ రెబాతాండె వనిన్ఙ్, “మోసెరాసిత్ సితి రూలుదు వాండు రాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్, పవకరు బారాసిత్ మనిన్
వనిన్ఙ్ మాపు దసూల్ ఆతాప్. వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతి యేసు. యోసేపు మరిసి”, ఇజి వెహాన్ .
46 అందెఙె నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్కెఙ్ ఇనికబా నజరేతుదాన్ వానాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వనిన్ఙ్ 
పిలిపు, “వాజి సుడ్ఃఅ”, ఇహాన్ . 47యేసు నతనియేలు వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతండె, “ఇవిలొన్ 
నిజమాతి ఇసాయేలుదికాన్ వాజినాన్. విని లొఇ ఇనిన్ సెఇకెఙ్ బా సిలుల్ ”, ఇజి వనిన్ వందిఙ్ వెహాన్ .
48 అయావలె నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నీను ఎలాగ నఙి నెసిన్?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “పిలిపు నిఙి
కూక్ ఏండముఙాలె, నీనుబొడెమరాన్ అడిఃగిమనికనాను సుడ్ఃత”, ఇహాన్ . 49నతనియెలు, “బోదిసిన్కి,
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నీను దేవుణు మరిసి. నీను ఇసాయేలు లోకురి రాజు”, ఇహాన్ . 50 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నీను
బొడెమరాన్ అడిఃగిమంజినికనాను సుడ్ఃత ఇజినాను వెహిఙ్ నె నీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంకమిసిత్ నండొ
పెరి పణిఙ్ నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ . 51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం వెహిస్న, ఆగాసం రెయ్ ఆజి
దేవుణు దూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతినాడగు ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జివానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి

1రుండి దినమ్ కు సొహివెనాక్, గలీలయముటదికానాఇని పటన్మ్ దు ఉండి పెండిల్ జరిగ్తాద్. 2యేసు
అయ్ సిబాన్ మహాద్ . యేసుఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ బా ఆ పెండిల్దు కూకార్. 3దాకస్కలుల్ వీజితివెలె, యేసు
అయ్ సి వనిన్ఙ్, “దాకస్కలుల్ వీజితాద్”, ఇజి వెహాద్ . 4 అయావలె యేసు, “ఓ యా, దిని వందిఙ్ నీను
నఙి ఎందనిఙ్ పణసిని? నాను ఎయెన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ దేవుణు నా వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి వేలా ఇంక
రఎదె”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసు అయ్ సి పణికినివరిఙ్, “వాండు మిఙి ఇనిన్క వెహిఙ్ బామీరు కిదు”, ఇజి
వెహాద్ . 6 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిత్వజ మండెఙ్ యూదురు సుబబ్రం ఆనార్. సుబబ్రం ఆనివందిఙ్ వారు
నొర్ బానార్. అయాక వరి ఉండి ఆసారం. ఆహెనొర్ బాని దనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితి గోలమ్ కు
మహె. డగు తొంబయ్ దాన్ నూటి ముపయ్ లీటర్ ఏరు అసెన్. ననిన్ గోలమ్ కు ఆరుబాన్ మహె. 7యేసు,
“అయాగోలెమ్ కాఙ్ ఏరు నిహ్ తు”, ఇజి పణికిని వరిఙ్ వెహాన్ . వారు నిండు నిహర్. 8అయావలెవాండు
వరిఙ్, “ముడుకిస్ సవ్ దెరి బాన్ ఒతు”, ఇజి వెహాన్ . వారు అయా లెకెండ్ కితార్. 9 సవ్ దెరియెలు దాకస్
కడు ఆతి ఏరు రుసి సుడ్ఃతాన్. అయాదాకస్కలుల్ ఎమేణిఙ్ వాతాదొ ఇజి ఆ ఏరు ముడుకి ఒతి పణికిని
వరిఙె తెలినా ద్ గాని సవ్ దెరిఙ్ తెలిఎద్. వాండు పెండిల్ మరిసిఙ్ కూకాన్. 10 కూకాండె వనిన్ఙ్, “విజెరె
కూలెఙ నెగిగ్ దాకస్కలుల్ ముందాలె సీనార్. లావు ఉటి వెనాక్ అడెడ్బెడెడ్దిక సీనార్. గాని నీను ఏలుదాక నెగిగ్
దాకస్కలుల్ నె ఇడిత్ మనిన్”, ఇజి వెహాన్. 11యాకాదెయేసు కితిమొదొహి బమమ్ ఆతి పణి. యాక గలీలయ
ముటది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు జరిగ్తాద్. అయా లెకెండ్ కిజి, యేసు వాండు గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరిసాత్ న్.
వనిన్ సిసూర్ వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 12దిని వెనాక్వాండు వనిన్ అయిసి, తంబెర్ సిర్, సిసూర్ వెట
కపర్ నహొముదు సొహాన్ . అబెబ్ సెగం దినమ్ కు మహార్ .

యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్ బేరం కినివరిఙ్ వెలిల్ పొకిస్నాన్ 
13యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙె యేసు యెరూసలెమ్ దు సొహాన్ .

14బాన్ దేవుణుగుడిఃది అరుఙుదు బేరం కిజిని వరిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్,పూజకినివందిఙ్ 
పారపొటిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. పయు దేసెమ్ ది డబుబ్ఙ్ మరిసియూదురి కాసుఙ్ సీజిని బేరం కిని
వరిఙ్ బా సుడ్ఃతాన్. 15అయావలె వాండు నాసుదాన్ కొర్ డ కితాండె, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ వెట వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
అరుఙుదాన్ పేరాన్. డబుబ్మరిసి బేరం కినివరి డబుబ్ విజుసెదిసాత్ ండె, వరిబలెల్ఙ్ మహాన్. 16పారపొటిఙ్ 
పొరిన్ వరివెట, “వినాక్ఙ్ ఇబెబ్ణిఙ్ ఒతు. నా బుబబ్ ఇలుల్ సతత్లెకెండ్ కిమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 17 నసిత్వలె
వనిన్సిసూర్, “ఓ దేవుణు, నీ ఇలుల్ వందిఙ్ నఙిమనిన్ గొపప్ ఆస, ఉండి సిసులెకెండ్ నా లొఇ కసాన్ద్*”,
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక వారు ఒడ్ఃబితార్. 18 అయావలె యూదురు, యాపణిఙ్ కిదెఙ్ నిఙి
ఇని అతికారంమనాద్ ? ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజిమఙితోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .
19 “యాగుడిః డెఃయిజిఅర్ పు. మూండిరోసాక్ఙ్ నానుమరితొహన్”, ఇజియేసువరిఙ్ వెహాన్ . 20దనిన్ఙ్ 
యూదురు, “యాగుడిః తొహెఙ్ నలపయ్ ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీను మూండి రోసాక్ణిఙ్ తొహిన్దా?”,
ఇహార్ . 21గాని దేవుణుగుడిః వందిఙ్ వెహివలె వనిన్ ఒడొఃల్ వందిఙె వెహాన్ . 22వాండు సాతాండెమర్ జి
నిఙితివెనుక, యాలెకెండ్ మాటవాండు వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె దేవుణుమాట వారు
నమిమ్తార్. యేసు వెహి మాటబా నమిమ్తార్. 23యేసు పసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరూసలెమ్ దు మహివలె,
వాండు కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతారె, నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. 24గాని వాండు వరిఙ్ వనిన్ఙె
ఒపజెప్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు విజెరిఙ్ నెసాన్న్. 25ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ లోకుర్ వందిఙ్ వెహెఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరిమనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వాండు నెసినాన్.

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1యుదురిఙ్ అతికారి ఆతి నికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙు లొఇ ఒరెన్.
2 వాండు ఉండి పొదొయ్ , యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె, “ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి ఒరెన్ 
నెస్ పిసాన్న్ ఇజిమాపు నెసినాప్. దేవుణు ఒరెన్ వనిన్వెట సిలెల్ండ మహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి పణిఙ్ 
కిదెఙ్ ఎయెన్ బా అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3 అందెఙె యేసు వనిన్వెట ఈహ వెహాన్  : “నాను నిజమ్ నె
వెహిస్న, ఒరెన్ మరి కొతాఙ్ పుటిత్ఙనె, దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్”. 4 అయావలె నికొదెము,
“పిరీతిలోకు ఒరెన్ ఎలాగమరికొతాత్ ఙ్ పుటాన్న్. వాండు అయిసిపొటాద్ సొనిస్మరిఉండిసుటుక్పుటెత్ఙ్ 
అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్. 5యేసు వెహాన్ , “నాను నిజ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ బాపిత్సం లాగె ఆఎండ మహిఙ,
దేవుణు ఆతమ్ బాణిఙ్ కొతత్ బతుక్ దొహ్ క్ ఎండమహిఙ,వాండు దేవుణు ఏలుబడిఃదు మన్ ఎన్. 6యాయ
బుబబ్ర్ వెటనె కొడొఃర్ కాసినార్. గాని దేవుణు ఆతమ్ వెటనె దేవుణు కొడొఃర్ ఆనార్. 7 “నీను మరి కొతాత్ ఙ్ 
పుటెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి నాను వెహిమాటదిఙ్ నీను బమమ్ ఆమా. 8 “గాలి దనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి బాడిద్ డెయాన్ద్.
నీను దనిన్జాటు వెని గాని అది ఎంబెణిఙ్ వాజినాద్, ఎంబెసొనిస్నాద్, ఇజి నిఙి తెలిఎద్. అయలెకెండ్ నె,
దేవుణు ఆతమ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కొతత్ బతుక్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజ విజు కినాన్. వాండు అయాక ఎలాగ
కినాన్ ఇజి తెలిఏద్”. 9 “యాకఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి నికోదెముయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

10 దనిఙ్ యేసు, “ఇసాయేలుదు మనిన్ బోదిసిని వరిలొఇ తగమాతికి ఒరెన్ నీను గదె? యాకెఙ్ నీను
నెస్ ఇదా? 11 నాను నిజం వెహిస్న, మాపు నెసిత్కెఙె వెహిస్నాప్, సుడ్ఃతికెఙె వెహిస్నాప్. గాని మీరు
అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12 యా బూమిదు జరిగ్ని దనిన్వందిఙ్ నాను మిఙి వెహ మనన్. గాని మీరు
నమిఇ. అహిఙ, నాను దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిఙ, మరి మీరు ఎలాగ
నమిమ్నిదెర్ ? 13 ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొన్ ఎతార్. దేవుణు మంజిని బాడిడ్ః
దాన్ డిఃగితివాతిలోకుమరిసి ఆతినాను ఆఏండమరి ఎయెన్ బాదేవుణుమంజినిబాడిఃదు సొన్ ఏతాన్.
14-15 బీడిమ్ బూమిదు మోసె కంసుదాన్ తయార్ కితి సరాస్ దిఙ్ పెహి లెకెండ్, లోకు మరిసి ఆతి నాను
పెరె ఆనాలె. నాముసుక్ నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్వందిఙెనాను పెరె
ఆదెఙ్ వెలె.

16 దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎసొనొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ సాదెఙ్ 
సితాన్. వనిన్ఙ్ నమినికార్ ఎలాకాలం సిసుదు మన్ ఎండ, ఎలాకాలం దేవుణు వెట మంజిని వందిఙ్ 
వాండు మరిసిఙ్ సితాత్ న్. 17దేవుణు లోకురిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీని వందిఙ్ ఆఎద్, వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ 
లోకమ్ దు పోకిక. గాని వాండు వరిఙ్ ఎలల్కాలం మనిన్ సికస్దాన్ గెల్ పిసిన్వందిఙె పోకాన్. 18మరిసిఙ్ 
నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక సిలెల్ద్ . గాని వనిన్ఙ్ నమిఇ వరిఙ్ ఏలునె దేవుణు తీరుప్ సీజి
సికస్ సిత మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఒరెండె మరిసిఙ్ వారు నమిమ్ఏతార్. 19జాయ్ లోకమ్ దు
వాతమనాద్. గాని లోకుర్ జాయ్ దిఙ్ పెమిస్ ఎండ సీకట్ దిఙ్ పేమిసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ
పణిఙ్ కిజినార్. యాకసుడ్ఃజినె,లోకురిఙ్ దేవుణు తీరుప్ సీజి సికస్ సీనాన్. 20సెఇపణిఙ్ కిజినికార్ విజెరె
జాయ్ దిఙ్ ఇసట్ం కిఎర్. వారు జాయ్ దు రెఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిఙ్ విజుజాయ్ దు తోరెన్ ఇజి
తియెల్ ఆజినార్. 21గాని నిజమాతి పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా జాయ్ దు వాజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు కిజిని పణిఙ్ విజు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి కిజినార్ ఇజిజాయ్ వెలిల్ తోరాన్ద్”, ఇజి వెహాన్ .

బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సాసివెహిస్నాన్.
22 వెనుక, యేసుని, వనిన్సిసూర్ యూదయపాతమ్ దు సొహార్ . బాన్ వాండు వరివెట సగం కాలం

గడపిస్, లోకురిఙ్ బాపిత్సం సీబిసి మహాన్ . 23 సలిముడగు అయినొ ఇనిన్ బాడిఃదు యోహాను బాపిత్సం
సీజి మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బాన్ నండొ ఏరు మహె. లోకుర్ వనిన్ డగు సొనిస్ బాపిత్సం లాగెఆజి
మహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ జెలిదు ఒఇ ముఙాల జరిగ్తాద్. 25యోహాను సిసూర్ ని ఒరెన్ యూద
వాండు సుబం అని యూదురు రూలు వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ ఆతార్. 26వారు యోహానుడగు వాతారె,
“బోదకినికి, యొరాద్ ను గడడ్ అతాల్ ని వెట ఒరెన్ మహాన్ గదె. నీను వనిన్ వందిఙ్ వెహి మనిన్. ఇవిలొన్ 
వాండు ఏలు బాపిత్సం సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె వనిన్డగు సొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27అందెఙెయోహాను
వెహాన్ , “దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె ఒరెన్ వనిన్బతుక్దు విజు జరిగ్జినాద్. 28 “నాను కీసుత్ ఆఏ. గాని వనిన్ఙ్ 
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ఇంక ముఙాల దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి నాను వెహిక మీరు వెహిదెర్. 29 పెండిల్ ఆని వనిన్దినె పెండిల్
బోదలి. పెండిల్ దఙడః కూలయెన్ వనిన్డగు మంజి వాండు వెహికెఙ్ వెంజినాన్. వెహిస్నికెఙ్ వెంజినికాదె
కూలాయెన్ వనిన్ సర్ ద. పెండిల్ దఙడః కూలాయెన్ పెండిల్ దఙడఃవెట సర్ ద ఆని లెకెండ్ నాసర్ ద కీసుత్ వెట
పూరిఆజినాద్. 30వాండు పెరికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నాను ఇజికాన్ ఆదెఙ్. 31పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరి
ముసుక్ పెరికాన్. యాలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ యాలోకమ్ దికానె. వాండు లోకమ్ ది సఙతిఙ వందిఙ్ 
వెహిస్నాన్.పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరె ముసుక్ పెరికాన్. 32వాండు సుడ్ఃతి వనకవందిఙ్ వెహి
వనాక్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. గాని సెగొండారె వాండు వెహిస్నికెఙ్ డగు కినార్. 33 వనిన్మాట వెంజినికాన్ 
దేవుణు వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి ముద పొకె ఆజినాన్. 34 దేవుణు పోకాన్ దేవుణు మాటనె వరిగ్జినాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ అంతు సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సీజినాన్. 35అపొప్సి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్.
అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ అతికారం సితత్ మనాన్. 36మరిసి ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు సికస్ వనిన్ ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.

4
యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 

1-2 యోహాను ఇంక యేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్, వరిఙ్ బాపిత్సం సీజినాన్ ఇజి
పరిసయ్ రు వెహర్. (నిజం ఇనిన్క ఇహిఙ, యేసు ఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సం సిఏతాన్. వనిన్ సిసూర్ నె సితార్ )
3ఆహెపరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ ఇజియేసునెసాత్ ండె,వాండుయూదయపాంతండిసాత్ ండె గలీలయముటదు
మరి మహసొహాన్ . 4వాండు సమరియ దేసమ్ దాఙెసొండెఙ్ సరి మనాద్ . 5అందెఙె వాండు సమరియ
దేసమ్ దు మనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. అయాపటన్ం, పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహియాకోబు
వనిన్మరిసియొసెపుఙ్ సితిత్ మనిన్ బూమిడగుమనిన్కాద్. 6యాకోబు కారిసిత్ నూతిబాన్ మహాద్ .యేసు
పయిణం కిజి వందితాండె అయానూతి డగు బసాత్ న్. నసిత్వలె,మదెనం.

7అయావలె సమరియాతిబోదెలి ఉండి ఏరు ఒతెఙ్ బాన్ వాతాద్. యేసు దని వెట, “ఏహ్ కటిస్నాద్.
ఏరు బుకెండ్ సిదా”, ఇహాన్ . 8 (వనిన్ సిసూర్ టిండి కొండెఙ్ పటన్మ్ దు సొహ మహార్ ) 9అయాబోదెలి
వనిన్ఙ్, “నీను యూద వాండు. నాను సమరియ బోదెలి. అబాయా, నీను నఙి ఏరు లొసిన్దా”, ఇహాద్ .
(ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు సమరియతి వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఏర్ ) 10అందెఙెయేసు, “నీను దేవుణు
సీనిక నెసిన్ మంజినిక ఇహిఙ, నిఙి ఏరు లొసిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజి నెసిన్మంజినికిహిఙ, నీను వనిన్ఙ్ దేవుణు
సీనిక వెన్ బాతి మరి. వాండు నిఙి ఎలాకాలం బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు సితాన్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 11 అయా
బోదెలి వనిన్ఙ్, “బాబు నూతి నిరీక మనాద్. ఏరు లాగ్ దెఙ్ నిఙి డొకుక్ ఇనిన్క సిలెల్ద్ . మరి ఎలాగ నీను
బతిక్స్ పిసిన్ ఏరులాగిన్? 12మాఅనిగొగొయాకోబుయానూతిమఙిసితాన్. వాండు, వనిన్మరిసిర్, వనిన్
కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్ విజుయానూతిది ఏరు ఉణిజిమహార్ . నీను వనిన్ఙ్ మిసిత్కిదా?”, ఇజి వెహాద్ .

13-14 అందెఙె యేసు, “యా ఏరు ఉణి విజెరిఙ్ బా మరి ఏహిక్ కటాన్ద్. గాని నాను సీని ఏరు
ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఏహ్ కట్ ఎద్. నాను సీని ఏరు బూమిదాన్ సోసిని ఊట ఏరు లెకెండ్ వనిన్ లొఇ
మంజినె. అయాకవనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ సీజినాద్ ”, ఇజివెహాన్ . 15నసిత్వలెఅది,
“బాబుయాఏరు నఙి సిదా. అయావలెఎసెఙ్ బాఏహ్ కట్ ఎద్. ఇబెబ్వాజిఏరులాగిజ్ ఒతెఙ్ నఙిఅవ్ సరం
సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాద్ . 16యేసు దనిఙ్, “సొనిస్ నీమాసిఙ్ ఇబెబ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 17దనిన్ఙ్ అది,
“నఙిమాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙెయేసు, “నఙిమాసి సిలెన్ ఇజి నీను వెహిమాట నిజమ్ నె. 18 నిఙి
అయ్ దుగురుమాసీర్ మహార్ . ఏలు నీ వెటమంజినికాన్ నీమాసి ఆఏన్. నీను నిజమ్ నె వెహి”, ఇహాన్ .
19అయావలెఅదివెహాద్ , “బాబు నీను ఒరెన్ పవక ఇజినాను నెసాన్. 20మాసమరియదిఅనిగొగొర్ యా
గొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. గానియూదురు ఆతిమీరు, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ 
మనిన్బాడిడ్ యెరూసలెం ఇజి వెహిస్నిదెర్”.

21అందెఙె యేసు, “బీబి, యెరుసలెమ్ దుబా, యాగొరొత్ బా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ మీరు పొగిడిఃజి
మాడిఃస్ ఇఉండికాలంవాజినాద్. నీనునామాటనమిమ్అ. 22ఎలాగమరివనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్ దెర్ 
ఇజిమిఙితెలిఏద్. గానియూదురు ఆతిమఙితెలినాద్,ఎలాగమరివనిన్ఙ్ మాపుపొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ప్ 
ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు బాణిఙె, లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ వాజినాన్. 23 దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ 



యోహాను 4:24 118 యోహాను 4:53

లోకుర్ బుబెబ్ఙ్, వరి మనుస్ పూరి నిజం పొగిడిఃజి మాడిఃసిని ఉండి కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలునె
మనాద్. ఆహె పొగిడిఃజి మాడిఃసిని వరిఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం. 24 దేవుణు, ఆతమ్నె. అందెఙె వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్ వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నిజం ఇక వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి వెహాన్ .

25అయాబోదెల్ వనిన్ఙ్, “కీసుత్ ఇజి కూకె ఆనిమిసియవానాన్ ఇజినాను నెసన్. వాండువానివలెమఙి
విజు వనాక్ వందిఙ్ టెటాఙ్ వెహన్న్”, ఇజి వెహాద్ . 26అయావలెయేసు, “నీవెట వరిగ్జిని నాను వాండె”,
ఇజి వెహాన్ .

27అయావలెనె వనిన్ సిసూర్ మర్ జి వాతార్. వాండు అయా బోదెల్ వెట వరిగ్జినిక సుడ్ఃతారె నండొ
బమమ్ ఆతార్. గాని నిఙి ఇనిన్క కావాలి ఇజి బా, నీను ఎందనిఙ్ దనిన్వెట వరిగ్జిని ఇజిబా ఎయెర్ బా
వెన్ బాఏతార్. 28-29 అయా బోదెల్ దని కుండ డిఃసాత్ దె పటన్ం సొహాద్. సొహాదె, బాన్ మహి లోకురిఙ్,
“నాను కితి విజువనాక్ వందిఙ్ నఙి వెహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరువాజిసుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్ ఆఏండా?”, ఇజి
వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారె వనిన్డగు వాజిమహార్ . 31-32అయావలె వనిన్ సిసూరు, “మెసట్రు
ఇనికబా ఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙి తెలిఇ బోజనం నఙి ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజివాండు
వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “వనిన్ఙ్ బోజనం ఎయెన్ బాతతాండా?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ సిసూర్ వరిగ్తార్.

34యేసువరిఙ్, “నఙిపోకాన్ నఙివెహిపణిపూరి కినికాదెనాబోజనంలెకెండ్ మనాద్. 35 ‘నాలిగ్ నెలెల్ఙ్ 
మనాద్ పంట కొయ్ ని కాలం’, ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ గదె. నాను మిఙి వెహిస్న, మీ కణుకు పెరిజ్ మడిఃఙ
సుడ్ఃదు. ఆకెఙ్ సోపాతెనె పండితె మనెన్. 36నా మాటెఙ్ వెండెఙ్ తయార్ ఆతి మనిన్ యా లోకురిఙ్ 
సుడ్ఃఅ. కొయిదెఙ్ సోపాతిమనిన్ మడిఃఙ లెకెండ్ మనార్. వరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కాన్ద్ ఇజి నా డగు తని వనిన్ఙ్ లాబం మనాద్. వితిన్కాన్ ని కొయినికాన్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ ద ఆని
లెకెండ్ వీండు నివినిముఙాలలోకురిఙ్ సువారవెహికార్ రిఎర్ కూడ్ఃజిసర్ దఆనార్. 37 ‘వితిన్కాన్ ఒరెన్.
కొయినికాన్ మరిఒరెన్ ’,ఇజివెహిన్కనిజమ్ నె. 38మహికార్ కసట్బడిఃజిపణికితార్. మీరు కిఇతిదెర్. వారు
కసట్పడిఃజి కితి పణిదిలాబంలాగ్ దెఙ్ నానుమిఙిపోకిస్న.

నండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిజినార్.
39 “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ వాండు నఙి వెహాన్ ”, ఇజి అయా బోదెలి మాట వెహరె, అయా

పటన్మ్ దినండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 40అందెఙెసమరియదికార్ వనిన్డగువాతారె, “మా
డగుమన్ అఇజివనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. అందెఙెవాండుఅబెరుండిరోసుక్మహాన్ . 41వనిన్మాటవెహరె,
మరి నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్.

42వారు అయాబోదెల్ దిఙ్, “నీను వెహి దనిదాన్ ఆఎద్ మాపుయేలు నమిజినిక. గాని వినిమాటెఙ్ 
మాపువెహప్. నిజమె,వీండెలోకురిఙ్ పాపమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమాపువినిఙ్ 
నమిమ్జినాప్”, ఇహార్ .

యేసుఅతికారిమరిసిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
43 రుండి రోసుక్ బాన్ మహివెనాక్,యేసు సమరియదాన్ గలీలయపాంతమ్ దు సొహాన్ . 44 (యేసునె

వెహ మహాన్ , “ఒరెన్ పవకెఙ్ వనిన్సొంత పాంతమ్ దు ఎయెర్ బా గవ్ రం సిఎర్ ”, ఇజి) 45 వాండు
గలీలయదు వాతివలె, గలీలియదికార్ వనిన్ఙ్ డగు కితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారుబా పసక్ పండొయిదిఙ్ 
యెరూసలెమ్ దు సొహమహరె,వాండు అబెబ్ కితి విజు పణిఙ్ సుడ్ఃత మహార్ .

46 వాండు గలీలియది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు మరి వాతాన్. బానె వాండు ఏరుదిఙ్ దాకస్ కడు
కితాన్. అబెబ్ ఒరెన్ గవర్ మెంటు అతికారి మహాన్ . వనిన్ మరిసి కపర్ నహొముదు కసట్ం అర మహాన్ .
47యేసు యుదయదాన్ గలీలయదు వాతాన్ ఇజి వెహివెలె వాండు యేసు డగు వాతాన్. వాతండె, “నా
మరిన్ సాదెఙ్ డగు ఆత మనాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్.
48యేసువనిన్ఙ్, “నండొబమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతిఙనెమీరు నమినిదెర్”, ఇజివెహాన్ . 49అయాఅతికారి,
“బాబు, నా మరిన్ సాని ముఙాల రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 50 దనిన్ఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సొన్ అ. నీ మరిన్ 
బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు యేసు వెహిమాట నమితాండె సొహాన్ . 51వాండు సొనిస్ మహివలె
వనిన్ ఇండొణి పణిమణిసీర్ వనిన్ ఎదు వాతారె, “నీమరిన్ బతిక్తమనాన్”, ఇహార్ . 52ఎసొడు గంటెఙ్ 
వనిన్మరిసినెగెణ్ ఆతాన్ ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “ఇఏన్ ఒంటిగంటదిఙ్ నోబుడిఃసాత్ ద్”,ఇజివెహార్ .
53 నీ మరిన్ బతిక్నాన్ ఇజి యేసు వెహి ఆ టయిమ్ దునె, వనిన్మరిన్ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి బుబబ్ నెసాత్ న్.
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అందెఙె వాండు వనిన్ కుటుమ్ దికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 54యాకదెయేసు యుదయదాన్ గలీలయదు
వాతి వెనుక కితిత్ మరి ఉండి బమామ్తి పణి.

5
1వెనాక్యూదుర్ ఙ పండొయ్ ఉండివాతాద్. అందెఙెయేసుయెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 2యెరూసలెం

సుటులం తొహ్ కి కోటదు గొరెఙ్సొని గోర్ జె ఉండిమనాద్. దనిన్డగు ఉండి సెరు మనాద్. దనిన్ పేరు ఎబి
బాసదు బెదెసత్ ఇజి. దనిన్ఙ్ అయ్ దు అరుఙుఙ్ సురులం మనెన్. 3-4అయాఅరుఙుఙ మందెఙ్ మందెఙ్ 
కసట్మ్ కాణికార్ గూరమహార్ . గుడిడ్దికార్,సొటాదికార్, కికుక్కాలుక్అరికార్ బాన్ మహార్ . ఎసిత్వలెనొఉండి
సుటు దేవుణుదూతఒరెన్ అయాసెరుదుడిఃగ్ జిఏరుదిఙ్ కదిల్సినాన్. అయావలెఎయెన్ ముఙాలఏరుదు
డిఃగ్ నాండొ, వాండు ఎలాగమరి జబుబ్ ఆతికాన్ ఆతిఙ్ బా నెగెణ్ ఆనాన్. యాకసట్మ్ కాణికార్ ఏరు కదిల్ని
దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ .

5వరిలొఇ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు ముపప్యెనిమిది పంటెఙాణిఙ్ కసట్మ్ దాన్ మహాన్ . 6యేసు వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. వాండు నండొ పంటెఙాణిఙ్ కసట్మ్ దాన్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, వనిన్ఙ్, “నీను నెగెణ్ ఆదెఙ్ 
కోరిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.

7వెన్ బాతిఙ్ అయాకసట్మ్ దికాన్, “బాబు, ఏరు కదిల్సినివలె నఙిసెరుదు డిఃపెత్ఙ్, ఎయెన్ బానఙిసిలెల్న్.
నాను డిఃగ్ న ఇనిఙ్, నఙి ఇంకముఙాలామరి ఒరెన్ డిఃగ్ జినాన్”, ఇజి వెహాన్ .

8యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నిఙ్ జి నీసాపఅసి నడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9వెటనెవాండు నెగెణ్ ఆతండె వనిన్
సాప నికాండె నడిఃతాన్. యాక విసాంతి దినమ్ దు జరిగ్తాద్. 10అందెఙె యూదురు నెగెణ్ ఆతి వనిన్ఙ్,
“నేండు విసాంతి దినం గదె. నీను సాపెఙ్ నికిస్ ఒతెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ దు
వెహిస్నాద్,ఇనిన్పణిబావిసాంతిదినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఎద్ ఇజి”,ఇజివెహార్ . 11దనిన్ఙ్ వాండు, “నఙినెగెణ్ 
కితికాన్, ‘నీసాప నికిస్ నిడిఃఅ’, ఇజి నఙి వెహాన్ ”, ఇహాన్ . 12అందెఙెవారు, “నీసాపెఙ్ నికిస్ నడిఃఅ ఇజి
నిఙి వెహికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13నెగెణ్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెలిఎతాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,అబెబ్మందలోకుర్ కూడిఃతమహార్ .యేసు వరిలొఇహాన్  తపెఆతండెసొహాన్ . 14వెనుకయేసు
వనిన్ఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె వనిన్ఙ్, “సుడ్ఃఅ, నీను ఏలు నెగెణ్ ఆతి. ఏలుదాన్ 
పాపమ్ కు కిమ. సిలిఙ నిఙిమరిబాదెఙ్ లావువానె”, ఇహాన్ . 15వాండు సొహాండె వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితికాన్ 
యేసు ఇజియూదురిఙ్ వెహాన్ .

16అందెఙెయాపణిఙ్ యేసువిసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్ నండొమాలెఙ్కితాత్ ర్. 17గాని
యేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్ ఎసిత్వలెబా నెగిగ్ పణిఙ్ మహి వరి వందిఙ్ కిజినె మంజినాన్. నానుబా కిజిన”,
ఇజి వెహాన్ . 18యాలెకెండ్ యేసు వెహిఙ్, యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండువిసాంతిదినమ్ దిరూలుఙ్ తపిత్కాదెఆఎండ,దేవుణువనిన్సొంతబుబబ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.
అయాలెకెండ్, వాండు దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి వెహె ఆజినాన్. అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి
నండొ సుడ్ఃతార్.

19యేసువరిఙ్ ఈహ మర్ జివెహాన్ . “నానుమిఙినిజంవెహిస్న,మరిసిఆతినానుఇనికబానాసొంత
సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ అట్ ఎన్. నాబుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ కిజినిక సుడ్ఃజినానొ, అయాకెఙ్ నాను బా కిజిన. బుబబ్
కిజినికెఙ్ మరిసి బా కిజినాన్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొసి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. వాండు కిజినికెఙ్ విజు
మరిసిఙ్ తోరిసాన్న్. వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్ మరి నండొ పెరి పణిఙ్ తోరిసాన్న్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃజి
మీరు విజెరె నండొ బమమ్ ఆనిదెర్. 21అపొప్సి ఎలాగసాతివరిఙ్ నికిస్, వరిఙ్ బతిక్సినాండొఅయలెకెండ్,
మరిసిబా బతిక్సినాన్. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం మనిన్ వరిఙ్ బతిక్సాన్న్. 22-23అపొప్సి ఎయెరిఙ్ బా, వారు తీరుప్
కిఎన్. గాని విజెరిఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మరిసిఙ్ అతికారం విజు ఒపజెపత్ మనాన్. అపొసిఙ్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ 
విజెరె మరిసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ నె యా అతికారం ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసిఙ్ గవ్ రం సిఇకాన్ ఎయెన్ బా,
వనిన్ఙ్ పోకిఅపొసిఙ్ గవ్ రం సిఏన్.

24నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నామాట వెంజి, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నమిమ్జినివనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ . గానివాండు
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్. 25సాతి లెకెండ్ మనికార్ దేవుణు మరిసి ఆతి నాను వెహిన్ మాటెఙ్ 
వెని కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలునె వాతమనాద్. నామాటెఙ్ వెంజి, అయలెకెండ్ కినికార్ బతిక్నార్,
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ఇజినాను మిఙి నిజమ్ నె వెహిస్న. 26ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాబుబబ్ బాణిఙె బతుక్ వానాద్. వాండు విజెరె
బతిక్సిని లెకెండ్, నాను లోకురిఙ్ బతిక్సెత్ఙ్ నఙి అతికారం సిత మనాన్. 27మరి లోకురిఙ్ తీరుప్ సీదెఙ్ 
వాండు నఙి అతికారం సితమనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానులోకు మరిసి.

28 దినిన్వందిఙ్ బమమ్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దూకిదు మనికార్ విజెరె నా మాటెఙ్ వెని కాలం
ఉండివాజినాద్. 29వారు దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జిమరి ఎలల్కాలం దేవుణు వెట
బతిక్నార్. సెఇపణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జిసికస్పొందినార్. 30నాసొంతసతుత్ దాన్ ఇనికబాకిదెఙ్ నానుఅట్ ఏ.
దేవుణు వెహి వజనె నాను తీరుప్ సీజిన. అందెఙె నాను తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక నాయం ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

31నా వందిఙ్ నానె వెహిఙ, నాను వెహిస్ని వనాక్ఙ్ పేరు సిలెల్ద్ . 32గాని నా వందిఙ్ మరి ఒరెన్ సాకిస్
వెహిస్నాన్. వాండు నా బుబబ్. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్నిసాకిస్ నిజం ఇజినాను నెసిన.

33మీరుయోహాను డగు సెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండు నా వందిఙ్ నిజమాతి సాకిస్ వెహాన్  34లోకుర్ 
నా వందిఙ్ వెహిస్ని సాకిస్ నఙి అవుసరం సిలెల్ద్ . గాని మీరు యోహాను వెహి మాటెఙ్ నమిజి దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్,నాను వాండు వెహి దని వందిఙ్ వెహిస్న. 35ఉండి దీవ కసిజాయ్ సీజినిలెకెండ్ యోహాను
నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. సెగం కాలం వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి మీరు సర్ ద ఆతిదెర్. 36నాను కిజిని పణిఙ్ 
యోహాను వెహిసాకిస్ ఇంక గొపప్ పెరిసాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపూరి కిదెఙ్ బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్కెఙె
నాను కిజినిపణిఙ్. అయాపణిఙ్ బుబబ్ నఙిపోకమనాన్ ఇజిరుజుప్ కిజినె. 37-38మరి,నఙిపోకిబుబబ్నె
నావందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నాన్. మీరువనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బావెన్ ఇతిదెర్. వనిన్ రూపుఎసెఙ్ బాతొఇతిదెర్.
వనిన్మాటెఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఇతిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుపోకినఙిమీరు నమిఇదెర్. 39-40మీరు
దేవుణు మాట బాగ సద్ విజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాక మిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ సీనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. అయామాటెఙ్ నా వందిఙె వెహిస్నె. గాని దేవుణు వెట ఎలాకాలం
బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ నా డగు రెఇదెర్. 41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ నాను కోరిఏ. 42గాని మీరు ఎలాగ
మరికిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. మీరు దేవుణుదిఙ్ నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. 43నా బుబబ్ సితిత్
అతికారమ్ దాన్ నానువాతమనన్. గానిమీరు నఙి డగు కిఇదెర్. మరిఒరెన్, వనిన్సొంతఅతికారమ్ దాన్ 
వాతిఙ,మీరువనిన్ఙ్ డగు కినిదెర్. 44లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెర్. ఒరెండెదేవుణుఆతికాన్ 
మిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ మీరుకోర్ ఇదెర్. మరిమీరుఎలాగనఙినమిమ్నిదెర్ ? 45నానుబుబబ్డగునేరంమోపాన్న్ 
ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిమాట్. మీరు ఆస దాన్ ఎదు సుడ్ఃతి మోసెనె మీ ముసుక్ నేరం మొపాన్న్. 46మీరు
మోసెఙ్ నమిమ్నికిదెర్ , నఙిబానమిమ్తార్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మోసెనావందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 47మీరు
వాండు రాసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. మరి ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.

6
యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1 దనిన్వెనుక యేసు గలీలయ సమ్ దరం డాటిస్ అతాహ ఒడుడ్ ద్ సొహాన్ . తిబెరియ సమ్ దరం ఇజిబా
ఇనార్. 2 కసట్మ్ దాన్ మహివరిఙ్ వాండు నెగెణ్ కితి బమమ్ ఆతి పణిఙలోకుర్ సుడ్ఃతార్. అందెఙెమంద
లోకుర్ వనిన్ వెట వాతార్. 3యేసు అబెణి గొరొణ్ సెలాక్దు ఎకాండె వనిన్ సిసూర్ వెట బసత్ మహాన్ .
4 నసిత్వలె యూదురు కిని పసక్ ఇని పండొయ్ డగు ఆత మహాద్ . 5యేసు కణక పెహి బేసిత్ఙ్, మంద
లోకుర్ వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతాన్. “వీరు ఉండెఙ్ బోజనం ఎలాగ కొండెఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి పిలిపుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 6ఇనిక కిదెఙ్ ఇజియేసు నెసాన్న్ గానిపిలిపుఙ్ వనిన్ముసుక్ నమకంమనాదాఇజిసుడ్ఃదెఙె
వాండు అయా లెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙె పిలిపు, “వరి లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ ఉండెఙ్ బా
రుండి వందెఙ్ వెండి రుపాయుఙాణిబోజనం కొటిఙ్ బాసాల్ ఎద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8అయావలె వనిన్
సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఆందెయ ఇనికాన్ యేసుఙ్ వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్. 9వాండు
ఇనిన్క వెహాన్  ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ ఇజికొడొఃమనాన్. వనిన్బాన్ అయ్ దుయావలరొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ 
మనె. గాని నిసొ మందదిఙ్ యాకెఙ్ సాల్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ . 10 అయావలె యేసు, “యాలోకాఙ్ బసె
కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయాబాడిఃదు నండొ గడిడ్ మనాద్. అందెఙెమొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారె డగు అయ్ దు
వెయుఙ్ మహార్ . 11యేసు అయారొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె, బసిత్ వరిఙ్ సీబాజి
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సితాన్. అయాలెకెండెమొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొసీబాతసితాత్ న్. 12వారుపొటపంజుతిహివెనుక,
“ఇనిన్క పాడు ఆఏండ, మిగిలితికెఙ్ కొటు కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13అందెఙె మిగిలితికెఙ్ సిసూర్ 
కెహర్. లోకుర్ తిహివెనాక్మనిన్అయ్ దుయావలరొటెట్ఙాణిముకెఙ్ కొటు కితారె,పనెన్ండు గపెప్ఙ్ నిహర్.
14యేసు కితిత్ యాబమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె, “నిజమె,లోకమ్ దు వాని పవక వీండె”, ఇజి వెహార్ . 15యా
లోకుర్ వాజి, కెఇ కెఇ నఙి రాజు కినార్ ఇజియేసు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు బాణిఙ్ డిసాత్ ండె ఒరెండె మరి
గొరొత్ సొహాన్ .
యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిఃజినాన్ 

16-17పొదుద్ ఆతివెలె, వనిన్సిసూర్ డిఃగితారె, సమ్ దరం ఒడుడ్ దు వాతార్. అబెబ్ వారు ఉండి డోణిదు
ఎకారె, సమ్ దరం డాటిస్, కపర్ నహొముదు సొండెఙ్ ఇజి సోతార్. అయావలె సీకాట్ ఆతాద్. యేసు వరి
డగు ఇంక రఎండ మహాన్ . 18 నసిత్వలె పెరి గాలి ఉండి వాతాద్. సందారమ్ దు లావు ఉలెక్ఙ్ నిఙితె.
19వారు రమారమిమూండినాలిగ్ మయ్ లు నడిఃపిసాత్ ర్. అయావలెయేసు సందారం ఏరుముసుక్ నడిఃజి
డోణి డగు వాజినిక సుడ్ఃతార్. అయాక సుడ్ఃతారె,వారు నండొ తియెల్ ఆతార్.

20గానివాండు, “నానె,తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 21అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ డోణిదు ఎకిసెత్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతార్ గాని వెటనె వారు సొండెఙ్ సరి సోతిమనిన్ గటుదు అందితార్. 22సిసూరు డోణి ఎకిస్ సొని
ముఙాల నిహిమహిసమ్ దరం ఒడుడ్ దు మందలోకుర్ మహార్ .మహస్నాండిఙ్ వారు నెసాత్ ర్,అబెబ్ ఉండి
డోణినె మహాద్ . యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట అయా డోణి ఎకిస్ సొన్ ఎతాన్. సిసూర్ నె ఎక సొహార్ ఇజి.
23 నసిత్వలె, తిబెరియదాన్ మరి డోణిఙ్ వాతె. యేసు రొటెట్ఙ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్ .
వెహి వెనాక్ లోకుర్ అయాక తిహర్. వారు రొటెఙ్ తిహిబాడిడ్ః డగు అయాడోణిఙ్ వాతె. 24యేసుని వనిన్
సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజిమందనెసాత్ ర్. ఆహెనెసిత్వెలె,వారుడోణిఙ్ ఎకారె,వనిన్ఙ్ రెబాజికపర్ నహొముదు
సొహార్ . 25వారుయేసుఙ్ అతాహఒడుడ్ దు సుడ్ఃతారె, “బోదకినికిదా, నీను ఎస్ కాండె ఇబెబ్ వాతి?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 26 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న, మీరు పొట పంజు రొటెఙ్ 
తిహిదెర్. అందెఙె మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని నాను కితి బమమ్ ఆతి పణి అరద్ం నెసిన్ వందిఙ్ ఆఎద్ 
రెబాజినిక. 27పాడాఃజి సొని టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃమాట్. గాని ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
సీని నిజమాతి టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃదు. లోకు మరిసి అయా టిండి మిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
అయాటిండి సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సితమనాన్. 28వారు వనిన్ఙ్, “మాపుదేవుణు
పణికిదెఙ్ ఇహిఙ, ఇనిన్క కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 29యేసు వరిఙ్, “దేవుణు పోకి వనిన్ముసుక్
నమకం ఇడ్ఃజి మంజినికాదె దేవుణు సేవ పణి”, ఇజి వెహాన్ . 30 అందెఙె వారు, “అహిఙ, నీను ఇని
బమామ్ని పణికినిలె? అయాక సుడ్ఃజి నీముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను ఇనిక కినిలె? 31మోసెవెటమహి
మాఅనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇనిబోజనంఉటార్. దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్, ‘వారుఉండెఙ్ 
దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”, ఇజి వెహాన్ . 32అందెఙెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ ,
“నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ బోజనం మిఙి సితికాన్ మోసె ఆఎన్, గాని నా
బుబబ్నె సితాన్. వాండెమిఙిదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ నిజమాతిబోజనం సీజినికాన్. 33దేవుణు సీజిని
బోజనంఇనిన్క ఇహిఙ,వాండుమంజినిబాడిదాన్ డిఃగితివాతి,యాలోకమ్ దిలోకురిఙ్ ఎలాకాలందేవుణు
వెట బతిక్జిని బతుక్ సీజినికానె”. 34అహిఙ, పబువా, యాబోజనం ఎలాకాలం మఙి సీజిమన్ అ”, ఇజి
వారు వనిన్ఙ్ వెహార్ .

35అందెఙెయేసువరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి
నానె. నాడగు వాజినికాన్ ఎసెఙ్ బాబఙసాఎన్, నఙి నమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బాఏహిక్సాఎన్. 36నానుమిఙి
వెహి లెకెండ్, మీరు నఙి సుడ్ఃతి మనిదెర్, గాని నఙి నమిఇదెర్. 37బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్ లోకుర్ విజెరె నా
డగువానార్. నాడగువానిఎయెరిఙ్ బానానువెలిల్ నెకిస్పొక్ ఏ. 38ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానునఙిఇసట్ంవాతి
లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్, దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిక. గాని నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ 
కిదెఙె డిగిత వాత. 39 నఙి పోకి దేవుణు, నాబాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నఙి ఒపజెపిత్ వరి
లొఇఎయెరిఙ్ బానానుడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్. గానివరిఙ్ నానుమరివానికడెఃవెరిదినమ్ దుఎలాకాలంబతిక్సెత్ఙె.
యాకదె వాండు నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నా బుబబ్ కోరిజినిక ఇనిన్క ఇహిఙ, నాను దేవుణు మరిసి ఇజి
నెసి నఙి నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మండెఙ్ ఇజి. మరి నాను మర్ జి
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వానివలె నాను వరిఙ్ సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె ఇజి. యాకదెనా బుబబ్ నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురు
యేసువందిఙ్ మొరొఆతార్. దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిటిండినానె,ఇజివాండువెహాన్ . దిని
వందిఙ్ వారుమొరొఆతార్. 42వారు, “వీండుయోసేపుమరిన్ ఆతియేసు గదె? వినిఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ 
మాటునెసాన్ట్ గదె? మరి ‘నానుదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితవాత’,ఇజివీండు ఎలాగవెహిస్నాన్”,
ఇజి వరిగ్జినార్.

43 అందెఙె యేసు, “మీ లొఇ మీరు మొరొ ఆమాట్. 44 నఙి పోకి బుబబ్ ఎయెరిఙ్ బా నా డగు
నడిఃపిస్ ఎండ మహిఙ, వారు నా డగు వాదెఙ్ అట్ ఎర్. నాను వనిన్ఙ్ కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను వానివలె
సావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 45పవకరు దేవుణుమాటదు ముఙాలె రాసత్ మనాద్, ‘దేవుణునె లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ 
నెస్ పిసాన్న్ ’, ఇజి. బుబబ్ వెహిమాట వెంజి, అయాకెఙ్ వనిన్ బాణిఙ్ నెసిత్కార్ నాడగు వానార్. 46దేవుణు
బాణిఙ్ వాతికానె ఆఎండ మరి ఎయెన్ బా బుబెబ్ఙ్ తొఏన్. వాండు ఒరెండె బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్.
47నాను మీ వెట నిజమ్ నె వెహిస్న, నా ముసుక్ నమకం ఇడిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ మనాద్. 48 ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి నానె. 49మీ అనిరు
బీడిమ్ బూమిదు మనన్ ఇనిన్ బోజనం ఉటార్. గాని వారు సాతార్. 50గానియాటిండి ఎయెర్ ఉటిఙ్ బా
వారు సాఎర్. సాఇ నని టిండినె దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక. 51నానె దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి. ఎయెన్ బాయాటిండి తిహిఙ,
వాండు ఎలాకాలం బతిక్నాన్. నా సొంత ఒడొఃల్ నె నాను సీని టిండి. యా లోకమ్ దికార్ ఎలాకాలం
బతిక్దెఙె నాను అయక సీజిన”. 52యేసు వెహిక వెహరె, అయావలె యూదురు వారె వరి లొఇ ఉండి
గొడఃబ రేఙితాద్. “విని ఒడొఃల్ ఎలాగ మాటు తిండెఙ్ మఙి సీనాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 53అందెఙె యేసు
వరిఙ్ వెహాన్ , “నిజమెనాను మీ వెట వెహిస్న, లోకుమరిసి ఆతి నా ఒడొఃల్ మీరు తిన్ ఎండ మహిఙ, నా
నల మీరు ఉణెఎండ మహిఙ, మీరు ఎలాకాలం బతిక్ఇదెర్. 54నా ఒడొఃల్ తిని ఎయెరిఙ్ బా, నా నల
ఉణి ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. నాను వనిన్ఙ్ కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను
వానివలె సావుదాన్ ఎలాకాలం బతిక్సాన్లె. 55 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా ఒడొఃల్, నా నలయాకెఙె తిండెఙ్ 
ఉండెఙ్ మనికెఙ్. యాకెఙె నిజమాతి టిండి. 56నా ఒడొఃల్ తినికాన్, నా నల ఉణికాన్, నా వెట కూడ్ఃజి
మంజినాన్. నాను వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మంజిన. 57లోకుర్ విజెరిఙ్ బతిక్దెఙ్ పాణం సీజిని బుబబ్ నఙి
పోక మనాన్. వాండు నఙి బతుక్ సీజినాన్. అయాలెకెండ్ ఎయెన్ బా నా ఒడొఃల్ తిహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీన. 58నానె దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి. మీ
అనిరిఙ్ ఉటి మనన్ ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారె సాతార్. గానియా టిండి తినికాన్ 
ఎయెన్ బా ఎలాకాలం బతిక్నాన్. 59 కపెరన్హ ముదు మనిన్ యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసి మహివలె
వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్ .

60 వనిన్ సిసూర్ నండొండార్ యామాటెఙ్ వెహరె, “యామాటెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతికెఙ్. ఎయెన్ దనిఙ్ 
అరద్ం కినాన్?’, ఇజి వరిగ్తార్. 61వనిన్మాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ సిసూర్ మొరొఆజినార్ ఇజియేసు నెసాత్ ండె
వరిఙ్, “యామాటెఙ్ మిఙి బాద కిజినెనా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 62 “అహిఙ, లోకు మరిసి ఆతి నాను,
ముఙాల నాను మహి బాడిఃదు ఎకిస్ సొనిక మీరు సూణివలె, మీరు ఇనిన్క ఒడ్ఃబినిదెరొ? 63 దేవుణు
ఆతమ్నె, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీజినాన్. లోకుర్ అయాక సీదెఙ్ అట్ ఎర్. నాను మిఙి
వెహిస్ని మాటెఙ్ వెట, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వాజినాన్. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి బతుక్ సీజినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 64 “గాని మీ లొఇ సెగొండార్ నాను వెహి మాటెఙ్ నమిమ్ఇకార్ మనార్”. సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ 
వాండు వెహిమాటెఙ్ నమిమ్ఏర్, ఎయెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ ఇజియేసుమొదొహనె నెసత్ మహాన్ . అందెఙె
వాండు ఆహె వెహాన్ . 65యేసు మరి వెహిస్నాన్, “మీలొఇ సెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్. అందెఙె నాను మీ వెట
వెహమనన్, బుబబ్ సరి సిఎండమహిఙ, ఎయెన్ బానాడగు వాదెఙ్ అట్ ఏన్”, ఇజి. 66దినిన్ వెనుక, వనిన్
సిసూర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్వెట మరి సొన్ ఎతార్. 67నసిత్వలెయేసు పనెన్ండు మణిసి
సిసూరిఙ్, “మీరు బా నఙి డిఃసి సొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 68అందెఙె సిమోన్ పేతురు,
“పబువా, ఎయెర్ బాన్ మాపు సొండెఙ్ ? నీ మాటెఙ్ నె ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ 
వెహిస్నె. 69మాపుఏలు నమిమ్జినాప్,మాపునెసాత్ ప్, నీనె దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”, ఇజి వెహాన్ .

70అందెఙెయేసు, మిఙి పనెన్ండు మణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితిక నానె గదె. గానిమీలొఇ ఒరెన్,
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సయానుఙ్ మనిన్ బుదిద్ ననికాన్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 71వాండు ఇసక్రియొతు సిమోన్ మరిసియూద
వందిఙ్ వెహాన్ .యూద సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతిఙ్ బావాండుయేసుఙ్ వెనాక్ ఒపజెపాన్న్ లె.

7
యేసుతంబెర్ సీర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్ఏర్ 

1వెనుక,యేసు గలీలయదేసమ్ దునెమంజినాహక్ఙ్ బూలాజిమహాన్ . వాండుయూదయదేసమ్ దు
మండెఙ్ కెఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె, యూదురి
ఉండి పండొయ్ డగు ఆతాద్. అయాపండొయ్ పేరునె గుడుస పండొయ్ * ఇజి. 3పండొయ్ డగు ఆతిఙ్,
యేసు తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్, “ఇబెబ్ణిఙ్ నీను యూదయ దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ సిసూర్ 
ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహార్ . 4 “పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా
డాపిస్ వనిన్ పణి కిఎన్. విజెరె ఎదునె కినాన్. నీనుయాబమామ్ని పణిఙ్ కిజిని ఇహిఙ, నిఙి నీనె లోకమ్ ది
లోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి. యాగలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి వెహార్ . 5 వనిన్ తంబెర్ సీర్ బా
వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 6అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ సొండెఙ్ సమయం ఇంక రఏదె. గాని
మిఙి ఎసిత్వలెబా సొండెఙ్ ఆనాద్. 7యాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ మిఙి దూసిస్ ఎర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు బా వరి వెట మనిదెర్. గాని వారు నఙి దూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు
సెఇకెఙ్ కిజినార్ ఇజినాను వెహిస్న. 8మీరు పండొయిదిఙ్ సొండు. నాను ఏలు సొన్ ఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నానుసొండెఙ్ సమయంపూరి రఏదె”, ఇజి వెహాన్ . 9యాకవెహండెవాండు గలీలయదుమహాన్ .
యేసు గుడుఃస పండొయ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

10వనిన్ తంబెర్ సిర్ పండొయ్ దిఙ్ సొహివెనాక్,వాండుబాసొహాన్ . లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ నెస్ ఇ లెకెండ్ 
వాండుడాఙ్ జిసొహాన్ . 11గానిపండొయ్ దు,యూదురు వనిన్ఙ్ రెబాజి, “అయావాండు ఒంబొవీన్”, ఇజి
వెన్ బాజిమహార్ . 12లోకుర్ లొఇవనిన్ వందిఙ్ నండొమొరొఆతార్. సెగొండార్ వాండు నెగిగ్కాన్ ఇజి,మరి
సెగొండార్, సిలెల్ వాండు లోకురిఙ్ మోసెం కిజినికాన్ ఇజి మొరొ ఆతార్. 13గాని యూదురిఙ్ తియెలాజి,
ఎయెర్ బావనిన్ వందిఙ్ డటం వెహ్ ఏతార్.
యేసు పండొయ్ దు నెస్ పిసాన్న్ 

14పండొయిదినమ్ కుసెగంఆతాద్. అయావలెవాండుదేవుణుగుడిఃదిఅరుఙుదుసొహాండెఅబెమనిన్
లోకురిఙ్ నెరిప్సినాన్. 15అందెఙె యూదురు నండొ బమమ్ ఆతారె, “వీండు బడిఃదు సొనిస్ సద్ విఇతికాన్ 
గదె? మరి ఎలాగ వీండు నిసొ నెసత్ మనాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

16 నసిత్వలె యేసు వెహాన్ , “నాను నేర్ పిసిన్ మాట నా సొంత మాట ఆఎద్. గాని అయాక నఙి పోకి
వనిన్ బాణిఙ్ వాజినాద్. 17 దేవుణు ఇసట్ం కిదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా, నాను నేర్ పిసిన్ మాట దేవుణు
బాణిఙ్ వాజినాదొ,నాసొంతఅతికారందాన్ నాను నేర్ పిసినికాదొఇజినెసాన్న్. 18సొంతఅతికారమ్ దాన్ 
నెస్ పిసినికాన్ ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙె నెస్ పిసాన్న్. గాని వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙ్ ఇజి
కోరిజినికాన్ నిజామాతికాన్. వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా సిలెల్ద్ . 19 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వాండు
మిఙి సితాన్ గదె? గాని మీ లొఇ ఒరెన్ బా ఆ రూలుఙ వజ నడ్ఃఇదెర్. మీరు ఎందానిఙ్ నఙి సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినిదెర్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 20 అయావలె మందలోకుర్, “నిఙి దెయం అసాత్ ద్. ఎయెర్ నిఙి సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్ ?”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 21యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను బమామ్తి ఉండి పణి కిత. మిరు
విజిదెరె నండొ బమమ్ ఆతిదెర్. 22మీరు సునతి కిదెఙ్ ఇజిమోసెమిఙి రూలు సితమనాన్. అందెఙెమీరు
కొడొఃదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సునతి కిజినిదెర్. సుడ్ఃదు,మోసెఆఏన్ సునతిమొదొల్ సిత్కాన్,మీఅనిర్ నె
అయాకమొదొల్ సాత్ ర్. 23విసాంతిదినమ్ దు ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ సునతి కిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మోసెఙ్ 
దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ తపెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి. అహిఙ, నాను ఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు పూరి నెగెణ్ 
కితివందిఙ్ మీరు ఎందానిఙ్ నాముసుక్ కోపంఆజినిదెర్ ? 24మీరుముసుక్తోర్ జినిదనిన్వందిఙ్ సుడ్ఃజి
తీరుప్ కిమాట్. గాని నిజమాతికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు కిదు.

యేసు నిజం కీసుత్ నా ఇజి వెన్ బాజినార్ 

* 7:2 7:2 అయా పండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃస తొహాన్రెబానె మంజినార్ . వరి అనిన్సిర్ ఇసయేలు లోకుర్ నలపయ్ పంటెఙ్ 
పయ్ నం కిజిమహివలె గుడుఃసాదుమహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజియూదురుయాపండొయ్ కిజినార్ .
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25 నసిత్వలె సెగొండార్ యెరుసలెమ్ దికార్, “వినిఙె గదె అతికారిఙు సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 26 ఇవిలొన్ 
వీండు దయ్ రమ్ దాన్ విజెరె ఎదు వరిగ్జినాన్. గాని వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎర్. వీండు కీసుత్ ఇజి
అతికారిఙునిజమెఒపుకొటారా? 27కీసుత్ వానివలె,వాండుఎమేణికాన్ ఇజిఎయెర్ బానెస్ ఏర్. గానివీండు
ఎంబెణికాన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్”, ఇజివరిగ్తార్. 28-29అందెఙెయేసు గుడిః అరుఙుదు నేర్ పిసిమహివలె,
ఈహ డటం వెహాన్ . “నాను ఎయెన్, ఎమేణికాన్ ఇజిమీరు నిజం నెసిన్దెరా? నాను నాసొంత ఇసట్ందాన్ 
వాతికాన్ ఆఎ. గాని నఙి పోకాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నిజమాతి దేవుణు. మీరు వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్.
గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను వనిన్ బాణిఙ్ వాత మనన్. వాండె నఙి పోకాన్”, ఇజి.
30యాకెఙ్ వెహారె,వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు అసెప్ ఆదెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయం రెఏదె. 31అహిఙ్ బాలోకుర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్
ముసుక్ నమకంఇటాత్ ర్. వారు, “వీండు నండొబమామ్నిపణిఙ్ కితాత్ న్. లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణుఏర్ పాటు
కితిపోకికీసుత్ వానివలె,వినిముసుక్మరినండొబమామ్నిపణిఙ్ వాండు కినాండా?”,ఇజివెహార్ . 32లోకుర్ 
యేసు వందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొ ఆజినికెఙ్ పరీసయిరు వెహర్. నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయ్ రు
వనిన్ఙ్ తొహిస్ఒతెఙ్ దేవుణు గుడిఃదిజమాన్ ఙపోకార్. 33అందెఙెయేసు, “నానుమీవెటసెగంకాలమ్ నె
మంజినె. వెనాక్నాను నఙిపోకి వనిన్ డగు సొన్ సిన. 34మీరు నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నానుమనిన్
బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

35-36 నసిత్వలె యూదురు అతికారుఙు, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వీండు మఙి తోర్ ఎండ ఎంబె సొండెఙ్ 
సుడ్ఃజినాన్ ? వాండు, సెగొండార్ యూదురు మా బాణిఙ్ సెదిజి బతిక్జిని గీకు పటన్మ్ కాఙ్ సొనాండా?
వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నేర్ పిసాన్ండా? వాండు వెహిస్నాన్, “మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని తొఇదెర్.
నానుమనిన్బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి. ఎందానిఙ్ వాండు ఆహె వెహిస్నాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

37పండొయ్ కడెఃవెరిరోజువాతాద్. కడెఃవెరిరోజునెముకెలమాతిదినం. అయానాండిఙ్ యేసునిహండె
ఈహ డటం వెహాన్ . “ఏహిక్ కటిన్కాన్ ఎయెన్ బానా డగు రఅ. నాను వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన. 38 దేవుణు
మాటదు వెహివజ, “నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ ఎయెర్ గరబ్ం దాన్ బా, నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు సోసి
సొనెలె. అయాక ఉండి ఊట సోసి సొని లెకెండ్ సొనెలె. 39 ఇబెబ్ యేసు నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు ఇజి
వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యాదేవుణు ఆతమ్, యేసు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్, యేసుఙ్ దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు ఒతివెనాక్దొహ్ కాన్న్ లె. గానియేసుయాకవెహివలె,దేవుణువనిన్ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు యేసుఙ్ వనిన్ వెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మండెఙ్ దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు ఒఏండె.

40 వనిన్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ లొఇ సెగొండార్, “నిజమె, వీండె మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహి పవక”,
ఇజి వెహార్ . 41మరి సెగొండార్, “సిలెల్ వీండె కీసుత్ ”, ఇహార్ . గాని సెగొండార్, “కీసుత్ ఎలాగ గలీలయదాన్ 
వానాన్ ? 42 కీసుత్ దావీదు రాజు కుటుమ్ దాన్, దావీదు బతిక్జి మహి పటన్మాతి బెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్,
ఇజిదేవుణుమాటదుమనాద్ గదె”,ఇహార్ . 43ఆహెవనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ ఎర్ లితార్. 44సెగొండార్ వనిన్ఙ్ 
అసెత్ఙ్ కోరితార్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్.

45అందెఙె యేసుఙ్ అసెత్ఙ్ వాతి దేవుణు గుడిఃది జమానుఙు మర్ జి పెరి పుజెరిఙ ని పరిసయురుఙ
బాన్ సొహార్ . వారు జమాన్ ఙ, “మీరు ఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ అసి తెఇదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 46 దనిన్ఙ్ 
వారు, “వీండు వెహిమాటెఙ్ లెకెండ్ ఎయెర్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఏర్”, ఇహార్ . 47పరిసయ్ రుఙు, “మీరుబా
మొసం ఆతిత్దెరా? 48అతికారిఙ లొఇనొ పరిసయురుఙ లొఇనొ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ నమితాండా? 49గాని
యామందలోకుర్ దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె వరిఙ్ దేవుణు సాయెప్ సీనాన్”, ఇజి
వెహార్ . 50 నికొదిమొస్ ఇనికాన్ ఒరెన్ ముఙాలె యేసు డగు సొహ మహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙ లొఇ
మనిన్కాన్. 51నసిత్వలె నికొదెము, “మాయూదురి రూలుఙ వజ,ఒరెన్ వాండు వెహిస్నికెఙ్ మాపుముఙాల
వెంజి,వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనెవనిన్ముసుక్తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”,ఇజివెహాన్ . 52అందెఙెవారు, “నీను
బా గలీలయదాన్ వాతికాండా? నీను దేవుణుమాటబాగ సద్ విఅ. ఒరెన్ పవకబా గలీలయదాన్ సోఏన్,
ఇజి నీను నసిత్వలె నెసిన్లె”, ఇజి వెహార్ . 53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .

8
రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 
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1గానియేసుఒలివగొరొత్ *సొహాన్ . 2జాయ్ ఆతివెలెమరివాండుదేవుణు గుడిఃదిఅరుఙుదువాతాన్.
లోకుర్ విజెరెవాజి వనిన్డగు కూడిఃతార్. వాండు బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4నసిత్వలె పరిసయ్ రుని
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ తతార్. అది, రంకు బూలాజి మహివలె వారు దనిన్ఙ్ 
అసాత్ ర్. వారు దనిన్ఙ్ మందఎదు నిల్ పాత్ రెయేసుఙ్, “బోదకినికిదా,యాబోదెల్ రంకు బూలాజిమహివలె,
మాపు అసాత్ ప్. 5మోసె మఙి రూలు సితివెలె మఙి ఆడ వెహాన్ , “ఆహె బూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ 
డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గాని నీను ఇనిక వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6 వనిన్ ముసుక్ నేరం మోపెత్ఙ్ ఇజి
వనిన్ఙ్ సికుదు అర్ పెత్ఙ్ అహ వెన్ బాతార్. గానియేసువఙితాండె బూమిదు వనిన్ డెఃసక్దాన్ రాసిమహాన్ .
7వారుమరిమరివెన్ బాజిమహిఙ్,వాండు బుర పెహండెవరిఙ్, “మీలొఇపాపం కిఇకాన్ ముఙాలదనిన్ఙ్ 
పణుకుదాన్ డెఃయ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . 8 వెహండె వాండు మరి వఙ్ జి, బూమిదు రాసి మహాన్ . 9 గాని
వారుయామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ వెనాక్ ఒరెన్ డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్.
ఆహె విజెరె సొహార్ . యేసుని అయా బోదెల్ ని బాన్ మహార్ . అది నిహిమహిబానె మహాద్ . 10యేసు
బుర పెహండె, దనిఙ్, “వారు ఎంబెమనార్ ? ఎయెర్ బా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఎరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
11 “సిలెల్ బాబు”, ఇహాద్  అది.అందెఙె యేసు, “అహిఙ, నానుబా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఏ. సొన్ అ.
ఏలుదాన్ మరిపాపం కిమా”, ఇహాన్ .
యేసులోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ 

12మరి, యేసు లోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానె లోకమ్ ది లోకురిఙ్ జాయ్ . నా సిసూ ఆనికాన్ ఎయెన్ బా
సీకటుదు మన్ ఎన్. గాని వనిన్ఙ్ బతుక్ సీని జాయ్ మంజినాద్ '. 13 నసిత్వలె పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్, “నీనె
నీ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్ని, మరి ఎయెర్ బా అయాక నిజం ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం
సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ . 14అందెఙెయేసు వెహాన్ , “నానె నా వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. అహిఙ్ బానాను వెహి
సాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎమెణాఙ్ వాత, ఎంబె సొన్ సిన ఇజి నాను నెసన్. గాని మీరు
నెస్ ఇదెర్ నాను ఎమెణాఙ్ వాత ఎంబె సొన్ సిన ఇజి. 15మీరు లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు
సీజినిదెర్. గానినాను అయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బాతీర్ పు సిఏ. 16నాను తీర్ పు సితిఙ్ బానాను సితిత్ తీరుప్
నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను ఒరెనె ఆఏ తీరుప్ సీజిన. నఙిపోకి బుబబ్ నా వెటమనాన్. 17దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ మీ రూలుఙ్ దురాసత్ మనాద్, ‘రిఏర్ వెహిస్నిసాసిఉండెలెకెండ్ మహిఙ,అయాకనిజం ఇజి'.
18నానెనా వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. మరి నఙిపోకినా బుబబ్ బానా వందిఙ్ సాసి వెహిస్నాన్”. 19నసిత్వలె
వారు వనిన్ఙ్, “ఎంబె నీ బుబబ్ మనాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. దనిన్ఙ్ యేసు”, మీరు నఙి నెస్ ఇదెర్. నా
బుబెబ్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. మీరు నఙి నెసిన్కిహిఙ, నా బుబెబ్ఙ్ బా నెసిత్దెర్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 20వాండు యా
మాటెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సంతఅర్ పిన్ పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజినెస్ పిసిమహివలెవెహాన్ . గానిఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయం రెఏదె. 21మరియేసు
వరిఙ్, “నాను సొనాలె. మీరు నఙి రెబానిదెర్. మీరు పాపమ్ కు కిజి మంజినె సానిదెర్. నాను సొని
బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 22అందెఙెయూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ వాండె
సపె ఆనాండా? వాండు వెహిస్నాన్ గదె నాను సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజి’, ఇజి వరిగ్తార్.
23యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్యాలోకమ్ దికిదెర్. గాని నాను ముసుక్ దేవుణు మంజిని
బాడిదికాన్. మీరుయాలోకమ్ దికిదెర్. నాను ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ. 24నాను మిఙి వెహ మనన్ మీరు పాపం
కిజి మంజినె సానిదెర్ ఇజి. నాను ఎయెన్ ఇజి వెహిస్నానొ, నానె వాండు ఇజి మీరు నమిమ్ఎండ మహిఙ,
మీరునిజమ్ నెపాపమ్ దుమంజినెసానిదెర్”. 25వారువనిన్ఙ్, “నీను ఎయెన్?”,ఇజివెన్ బాతార్. ‘నాను
ఎయెన్ ఇజిమొదొహనె వెహమనానో, నానె వాండు’, ఇహాన్ . 26యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ నండొ
వెహెఙ్ నఙి మనాద్. మీముసుక్ నండొ తీర్ పుఙ్ బామనాద్. గాని నఙి పోకాన్ నిజామాతికాన్. వాండు
నఙి వెహి సఙతిఙ్ నె నాను లోకమ్ ది లోకురిఙ్ వెహిన. 27వాండు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మనిన్ వనిన్
బుబబ్ వందిఙె వరిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజి వారు అరద్ం కిఎతార్. 28అందెఙెయేసు వరిఙ్, “మీరు లోకు మరిసి
ఆతి నఙి సిలువాదు సపిన్వెలె, మీరు నసిన్దెర్, నాను ఎయెన్ ఇజి. మరి, నాను నాసొంత అతికారం దాన్ 
ఇనికబా కిఎ. గాని నా బుబబ్ నఙి నెస్ పిసిత్వజనె నాను వెహిస్న, ఇజి మిరు నెసిన్దెర్. 29నఙి పోకాన్ నఙి
తోడుః మంజినాన్. వాండు నఙి ఒరెన్ వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతికెఙెనాను
ఎసిత్వలెబాకిజిన”,ఇజివెహాన్ . 30వాండుయామాటెఙ్ వెహివలెనండొండార్ వనిన్ముసుక్నమకంఇడాత్ ర్.

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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అబాహము కొడొఃర్ 
31వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను వెహిమాటెఙ్ లొఙిజిమహిఙ,మీరు

నిజమ్ నె నా సిసూర్ ఆనిదెర్. 32 నసిత్వలె మీరు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్. అయాక మిఙి
పాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”. 33వారు వనిన్ఙ్, “మాపు అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాప్. మాపు ఎసెఙ్ బా
ఎయె అడిఃగి వెటిట్పణి మణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె. నసిత్వలె ‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’, ఇజి ఎలాగ వెహిస్ని”,
ఇజి వెహార్ . 34అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్, ఎలాగ తొహె ఆతిమనిన్ వజ ఎజమాని అడిఃగి
మంజినాండొ,అయాలెకెండ్ పాపం కిని విజెరెపాపమ్ దిఙ్ అడిఃగితొహెఆతిలెకెండ్ మంజినాన్. 35ఒరెన్ 
వెటిట్పణికినికాన్ అకుక్మనిన్వనిన్లెకెండ్ ఎలాకాలంఅయాఇండొమండెఙ్ అట్ ఎన్. గానిఅయాఇండొణి
మరిసిఙ్ ఎలాకాలం అయాఇండొ అకుక్ మంజినాద్. 36అందెఙె దేవుణు మరిసిమిఙి తొహెఆతిబాణిఙ్ 
డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె డిఃబెఆనిదెర్. 37నాను నెసన్ మీరు అబాహము తెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి. గానిమీరు
నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ మిఙి పడిఃఉ. 38నా బుబబ్ నఙి
తోరిసిత్కెఙ్ నాను వెహిస్న. గాని మీరు మీ బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 39 నసిత్వలె వారు,
“అబహమునె మా బుబబ్”, ఇజి వెహార్ . 40 “మీరు అబాహము కొడొఃర్ ఇహిఙ, మీరు అబాహము కితి
పణిఙ్ నె కితిదెర్ మరి. దేవుణు బాణిఙ్ నాను వెహికెఙె మిఙి వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃత. గానిమీరు
నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. అబాహము యా లెకెండ్ ఇనికబా కిఎన్. 41మీ బుబబ్ కిజినికెఙె మీరు బా
కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెవారు, “మాపుఅపొప్సి వెట పుటిత్కాపె. దేవుణు ఒరెండెమా బుబబ్”,
ఇహార్ . 42అందెఙెయేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “దేవుణునెమీబుబబ్ ఇహిఙ,మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ మరి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను దేవుణు బాణిఙ్ వాత. నాను యేలు ఇబెబ్ మనన్. నాను నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ 
రెఏత. గాని వాండు నఙి పోకాన్. 43 ఎందానిఙ్ నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ మీరు అరద్ం కిఇదెర్ ? ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వెండెఙ్ మీరు కెఇదెర్. 44మీ బుబబ్ సయ్ తానె. మీరు వనిన్ కొడొఃర్.
మీరు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ కోరిజినిదెర్. మొదొహన్ అసి వాండు సపిన్కాన్. వాండు నిజమాతి
బాడిఃదు నిల్ ఏన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇ నిజమాతికెఙ్ సిలుల్ . వాండు అబదద్ం వరిగ్నివలె, వనిన్
సొంత బుదిద్దాఙె వరిగ్జినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు అబదద్ం వరిగ్నికాన్. అబదద్ం వరిగ్ని వరి అపొసి.
45గానినాను దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్న. అందెఙెమీరు నఙినెస్ ఇదెర్. 46మీలొఇఎయెన్ బా
నాను తపు కితికాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ అట్ నాండా? నాను నిజమాతికెఙ్ వెహిఙ, ఎందానిఙ్ మీరు నఙి
నమిఇదెర్. 47దేవుణు కొడొఃర్ ఆతికార్ వనిన్మాటెఙ్ వెనార్. మీరు దేవుణు కొడొఃర్ ఆఇదెర్. అందెఙెనా
మాటెఙ్ వెన్ ఇదెర్”.

48నసిత్వలెయూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం అసాత్ ద్ ఇజిమాపు వెహిస్నిమాటదు
తపు ఇనికబామనాదా?”, ఇహార్ . 49నఙి దెయం అస్ ఏద్. నాను నా బుబెబ్ఙ్ గవ్ రం సీజిన. గానిమీరు
నఙి కరాయి ఇజినిదెర్. 50నాను నా వందిఙ్ గవ్ రం అన్ పె ఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గాని అయాకెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ 
ఒరెన్ మనాన్. వాండెనావందిఙ్ నాయమ్ దాన్ తీరుప్సీజినికాన్. 51నామాటెఙవజబతిక్నికాన్ ఎయెన్ బా
సాఎన్, ఇజి నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 52అయావలెయూదురు, “ఏలుమాపు
నెసాన్ప్ నీను దెయం అసిత్కి ఇజి. అబాహము సాతాన్. అయా లెకెండ్ పవకరుబా సాతార్. గాని నీను
వెహిస్ని, ‘నామాటెఙ వజ బతిక్జినికాన్ ఎయెన్ బాసాఏన్ ’, ఇజి.

53నీనుమాబుబబ్ఆతిఅబాహముఇంకపెరికిదా? వాండుసాతాన్. అయాలెకెండ్ పవకరుబాసాతార్.
నీను ఎయెన్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వెహార్ .

54అందెఙె యేసు, “నానె నఙి పొగ్ డిఃతిఙ దనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . గాని నఙి పొగ్ డిఃనికాన్ నా బుబబ్నె.
వనిన్ఙె మీరు, మాదేవుణు ఇజి వెహిస్నిదెర్. 55మీరు వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. నాను
వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహిఙ, మీ లెకెండ్ ఒరెన్ అబదద్ం వరిగ్నికాన్ ఆత మరి. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్.
వనిన్మాటెఙ వజ బతిక్జిన. 56మీ బుబాబ్తి అబాహము, నాను వాని దినం సుడ్ఃదెఙ్ అటన్ ఇజి సర్ ద
ఆతాన్. వాండు అయాదినం సుడ్ఃతాండె సర్ ద ఆతాన్”, ఇజి వెహాన్ . 57నిఙి ఏలుయాబయ్ పంటెఙ్ బా
సిలుల్ . నీను అబహముఙ్ సుడ్ఃతిదా?”, ఇజియూదురు వనిన్ఙ్ వెహార్ . 58అందెఙెయేసు, “అబాహము
పుట్ ఏండముఙాలెనానుమనన్ ఇజి నిజంమీవెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 59యాకవెహిఙ్,వారు వనిన్ఙ్ 
డెఃయ్ దెఙ్ పణుకు పెహర్. గానివాండు డాఃఙితాండె గుడిఃదాన్ సొహాన్ .
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9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసు సొనిస్ మహివలె,పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2నసిత్వలె వనిన్సిసూర్ 
వనిన్ఙ్, “బోదకినికి,ఎయెర్ పాపంకితిఙ్ వీండుగుడిడ్దాన్ పుటాత్ న్ ? వీండునావినిన్అయ్ సిఅపొప్సిర్ నా?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 3 అందెఙె యేసు, “వీండు పాపం కితిఙ్ ఆఏద్, వినిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ పాపం కితిఙ్ 
ఆఏద్. గాని దేవుణు ఒరెండె కిదెఙ్ అటిన్ పణి వినిలొఇ సుడ్ఃదెఙె వీండు గుడిడ్ ఆతాండె పుటాత్ న్. 4 వేడె
మనివలె, మాటు నఙి పోకివనిన్ పణి కిదెఙ్ వలె. సీకట్ బేగి ఆనాద్. అయావలె ఎయెర్ బా ఇనికబా
కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 5నానుయాలోకమ్ దు మనివలె, యాలోకమ్ దివరిఙ్ జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ .
6వెహాండె,వాండు బూమిదుపూసాత్ న్. వనిన్పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె,అయాబురద్ గుడిః వనిన్
కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. 7రాసాత్ ండె, “నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు నొరె ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్మాటదిఙ్ పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం)వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు
నెగెణ్ ఆతె. వాండుమర్ జివాతాన్. 8అయావలెవనిన్పడఃకాదికార్ నివాండుముఙాలెలొస్ పానికసుడిఃతి
మహికార్ వెన్ బాతార్, “వీండు అబెబ్ బసి లొసి మహికాన్ గదె”, ఇజి. 9 సెగొండార్, “వీండె”, ఇజి. మరి
సెగొండార్, “సిలె, వినిలెకెండ్ మనిన్ మరి ఒరెనె”, ఇహార్ . గానివాండు, “నానెలొస్ పాజిమహికాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 10అయావలెవారు, “నీ కణుకు ఎలాగ రెకె ఆతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 11అందెఙెవాండు, “యేసు
ఇజి కూకిన్ ఒరెన్ బుర్ ద కితాండెనా కణకెఙముసుక్ రాసాత్ న్. సిలొయము ఇనిన్ గుమిమ్దు సొనిస్ నొరె ఆఅ,
ఇహాన్ . అందెఙెనానుసొనిస్నొరెఆతిత్ఙ్ నానుసుడ్ఃదెఙ్ అటత్”,ఇహాన్ . 12 “ఎంబెమనాన్ అయావాండు”,
ఇజి వారు వెన్ బాతార్. “ఏమొనాను నెస్ ఏ”, ఇహాన్ వాండు. 13ముఙాల గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ వారు
పరిసయ్ రుఙు డగు తతాత్ ర్. 14ఉండి విసాంతి నాండిఙె, యేసు బురద్ కితాండె అయావనిన్ కణుకు నెగెణ్ 
కితాత్ న్. 15పరిసయ్ రు బా నీను ఎలాగ బేసెత్ఙ్ అటిత్ ఇజి వెన్ బాతార్. వాండు, “అయావాండు నా కణుకు
ముసుక్ బురద్ రాసాత్ న్. నాను నొర్ బాత. ఏలు నాను బేసిన”, ఇహాన్ . 16అందెఙె సెగొండార్ పరిసయ్ రు,
“యావాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అహ కిజి వాండు
రూలుఙ్ తపిస్నాన్”, ఇహార్ . గాని మరి సెగొండార్, “ఒరెన్ పాపం కిజినికాన్ ఎలాగ నిసొ బమామ్ని పణిఙ్ 
కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇహార్ . ఆహెవారు కేటెఙ్ ఆతార్. 17అందెఙె పరిసయ్ రు మరి అయా గుడిఃదాన్ మహి
వనిన్ఙ్, “వాండు నీ కణుకునె రేకాన్. అందెఙె నీను వనిన్ వందిఙ్ ఇనిన్క వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. దనిఙ్ 
వాండు, “వాండు ఒరెన్ పవక”, ఇహాన్ . 18యాయూదురు అదికారిఙు, వీండు గుడిఃదాన్ మహాన్ . వీండు
ఏలు రెకె ఆతండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్. అందెఙె వారు వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ రపిసాత్ ర్. 19 రపిసాత్ రె
వరిఙ్, “వీండు మీ మరీన్ నా? వీండునా గుడిదాన్ పుటాత్ న్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. అహిఙ, ఏలు వాండు
ఎలాగ బేసినాన్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. అహ వెన్ బాని దాక, వాండు గుడిదాన్ మహాన్ . వాండు
నెగెణ్ ఆతాండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్.

20 వనిన్ అయిసి అపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండు మా మరిన్, ఇజి మాపు నెసాన్ప్. వీండు గుడిః
దాన్ పుటాత్ న్ ఇజి బా నెసాన్ప్. 21 గాని ఏలు వాండు ఎలాగ బేసినాన్ ఎయెన్ వనిన్ కణుకు రెకాన్ ఇనిన్క
మాపు నెస్ ఎప్. వాండు బుదిద్ వాతికాన్ గదె. వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు. వాండు వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక వెహన్న్”, ఇజి
వెహార్ . 22 వనిన్ అయిసి అపొసిర్ ఆహె వెహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు యూదురి అదికారిఙ తియెల్ 
ఆతార్. యా యూదురు ఉండి తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బా యేసు కీసుత్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙ
వనిన్ఙ్ యుదురి మీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్ కిదెఙ్ ఇజి. 23 అందెఙె వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్, వాండు బుదిద్
వాతికాన్ గదె, వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24అందెఙెయూదురు అతికారిఙు మరిబా గుడిదాన్ మహి
వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె, “నీను దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వెహ్ అ. నిఙి నెగెణ్ కితాన్ ఇజి నీను
వెహిస్నియావాండు పాపం కిజినికాన్ ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ . 25నసిత్వలె వాండు, “వాండు పాపం
కిజినికానొ సిలెనొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. ఉండి నాను నెసన్. నాను గుడిఃదాన్ మహ. ఏలు నాను బేసిన”, ఇజి
వెహాన్ . 26వారు వనిన్ఙ్, “వాండు నిఙి ఇనిక కితాత్ న్ ? వాండు ఎలాగ నీ కణుకు రెకాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
27 అందెఙె వాండు, నాను ముఙాలె మిఙి వెహ మన. గాని మీరు విన్ ఇదెర్. ఎందానిఙ్ మీరు మరిబా
విండెఙ్ ? మీరుబా వనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 28 “నీను బా వనిన్ సిసూనె. మాపు
మోసె సిసూర్ ఙ. 29 దేవుణు మోసెవెట వరిగ్తాన్ ఇజి మాపు నెసినాప్. గాని అయావాండు ఎమేణికాన్ 
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ఇజిమాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వనిన్ఙ్ నండొ దూసిసాత్ ర్. 30అందెఙె వాండు ఈహ వెహాన్ , “అబబ్ గొపప్
పణియాక! వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెర్ గాని వాండు నా కణుకు రెకాన్. 31 దేవుణు పాపం
కినివరిమొరొ విన్ ఏన్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి పణిఙ్ కిని వరిమొరొ
వాండు వినాన్. 32యాయపొటలొఇహనె గుడిదాన్ మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బారెకిక విన్ ఏర్.
33నా కణుకు రేకియా వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”.
34 దనిన్ఙ్ వారు, “నీను పాపమ్ దానె పుటిత్కి. ఏలు మఙి నెస్ పిసెత్ఙ్ వాజినిదా?”, ఇజి వెహరె వనిన్ఙ్ వెలిల్
కితార్.

35అయాగుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ పరిసయ్ రువెలిల్ కితాత్ ర్ ఇజియేసువిహన్. వాండువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివెలె,
“నీను లోకు మరిసిఙ్ నమిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 36 వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “బాబు నాను వనిన్ఙ్ 
నమిదెఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నఙి వెహ్ అ”, ఇహాన్ . 37 అయావలె ఏలు, “నీను యేలు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతి
మనిన్. వాండె నీ వెట వరిగ్జినికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 38 నసిత్వలె వాండు, “పబువా, నాను నిఙి నమిజిన”,
ఇహండెయేసుపాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 39అందెఙెయేసు, “నానులోకురిఙ్ కేట కిదెఙె
వాతమన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నానువాతమన”, ఇహాన్ . 40నసిత్వలె వనిన్డగు నిహి
మహి సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాండు వెహిస్నిక విహర్. విహరె, “ఇనిక? మాపుబా గుడిదికాపా?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 41అందెఙెయేసు, “మీరు గుడిఃదికిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మీ పాపమ్ కు లెకక్ కిఏతాన్ మరి.
గాని ‘మాపుసుడ్ఃజినాప్ ’ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. అందెఙెమీలొఇపాపమ్ కు నిహెమనె”, ఇజి వెహాన్ .

10
1 “గొరెఙ సాలదు, సరిదాన్ డుగ్ ఏండ, ఆఇ సరిదాన్ డుగిన్కాన్ డొఙారి కఙరి ఆత మనాన్. 2 గాని

సరిదాన్ డుగిన్కాన్ గొరెఙ్ గవుడుఃయెన్. 3సాలదిఙ్ రెయ్ క కాప్ కినికాన్, వనిన్వందిఙ్ సేహెల్ రేనాన్. గొరెఙ్ 
వనిన్కంటం వెనెన్. వాండు వనిన్సొంతగొరెఙపేరు అసి కూకిస్ వనాక్ఙ్ వెలిల్ సోపాన్న్. 4వనిన్సొంతవనకాఙ్ 
విజు వెలిల్ సోపిత్ వెనుక, గొరెఙముఙాలవాండు నడిఃనాన్. గొరెఙ్ వనిన్ కంటం నెసెన్. అందెఙె అవి వనిన్వెట
సొనె. 5గాని నెస్ ఇవనిన్ కంటం అవి నెస్ ఉ. అందెఙె వనిన్వెట సొన్ ఏండ, అవి వనిన్బాణిఙ్ ఉహ్ కెన్, ఇజి
నాను నిజంమీవెటవెహిస్న. 6యేసుఅబెబ్ నిహిమహివరిఙ్ కతవజయాకనెస్ పిసాత్ న్. గానివారువాండు
వెహిస్నిదనిఙ్ అర్ దం కిఏతార్.

7అందెఙె వాండు మరి వరివెట ఈహ వెహాన్  : “నాను నిజం మీవెట వెహిస్న, నానె గొరెఙ్ సరిలెకెండ్ 
మనన్. 8నాముఙాల వాతికార్ విజెరెబా డొఙారి కఙరి ఆత మనార్. గాని గొరెఙ్ వరిఙ్ విన్ ఉతె. 9నాను
దేవుణుడగు సొండెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. నా వెట డుఃగిన్కాన్ ఎయెన్ బా నెగెండ మంజినాన్. వాండు లొఇ
సొనిస్ వెలిల్ వాజి మేత మేజి మంజినాన్. 10డొఙారి డొఙ కిదెఙ్ నొ, సపెత్ఙ్ నొ పాడు కిదెఙ్ నొ వానాన్. మరి
ఇనిన్దనిఙ్ బారెఏన్. నాను నఙి వెనివరిఙ్ దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని వందిఙెవాతమనన్.
అయాకపూరి సీని వందిఙెవాతమన్. 11నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుయెన్. నెగిగ్ గవుడుయెన్ గొరెఙ వందిఙ్ 
వనిన్ పాణం సీనాన్. 12జీతం వందిఙ్ గొరెఙ్ అడిజినికాన్ గవుడుయెన్ ఆఏన్. అకెక్ఙ్ వనిన్ సొంతగొరెఙ్ 
ఆఉ.అందెఙె దుమాల్ గొండి వాజినిక సుడ్ఃజి గొరెఙడిఃసి ఉహ్ కాన్న్. అయావలె దుమాల్ గొండి వనాక్ఙ్ 
అసిసెదిసాన్ద్. 13వాండుజీతంవందిఙ్ అడిజినాన్. గొరెఙముసుక్వనిన్ఙ్ బాజితసిలెల్ద్ . అందెఙెవాండు
డిఃసన్ ఉహ్ కాన్న్.

14-15నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్ నఙి ఎలాగ నెసినాండొ, నాను బుబెబ్ఙ్ ఎలాగ నెసినానొ,
అయావజ నాను గొరెఙ నెసిన. నా గొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను గొరెఙవందిఙ్ నా పాణం సీజిన. 16యా
మందదు మనికెఙ్ ఆఏండ, మరి సెగం గొరెఙ నఙి మనెన్. వనాక్ఙ్ బా నాను పేర్ జి తతెత్ఙ్ వెలె. అవి నా
కంటంవినె. అయావలెమందఉండెఆనాద్. గవుడుఃయెన్ ఒరెన్ ఆనాన్. 17నానుమర్ జిబతిక్నివందిఙె,
నాపాణం సీజిన. అందెఙె నా బుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్. 18 ఎయెన్ బానాపాణం నా బాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నా
సొంత ఇసట్మ్ దానెనాపాణం సీజిన. నాపాణం సీదెఙ్ నఙి అతికారంమనాద్. మర్ జిలాగె ఆదెఙ్ బానఙి
అతికారంమనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినెనాబుబబ్ నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19 వాండు వెహి యా మాటెఙవందిఙె, యూదురు లొఇ ఉండి ఇజి గొడఃబ పుటాత్ ద్ 20 వరి లొఇ
నండొండార్, “వీండుదెయంఅసిత్కాన్,వెరివాండు,వినిన్మాటఎందానిఙ్ వెంజినిదెర్”,ఇజివెహార్ . 21మరి
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సెగొండార్, “దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ యాలెకెండ్ వరిగ్ఏన్. దెయం గుడిఃదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అటాన్దా?”,
ఇజి వెహార్ .
యూదురుయేసుఙ్ నమిమ్ఏర్.

22అయావలెపినిన్కాలం. యెరూసలెమ్ దుయూదురు దేవుణుగుడిఃదు బసెఆతిదినంవందిఙ్ ఎతుత్ కిని
పండొయ్ కిజినార్*.

23 నసిత్వలె యేసు, దేవుణుగుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇజి కూకె ఆని అరుఙుదు బూలాజి
మహాన్ . 24అయావలెయూదురు వనిన్ సుటులం ఆతారె, “ఎసోడ్ రోసుక్ నీను మఙి టెటాఙ్ వెహ్ ఏండ,
అనుమానమ్ కు ఇడ్ జిని? నీను కీసుత్ ఇహిఙ, మఙి తినాఙ్ వెహ్ అ”, ఇహార్ . 25 అందెఙె యేసు, నాను
మీవెట వెహ. గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నాను బమామ్ని పణిఙ్ కిజిన. అయా పణిఙ్ 
నావందిఙ్ సాసి వెహిస్నె. 26గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు నా గొరెఙ్ ఆఇదెర్. 27నా
గొరెఙ్ నా కంటం వెంజినె. నాను వనాక్ఙ్ నెసిన. అవి నావెట వాజినె. 28నాను వనాక్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్జిని బతుక్ సీజిన. అవి ఎసెఙ్ బానాసనం ఆఉ. వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బానా కీదాన్ ఒతెత్ఙ్ 
అట్ ఏన్. 29వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్. అందెఙె ఎయెన్ బావనకాఙ్ బుబబ్కీదాన్ 
డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 30నానునినా బుబబ్,ఉండె ఆతమనాప్”, ఇజి వెహాన్ . 31నసిత్వలె,యూదురు
వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి పణుకు పెహర్. 32గానియేసు వరిఙ్, “నాబుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొ బమమ్ ఆని
పణిఙ్ కిజి మిఙి తోరిసత్ మనన్. వనకలొఇ ఎమేణి పణి వందిఙ్ నఙి మీరు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినిదెర్ ?”,
ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙెయూదురు, “మాపుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ 
ఆఏద్ . గానినీనుఒరెన్ లోకుఆజిమంజి,నానుదేవుణుఇజివెహెఆజిదేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపు
పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినాప్”, ఇజి వెహార్ .

34 అందెఙె వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’ ఇజి దేవుణునె వెహాన్ †, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్ గదె? 35 దేవుణు మాటదు వెహిస్నికెఙ్ ఎసెఙ్ బా తప్ ఉ. దేవుణు మాట సితిత్
లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజి దేవుణు కూకిస్నాన్. 36 బుబాబ్తి దేవుణునె నఙి వనిన్ వందిఙ్ కేట కితాండె
యాలోకమ్ దు పోకాన్. అహిఙ, ‘నానె దేవుణుమరిసి’ ఇజి నాను వెహిన్వలె దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్ ఇజి
మీరు ఎలాగ వెహిస్నిదెర్. 37నాను నా బుబబ్ వెహి పణికిఏండ మహిఙ, నఙి నమిమ్మాట్. 38గాని నాను
కితిత్ అయా పణిఙ నమిమ్దు. నఙి నమ్ ఇఙ్ బా అయా పణిఙ నమిమ్దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్ నావెట
కూడ్ఃజి మంజినాన్. నాను బుబబ్వెట కూడ్ఃజి మంజిన, ఇజిమీరు నెసి అరద్ం కిజి మండెఙ్”. 39యాకెఙ్ 
విహరె,మరివారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానివాండు వరి కీదాన్ తపె ఆతాండెసొహాన్ .

40వాండు యొరాద్ ను గడడ్ అతాహ పడఃకాద్ మనిన్ ఉండి బాడిఃదు మరిబా సొహాన్ . బానెయోహాను
బాపిత్సం సీజి మహాన్ . వాండు బాన్ మహాన్ . 41 నండొడార్ వనిన్డగు వాతార్. వారు, “యోహాను ఇని
బమామ్ని పణిబాన్ కిఏతాన్. గాని విని వందిఙ్ యొహాను వెహి సఙతిఙ్ విజు నిజమ్ నె”, ఇజి వెహార్ .
42అబెబ్ నండొడార్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

11
సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3 బెతానియ ఇనిన్ నాటొ లాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్ బీబిక్ నె మార మరియ ఇనికెఙ్.
యామరియనె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అతరు ఇనిన్ వాసన నూనె వాకాదె, దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్. ఉండి
నాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్ వాతాద్. నీర్ సం లావు ఆతిఙ్, వనిన్ బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె, ‘పబువా,
నీను లావు పేమ కిజిని నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’, ఇజి. 4యేసుయా కబు విహండె, “వాండు
సాఏన్. సానివందిఙ్ వాతిక ఆఏద్ యా నీర్ సం. గాని దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దినిన్దటాన్ దేవుణు మరిసి గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసు
మారెఙ్, దనిన్తఙిసిమరియెఙ్,లాజరుఙ్ లావుపేమిసాత్ న్. 6గానిలాజరు నీర్ సం లావుఆతాన్ ఇజి కబు
విహిఙ్ బా వాండు బేగి సొన్ ఏతాన్. వాండు మహి బాన్ మరి రుండి రోసుక్బా మహాన్ . 7 వెనుక వాండు

* 10:22 10:22యెరుసలెల్ం గుడిః ముఙాల నాసనం కితాత్ ర్ అయాక మరి తొహరె గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్ .
అయాకాలం ఒడ్ఃబిజి యూదురు కిని పండొయ్ నెయా గుడిఃదు బసె ఆతి దినం వందిఙ్ ఎతుకిని పండొయ్ . † 10:34 10:34 కీరన
82:6.
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వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు, మాటు యూదయ దేసమ్ దు మర్ జి సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8అయావలె వారు,
“బోదకినికి, యూదురు నిఙి పణకాణిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ సెగం రోసుక్ ముఙాలె సుడ్ఃతార్  గదె. మరిబా నీను
అబెబ్సొండెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇహార్ . 9అందెఙెయేసు, “వేడకాఙ్ పనెన్ండు గంటెఙ్ మనె. సిలె? అందెఙె
ఒరెన్ వేడె బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అర్ న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యా లోకమ్ ది జాయి
సుడ్ఃజినాన్. 10గాని వాండు రెయితు బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అరాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్
లొఇ జాయి సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 11యాక వెహండె, మరి సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మా కూలాయెన్ ఆతి
లాజరు నిదకిజినాన్. వనిన్ఙ్ నికెఙ్ నాను బాన్ సొనిస్న. 12వనిన్ సిసూరు, “పబువా, వాండు నిదకిజినాన్ 
ఇహిఙ, వాండు నెగెణ్ ఆనాన్ లె”, ఇహార్ . 13లాజరు సాతమనాన్ ఇజియేసు వెహాన్ . గాని వనిన్సిసూర్ 
మాముల్ నిదవందిఙె వాండు వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 14-15అందెఙె వాండు వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ ,
“లాజరు సాతాన్. అయావలెనాను వనిన్వెటమన్ ఏత. అందెఙెనాను మీ వందిఙ్ సరద్ ఆజిన. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు నఙి నమిమ్నిదెరెల్. అందెఙె రదు, వనిన్ బాన్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 16నసిత్వలె దిదుము ఇజి
కూకె ఆనితోమామహిసిసూరిఙ్, “రదుమాటుబాసొనాట్. వనిన్వెటసాదెఙ్ సొనాట్”, ఇహాన్ .

17 యేసు వాతివలె, లాజరుఙ్ సమాది కిజి నాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె ఇజి నెసాత్ న్. 18-19 బెతానియ
యెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజు ఇంసుమింసు రుండి మయ్ లుఙ్ దూరం మనెన్. నండొండార్ మారెఙ్ మరియెఙ్ 
ఓదిసెత్ఙ్ వాత మహార్ . వరి తంబెరిస్ సాతి వందిఙ్, వారు ఓదిసెత్ఙ్ వాతార్. 20యేసువాజినాన్ ఇజి
వెహి మాట విహదె, మార ఎదు సొహద్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అది సొహద్. గాని మరియ ఇండొ బసత్
మహాద్ . 21 నసిత్వలె మారయేసుఙ్, “పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ, నా తంబెరి సాఎతాన్ మరి.
22 గాని ఏలుబా నీను దేవుణుదిఙ్ ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా వాండు నిఙి సీనాన్ ఇజి నాను నెసన్”, ఇజి వెహాద్ .
23అందెఙె యేసు, “నీ తంబెరిస్ మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 24అయావలె అది, “యాలోకమ్ దిఙ్ 
కడఃవెరి దినమ్ దు, వాండు మరి బతిక్నాన్ లె ఇజి నాను నెసన్”, ఇహాద్ . 25-26 అందెఙె యేసు దనిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ , “నానెసాతి వరిఙ్ నికిన్కాన్. వరిఙ్ మరి బతుక్ సీనికాన్ నానె. నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా
వాండు సాతిఙ్ బా మరి బతిక్నాన్. నఙి నమిమ్జి బతిక్జిని ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా సాఏన్. నీను యాకెఙ్ 
నమిజినిదా?”. 27అయావలె అది, “ఒఒ, నాను నమిజిన, నీనె దేవుణు మరిసి ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనెయా
లోకమ్ దు వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి వెహాద్ .

28యాకెఙ్ వెహదె, అది మర్ జి సొహదె, దనిన్తఙి మరియెఙ్ కూకాదె, “బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్. నిఙి
కూకిస్నాన్”, ఇజి గిబిబ్ డగు వెహాద్ . 29మరియయాకవిహిఙ్,అది గజిబిజి నిఙితాదె, వనిన్ డగుసొహద్.
30 అయావలె యేసు ఇంక ఆ నాటొ రెఎండె. మార వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నె మహాన్ . 31మారెఙ్ 
ఓదరిసి దనివెట ఇండొ మహి యూదురు అది గజిబిజి నిఙ్ జి సొనిస్నిక సుడ్ఃతివలె, అది అడఃబదెఙ్ 
దూకిదు సొనిస్నాన్ సు ఇజి దనిన్వెనుక సొహార్ .

32 యేసు మనిన్ బాడిఃదు మరియ వాతాదె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాదె, వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అరాద్. అరాదె,
“పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ,నాతంబెరిసాఎతాన్ మరి”, ఇహాద్ . 33అది అడఃబాజినికయేసు
సుడ్ఃతాన్. దని వెట వాతియూదురు బా అడఃబాజినిక సుడ్ఃతాన్. అయావలె వాండు మనుస్దు బాద
ఆతాండె మొకొం డిఃపాత్ న్. 34 “వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “వాజి సుడ్ఃఅ
పబువా”, ఇహార్ వారు. 35 యేసు కనీర్ డిఃపాత్ న్ 36 అయావలె యూదురు, “సుడ్ఃదు వాండు ఎసొ
వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”, ఇజి వెహార్ . 37గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః వరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. మరి
ఎందనిఙ్ లాజరు సాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 38 అయావలె యేసు నండొ బాద ఆతాండె
దూకిదువాతాన్. అయాకఉండిసాలం. దనిన్ముఙాలఉండిపెరి పణుకు ఇడత్ మహార్ . 39యేసు, “అయా
పణుకులాగ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలెసాతివనిన్ బీబ్ సిమారవనిన్ఙ్, “పబువా, వినిఙ్ ముసినాలిగ్ రోసుక్
ఆజినాద్. అందెఙెగొపప్ కంపుఏలుమంజినాద్ లె”,ఇజివెహాద్  40అందెఙెయేసుదనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ,
దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను సూణిలె ఇజి నాను నిఙి వెహ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 41 అందెఙె వారు
పణుకు లాగితార్. యేసు కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె, “ఓబా నీను నాపారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు.
42నీను ఎసిత్వలె బా నఙి వెంజినిలె ఇజి నాను నెసన్. గాని ఇబెబ్ నిలిస్ మంజినియాలోకుర్ వందిఙ్ నాను
నిఙివందనమ్ కువెహమన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నీనెనఙిపోకిమనిన్కాన్ ఇజివారునమిదెఙ్”,ఇజిపారద్నం
కితాన్. 43పారద్నం కితాండె, వాండు, “లాజరు వెలిల్ రఅ”, ఇజి డేలిస్ డటం వెహాన్ . 44అయావలెలాజరు
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వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ కికు కాలుక్ పాతెఙాణిఙ్ సుటిసత్ మహార్ . వనిన్మొకొం రూమాల్ దాన్ తొహ్క్ తమహాద్ .
యేసు వరిఙ్, “వనిన్ఙ్ సుటిసిత్ మనిన్కెఙ్ లాగ్ దు. వనిన్ఙ్ నడిఃనిలెకెండ్ కిదు”, ఇహాన్ .
యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ 

45 అందెఙె మరియెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతి యూదురు లొఇ నండొండార్, యేసు కితిక సుడ్ఃతారె, వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 46గానివరిలొఇసెగొండార్ పరిసయురుఙడగుసొనిస్,యేసు కితికవరిఙ్ వెహార్ .
47నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు నీ పరిసయురు, పెదద్ల్ ఙ కూక్ పిసాత్ రె, “వాండు గొపప్ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజినాన్ ?
అందెఙెమాటు ఇనిన్క కిదెఙ్ ? 48మాటు వనిన్ఙ్ యాలెకెండ్ పణి కిదెఙ్ సరి సితిఙ, లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ 
నమినార్. రోమాదికార్ వానారె,మాగుడిః,యూదురు ఆతిమఙి విజునాసనం కినార్”, ఇజి వరిగ్తార్.

49-50నసిత్వలె వరిలొఇ కయపాఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అయాఏంటు విజుపుజెరిఙముసుక్
పెరి పుజెరి. వాండు వరిఙ్, “మీరు ఇనికబా నెస్ ఇతిదెర్. రోమాదికార్ మా గుడిః, యూదురు ఆతి మఙి
పూరినాసనం కినిదనిముసుక్లోకుర్ వందిఙ్ ఒరెన్ వాండుసానికాదెమిఙినెగెద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?”,
ఇహాన్ .

51-52వాండు వెహిస్ని దని అరద్ం వాండె నెస్ ఎతాన్. గానివాండు ఆ ఏంటు విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరి
పుజెరి. అందెఙెయేసుయూదురువందిఙ్ సానాన్ లెఇజి,యూదురువందిఙెఆఏండ,సెదితిమనిన్దేవుణు
కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపిస్ తసి వరిఙ్ ఉండె లోకుర్ కిదెఙ్. దినివందిఙ్ యేసు సానాన్ లె ఇజి వాండు ఎతు కిజి
జర్ గ్ ఇముఙాలె వెహాన్ . 53అందెఙె అయానాండిఙ్ అసి వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారు సుడ్ఃజి మహార్ . 54అందెఙె
యేసు విజెరె వనిన్ఙ్ నెసిన్లెకెండ్ బూలాఎతాన్. గాని వాండు ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిః డగు మనిన్ ఉండి
పాంతమ్ దుసొహాన్ . అయాపాంతమ్ దుమనిన్ ఎపయెంఇనిన్ఉండిపటన్మ్ దు వనిన్ సిసూర్ వెటవాండు
మహాన్ .

55 యూదురి పసక్పండొయ్ డగు వాతివలె, నండొ పాంతమ్ కాణిఙ్ నండొండార్ యెరూసలెమ్ దు
సొహార్ . పండొయ్ ముఙాల విజెరె సుబబ్రం మనిక ఉండి ఆసారం. అందెఙె,వారు సుబబ్రం మనిన్వందిఙ్ 
వారుయెరూసలెమ్ దు వాతార్. 56వారుయేసుఙ్ రెబాజినెమహార్ . వారు దేవుణు గుడిః అరుఙుదు నిహి
మహివలె,ఒరెన్ వెటఒరెన్, “ఇనిన్కఒడ్ఃబిజిని? వాండుపండొయ్ దిఙ్ వానాండా,సిలెనా?”,ఇజివరిగ్తార్.
57గానిపెరిపుజెరిఙు నిపరిసయురుఉండిఆడసితమనార్. ఎయెన్ బాయేసుఎంబెమనాన్ ఇజినెసిత్ఙ,
వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అరెసుట్ కిదెఙ్.

12
1 పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అయావలె, యేసు లాజరు మనిన్ బెతానియ ఇని

పటన్మ్ దుసొహాన్ .యాలాజరుఙ్ నెయేసుసావుదాన్ బతిక్సాత్ న్. 2అబెబ్వారుయేసువందిఙ్ ఉండివింతు
తయార్ కితాత్ ర్. మారనె వింతుదు సవ్ దర్ ణి. బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెట లాజరుబా యేసువెట
బసాత్ న్. 3 నసిత్వలె, మరియ ఉండి సీసాదు మనిన్ వాసన నూనె లాగితాదె, యేసు పాదమ్ కాఙ్ వాకాదె
దనికొపుదాన్ వనిన్ పాదమ్ కు తెలితాద్. యావాసన నూనె, నండొ కరీద్ తిక. యాకజటమాంసి ఇనిఉండి
మొకదానె, తయార్ కితిక. అదివాసన నూనెవాకివెలె,అయాఇలుల్ విజు నెగిగ్ వాసనందాన్ నిండితాద్.

4-5 అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఇసక్రియొతు యూద, “ఎందానిఙ్ యావాసనం నూనె
మూండి వందెఙ్ వెండి రుపాయ్ ఙు పొరిస్ అయా డబుబ్ బీదాతి వరిఙ్ సిఇతి?”, ఇజి వెహాన్ . యా
ఇసక్రియొతుయుదనె,వెనాక్యేసుఙ్ యుదురిఅదికారిఙకీదుఒపజెపిన్కాన్. 6ఏలువాండుయాలెకెండ్ 
వెహిక, బీదాతివరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజిన ఇజి ఆఏద్ గానివాండు డొఙవాండు. వరి సేవపణి వందిఙ్ లోకుర్ 
సీజిని డబుబ్ ఇడిన్ సనిస్ వీండె అసత్ మనాన్. వాండు వనాక్లొఇహాన్  వనిన్ సొంత కరుస్ వందిఙ్ డొఙ కిజి
మహాన్ . అందెఙెవాండుఆహెవెహాన్ . 7అందెఙెయేసు, “దనిఙ్ బాదకిమాట్. నఙిసమాదికినిదినమ్ దాక
అయాక దని బాన్ మనిన్ద్. 8 బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీ వెట మంజినార్. గాని నాను ఎలాకాలం మీ వెట
మన్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 9అహిఙ,యూదుర్ ఙలొఇమందలోకుర్,యేసు బెతానియదుమనాన్ ఇజి నెసాత్ రె
అబె వాతార్. వారు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినె ఆఏండ, వాండు సావుదాన్ బతిక్సిత్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బా
వాతార్. 10-11 అందెఙె పెరి పుజెరిఙు, లాజరుఙ్ బా సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వనిన్ఙ్ జరిగ్తి దనివందిఙ్ సుడ్ఃజి యూదురు నండొండార్, వరి పెదద్ల్ ఙ డిఃసి యేసుముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజి మహార్ . 12మర్ సనాండిఙ్, పసక్ పండొయ్ దిఙ్ యెరుసలెం పటన్మ్ దు వాతిమందలొకుర్ యేసు
యెరూసలెమ్ దు వాజినాన్ ఇజి వెహార్. 13అందెఙె వారు ఈతమటెఙ్ అసాత్ రె, పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహార్ .
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వనిన్ఙ్ ఎదు సొనిస్, “ఓసనన్ పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజిని వనిన్ఙ్ పొగిడిఃపిద్. ఇసాయేలు లోకురిఙ్ 
ఏలుబడిః కినిరాజుఙ్ పొగిడిఃపిద్”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహార్ .

14-15 “ఓ సియోను గాల్ సి*, తియెలామాట్. ఇవిలొన్ మీ రాజు గాడఃదె పిలల్ ముసుక్ ఎక బసాత్ ండె
వాజినాన్†”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్లెకెండె, యేసు ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃతాండె
దనిముసుక్ బసాత్ ండె వాజినాన్. 16 అయావలె వనిన్సిసూర్ యాజరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్. గాని
వెనుకయేసు సాజి, మరి బతిక్జి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వనిన్ వెట గొపప్ జాయ్ దు మండెఙ్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఒతివెలెనె,యాజరిగ్తి సఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదుముఙాలెరాసత్ మనాద్ ఇజి అయాక
వనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజి వారు అరద్ం కితార్. 17 అహిఙ, యేసు లాజరుఙ్ దూకిదాన్ కూకిస్ సావుదాన్ మరి
బతిక్సిత్వలె వనిన్ వెట మహిలోకుర్ నె, లాజరుఙ్ జరిగ్తిక సాటిసినార్. 18యాలోకుర్ వెహిమాట విహరె,
మందలోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదుసొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు బమామ్తిగొపప్ పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి వెహార్.
19అయావలెపరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ వారె, “ఇదిలో, నండొలోకుర్ వనిన్ వెనాక్సొన్ సినార్. మాటు కిజినికెఙ్ 
ఇనికబా, వనిన్ వెటసొన్ ఎండ వరిఙ్ ఆప్ కిఉ”, ఇజి వరిగ్తార్.

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వరిగ్జినాన్ 
20నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కినివలె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు వాతి వరి లొఇ

సెగొండార్ యూదురు ఆఇకార్ మహార్ . 21వారు గలీలయపాంతమ్ ది బెత్ సయిద పటన్మ్ ది పిలిపు డగు
వాతారె, “బాబు మాపు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 22 పిలిపుఙ్ వెహిఙ్, వాండు
ఆందెయెఙ్ వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ వరి ఆస వెహార్ .

23-24 అందెఙె యేసు వరివెట ఈహ వెహిస్నాన్. “లోకు మరిసి ఆతి నఙి దేవుణు వనిన్ వెట వనిన్
జాయిదు మండెఙ్ వాండు మంజిని బాడిఃదు ఒని దినమ్ కు డగు ఆతె మనె. నాను నిజం వెహిస్న ‘ఉండి
గోదము గిడ బూమిదు అరిస్ సాఎండ మహిఙ, అది అయ లెకెండ్ మంజినాద్. గాని ఆ గిడ సాతిఙ నండొ
గిడెఙ్ ఆనె. 25ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ లావుపేమిసిత్ఙ,వాండువనిన్పాణంఎలాకాలందేవుణు
వెటబతిక్నిబతుక్దుమన్ ఎండఅయాకపాడుకిజినాన్. గానిఎయెన్ బాయాలోకమ్ దుబతిక్నివలె,వనిన్
సొంత పాణమ్ దిఙ్ లావు పేమిస్ ఏండ మహిఙ, వాండు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ వనిన్ పాణం
కాపాడిఃజినాన్. 26 ఎయెన్ బా నఙి సేవ కితిఙ, వాండు నా సిసూ ఆదెఙ్ వలె. నాను ఎంబె మంజినానొ,
అబె నఙి సేవ కినికాన్ బామంజినాన్. నఙి సేవ కిని వనిన్ఙ్ నా బుబబ్ గవ్ రం సీనాన్”. 27మరిబావాండు
వెహిస్నాన్, “ఏలునాపాణంబాదఆజిన. నానుఇనిన్క ఇండెఙ్ ? ఓబా,నఙివానికసట్మ్ దాన్ నఙితపిస్ అ,
ఇజివెహెఙా? సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాకసట్మ్ కు ఓరిసిన్ వందిఙెనానువాతమన. 28ఓబా,నీను గొపప్
పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె ఆగాసమ్ దాన్ ఉండిజాటు వాతాద్. “నాను గొపప్
పెరికాన్ ఇజి నీను కితి పణిఙాణిఙ్ తోరె ఆతమన. నీను సాజిమరి బతిక్నివలె నాను మరి అయాక తోరె
ఆన”, ఇజిజాటుదు దేవుణు వరిగ్తాన్. 29నసిత్వలె అబె నిహిమహిలోకుర్ అయాక విహరె, అయాజాటు
ఆగాసమ్ దు దీడిఃతిక ఇజి వెహార్ . గానిమరి సెగొండార్, “దేవుణుమంజినిబాడిదాన్ దేవుణు దూత ఒరెన్ 
వనిన్ వెట వరిగ్తాన్”, ఇహార్ .

30అందెఙెయేసు, “ఏలుమీరుజాటుదాన్ విహిమాటెఙ్ నఙిదేవుణుపోకాన్ ఇజిమీరునెసెత్ఙ్ మీవందిఙె
వాతె. నా వందిఙ్ ఆఎద్. 31 ఇయేలె, దేవుణు యా లోకమ్ ది లోకురిఙ్ తీరుప్ సీని సమయం. ఇయేలె
లోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయానుఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు వెలిల్ నెకిన్ సమయం. 32 నఙి బూమి
ముసుక్హాన్ సిలువాదు ఎకిసిన్వలె, విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్, నాను నా డగు తపిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ .
33వనిన్ఙ్ ఎలాగ సపాన్ర్ లె ఇజిలొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండుయామాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె వెహాన్ .

34 అయావలె మంద లోకుర్ వనిన్ఙ్, “దేవుణు మాటదు మాపు సద్ విజినాప్ గదె కీసుత్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్ లె ఇజి. మరి నీను ఎలాగ వెహిస్ని, లోకు మరిసి ఆతి నిఙి సిలువాదు ఎకిసెత్ఙ్ వలె ఇజి. అహిఙ,
నీను వెహిస్నిలోకు మరిసి ఎలాగమరికాన్.

35అందెఙెయేసు, “వాండెజాయిఇజివనిన్వందిఙెవరిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ : “జాయిఆతినానుమీవెట
సెగం కాలమ్ నెమంజినలె. అందెఙె సీకట్ వానిముఙాల,జాయ్ ఆతినాను మనివలెమీరు నఙి ఇసట్ం ఆని

* 12:14-15 12:14-15 జేకరి 9:9 † 12:14-15 12:14-15 సియొను గాల్ సి ఇజి ఇబెబ్ వెహిస్నికయెరుసలెల్మ్ దుమనిన్ వరిఙె.
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వజ నడిఃదు. సీకటుదు నడిఃనికాన్ వాండు ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు నెస్ ఎన్. 36అందెఙె మీరు
జాయ్ దు బతిక్జిని నా కొడొఃర్ ఆదెఙ్, జాయి ఆతి నాను మీ వెట మనివలె నఙి నమిమ్దు. వాండు యా
మాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ తోర్ ఏండ డాఙ్ జి మహాన్ . 37వాండు నిసొ గొపప్ బమామ్తి
పణిఙ్ వరిఎదు కితిఙ్ బా యూదురు లొఇ నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 38 ‘పబువా మాపు వెహి
మాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ దేవుణు వనిన్సతుత్ తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజి యెసయ పవక వెహిమాట
పూరిఆని వందిఙెవారు నమిమ్ఏతార్.

39-40యెసయ పవక మరి ఈహ వెహమనాన్, ‘వారు వరి కణకాణిఙ్ తొఏండ మండెఙ్ దేవుణు వరి
కణుకు గుడిః కితాన్. వారు వరిదాన్ అరద్ం కిఎండమండెఙ్ దేవుణువరిమనుస్సు గటి కితాన్. వరిఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్ వారు నా డగు రెఎండమండెఙ్ నాను అయాలెకెండ్ కిత”, ఇజి. అందెఙెవారుయేసుఙ్ § నమిమ్దెఙ్ 
అట్ ఏండఆతార్. 41యెసయ ఎందానిఙ్ యాలెకెండ్ వెహాన్  ఇహిఙ, యేసు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి వాండు
సుడ్ తమహాన్ . వాండు వెహిమాటెఙ్ యేసు వందిఙె వెహిస్నె.

42గానియూదురు అదికారిఙలొఇ నండొండార్ యేసుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. గాని పరిసయ్ రు వరిఙ్ 
ఇనిన్క కినార్ ఇజి తియెల్ ఆజివారుయేసుఙ్ నమిమ్జినాప్ ఇజిలోకుర్ ఎదు వెహ్ఎతార్. వరిఙ్ యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ కినార్ ఇజి తియెల్ ఆతార్. 43ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు దేవుణు వరిఙ్ పొగిడిః దని
ముసుక్ లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజి నండొ కోరితార్.

44మరియేసు ఈహ డటం వెహిస్నాన్, “నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఎయెన్ బానఙినె ఆఎండ, నఙి
పోకివనిన్ఙ్ బా నమిజినాన్. 45 నఙి సుడ్ఃజినికాన్ ఎయెన్ బ నఙి పోకి వనిన్ఙ్ బా సుడ్ఃజినాన్. 46 నఙి
నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బాసీకట్ దు బతిక్ఎండమంజిని వందిఙ్ నానుజాయిలెకెండ్ లోకమ్ దు వాతమనన్.

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆహె తీరుప్
సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ నాను అయా లోకమ్ దాన్ వాతిక. గాని లోకురిఙ్ రకిస్సిన్ వందిఙె వాత. 48 నఙి
నెకిస్ పొకిస్ నామాటెఙ వజ కిఇవనిన్ఙ్,వాండు కిఇకాదె వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సీనాద్. నాను వెహి
మాటెఙ్ నె ఆకార్ దినమ్ దు నాను మర్ జి వానివలె వనిన్ఙ్ తీరుప్ సీనాద్. 49 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా
సొంత అతికారమ్ దాన్ వెహిక ఆఎద్. గాని నఙిపోకినా బుబబ్నె,నాను ఇనిన్క వెహెఙ్, ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి
ఆడ సిత మనాన్. 50వాండు వెహి ఆడెఙ్ లొఙిజినికాన్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్. అందెఙె నా బుబబ్ నఙి
వెహ్ అ ఇజి వెహికెఙ్ నెనాను వెహిస్న.

13
యేసు వనిన్సిసూరిఙ్ పాదమ్ కు నొర్ జినాన్ 

1 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కిని ముఙాహి దినం. యాలోకం డిఃసి బుబబ్ డగు సొండెఙ్ టయం ఆతాద్ 
ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు ఎసిత్వలెబా వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసిమహాన్ . వాండుసానిదాక
పేమిసినె మహాన్ . 2యేసుని వనిన్ సిసూరు పొదొయ్ బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ . సిమొను మరిసి ఆతి
ఇసక్రియొతుయూదమనుస్దు సయానుముఙాలెఉండిఆలోసనపుటిసత్ మహాన్ ,యేసుఙ్ సెఇవరి కీదు
ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3బుబబ్ వనిన్ఙ్ విజు దనిముసుక్ అతికారం ఒపజెపత్ మహాన్ , ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు
దేవుణుబాణిఙ్ వాత మహాన్ , దేవుణుడగు సొనిస్నాన్ ఇజిబా నెసాత్ న్. 4 అందెఙె వాండు బీజనమ్ దిఙ్ 
బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె,వాండు పిడ్ఃగితిమనిన్సాలవ్లాగితాండెఉండి తువాలు నడుముదు తొహె
ఆతాన్. 5తొహాండె,ఉండిపలెల్మ్ దుఏరువాకాండెవనిన్సిసూర్ పాదమ్ కునొర్ జివనిన్నడుముదుతొహ్ తి
మహితువాల్ దాన్ వరిపాదమ్ కు తేల్ జినాన్.

6 ఆహె, వాండు సిమొను పెతురుడగు వాతివలె, వాండు, “పబువా, నీను నా పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్ 
సుడ్ఃజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 7అందెఙెయేసు, “నాను ఇనిక కిజిన ఇజి ఏలు నీను నెస్ ఇ గాని వెనుక
నీనుఅరద్ం నెసిన్లె”, ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8అయావలెపేతురు, “సిలెల్,నీనునాపాదమ్ కు ఎసెఙ్ బానొర్ దెఙ్ 
ఆఏద్”, ఇజి వెహాన్ . దనిఙ్ యేసు, “నాను నీ పాదమ్ కు నొర్ ఏండమహిఙ, నీను నా సిసూడు ఆఇ”, ఇజి
వెహాన్ . 9 అయావలె సిమోన్ పేతురు, “అహిఙ పబువా, నా పాదమ్ కునె ఆఏండ నా కికు, నా బురబా
నొర్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 10అందెఙెయేసు, “ఏరుఈబతి వనిన్ఙ్ వనిన్ఒడొఃల్ విజునొర్ దెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
వనిన్పాదమ్ కునెనొర్ దెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పాదమ్ కునెవెటనెడులిల్ఆనె. నాసిసూర్ ఆతిత్ మీరువిజిదెరె
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సుబరంఆతిదెర్. గానిఒరెన్ ఆఏన్”,ఇజివెహాన్ . 11వనిన్ఙ్ సెఇవరికీదుఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజివాండు
నెసిమహాన్ . అందెఙె ‘మీరు విజెరె సుబరం ఆతిత్కిదెర్ ఆఇదెర్ ’, ఇజివాండు వెహాన్ .

12 వరి పాదమ్ కు నొర్ జి వీసిత్ వెనాక్, వాండు లాగితి ఇడిత్ వనిన్ సాలవ్ ప్ డ్ఃగితాండె, బోజనమ్ దిఙ్ 
బసిత్మహి బాడిఃదు సొహాన్ . సొహాండె వాండు వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్, “నాను ఏలు మిఙి కితిపణిది అరద్ం
మిఙి తెలినాదా? 13మీరు నఙి కూకిన్వలె, ‘ఓ బోదకినికి’ ఇజినొ, ‘ఓ పబువా’ ఇజినొ కూక్ సినిదెర్. నాను
బోదకినికానె. పబునె. అందెఙెమీరు కూకిస్నిక తపప్ సిలెల్ద్ . 14ఏలు మీ పబు ఆతి, బోదకినికి ఆతి నాను
నీ పాదమ్ కు నొర్ త మనన్. అందెఙె మీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్. 15నాను మిఙి
కితిలెకెండ్ మీరు బా కిని వందిఙ్, అయాపణి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి నాను మిఙి తోరిసత్ మనన్. 16నాను నిజం
వెహిస్న, ఎమేణి పణి మనిన్సి బా వనిన్ ఎజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి కబు
తనికాన్ బా వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. 17మీరు ఏలు యా నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్దెర్.
అందెఙెమీరు అయాలెకెండ్ కితిఙమీరు గొపప్ వారు”.

యేసు వనిన్ఙ్ సెఇవరికీదు ఒపజెపిన్ దనివందిఙ్ జరిగ్నిముఙాలెవెహిస్నాన్ 
18 “మీరు పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతిత్దెర్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీ విజెరె వందిఙ్ ఆఏద్. నాను ఏర్ పాటు

కితికార్ ఎలాగమరికార్ ఇజినాను నెసన్. గాని, ‘నావెటబోజనంఉణిజిమహికాన్ నఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతాన్ ’,
ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్మాటపూరి ఆదెఙ్ నానుయాలెకెండ్ కితత్ . 19అయాక జరిగ్నివలె,నానె
మెసయఇజిమీరు నమినివందిఙె,అయాకజరిగ్నిముఙాల,యెలెనాను వెహిస్న. 20నాను నిజం వెహిస్న,
ఎయెన్ బానాను పోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, వాండు నఙి డగు కితి లెకెండ్. ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి
పోకి వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసుయాక వెహివలె వనిన్ మనుస్దు బాద ఆతండె, “నాను
నిజం వెహిస్న,మీలొఇఒరెన్ నఙి సెఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

22 అయావలె వనిన్ సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు ఈహ వెహాన్  ఇజి అరద్ం ఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొం
ఒరెన్ సుడెఃఆజినార్. 23బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహివలె,సిసూర్ లొఇయేసునండొపేమిసిత్ సిసూవనిన్డగునె
బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ . 24సిమోన్ పేతురువనిన్ఙ్ సయ్ నకిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండువరిగ్జినాన్ ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25 అందెఙె అయా సిసూడుః యేసుఙ్ రోస్ పె ఆజి, “పబువా, వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
26అందెఙె యేసు, “నానుయా రొటె ముక పులాదు ముడుకిస్ ఎయెన్ సీనానొ వాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్”,
ఇజి వెహాన్ . వెహండె ముక పులాదు ముడుకిస్ సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యుదెఙ్ సితాత్ న్.
27యూదఅయారొటెట్ముకక్తిహివెటనెసయ్ తానువనిన్లొఇడుగితాండెవనిన్ముసుక్అతికారం కితాన్.
అయావలెయేసు, “నీను కిదెఙ్ ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28గాని బోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరి లొఇ
ఎయెరిఙ్ బా ఎందానిఙ్ యేసు ఆహె వెహాన్  ఇజి అరద్ం ఆఏతాద్. 29వరి కర్ సువందిఙ్ మనిన్ డబుబ్ విజు
యూద కీదునె మనె. అందెఙె పండొయ్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్, సొనిస్ కొల్ అ ఇజిసు, సిలిఙ బీదాతివరిఙ్ డబుబ్
సిఅ ఇజి వెహిస్నాన్ సు ఇజి సిసూర్ సెగొండార్ ఒడిఃబితార్. 30యూద ఆ రొటెట్ముకక్ తిహివెటనె వెలిల్
సొహాన్ . అకక్ రెయు.

31వాండుసొహివెనాక్యేసుఈహ వెహాన్ , “లోకుమరిసి ఆతినాను ఎసొగొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకుర్ 
ఏలునూణారెల్. దేవుణు ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నా వెట సూణార్ లె. 32దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకు
మరిసి వెట తోరె ఆతిఙ, లోకు మరిసి గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దేవుణునె తోరిసాన్న్. అయాక వెటనె తోరిసాన్న్.
33నానుపేమిసిన్కిదెరా, కండెక్ సమయమ్ నెనానుమీవెటమంజిన. మీరునఙిరెబానిదెర్,గానియూదురు
అదికారిఙనాను వెహి లెకెండ్, “నానుసొనిబాడిఃదుమీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి ఏలుమీవెట వెహిస్న.

34 నాను కొతత్ ఆడ మిఙి సీజిన. మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట పేమిస్ అ, ఇజి. నాను మిఙి
పేమిసిత్లెకెండ్ మీరు బా ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 35మీరు ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిత్ఙ,
మీరునా సిసూర్ ఇజిలోకుర్ విజెరె నెసాన్ర్.

36అయావలె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, నీను ఎంబెసొన్ సిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ యేసు,
“నాను ఏలుసొనిబాడిఃదు నీను ఏలువాదెఙ్ అట్ ఇ. గానివెనాక్వానిలె”, ఇజి వెహాన్  37అందెఙె పేతురు,
“పబువా, ఎందానిఙ్ నాను ఏలు మీ వెట వాదెఙ్ అట్ ఇ. నీ వందిఙ్ సాదెఙ్ బా నాను తయార్ నె”, ఇజి
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వెహాన్ . 38అందెఙెయేసు, “నా వందిఙ్ సాదెఙ్ బా నీను నిజం తయార్ నెనా? కొరు కెరెని ముఙాలె, ‘నీను
నఙి నెస్ ఏ’ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్  .

14
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ దయ్ రం సీజినాన్ 

1యేసుమరిబావనిన్సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మీమనుస్దుతియెల్ ఆజిబాదఆమాట్. దేవుణుముసుక్
నమకం ఇడిత్దెర్. నాముసుక్బానమకం ఇడ్ఃదు. 2పరలోకమ్ దునాబుబబ్ ఇండొనండొగదిఙ్ మనె. అయ
లెకెండ్ సిలెల్ండ మహిఙ, నాను మిఙి వెహ మరి. మిఙి ఉండి బాడిః తయార్ కిదెఙ్ నాను అబెబ్ సొనిస్న.
3నానుసొనిస్మిఙిఉండిబాడిడ్ తయార్ కితివెనుక,నానుమర్ జివాజినావెటనానుమంజినిబాన్ మీరుబా
మండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4నానుసొనిస్నిబాడిఃదు సొండెఙ్ సరిమీరు నెసిన్దెర్”, ఇజి వెహాన్ .

బుబబ్డగుసొండెఙ్ నానెసరి ఇజి వెహిస్నాన్ 
5 అయావలె తోమా వనిన్ఙ్, “పబువా, నీను ఎంబె సొనిస్ని ఇజి మాపు నెస్ ఏప్. అందెఙె సరి మాపు

ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 6 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నానె బుబబ్ డగు సొండెఙ్ సరి. నానె
బుబబ్ వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాన్న్. నానె ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనికాన్.
నా వెటనె లోకుర్ విజెరె బుబబ్డగు సొనార్. 7నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు నెసిత్ మహిదెర్ ఇహిఙ, నా బుబబ్
ఎయెన్ ఇజిబామీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు వనిన్ఙ్ నెసిత్ మనిదెర్, సుడిఃతి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
8నసిత్వలె పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙితోరిస్ అ. ఆకాదెమఙిసాలు”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, నాను నిసొ కాలం మీ వెట మహ. మహిఙ్ బా నీను నఙి నెస్ ఇదా పిలిపు?
నఙి సుడ్ఃతికాన్ ఎయెన్ బా నా బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్. అయావలె బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ ఇజి ఎలాగ
నీను వెహెఙ్ అట్ సిని? 10నాను నా బుబబ్ వెట కూడిఃత మన. బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నీను
నమ్ ఇదా? నాను మీ వెట వెహిస్ని మాటెఙ్ నా సొంతమాటెఙ్ ఆఉ. గాని నా వెటకూడిఃతి మనిన్ బుబబ్
బాణిఙ్ వాతికెఙెఅయాకెఙ్. వాండు వనిన్ పణిఙ్ నావెట కిబిసినాన్. 11నానునాబుబబ్ వెట కూడిఃతమన,
బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీరు నమిమ్దు. సిలిఙ, నాను కిజిని విజు బమమ్ ఆని
పణిఙ సుడ్ఃజి అయాకనమిమ్దు. 12నానునాబుబబ్ డగు సొనిస్న. అందెఙె నఙి నిజం నమిమ్తికాన్,నాను
కిజిని బమమ్ ఆని పణిఙ్ వాండుబా కినాన్. ఒఒ, దనిఙ్ ఇంకలావుపణిఙ్ వాండు కినాన్ ఇజిమీవెటనిజం
ఇక వెహిస్న. 13నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబా మీరు లొసిత్ఙ, నాను అయాక కిన. బుబబ్ గొపప్
పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙె,మరిసి ఆతినాను అయాక కిన. 14నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబా
మీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

15మీరు నఙి పేమిసిత్ఙ,నాఆడెఙ్ మీరు వెనిదెర్. 16నాను బుబెబ్ఙ్ లొసన్. మీవెట ఎలాకాలంమండెఙ్ 
మరి ఒరెన్ తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ బుబబ్ మిఙి సీనాన్. 17వాండు దేవుణు బాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ని
దేవుణు ఆతమ్. కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఒరెన్ తోడుః మంజిని వనిన్ వజ వనిన్ఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారు వనిన్ఙ్ రెబాఏర్. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎర్. గానిమీరు వనిన్ఙ్ నెసిన్దెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండుమీ
వెటమంజినాన్. మీలొఇమంజినాన్. 18నానుమిఙి డిఃసి సొనివలె,మిఙి దికుక్ సిలి వరి లెకెండ్ డిఃస్ ఎ.
నానుమర్ జిమీడగు వానాలె. 19సెగం కాలం వెనాక్, నఙి నమిమ్ఇకార్ నఙిమరితొఎర్ లె. గానిమీరు నఙి
సూణిదెర్. నానుబతిక్జిన. అందెఙెమీరుబాబతిక్నిదెర్. 20నానునాబుబబ్వెట కూడిఃతమనన్,మిరునా
వెటకూడిఃతిమనిదెర్. నానుమీవెటకూడిఃతమనఇజిదేవుణుఆతమ్మీనడిఃమిమండెఙ్ వానిదినమ్ దు
మీరు నెసిన్దెరెల్. 21నా ఆడెఙ్ వెంజి అయావజ కినికానె నఙి పేమిసిన్కాన్. నఙి పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ నా బుబబ్
పేమిసాన్న్. నాను వనిన్ఙ్ పేమిసి వనిన్ఙ్ తోరె ఆన”, ఇజియేసువెహాన్ .

22నసిత్వలె ఇసక్రియొతుయూదఆఇమరిఒరెన్ యుద, “పబువానీనులోకురిఙ్ విజెరిఙ్ తోరెఆఏండ,
ఎలాగ నీను మఙి తోరె ఆనిలె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 23అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ నఙి పేమిసిత్ఙ, వాండు నా
మాటెఙ్ వినాన్. అయావలె నా బుబబ్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నా బుబబ్ని నాను వనిన్డగు వాజి వనిన్వెట
మంజినాప్. 24 నఙి పేమిస్ ఇకాన్, నామాటెఙ్ విన్ ఏన్. మీరు వెంజినియామాటెఙ్ నా సొంతమాటెఙ్ 
ఆఉ. నఙిపోకినాబుబబ్వినె.



యోహాను 14:25 136 యోహాను 15:20

25నాను మీవెట మంజినెయామాటెఙ్ వెహమనన్. 26నా బుబబ్, నా బదులు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పోకిన్వెలె,వాండుమిఙి దేవుణు వందిఙ్ విజు సఙతిఙ్ నెస్ పిసాన్న్. నానుమిఙి
వెహి విజు వనాక్ఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మంజినాన్. 27నాను మిఙి డిఃసి సొన్ సిన. గాని మీరు సమాదనమ్ దాన్ 
మంజినిదెర్ లె. అయాసమాదనంనాబాణిఙ్ వాజినాద్. నఙి నమిమ్ఇలోకురిఙ్ మనిన్ సమాదనం ననికాద్ 
ఆఏద్ నాబాణిఙ్ వాజినికాద్. మీమనుస్దు విసారిసిబాదఆమాట్. మీరు తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నాను సొన్ సిన. మర్ జి మీ డగు వానాలె’, ఇజి నాను వెహిమాటమీరు విహిదెర్. నా బుబబ్ నఙి
ఇంక పెరికాన్. అందెఙె మీరు నఙి నిజం పేమిసిత్ఙ, వీండు బుబబ్ డగు సొన్ సినాన్ ఇజి సర్ ద ఆజినిదెర్.
29యాకెఙ్ జరిగ్నివలె,నాను వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమీరు నమిమ్ని వందిఙె,అయాకెఙ్ జరిగ్నిముఙాల, ఇయేలె
నాను మిఙి వెహమనన్. 30మరి నండొ సమయంమీ వెట వరిగ్దెఙ్ నాను అట్ ఏలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యా
లోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయాను వాజినాన్. నాముసుక్ వనిన్ఙ్ ఇనిన్ అతికారం సిలెల్ద్ . 31గాని, నాను నా
బుబెబ్ఙ్ పేమిసన్. అందెఙె వాండు వెహిస్నికెఙ్ విజు అయావజ నాను కిజిన ఇజి లోకమ్ దికార్ నెసెత్ఙ్ వలె.
రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

15
1నానునిజమాతిదాకస్బడుడ్ దిఙ్ మొదొల్. నాబుబబ్పణికినికాన్. 2నావెటకూడిఃతిమనిన్పటుక్అస్ ఇ

విజు కొనెఙ్ వాండు కత్ నాన్. పటుక్అస్ ని విజు కొనెఙ్, మరి నండొ పటుక్ అసిన్వందిఙ్ తెపాన్న్. 3నాను
మీవెట వెహిమాటెఙ్, మీపాపమ్ కాణిఙ్ సుబబ్రం కితెత్ మనె. 4నాను మీ వెట కూడ్ఃజి మంజినిలెకెండ్ 
మీరు నా వెట కూడ్ఃజినె మండు. ఇనిన్ కొనెఙ్ బాబడుడ్ దు మన్ ఏండ మహిఙ, అవి పటుక్ అస్ ఉ. పటుక్
అసెత్ఙ్ ఇహిఙ,అవిబడడ్దు మండెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్,నావెట కూడిఃతిమహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నాను దాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరు కొనెఙ్. ఎయెన్ బా నా వెట కూడ్ఃజి మంజి, నాను వనిన్ వెట
కూడిఃతి మహిఙ, వాండు నండొ పటుక్ అసాన్న్. నాను సిలెల్ండ, నఙి ఇసట్ం ఆతి నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బామీరు
కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6వెలిల్ విసీరి ఉండి కొన వహి లెకెండె, నా వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ మనాన్. వాండు వెలిల్
ఆజి వహన్న్. ననిన్ కొనెఙ, లోకుర్ కుంబ కిజి సుర్ నార్. ఆకెఙ్ వెయ్ నె. 7మీరు నావెట కూడ్ఃజినె మంజి
నాను వెహిక మీలొఇమహిఙ, ఇనికబామీరు దేవుణుదిఙ్ లొసుత్ . వాండు అయాకమిఙి సీనాన్. 8మీరు
నండొ పటుక్ అసి ఆహెనాసిసూర్ ఇజితోరె ఆతిఙ,నాబుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసినిదెర్.

9నాబుబబ్ నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్,నానుమిఙి పేమిసన్. నానుమిఙి పేమిసిన్ వందిఙ్,నావెట కూడ్ఃజినె
మండు. 10నాను నా బుబబ్ వెహి ఆడెఙ్ లొఙితమన. వాండు నఙి పేమిసాన్న్. అయాలెకెండ్ మీరు నాను
వెహి ఆడెఙ్ లొఙితిఙ, నాను మిఙి పేమిసినె మంజిన. 11 నఙి మనిన్ సర్ ద మిఙి బా మండెఙ్, మీ సర్ ద
పూరి ఆదెఙ్, ముఙాలె వెహియామటెఙ్ నాను మిఙి వెహమనన్. 12నాను మిఙి పేమిసివజ, మీరు ఒరెన్ 
వనిన్ వెటఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినెనాఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్ కూలెఙవందిఙ్ వనిన్సొంతపాణంసీనికాదె
నండొపేమ. దినిఇంకమిసిత్ మరిపేమసిలెల్ద్ . 14నానుఆడసితికమీరు కితిఙ,మీరునాకూలెఙె. 15ఒరెన్ 
పణికినికాన్,వనిన్ ఎజుమానికినిపణిఙ్ నెస్ ఎన్. అందెఙెనానుమరిఎసెఙ్ మిఙిపణికినికార్ ఇజి కూక్ ఏ,
గాని కూలెఙ్ ఇజి కూక మన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ బాణిఙ్ విహికెఙ్ విజుమిఙి వెహమనన్.
16మీరు నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్. గాని నాను మిఙి ఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ, మీరు సొనిస్ లోకురిఙ్ 
సువార వెహిస్ దేవుణు దరొట్ మహిస్ తని వందిఙెనానుమిఙి ఏర్ పాటు కితానెపోకిస్న. మీరు అసిత్ పటుక్
ఎలాకాలం మంజినాద్. అయావలెమీరు నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబా బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు
సీనాన్. 17మీరు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజినెనాను సీజిని ఆడ.

18యాలోకమ్ దుమనిన్దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్,మిఙిదూసిసిత్ఙ,మీరుఒడిఃబిదువారుమిఙిదూసిసిన్
ముఙాలె నఙి దూసిసాత్ ర్ ఇజి. 19మీరుయాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ వరిలొఇ మనిన్కిదెర్ 
ఇహిఙ, వరిసొంతలోకుర్ వజవారుమిఙి పేమిసాత్ ర్ మరి. గానినాను వరి లెకెండ్ మీరుమన్ ఎండ,మిఙి
ఎరిల్సత్. అయావలె, మీరు వరి లొఇ మనిన్కిదెర్ ఆఇదెర్. అందెఙె వారు మిఙి దూసిసినార్. 20 ఎమేణి
పణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’, ఇజి నాను వెహిమాటమీరు ఎతుత్ కిదు. వారు
నఙిహిమెస్ఙ్ కితార్ ఇహిఙ,మిఙిబాహిమెస్ఙ్ కినార్. వారు నామాటెఙ్ లొఙితార్ ఇహిఙ,మీమాటెఙ్ బా

* 15:20 15:20 13:16 సుడ్ఃదు
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లొఙినార్. 21మీరు నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ వారుయా లెకెండ్ విజు మిఙి కినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు
నఙిపోకివనిన్ఙ్ నెస్ ఏర్. 22నానువాజిదేవుణువందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ వెహ్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ,
వారుపాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలువారు వరిపాపమ్ కాణిఙ్ తపె
ఆదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను వరిఙ్ వెహమనన్. 23నఙి దూసిసిన్కాన్ నాబుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్.
24ఎయెన్ బాకిఇబమామ్నిపణిఙ్ నాను వరి నడిఃమి కిఏండమంజినిక ఇహిఙ,వారుపాపమ్ కు కితార్ ఇజి
దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. గాని ఏలు వారుయా బమమ్ ఆని పణిఙ్ సుడుఃత మనార్. అహిఙ్ బా,
నఙి నినాబుబెబ్ఙ్ వారు దూసిసత్ మనార్. 25 ‘ఇని కారణంబా సిలెల్ండవారు నఙి దూసిసాత్ ర్ ’, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మనిన్మాటపూరిఅదెఙెయాలెకెండ్ వారు కిజినార్.

26నాను మీ డగు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ తోరిసిన్ దేవుణు
ఆతెమ్ఙ్ పోకన్. వాండుబుబబ్బాణిఙ్ మీడగువానాన్. అయావలెనావందిఙ్ విజువాండువెహన్న్. 27నాను
సేవమొదొల్ సిత్ బాణిఙ్ మీరునావెటమనిదెర్. అందెఙెమీరుబానావందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహెఙ్ వలె.

16
1 “మిఙి ఇమ్ సెఙ్ కినివలె, మీరు నమకం దాన్ డిఃస్ ఏండ మంజిని వందిఙె, మిఙి దూసిసిన్కార్ 

కిని సఙతిఙ వందిఙ్ నాను వెహ. 2 వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙి
సపిన్కాన్ ఎయెన్ బా, వాండు దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిజిన ఇజి ఒడిఃబిని కాలం వాజినె. 3వారు ననిన్కెఙ్ కినార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బుబెబ్ఙ్ నొ నఙినొ నెస్ ఏర్. 4అయ కాలం వానివలె, నాను దినివందిఙ్ వెహ మన ఇజి
మీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నాను యాక మీ వెట వెహ మన. నాను యాకెఙ్ ముఙాలె మిఙి వెహెఙ్ సిలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీవెటమహ”.
దేవుణు ఆతమ్ కిని పణిఙ్ 

5 “ఏలు నాను నఙిపోకి వనిన్ డగు సొనిస్న. గానిమీలొఇ ఎయెన్ బా, ‘నీను ఎంబెసొనిస్ని?’, ఇజి నఙి
వెన్ బాఇదెర్”. 6నానుయాసఙతిఙ్ మిఙివెహిమనిఙ్,మీమనుస్సు దుకమ్ దాన్ నిండితమనాద్. 7గాని
నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, మిఙిమేలు వాని వందిఙె నాను సొనిస్న. నాను సొన్ ఏండ మహిఙ, తోడుః
మంజినికాన్ మీడగు రెఏన్. గానినానుసొహిఙ,నాను వనిన్ఙ్ మీడగుపోకన్. 8వాండువాజి,దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఇవరిఙ్  పాపం ఇహిఙ ఇనిన్క ఇజి, నాను నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి, దేవుణు సీని ఎలాకాలం
మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. 9వారు పాపం కితత్మనార్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్
తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు నఙి నమిమ్ఏర్. 10నాను నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజివాండు కసితం
వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ డగు సొన్ సిన. మీరు నఙి మరి తొఇదెర్. 11దేవుణు
సీని ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి వరిఙ్ కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
నమిఇ వరిముసుక్ అతికారం కిని సయ్ తానుఙ్, దేవుణు ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సితత్మనాన్.

12 ‘నఙిమరినండొమిఙివెహెఙ్ మనాద్,గానిఏలుమీరు నసొఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 13గానిదేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్ దేవుణు ఆతమ్వానివలె,వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాజినివిజునిజమాతికెఙ్ 
మీరు నెసెత్ఙ్ మిఙి నడిఃపిసినాన్. వాండు వనిన్ సొంతదిక ఇనికబా వెహ్ ఎన్. గాని బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ వెంజి
మిఙివెహన్న్. వాండుజరిగ్నివనాక్ఙ్ వందిఙ్ మిఙివెహన్న్. 14నానువెహిస్నినిజమాతికెఙ్ వెంజి,అయాక
మిఙి వెహన్న్. అయలెకెండ్ నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమిఙితోరిసాన్న్. 15బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజునాదినె.
అందెఙెనానువెహ,నానువెహిస్నినిజమాతికెఙ్ వాండువెంజి,అయాకమిఙివెహన్న్ ఇజి. 16సెగంరోసుక్
వెనాక్,నానుసొన. మీరు నఙిమరితొఇదెర్. మరి సెగం రోసుక్ వెనాక్,మీరు నఙి సూణిదెర్”.

17వనిన్ సిసూర్ లొఇసెగొండార్ ఒరెన్ వెటఒరెన్ ఈహ వెహాన్ , “సెగంకాలంవెనాక్మీరునఙితొఇదెర్.
మరిసెగంకాలంవెనాక్మీరు నఙిసూణిదెర్. నానునాబుబబ్ డగుసొన్ సిన. అందెఙెమీరు నఙితొఇదెర్”,
ఇజివాండు వెహిస్ని తర్ దం అరద్ం ఇనిక? ఇజి. 18 “ ‘సెగం కాలం’ ఇజివాండు వెహిస్ని దని అరద్ం ఇనిన్క?
వాండు వెహిస్ని దనిఙ్ మఙిఅరద్ం రెఏండ ఆజినాద్”, ఇజిమరి వరిగ్జినెమహార్ .

19దినివందిఙ్ వారువనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజియేసునెసాత్ ండె,ఈహ వరిఙ్ వెహిస్నాన్, “'సెగం
కాలం వెనాక్మీరు నఙితొఇదెర్. మరిసెగంకాలం వెనాక్మీరు నఙి సూణిదెర్ ’, ఇజినాను వెహిదనిఅరద్ం
ఇనిన్క ఇజినామీరు ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వెన్ బాజినిదెర్ ? 20మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ గాని దేవుణుదిఙ్ 
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దూసిసిన్కార్ సర్ ద ఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ గాని మీ దుకం వెనుక సర్ దమనాద్ ఇజి నాను మీ వెట
నిజం వెహిస్న. 21 ఉండి బోదెలి ఏరుఈబదెఙ్ నొపిదిఙ్ అడఃబానాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దనిఙ్ నెగెండ్ 
ఆదెఙ్ కాలం ఆతాద్. గాని దనిన్కొడొః పుటిత్ఙ, లోకమ్ దు ఒరెన్ పుటాత్ న్ ఇజి సర్ దదాన్ అయా బాదెఙ్ 
అది ఎతుత్ కిఏద్. 22 అయాలెకెండె మిఙి బా. మీరు ఏలు దుకం ఆనిదెర్. గాని నాను మర్ జి వానివలె
మిఙిమరి సూణ. అయావలెమీరు సర్ దఆనిదెర్. అయాసర్ ద ఎయెన్ బామీబాణిఙ్ లాగ్ దెఙ్ అట్ ఎన్.
23నానునిఙితిసొహివెనాక్,మీరుఇనికబానెసెత్ఙ్ నఙివెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుఆతమ్మిఙి
నెస్ పిసాన్న్. నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబామీరుబుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ,వాండుఅయాకసీనాన్,ఇజి
నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న. 24ఏలుదాక నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా లొస్ ఇతిదెర్. మీ
సర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25నానుమిఙికతవజయాసఙతిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. గానికతవజనెస్ పిస్ ఏండ,బుబబ్ వందిఙ్ మిఙిటెట
అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహిన్ కాలం వాజినాద్. 26అయా కాలమ్ దు, నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ మీరు
లొసిన్దెర్. మీరులొసిత్కెఙ్ వరిఙ్ సిఅ ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్ ఇజినాను వెహ్ ఏ. 27ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నె
మిఙినండొపేమిసాన్న్. మీరునఙిపేమిసిన్దెర్. నానుబుబబ్బాణిఙ్ వాతఇజిమీరునమిజినిదెర్. అందెఙె
వాండుమిఙినండొపేమిసాన్న్. 28నాను బుబబ్బాణిఙెయాలోకమ్ దువాత. ఏలునానుయాలోకం డిఃసి
మర్ జి బుబబ్ డగు సొనిస్న”. 29నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఇదిలో,వానివలె నీను కత లెకెండ్ ఆఏండ,అరద్ం
ఆనిలెకెండ్ వెహిస్ని. 30నీనువిజునెసిన్కి ఇజిఏలుమాపునెసినాప్. ఎయెర్ బానిఙివెన్ బాఎండముఙాలె,
వారు ఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసిని ఇజి మాపు నెసినాప్. అందెఙె నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి ఇజి మాపు
నమిమ్జినాప్”, ఇజి వెహార్ .

31 అందెఙె యేసు, “మీరు ఏలు నమిజినిదెరా? 32 ఇదిలో, మీరు మీ ఇలాక్ఙ్ సెదిజి సొని కాలం
వాజినాద్. అయాకఏలెవాతమనాద్. మీరునఙిడిఃసిసొనిదెర్ లె. నానుఒరెనెఆన. గానినానుఒరెనెఆఎ.
నా బుబబ్ నావెటమనాన్. 33మీరు నా వెట కూడిఃతి మనిన్దెర్. అందెఙెమీరు సమాదనం దాన్ మండెఙ్ 
నాను యా సఙతిఙ్ మిఙి వెహ మన. యాలోకమ్ దు మిఙి కసట్మ్ కు బాదెఙ్ మనె. గాని దయ్ రమ్ దాన్ 
మండు. నానుయాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్ మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్ వీసాత్ ండె, యేసు ముసుక్ పరలోకం దరోట్ బేసి ఈహ పారద్నం కిజినాన్. “ఓ బా,
నానుసాదెఙ్ నీను ఏర్ పాటుకితికాలండగు ఆతమనాద్. నీను గొపప్పెరికి ఇజినీమరిన్ ఆతిత్ నానుతోరిసిన్
వందిఙ్ ని మరిన్ ఆతిత్ నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి నీను తోరిస్ అ. 2నీను నఙి సితిలోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్నిబతుక్ నాను సీనివందిఙ్, నీను లోకుర్ విజెరె ముసుక్ నఙి అతికారం సితిత్ . 3ఒరెండె
నిజమాతి దేవుణుఆతి నిఙిని, నీను యా లోకమ్ దు పోకి యేసు కీసుత్ ఙ్ నెసిత్ఙనె ఎలాకాలం దేవుణువెట
బతిక్నిబతుక్ మనాద్. 4నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను నఙి సితిత్ పణివిజు నాను పూరి కిజి నీను గొపప్పెరికి ఇజి
బూమిముసుక్నానుతోరిసత్. 5ఏలుఓబా,లోకంనీనుపుటిసిన్ముఙాలనివెటనానుమహివలెనఙిగవ్ రం
కితిలెకెండ్, ఏలు నీ ఎదు నఙి గవ్ రం కిఅ.

యేసు సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజినాన్.
6నీను నఙి సితివరిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వెహిస్ తోరిసి నెసిప్సత్. వీరు దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ ననికార్ ఆఏర్.

వీరు నీవారు. నీను వరిఙ్ నఙిసితి. నీమాటెఙవారులొఙితార్. 7నీను నఙిసితివిజునీబాణిఙెవాతెమనె
ఇజి ఏలు వారు నెసాత్ ర్. 8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నఙి సితి మాటెఙ్ నాను వరిఙ్ సిత. వారు అయకెఙ్ 
నమిమ్తార్. నాను నీ బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి వారు అనుమానం సిలెల్ండ నెసాత్ ర్. నీనె నఙిపోకి ఇజి వారు
నమిమ్త మనార్. 9నానుయా సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజిన. యాలోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెవందిఙ్ నాను
పారద్నం కిఏ. గానినీను నఙి సితి విరివందిఙ్ పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీరు నీవారు. 10నావారు
విజెరె నీ వారు. నీ వారువిజెరె నా వారు. అయలెకెండ్ వారు బతిక్నారె, నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి వారు
తోరిసినార్. 11ఏలునాను నీ డగువాజిన. నానుమరియాలోకమ్ దుమన్ ఏ. గానివీరు ఇబెబ్మంజినార్.
ఓ నెగిగ్ బుబబ్,మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వీరుబాఉండె ఆదెఙ్, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ.
12నానుయాలోకమ్ దువరివెటమహివలె,నీనునఙిసితిసతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడఃత. నానువరిఙ్ నెగెండ
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తపిసిమహ. వరిలొఇఎలాకాలంనాసనం ఆదెఙ్ మనిన్కాన్ ఆఏండ,మహికార్ విజెరె ఎలాకాలంనాసనం
ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నాను ఏలు నీ డగు వాజిన. నఙిమనిన్ సర్ ద వరి మనుస్దుబా నిండు మంజిని వందిఙె, నానుయా
లోకమ్ దుమనిన్వలెనెయాసఙతిఙ్ వెహిస్న. 14నాను వరిఙ్ నీమాటెఙ్ సితమనన్. యాలోకమ్ దుమనిన్
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ వరిఙ్ దూసిసాత్ ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు బా
లోకమ్ దికార్ ఆఏర్. 15 నీను వరిఙ్ యాలోకమ్ దాన్ ఒఅ ఇజి నాను పారద్నం కిఏ గాని సయాను బాణిఙ్ 
వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ ఇజినె పారద్నం కిజిన. 16నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు బా లోకమ్ దికార్ ఆఎర్.
17నీనిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి,వారుదేవుణువందిఙ్ కేటఆతిలెకెండ్ వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీమాటెఙ్ నిజమాతి
మాటెఙ్. 18నీను నఙియాలోకమ్ దుపోకిలెకెండ్,నానువరిఙ్ లోకమ్ దుపోకిస్న. 19నిజమాతిమాటనెసి
వారు వరిఙె నీ కీదు ఒపజెపిస్ని వందిఙ్,నాను వరి వందిఙ్ ని కీదు ఒపజెపె ఆజిన.

యేసు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరెవందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
20-21 ఓ బా, నాను కిజిని పారద్నం వరి వందిఙె ఆఏ. వరి మాటెఙ్ వెంజి నమిమ్దెఙ్ మనిన్ వరిఙ్ విజెరె

వందిఙ్ నాను పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నా వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్, నాను నీ వెట
కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్ వారు విజెరె ఉండె ఆదెఙ్. నీను నఙి పోకి మనిన్ ఇజి లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరె
నమిమ్నివందిఙ్ వారుమావెట కూడ్ఃజి మనీర్. 22నాను పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి గవ్ రం నాను వరిఙ్ సిత
మన. మాటుఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబాఒండెఅదెఙెనాను సితత్ . 23వారుపూరిఉండెఆనివందిఙ్ నాను
వరివెటకూడిఃతమన. నీనునావెటకూడిఃతిమనిన్. నీనునఙిపోకిఇజి,నీనునఙిపేమిసిన్లెకెండ్ వరిఙ్ బా
పేమిసిన్ ఇజిలోకుర్ విజరె నెసిన్ వందిఙ్ వారు ఉండె ఆదెఙ్.

24 ఓ బా, నీను వరిఙ్ నఙి సితి. అందెఙె నాను మంజిని బాన్ వారుబా మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి సితి గవ్ రం వారు సుడ్ఃదెఙె. లోకం పుటిస్ ఏండ
ముఙాల, నీను నఙి పేమిసిత్. అందెఙె నీను నఙి అయాగవ్ రం సితిత్ .

25నీతి నిజాయితిమనిన్ బుబబ్, లోకమ్ ది లోకుర్ నిఙి నెస్ ఎర్. గాని నాను నెసన్. నీను నఙి పోకి ఇజి
వీరు నెసినార్. 26నానువరివెట కూడ్ఃజిమంజినివందిఙ్,నీను నఙిపేమిసిత్ లెకెండ్,వారుబామహివరిఙ్ 
పేమిసిన్వందిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వరిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. నెస్ పిసినెమంజిన.

18
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

1యేసు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్, వనిన్ సిసూర్ వెట సోతాండె, కెదొన్ ఇని జోరెడాటిస్ సొహాన్ . అబెబ్ ఉండి
టోటమహాద్ . వాండుని వనిన్సిసూర్ అయాటోటాదుసొహార్ .

2 నండొ సుటుక్ యేసుని వనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె యేసు అయా టోటాదు
మంజినాన్ లె ఇజి యూద నెసాన్న్. వీండె యేసుఙ్ యుదురి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 3 అందెఙె
యూద అబె వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు పరిసయ్ రు పోకి సెగొండార్ దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు, మరి రోమ
సయ్ నమ్ దిసెగొండారిఙ్ బావనిన్వెటకూకతతాత్ న్. వారుసిసుబొదుద్ ,లాందెరిఙు, కూణమ్ కుఅసత్ మహార్ .
4యేసు వనిన్ ముసుక్ వానికెఙ్ విజు నెసినె, వాండు సోతాండె వరిఙ్, “మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 5దనిన్ఙ్ వారు, “నజరేతుదియేసుఙ్”, ఇహార్ . అందెఙెవాండు, “వాండునానె”, ఇజి వెహాన్ .
అయావలెయేసుఙ్ ఒపజెపిత్ యూద వరి వెట నిహమహాన్ . 6 ‘వాండు నానె’, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహివలె,
వారు వెనాక్ గుసె ఆజిబూమిదు అరార్. 7మరివాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”,
ఇజి. “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ వారు. 8అందెఙె యేసు, “నాను మిఙి వెహగదె, వాండు నానె ఇజి.
మీరు నఙి రెబానిదెర్ ఇహిఙ, నా సిసూర్ ఆతిత్ విరిఙ్ పోకు”, ఇజి వెహాన్ . 9వారు సిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీను
నఙి సితి వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానానుపాడుకిఏ’ ఇజివాండుముఙాలె వెహిమాటెఙ్ పూరిఆతె.

10 సిమోన్ పేతురు డగు ఉండి కూడం మహాద్ . నసిత్వలె వాండు అయాక లాగితండె, విజు పుజెరిఙ
ముసుక్ పెరిపుజెరి పణిమనిన్సిఙ్ ఉణెర్ గిబి కతాత్ న్. అయాపణిమనిన్సి పేరుమలుక్ 11యేసు పేతురుఙ్,
“నీ కూడందనిన్ఒరదు ఇడ్ఃఅ. నానుఓరిసెత్ఙ్ నాబుబబ్ ఏర్ పాటుకితిసమెఙ్ నానుఓరిసెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజినీను
ఒడ్ఃబిజినిదా?”, ఇజి వెహాన్ .
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యేసుఙ్ అనన్ముఙాలఒసినార్ 
12-13 నసిత్వలె రోమ సయ్ నమ్ దికార్, వరి అతికారి, జమానుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహ్క్ తార్. వారు

వనిన్ఙ్ తొహ్క్ తారె, ముఙాల, అనన్ ఇని వనిన్డగు ఒతార్. వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్
పెరి పుజెరి ఆతి కయపెఙ్ మామ్ సి. 14యాకయపనె, ‘లొకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదె నెగెద్ ’ ఇజి
యూదురి అతికారిఙ్ బుదిద్ వెహమహాన్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహిస్నాన్ 

15 సిమోన్ పేతురు ని మరి ఒరెన్ సిసూ యేసు వెనాక్ సొహార్ . అయా సిసూ, విజు పుజెరిఙ ముసుక్
పెరిపుజెరిఙ్  నెలవ్ ఆతికాన్. అందెఙె వాండు యేసువెట పెరిపుజెరి ఇండొణి డేవాదు సొహాన్ . 16పేతురు
గవుని వెలిల్ నిహమహాన్ . పెరిపుజెరిఙ్ నెలవ్ ఆతి అయాసిసూమర్ జివాతండె, గవ్ నిడగు నిలిస్ మంజిని
అయ్ లిదిఙ్ వెహండె, పేతురుఙ్ లొఇ కూక ఒతాన్.

17 అయావలె అయా అయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఆఏ?”, ఇహాన్ . 18 అయావలె గొపప్ పిని మహాద్ . అందెఙె అతికారిఙుని
పణిమనిన్సిర్ సిసు ఎర్ సిదనిన్ సుటులం నిలిస్కాయ్ జిమహార్ . పేతురుబావరివెటనిహండె, సిసు కాయ్ జి
మహాన్ .
పెరిపుజెరియేసుఙ్ వెన్ బాజినాన్ 

19అయావలె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరియేసుఙ్ వనిన్సిసూర్ వందిఙ్ వాండు నెస్ పిసిత్
బోద వందిఙ్ వెన్ బాజి మహాన్ . 20అందెఙె యేసు, “నాను లోకుర్ విజెరె ఎదునె వెహమన. యూదురు
విజెరె కూడిజ్ వాజిమంజిని,యూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ని దేవుణుగుడిఃదు ఎసిత్వలెబానేర్ పిసిమహ. నాను
ఇనికబా డొఙసాటు వెహ్ ఏత. 21మరి ఎందానిఙ్ నఙి వెన్ బాజిని? నామాట విహివరిఙ్ వెన్ బాఅ. నాను
వెహికెఙ్ వరిగ్తికెఙ్ వారు నెసాన్ర్”, ఇజి వెహాన్ .

22యేసు యాకెఙ్ వెహిఙ్, అబెబ్ నిహిమహి అతికారిఙ లొఇ ఒరెన్ యేసుఙ్ ఉండి లెపడెఃయితాండె,
“యాలెకెండ విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జి వెహిస్ని?”, ఇజి వెహాన్ . 23 అయావలె
యేసు, “నాను తపు ఇనిన్క వెహిఙ, అయాక నఙి వెహ్ అ. గాని నాను నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి
డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 24 అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహి డఃసనె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరి
కయపడగు పోకాన్.
యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురుమరివెహిస్నాన్ 

25 పేతురు సిసు కాయిజి నిహ మహాన్ . అయావలె మహికార్ వనిన్ఙ్, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ
ఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. గాని పేతురు, “నాను ఆఏ”, ఇజి కెఏతాన్. 26నసిత్వలె పేతురు గిబిబ్ తెవ్ కతి
పణిమనిన్సి బంతుకులు ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పెరి పుజెరి
పణిమనిన్సిర్ లొఇ ఒరెన్. వాండు, “నిఙి వనిన్వెట టోటాదు నాను సుడ్ఃతగదె?”, ఇహాన్ . 27మరిబా,
“నాను నెస్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్.
యేసుఙ్ పిలాతుముఙాలఒసినార్ 

28 వెనాక్ యూదురు యేసుఙ్ కయప బాణిఙ్ రోమా గవరన్రు మనిన్ పెరి ఇండొ ఒతార్. అయావలె
పెందాల్ ఆతాద్. యూదురు ఆఇ వనిన్ ఇండొ డుగ్ జి మయ్ ల ఆనాప్ ఇజి ఒడిఃబిజి వారు గవరన్రు
మనిన్ ఇండొ డుఃగ్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ సుబమ్ క మండెఙ్ వలె.
అయాక ఉండి ఆసారం. 29 అందెఙె గవరన్రు ఆతి పిలాతు, వెలిల్ వరిడగు వాతండె, విని ముసుక్
ఇనిఇని నేరమ్ కు మొపిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 30అయావలె వారు, “వీండు తపు కిఇకాన్ ఇహిఙ,
నీ బాన్ తెఎతాప్ మరి”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 31 పిలాతు వరిఙ్, “మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, మీ యూదురి
రూలుదు మనిన్ వజ తీరుప్ సీదు”, ఇహాన్ . దనిఙ్ వారు, “ఎయెరిఙ్ బా సపెత్ఙ్ మఙి అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ .
32యేసుఎలాగ మరి సావు సానాన్ ఇజి వాండు వెహి మాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాక జరిగ్తాద్. 33 పిలాతు
వనిన్ ఇండొమర్ జిసొహాండె,యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండె వనిన్ఙ్, “నీనుయుదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజివెన్ బాతాన్.
34 అందెఙె యేసు, “నీలొఇహాన్  వాతి మాటనా, మహికార్ నా వందిఙ్ నిఙి వెహరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
35అయావలె పిలాతు, “నానుయూదవాండనా? నీసొంత లోకుర్ ని నీసొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ 
ఒపజెపాత్ ర్. నీను ఇనిన్క కితి?”, ఇజి వెహాన్ . 36అందెఙెయేసు, “నా అతికారంయాలోకమ్ ది రాజురిఙ్ 
మనిన్ అతికారం లెకెండ మనిన్క ఆఏద్. ననిన్అతికారం నఙి మహిఙ, యూదురు నఙి అరెసుట్ కిఏండ
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నా సిసూర్ అడుడ్ కితాత్ ర్ మరి. గాని నాను యా లోకమ్ ది రాజు ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 37 “అహిఙ, నీను
ఒరెన్ రాజునా?”, ఇజి పిలాతు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నాను రాజు ఇజి నీను వెహిస్ని. నిజమాతి
మాటెఙ్ వెహిన్ వందిఙె నాను పుటాత్ నె యా లోకమ్ దు వాత. నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నాను వెహిస్ని
మాటెఙ్ వినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 38అయావలె పిలాతు, “నిజమాతిమాటెఙ్ ఇనిన్కెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వెన్ బాతాండెవాండు వెలిల్ యూదురుబాన్ సొహాండె, “వినిఙ్ తిర్ పుసీదెఙ్ వినిలొఇ ఇనిన్ నేరంబాతోర్ ఏద్.
39గానిమీ అలవాటులెకెండ్, ఏంటుఏంటు పసక్ పండొయ్ కాలమ్ దు, “కయ్ దు మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మఙి
డిఃసి పోక్ అ”, ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. అందెఙెయుదురిఙ్ రాజుఙ్ నాను డిఃసి సీదెఙ్ మీరు కోరిజినిదెరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 40అయావలె వారు, “పోని! వినిఙ్ పోని. బరబెఙ్ డిఃసి సిదా మఙి”, ఇజి డేలిస్ మర్ జి
వెహాన్ .యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.

19
1 అందెఙె పిలాతు, “యేసుఙ్ ఒసి కొరడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ దు”, ఇజి సయ్ నమ్ దివరిఙ్ వెహాన్  .

2-3సయ్ నమ్ దికార్ సాపాక్ణిఙ్ టోపితయార్ కితారెవనిన్బురాదుతొడిఃగిసాత్ ర్. వారువనిన్ఙ్ నండొఎరాని
నరీసొకక్ తొడ్ గిసాత్ రె, వనిన్డగు సొనిస్, “యూదురిఙ్ రాజునిఙి జెయము”, ఇజి వెకిసి వెహార్ . వారు వనిన్
లెపాదు డెఃయార్. 4మరి ఉండిసుటుబా, పిలాతు వనిన్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ వాతాండె, మంద యూదురిఙ్”
ఇదిలో, వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా నఙి తోర్ ఏద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ నాను వనిన్ఙ్ వెలిల్ మీ డగు తపిసన్”, ఇజి
వెహాన్ . 5అందెఙెయేసుఙ్ సాపాక్ణి టోపి ని ఎరాని సొకక్ తొడ్ఃగిసాత్ రె వెలిల్ తతార్. అయావలె పిలాతు
వరిఙ్, “ఇవిలొన్ వాండు”, ఇజి వెహాన్ .

6 పెరిపుజెరిఙుని దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు వనిన్ఙ్ సుడిఃతారె, “వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. గాని పిలాతు, “విని లొఇ నఙి
ఇనిన్ తపుబాతోర్ ఏద్. అందెఙెమీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, సిలువాదు డెఃయిజి సపు”, ఇహాన్ . 7అయావలెవారు,
“మఙిమాయూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయారూలుఙ్ వజ వీండు సాదెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీండు,
“నానె దేవుణు మరిసి ఇజి వెహాన్ ”, ఇహార్ . 8 పిలాతు యా మాటెఙ్ విహిఙ్ మరి ఒదె తియెల్ ఆతాన్.
9వాండు మరి వనిన్ ఇండొ డుగితాండె యేసుఙ్, నీను ఎంబెణిఙ్ వాతికి? ఇజి వెన్ బాతాన్. గానియేసు
మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఏతాన్. 10అందెఙె పిలాతు, “నీను నా వెట వర్గ్ఇదా? నిఙి సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ బా నఙి అతికారం మనాద్. విడుఃదల కిదెఙ్ బా అతికారం మనాద్ ఇజి నీను నెస్ ఇదా?”,
ఇహాన్ . 11అందెఙెయేసు, “నాముసుక్ దేవుణు నిఙి అతికారం సితిఙ్ నె, నిఙిఅతికారంమనాద్. అందెఙె
నఙి నీబాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి ఇంకలావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి వెహాన్ .

12యామాటవిహండెపిలాతుయేసుఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. గానియూదురు, “నీను వినిఙ్ డిఃసి
సితిఙ, నీను కయ్ సరు రాజుఙ్ కూలవాండు ఆఇ. రాజు ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె వెహె ఆనికాన్ ఎయెన్ బా
కయ్ సరుఙ్ పగ ఆతికాన్”, ఇజిమరి డటం డేల్ సాత్ ర్.

13 పిలాతు యా మాటెఙ్ విహివెలె, వాండు యేసుఙ్ వెలిల్ తతాన్. తతాండె నాయం తిర్ సిన్కాన్ బసిన్
కుర్ సిదు బసాత్ ండెయేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ అ ఇజి తీరుప్ సితాన్. అయా కుర్ సి పణకాణిఙ్ తయార్ కితి
బాడిః ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు మనాద్. అయాబాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.

14నసిత్వలెపసక్పండొయ్ నడిఃమిమనిన్విసాంతిదినంముఙాలమనిన్తయార్ ఆనిరోజు. పెందాల్ ఆరు
గంటెఙ్ ఆతాద్. అయావలె పిలాతు, “ఇవిలొన్ మీ రాజు”, ఇజి యుదురిఙ్ వెహాన్  . 15 అందెఙె వారు,
“సప్ అ వనిన్ఙ్, సప్ అ వనిన్ఙ్, సిలువాదు వనిన్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపఅ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. “నాను
మీరాజుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసపెత్ఙా?”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. అయావలెపెరిపుజెరఙు,
“కయ్ సరు ఒరెండెమారాజు. మరి ఎమేణిరాజుమఙి సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

16అందెఙె పిలాతుయేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. వారు వనిన్ఙ్ ఒతార్.

యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 
17 యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర పిణికి ఇజి కూకె ఆని బాడిఃదు

వాతాన్. ఎబి బాసదు దనిన్ఙ్ గోల్ గోత ఇనార్. 18అబెబ్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెయ్ తార్. వారు రిఏర్ లోకురిఙ్ బావనిన్వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. యేసుఙ్ నడిఃమి ఇటాత్ న్.
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్. ఒరెన్ డెఃబర పడఃకాద్. ఆహె సిలువాదు డెయార్. 19 పిలాతుబా ఉండి
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బోర్ డు తయార్ కిబిసాత్ ండె, సిలువాదు తొహ్క్ త ఇటాత్ న్. అయాబోర్ డుదు, ‘నజరెతుదికాన్ ఆతియేసు.
యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి రాసి ఇటాత్ న్. 20ఎబి, గీకు, రోమయామూండి బాసెఙాణిఙ్ బోర్ డుదు ఆహెరాసత్
మహార్ . యేసు పబుఙ్ సిలువాదు డెఃయితి బాడిడ్ః పటన్ం డగు మనాద్. అందెఙె నండొండార్ యూదురు
అయాక సద్ వితాత్ ర్. 21 నసిత్వలె యూదుర్ ఙ పెరి పుజెరిఙు పిలాతుఙ్, “యూదురిఙ్ రాజు ఇజి రాసమ్.
గాని ‘నానె యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి వీండు వెహాన్  ఇజి రాస్ అ”, ఇహార్ . 22 అందెఙె పిలాతు, “నాను
రాసిత్ మనిన్కదె మనిన్ద్. మరి మారిస్ ఏ”, ఇహాన్ . 23 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెఃయితివలె వనిన్ సొకెక్ఙ్ లాగితార్. వాండు ప్ డ్ గితి మహి సాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె, ఉండి ముక
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆహె సీబె ఆతార్. పాదమ్ దాక మంజిని ఉండి నిరీ సొకక్బ మహాద్. అయాక కుటు సిలిక.
ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ గుత మహాద్ . 24 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట, “అయాక
కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాకవానాద్ ఇజి సీటిపొకిస్ సూణాట్”, ఇజి వరిగ్తార్. ‘నాసాలవ్వారు సీబె ఆతార్.
నానిరీసొక వరిఙ్ సీటిపొకార్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆనివందిఙ్ యాకజరిగ్తాద్.
సయ్ నమ్ దికార్ అయాలెకెండె కితాత్ ర్. 25 నసిత్వలె, యేసుఙ్ డెఃయ్ తి సిలువ డగు వనిన్ అయిసి, వనిన్
కొగి అయ్ సి, కొల్పా ఇనిన్ వనిన్ ఆలిస్ మరియ, మగ్ దలెనె మరియ ఇనికెఙ్ నిహె మహె. 26యేసువనిన్
అయ్ సిని వాండు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, డగునిహి మహిక సుడ్ఃతాండె అయ్ సిఙ్, “ఓయా, నేండుహన్ 
వీండెనీమరిన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె”,ఇజివెహాన్ . 27మరిసిసూడుఃఙ్, “ఇదిలోనీయాయ”,ఇజివెహాన్ .
నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.

యేసుసాజినాన్ 
28 వెనాక్, బుబబ్ ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు ఏలు పూరిఆతె, ఇజి ఏలు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె, కీరన పుసత్కమ్ దు

రాసిత్ మనిన్ మాటెఙ్ పూరి ఆని వందిఙ్ ‘నఙి ఏహిక్ కటిస్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 29 అయావలె అబె నండొ
సేందుదాకస్ కడుమనిన్ఉండిడొకుమహాద్ . సయన్మ్ దికార్ ఉండిదూదిననికఅయాసేందుదాకస్కలుల్ దు
ముడుక్ తారె, అయాక ఇసొపు మరాతి కొమాదు తొహరె, వనిన్ వెయ్ దు సితాత్ ర్. 30 వాండు అయాక
ఉటాండె, “నా పణిఙ్ పూరి ఆతాద్”, ఇజి వెహండె, బుర వకిస్ పాణం డిఃసాత్ న్. 31 నసిత్వలె, అయా
రోజు విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మహస్ నాండిఙ్ విసాంతి దినం. యా దినం
ముకెలమాతిక. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురిపసక్పండొయిఅయనాండిఙెమొదొల్ సినాద్. నాండిఙ్ మొడ
సిలువాదు మండెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ . అందెఙెయూదురు పిలాతుఙ్, సిలువాదు పొకి వరి కాలుక్ రుఙు
డెఃయ్ జి వరిఙ్ బేగి సపిసి, వరి పీనుగు సిలువెఙాణిఙ్ డిఃపెత్ఙ్ సెలవ్ లొసాత్ ర్. 32 పిలాతు సెలవ సితిత్ఙ్,
సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె, యేసువెట సిలువాదు డెఃయిజిమొదొహి వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్
మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు డెయ్ తార్. 33గానియేసుడగు వాతిఙ్, వాండు ముఙాలె సాతాన్ ఇజి వారు
నెసాత్ ర్. అందెఙెవారువనిన్కాలుక్ రుఙుడెఃయ్ ఏతార్. 34గానిసయన్మ్ దివరిలొఇఒరెన్ బలెందాన్ ఉండి
పడఃకాదు గుతాన్. గుతిఙ్ వెటనె,ఏరునలసోతె. 35మీరుబానమినివందిఙ్,యాకజరిగ్తివలెసుడ్ఃతికాన్ 
దనివందిఙ్ వెహాన్  . వాండు వెహిక నిజమ్ నె. వాండు నిజం వెహిస్నాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్.

36-37 ‘వనిన్ డుముక లొఇ ఉండి బా రుఙ్ ఏద్ †’, ఇజి, మరి, ‘వారు గుతివనిన్ఙ్ వారు సూణార్ ‡’, ఇజి
రాసిత్ మనిన్ దేవుణుమాటెఙ్ పూరిఆని వందిఙెయాసఙతిఙ్ జరిగ్తె.

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
38యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అరిమతియ ఇని పటన్మ్ దికాన్. వాండు యేసు సిసూ

ఒరెన్. గాని వాండు అయాక ఎయెరిఙ్ బా వెహ్ ఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యూదురిఙ్ తియెల్ 
ఆతార్. వెనాక్ వాండు యేసు పీనుగు సిలువదాన్ డిఃపిస్ సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వ లొసాత్ న్. సెలవ్
సితిఙ్ వాండువాతండెమొడఃఒతాన్. 39నికొదిమొఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బావనిన్వెటసొహాన్ .యానికొదిమొనె,
ముఙాలె,యేసుఙ్ రెయ్ తు సొనిస్ సుడ్ఃతికాన్. వాండు డగు ముపప్య్ నాలిగ్ కె. జి,బోలము కలపిత్ అగరు
ఇనిన్మొడః సబ్ ఎండ ఇడిన్మాయమ్ కు తతాత్ న్ 40వారు రిఏర్,యేసు పీనుగు ఒతారె,మాయమ్ కు రాసి
తెలాని పాతెఙాణ్ సుటిసాత్ ర్. యూదురు సమాది కిని ముఙాల, పీనుగుతయార్ కిని అలవాటు లెకెండ్ 
ఈహ కితాత్ ర్. 41యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ తి బాడిఃదు ఉండి టోట మనాద్. అబెబ్ పణుకుదు దొలిసిత్
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ఉండి కొతత్దూకి మహాద్ . అబెబ్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా ఇడ్ఃఏరె. 42అయారోజుయూదురి విసాంతిదినం
ముఙాలమనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మరి,అయాదూకిడగు మహాద్ . అందెఙెవారుయేసుఙ్ అబెబ్ ఇటాత్ ర్.

20
1వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుపెందాల్,సీకట్ మన్ బునెమగద్లెనెమరియపీనుగు నూనెఙ్ రాసెత్ఙ్ దూకిదు

సొహద్. అదివాతిఙ్, పీనుగుఇడిత్ సమాదిదిఙ్ మూకి పణుకులాగితిక సుడ్ఃతాద్. 2అందెఙెఅదిఉహ్క్ జి
సొనిస్, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ బాన్, సిమోన్ పేతురుబాన్ వాతాదె వరిఙ్, “పబుఙ్ సమాదిదాన్ వారు
ఒతార్. వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడాత్ రొ ఇజి మాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వెహాద్ . (మరియవెట మరి సెగొండెక్ బోదెక్ బా
మహె) 3 అందెఙె పేతురుని, అయా సిసూ సోతారె సమాదిదు సొహార్. 4వారు రిఏర్ ఉహ్క్ జి సొన్ సి
మహార్ . గాని అయాసిసూ పేతురుఙ్ ఇంక బేగి ఉహ్క్ తాండె సమాదిముఙాల్ వాతాన్. 5వాండు వఙ్ జి
సుడ్ తిఙ్, తెలాని పాతెఙ్ అబె అర మహిక సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7 నసిత్వలె సిమోన్ 
పేతురు వనిన్ వెనాక్ వాతండె లొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని పతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు
బుర సుటిసిత్ మహి పన్ సెబా అబెబ్ అర మహిక సుడ్ఃతాన్. అయా పన్ సె, తెలాని పాతవెట కూడ్ఃఏండ
సుటిసిత్డఃసనె వేరె మహాద్ . 8 వెనుక ముఙాల సమాదిదు వాతి సిసూబా డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరి
మహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి నమిమ్తాన్. 9యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ తప్ ఏండ మర్ జి
నిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ మాటదిఙ్ వారు ఇంక అరద్ం కిఎరె. 10 సిసూర్ వరి ఇలాక్ఙ్ 
మర్ జిసొహార్ .
యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 

11మరియ మరి సమాదిదు వాత మహాద్ . అది వెలిల్నిహదె, అడఃబాజి మహాద్ . అడఃబాజినె అది
వఙ్ జి సమాది లొఇ సుడ్ఃతాద్. 12 అయావలె, తెలాని పాతెఙ్ పొర్ పాతి రిఎర్ దేవుణు దూతెఙ అది
సుడిఃతాద్. యేసు పీనుగుమహిబాడిఃదు బసత్ మహార్ . పాదమ్ క దరిఙ్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . బుర గాడిఃద్ 
ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . 13వారు మరియెఙ్, “ఓ బీ ఎందానిఙ్ నీను అడఃబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.అందెఙె
అది, “నా పబుమొడః ఎయెరొ పెహ ఒతార్. ఎంబె ఇడాత్ రొ నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాద్ . 14యామాటెఙ్ 
వెహదె, వెనాక్మర్ జి బేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసు అబెబ్ నిహిమహిక సుడ్ఃతాద్. గానివనిన్ఙ్ గురు అస్ ఏతాద్.
15అయావలెయేసు, “ఓబీ, ఎందానిఙ్ నీను అడఃబాజిని? ఎయెరిఙ్ రెబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వీండు
అయా టోటాదు పణి కినికాన్ సు ఇజి ఒడిఃబిజి, “బాబు, నీను వనిన్ పీనుగుపిండితి ఒతి మహిఙ, ఎంబె
ఇడిత్ మనిన్దొ నఙి వెహ్ అ. నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజి వెహాద్ . 16 నసిత్వలె యేసు దనిన్ఙ్,
“మరియ”, ఇజి కూకాద్. వెటనె అది మర్ జి వనిన్ దరిఙ్ మహద్. వాండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ దె ఎబి
బాసదు, “రబుని”, ఇజి కూకాద్. దని అరద్ం బోదిసిన్కాన్ ఇజి. 17అయావలెయేసు, “నాను నా బుబబ్డగు
ఇంక మర్ జి సొన్ ఎనె. అందెఙె నఙిఅసి మన్ మా. గాని నీను నా సిసూర్ డగు సొనిస్ వరిఙ్, “నాను నా
బుబబ్డగుమర్ జిసొన్ సిన. వాండునెనాబుబబ్మీబుబబ్. వాండెనాదేవుణుమీదేవుణు”, ఇజివెహ్ అ”,
ఇజివెహాన్ . 18అందెఙెమగద్లెనెమరియసిసూర్ డగువాతాదె, “పబుఙ్ సుడ్ఃత”, ఇజివెహాద్ .మరిపబు
దనిన్ఙ్ వెహికెఙ్ బావెహాద్ .

యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
19 అయా ఆదివారమ్ నె, పొదొయ్ సిసూర్ కూడిఃతారె, సేహల్ కెహిస్ బసత్ మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,

వారుయుదురిఙ్ తియెల్ ఆతార్. యూదురు వరిఙ్ అదికారుఙ ఒపజెపాన్ర్ ఇజి. నసిత్వలెయేసు వాతండె
వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 20యాక వెహండె, సిలువాదు డెయ్ ఏ ఆతివెలె
వనిన్ కికాఙ్,వనిన్పడఃకాద్ వాతిగాయమ్ కువాండువరిఙ్ తోరిసాత్ న్. పబుఙ్ సుడ్ తారెసిసూర్ నండొసర్ ద
ఆతార్.

21-22మరి బా యేసువరిఙ్, “మిఙి సమాదనం కలిగ్ పిద్. నా బుబబ్ వనిన్ మాట బోదిసెత్ఙ్ నఙి యా
లోకమ్ దు పోకి వజ నాను మిఙి పోకిస్న”, ఇజి వెహండె, వరి ముసుక్ తూబితాన్. తూబితాండె, వరిఙ్,
“దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఃదు. 23మీరు ఎయిపాపమ్ కు సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు సెమిసత్
మనె. ఎయిపాపమ్ కు మీరు సెమిస్ ఇదెరొ,అయకెఙ్ సెమిసిమన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుతోమెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
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24యేసు సిసూరిఙ్ తోరె ఆతివలె, పనెన్ండు మనిన్సీర్ సిసూర్ లొఇమనిన్ దిదుము ఇనిన్ తోమాసిలెల్ండ
మహాన్ . 25అందెఙె మహి సిసూర్, “మాపుపబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్, వాండు, “నాను వనిన్ కికాక్ఙ్ 
కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి గాయమ్ ది మసదిఙ్ తొఎండ, అయామసదు ముట్ ఏండ, వనిన్ పడఃకాదు నాను
కియు ఇడ్ఃఏండ,వాండు నిఙితమనాన్ ఇజి నమిఎ”, ఇహాన్ . 26ఉండివారం వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ విజెరె
మరిబా కూడిఃతారె,ఉండి ఇండొమహార్ . తోమాబావరివెటమహాన్ . సేహల్ కెహెఆతమహాద్ . గానియేసు
వాతండెవరినడిఃమినిహండె, “సమాదనంకలిగ్ పిద్”,ఇజివెహాన్ . 27మరితోమెఙ్, “నీడెఃసక్ఇబెబ్ఇడ్ఃఅ.
నాకికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియుసాపిస్నాపడఃకాద్ మనిన్గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ. అనుమానం సిలెల్ండ నమిఅ”,
ఇజివెహాన్ . 28అయావలెతోమా, “నీనెనాపబు. నీనెనాదేవుణు”,ఇజివెహాన్ . 29అందెఙెయేసువనిన్ఙ్,
“నీను నఙి సుడ్ఃతిఙ్ నిఙితమనాన్ ఇజి నమిమ్తి. నఙితొఏండ నమిమ్తికార్ గొపప్ వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30యేసువనిన్సిసూర్ ఙనడిఃమి,మరినండొబమామ్నిపణిఙ్ కితాన్. అయకెఙ్ యాపుసత్కమ్ దురాస్ ఉ.
31 గాని, యేసు కీసుత్ ఇజి, వాండు దేవుణుమరిసి ఇజి మీరు నమిమ్నివందిఙ్, వనిన్ ముసుక్ మనిన్ మీ
నమకమ్ దాన్ మిఙిఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్ మనెన్.

21
1 దిని వెనుక, యేసు తిబెరియ సమ్ దరం డగు మరి వనిన్ సిసూర్ ఙ తోరె ఆజినాన్. వాండు ఈహ

తోరె ఆతాన్. 2 సిమోన్ పేతురు, దిదిమ ఇజి కుకెఆని తోమా, గలీలయపాంతమ్ ది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ ది
నతనయేలు, జెబెదయమరిసిర్ ఆతియాకోబుయోహాను,మరి రిఏర్ సిసూర్ కూడిఃతమహార్ . 3సిమోన్ 
పేతురు, “నాను మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అయావలె వారు, “మాపు బా నీ వెట
వానాప్”, ఇహార్ . అందెఙెవారు సొహరె,ఉండిడోణి ఎకారెసొహార్ . గానిఆ రెయితు ఇనికబాఅస్ ఏతార్.
4పొదుద్ సోసిమహివలె, యేసు సమ్ దరం దరీదు నిహన్. గాని వనిన్ సిసూర్ యేసుఇజి గురు అస్ ఏతార్.
5అందెఙెవాండు వరిఙ్, “తంబెరిఙాండె,మొయెఙ్ ఇనిన్కబాఅసిత్దెరా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 6 నసిత్వలె వాండు, “డోణి ఉణెర్ పడఃకాదు మీ వలెఙ్ పొకు. మిఙి దొహ్క్ నె”, ఇజి
వెహాన్ . వారు అయలెకెండ్ కితాత్ ర్. మొయెఙ్ నండొ అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.

7 అయావలె, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజి పేతురుఙ్ వెహాన్ . “వాండు పబు”,
ఇజి అయా సిసూ వెహి మాట విహి వెటనె, సిమోన్ పేతురు వాండు లాగితి ఇడిత్ సాలవ్ ప్ డ్ గితాండె,
సమ్ దరమ్ దు డాటాత్ న్. 8వారు గటుదాన్ ఎంజుమెంసు నూరు మూరెఙ్ నె దూరంమనార్. అందెఙెమహి
సిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్ వలలాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.

9వారు డిఃగ్ జి వాతిఙ్ గటుదు, సిసూ డిఃపుక్ఙ్ దనిముసుక్ మొయెఙ్ రొటెఙ్ తోరితె. 10యేసు వరిఙ్,
“మీరుఏలుఅసిత్ మహిసెగంమొయెఙ్ అగాట్”,ఇజివెహాన్ . 11సిమోన్ పేతురుడోణిఎకాండెవలగటుదు
లాగితాన్. అబె నూటియాబయిమూండి పెరిమొయెఙ్ వలదు నిండితెమహె. గాని నిసొమహిఙ్ బావల
కింజ్ ఏతాద్. 12యేసువరిఙ్, “రదుతిండు”,ఇజివెహాన్ .వాండుపబు ఇజివరిఙ్ తెలితార్. అందెఙె,నీను
ఎయిఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ సిసూర్ లొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాదయ్ రంసిలెల్తాద్. 13యేసువాతాండె,రొటెట్ఙ్ 
లాగితాండె వరిఙ్ సీబాత సితాన్. అయ లెకెండ్ మొయెఙ్ బా సితాత్ న్. 14యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ బతిక్తి
వెనాక్, దినివెట ఏలు ముసార్ సిసూర్ ఙ తోరె ఆతాత్ న్. 15వారు తిహి వెనాక్, యేసు సిమొన్ పేతురుఙ్,
“యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను, నీను మహి సిసూర్ ఙ ఇంక నీను నండొ నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె యేసు,
“నాగొరె పిలెకాఙ్ మేప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 16మరిబాయేసు వనిన్ఙ్, “యోహానుమరిసి ఆతి సిమొను, నీను
నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా,నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి రిజ వెహాన్ .
అందెఙెయేసు, “నాగొరెఙ్అడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 17 “యోహాను మరిసిఆతి సిమొను, నఙి పేమిసిన్దా?”,
ఇజిముసార్ వెన్ బాతాన్. నీను నఙి పేమిసిన్దా ఇజిముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు బాద ఆతాన్. “పబు
నీను విజు నెసిన్కి. నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నా గొరెఙ్ 
మెప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18 “నాను నిజం నీవెట వెహిస్న, నీను దఙడఃమనివలె, నీను తయార్ ఆజి నీ ఇసట్ం
ఆతి బాడిఃదు సొహి. గాని నీను డొక ఆనివెలె, నీకికు నీను సాపిన్. మరి ఎయెన్ బా నిఙి తొహిస్ నిఙి ఇసట్ం
సిలిల్ బాడిఃదు పిండిజి ఒనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 19పేతురు ఎలాగమరిసావుసాజి దేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజి
తోరిసాన్ండొ, దనివందిఙ్ వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్, “నా సిసూ ఆజి రఅ”, ఇజి వెహాన్ .
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20పేతురువెనుకమహండె,యేసునండొపేమిసిత్ సిసూ,వరివెనాక్వాజినికసుడ్ తాన్. (యాసిసూనెపసక్
బోజనం తిహివలెయేసు గుంజమ్ దు ఒరిగితాండె, “పబువా, నిఙి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”,
ఇజి వెన్ బాతికాన్). 21పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె, “పబువా, వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
22 అందెఙె యేసు, “నాను మర్ జి వానిదాక వాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క? నీను నా
సిసూ ఆజి వెనాక్వాదెఙ్ వలె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు అయలెకెండ్ వెహిఙ్,యాసిసూసాఏన్ ఇజి ఉండి
మాటమహి వరి నడిఃమి సెదిసాత్ ద్. గానివాండు సాఏన్ ఇజియేసు వెహఏతాన్. నాను వానిదాక వాండు
బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క?”, ఇజినె వాండు వెహాన్ . 24యాసఙతిఙ వందిఙ్ వెహికాన్ యా
సిసూనె. వీండె ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమాపు నెసినాప్. 25యేసు మరి నండొ
సఙతిఙ్ కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజురాసిఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ,రాసినిపుసత్కమ్ కుఅసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దుమనిన్బాడిడ్
సాల్ ఏద్ ఇజినాను ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక
లూక సువార రాసిత్మహి లూక నెయాపుసత్కం రాసాత్ న్. లూక ఒరెన్ డాకట్రు. కీసుత్ సకం 60-63 న డిఃమి

యాక రాసత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నార్. కీసుత్ సాజి నిఙితి వెనాక్ మొదొహి 30 పంటెఙ్ లొఇ జ రిగ్తికెఙ్ ఇబెబ్
రాసెత్ మనెన్. లూక సువారదు యేసుకీసుత్ కితిత్ గొపప్ పణిఙ వందిఙ్ లూక రాసాత్ న్. వెనుక, యేసుకీసుత్
పరలోకమ్ దు సొహి వెనుక దేవుణు ఆతమ్ వాతండె వనిన్ అపొసుత్ రు వెట గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్.
యూదయదేసమ్ దాన్ అంతియొకయాదు, బాణిఙ్ రోమపటన్ం దాకయేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువార సాటిసాత్ రె
అపొసుత్ రు అయకాలమ్ దు కితిత్ ప ణిఙ వందిఙ్ ఇబెబ్ రాసత్ మనాద్.

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్ 
1-2నా పియమాతి దెయొపిలా, నాను ముందాల్ రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు

ఒనెండ యేసు కితిత్ విజు పణిఙ వందిఙ్, యేసు నెస్ పిసిత్ విజు మాటెఙవందిఙ్  రాసత్ మనాద్. దేవుణు
యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనిముందాలయేసు, వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ రుఙ్ వారు కిని పణి వందిఙ్
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  ఆడ సితాత్ న్ . 3యేసు కసట్మ్ కు ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండె, నాను బతిక్తత్  ఇజి
అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్  తోరె ఆతాన్. నలపయ్  రోసాక్ఙ్ నండొ సుటుక్
యేసు అపొసుత్ రుఙ్  తోరె ఆతండె దేవుణు ఏలుబ డిః వందిఙ్  వరిగ్తాన్. 4వారు కూడ్ఃజి వాతివలెయేసు
ఈహ ఆడ సితాత్ న్ , “యెరూసలేం పటన్ం డిఃసి సొనామ్ట్. నా బుబబ్ మిఙి సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్
ఇని ఇనాయమ్ వందిఙ్ నాను ముందాలెన్ వెహగదె. ద నిన్వందిఙ్ కాప్ కిజి మండు. 5యోహాను ఏరుదాన్ 
బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని సెగం రోసుక్ సొహిఙ దేవుణు మిఙి వనిన్ ఆతమ్దాన్  బాపిత్సం సీనాన్”, ఇహాన్ .
6 అపొసుత్ రు యేసు వెట కూడ్ఃజి వాతారె వెన్ బాతార్, “పబువా, ఏలునె మా ఇసాయేలు లోకాఙ్  మా
దేసెమ్ ది ఏలుబడిః మర్ జి సీనిలెనా?”.* 7యేసు వెహాన్ , “కాలం వందిఙ్  నా బుబాబ్నె ఏరాప్టు కితాత్ న్.
అకెక్ఙ్ విజునాబుబాబ్తి దేవుణు అతికారమ్ దు మనాద్. యాకెఙ్ విజు ఎసెఙ్  జరిగ్నాద్  ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ 
 అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 8అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వానివలె మీరు సతుత్ ఆనిదెర్. అయావలె మీరు
యెరూసలేమ్ దు, యూదయ దేసెం విజు, సమరియ దేసెం విజు, లోకం విజుబాన్ నా వందిఙ్  వెహిస్ నా
సాసిర్ ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండె వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్.
అయావలెఉండిమొసొప్ వాతాదెఅడుడ్ కితిత్ఙ్  వారుయేసుఙ్  తోర్ ఏండఆతార్. 10యేసుఆగాసంముసుక్
సొనిస్మహిఙ్  వారు ఆగాసం దరోటెన్ డిటం బేసిమహార్ . అయావలె వెటనె తెలాల్ నిపాతెఙ్  పొర్ పాతిమ హి
రిఎర్  దూతార్ వరి డగు నిహార్. 11 “ఓ గలీలయాదికిదెరా,మీరు ఎందనిఙ్  ఆగాసం దరోట్  సుడ్ఃజినిదెర్ ?
మీ డగుహాన్ దేవుణు పరలోకమ్ దు యేసుఙ్ ఒతాన్. ఎలాగ సొహాండొ అయావజనె మర్ జి వానాన్ లె”,
ఇజివారు వరిఙ్  వెహార్ .
తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

12వెనుకఅపొసుత్ రు ఒలివమరెక్ మనిన్గొరొతాణ్  యెరూసలేంపటన్మ్ దుమహసొహార్. (ఒలివమరెక్ 
మనిన్ గొరొన్  యెరూసలేం పటన్ం డగునె. ఉండి కిలో మీటర్  దూరం మనాద్) 13వారు యెరూసలేమ్ దు
సొహరె వారు మహి మేడః గదిదు ఎకార్. వారు ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు, యోహాను, యాకోబు,
అందెయ, పిలిపు, తోమా, బరొలొమయి, మతత్యి, అల్ పయ్ మరిసి ఆతియాకోబు, జలొతె† ఇని మరి
ఉండి పేరు మహి సీమోను, యాకోబు మరిసి ఆతి యూద ఇనికార్. 14వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె
మనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . వరివెట సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ బా వాతె మహె. యేసు
యాయఆతిమరియ, వనిన్ తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్మహార్ .

15సెగంరోసుక్సొహివెనుక డగు డగు నూటఇర్ వయ్ మణిసిర్ యేసుఙ్ నమిమ్తికార్  కూడిఃతమహార్ .
పేతురు వరినడిఃమి నిహండె ఈహ వెహాన్ , 16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిక తప్ ఏండ

* 1:6 1:6 అయ  కాలమ్ దు ఇసాయేలు లోకురి దేసెం రోమా దికార్ ఏలుబడిః కిజి మహార్ . † 1:13 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప టుద ల 
మ నిన్కాన్ ఇజి అరద్ం
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జరిగ్తాద్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  దావీదు రాజు యూద వందిఙ్  ముందాలెన్ వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యా
యూద యేసుఙ్ అసెత్ఙ్  వాతివరిఙ్ సరి తోరిసాత్ న్. 17వాండు మా లొఇ ఒరెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మాపు
అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి పణి కిదెఙ్  యేసు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”.

18 (యాయూదమొసెం పణిదాన్ సంపాదిసిత్ డబుబ్ఙాణ్  బూమి కొటాన్. అబెబ్ గ డిఃయబుర కితాండె
అరాండెసాతాన్. అయావలెపొట బదెఙ్ ఆజి వసిక్ఙ్ విజు వెలిల్ సోతె. 19యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరెయా
సఙతిఙ్  వెహరె నెసాత్ ర్. అందెఙె యూద అరిసాతియా బూమిదిఙ్ వరి బాసాదు అకెక్లెద్మ ఇజి వెహార్ .
దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, ‘ఒరెన్ లోకుదిఙ్ సపిత్ వందిఙ్  దొహిడబుబ్దాన్ కొటి బూమి’ ఇజి అరద్ం).

20 పేతురు మరి వెహాన్ , “కీరనం పుసత్కమ్ దు ముందాలెన్ ఈహ రాసత్ మనాద్ : వనిన్ ఇలుల్ ఎయెన్ బా
మన్ ఏండ ఆపిన్, దనిన్ లొఇ ఎయెన్ బా బతిక్ఎండ ఆపిన్”. ఈహ బా రాసత్ మనాద్ : అపొసుత్ డు‡ వ జ
వాండు కితిత్ పణి మరి ఒరెన్ లాగె ఆపిన్. 21-22 అందెఙె మాపు పదకొండు మణిసిర్  అపొసుత్ రు వెట
కూడ్ఃజి మండెఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. యోహానుయేసుపబుఙ్ బాపిత్సం సితిత్ బాణిఙ్
అసి  యేసుపబు పరలోకమ్ దు సొనిదాకమానడిఃమినె కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమావెటమహికాన్  ఒరెన్ వనిన్ఙ్
 అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు సాతి వరిబాణిఙ్  మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి వాండుబా మా వెట సాసి
మండెఙ్.

23 అందెఙె కూడ్ఃజి వాతి మహికార్  రిఎరి పేర్ కు వెహార్ . ఒరెన్  యోసేపు (వనిన్ఙ్ యుసుత్ , బరస్బ
ఇని పేరుక్బా మహె) మరి ఒరెన్  మతిత్య. 24-25 అయావలె వారు ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “పబువా,
విజెరి మనుస్దు మనిన్ విజు ఆలోసనమ్ కు నీను నెసిని. యూద, వనిన్ఙ్  తగితి బాడిడ్దు  సొహాన్ . వాండు
డిఃసిసొహి పణి, ఇహిఙ స ఙమ్ దిఙ్ న డ్ఃపిసి సేవ కిని ప ణి సీదెఙ్  వనిన్ఙ్  బదలుయా రిఎర్ లొఇ ఎయెఙ్ 
నీను ఏర్ పాటు కితిత్ ఇజిమఙితోరిస్ అ”. 26వెనుకవారు సీటిఙ్ పొకార్. అయావలెమతిత్యఇనిపేరుదాన్ 
 సీటివాతాద్. అందెఙెమతిత్యెఙ్ బాపదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట లెకక్ కల్ పాత్ ర్.

2
పెంతెకొసుత్ పండొయ్ నాండిఙ్ దేవుణు ఆతమ్వాజినాద్ 

1పెంతెకొసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్  యేసుఙ్ నమిమ్తికార్ విజేరెకూడ్ఃజి ఉండి ఇండొమహార్ . 2వెటనె
ఆగాసమ్ దాన్  ఉండిజాటు వాతాద్. అయజాటు, పెరి గాలివానివజజాటుదాన్  వాతాదెవారు బసిత్మహి
ఇండొ నిండితాద్.

3వారు సుడ్ఃతిఙ్ సిసుబొదుద్ లెకెండ్ తోరిన్క ఉండి వాతాదె ఒరెన్ ఒరెన్ ముసుక్ ఉండె ఉండె కొనెఙ్
 డిఃగితె. 4 విజేరె ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాతిఙ్ వారు, వరిఙ్  నెస్ ఇ బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
దేవుణు ఆతమ్నె నెస్ ఇబాస వరిగ్దెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ సితాత్ న్ .

5 అయావలె విజు దేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహి బకిమనిన్ యూదురు యెరూసలేం పటన్మ్ దు మహార్ .
6యూదురు మంద లోకుర్ యా జాటు వాతిబాన్ కూడిఃతార్. వారు వర్ గినిక వీరు వ నిన్ వనిన్ సొంత
బాసెఙాణిఙ్ వెహారె యా కూడ్ఃజి వాతి మహి యూదురు బమమ్ ఆతార్. “వీరు మాటు వరిగ్ని బాసెఙ్
వ ర్ గిజినార్ కొటె”, ఇజి వెహార్ . 7అయావలె వాతి మహికార్ విజేరె ఒదె బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
వెహార్ , “యాక ఎలాగ? వీరు విజేరె గలీలయాదికార్ ఆఏరా? 8గాని మాపు పుటిత్మ హి నాహక్ణి ఆఇ
ఆఇ బాసెఙ్  యా గలీలయాదికార్  వరిగ్జినార్. యాక మాపు వెంజినాప్. 9-11పారియికు, మదియికు,
ఎలామియుకు, మెసొపొతేమియ, యూదయ, కపదొకియ, పొంతు, ఆసియ, పుగియ, పంపులియ,
అయ్ గుపు, కురేనె డగు మనిన్ లిబియ, రోమ దేసెమ్ దాన్ కూల వాతికార్ (యూదురు, యూదమతం
నమిమ్తి యూదురు ఆఇకార్ ) కేతియురు, అరెబియురు, దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ మాటు విజెటె పుటిత్
బాసాదు వెహిన్క వెంజినాట్ . 12ఒడిఃబితిత్ఙమనుస్ కూడ్ఃఏద్. యాకఇనిక ఆనాద్ లెనొ”, ఇజివారు విజేరె
పంబ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

13సెగొండార్ వీరు తియాఙ్దాకస్ రసం ఉటారెసోసత్ మనార్  ఇజి వరిఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్ .

పేతురు కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ వెటవెహిస్నాన్.

‡ 1:20 1:20అపొసుత్ రు. సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి న డిఃపిసెత్ఙ్ ఏర్ పాటు ఆజిపోకె ఆతికార్ 
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14అయావలె పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెటమహిపేతురు నిఙితండె అబెబ్ కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ 
వెటడటం వెహాన్ , “యెరూసలేమ్ దు బతిక్జినిమా  సొంతలోకుర్ ఆతియూదయలోకాండె,నాను వెహిన్క
నెగెండ వెండు. వీరు విరిఙ్  నెస్ ఇబాసెఙ్ వరిగ్తికమీరు వెహిదెర్. 15మీరు ఒడిఃబిని లెకెండ్ వీరుసోసిత్కార్ 
ఆఏర్. పొదుద్ సోసి ఏలు అంబెలి వేడఃబా ఆఏద్ .* 16గాని దేవుణుమాటెఙ్ వెహియోవెల్ పవకముఙాలె
వెహికదెమీరు సుడ్ఃజినిదెర్.

17యోవెల్ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాను ఇనిక కిన ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్. విజు
లోకాఙ్ నా ఆతమ్దిఙ్ సీన. మీ మరిసిర్, మీ గాడిస్క్, పవకరు లెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ వర్ గినార్ లె. మీ
దఙ్ డెఃఙ్  దేవుణుబాణిఙ్ వానిదరస్నమ్ కు†సూణార్. మీడొకార్ బాదేవుణుబాణిఙ్ వానికలెఙ్  సూణార్ లె.
18అయ ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి పణి మణిసిరిఙ్ బా విజేరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్,
మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నాఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె. 19ఆగాసంముసుక్ విజేరె సూణి
వజనాను గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  తోరిసన్. యాబూమిముసుక్ ఎయెర్ బాతొఇ పణినాను కిన. నల, సిసు,
కరిన్గోయి బూమిముసుక్ వానెలె. 20పబు మర్ జి వాని అయ గొపప్ బమామ్ని దినం వాని ముఙాల పొదుద్
సీకటిఆనాద్ లె. నెలనలలెకెండ్ ఎరాఙ్  ఆనాద్ లె. 21అయావలెఎయెర్ బాదేవుణుపేరుఅసివనిన్ముసుక్
నమకం ఇటిత్ఙ వరిఙ్ విజేరిఙ్, దేవుణు, తీర్ పుదాన్ గెల్ పిసాన్న్ లె.

22పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, నెగెండ వెండు. నజరేతు వాండు ఆతియేసు అతికారం
దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ, యేసు వెట మీ లొఇ కితిత్ గొపప్
పణిఙాఙ్, ఎయెర్ కిదెఙ్ అట్ ఇ బమామ్తి పణిఙాణ్  రుజుప్  కితాత్ న్. యాక విజుమీరు నెసినిదెర్. 23యా
యేసుఙ్, ఒరెన్ మణిసి మీ డగు ఒపజెపాత్ న్. యా సఙతి దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక దేవుణు
ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరు యేసుఙ్ సెఇవరి దరుప్దాన్ అసిత్దెరె సిలువ ముసుక్ డెఃయ్ జి
సపిత్దెర్. 24గాని దేవుణుయేసుఙ్ సావుదాన్ తపిసి బతిక్సాత్ న్. నండొమా లెఙ్ ఆజిసాతాన్ గాని దేవుణు
వనిన్ఙ్ సావుదు డిఃస్ఏతాన్. యేసుఙ్ ఎలాకాలం తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  సావుదిఙ్  అట్ ఏండ ఆతాద్. 25యేసు
మాటెఙ్ దావీదురాజు ముందాలెన్ ఈహ వెహాన్ నాను దేవుణుదిఙ్  ఎలల్కాలం నా డగు సుడ్ఃజి మహ.
దేవుణు నా ఉణెర్  పడఃక మనాన్. అందెఙె నాను మనుస్దుమాలెఙ్ ఆఏ. 26అందెఙె నామనుస్దు నాను
గొపప్సరద్ ఆజిన. నానుసరద్ ఆజివరిగ్జిన. నానునాఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙఒడొఃల్ 
సాతి వెనుక మరి బతిక్న ఇజి నాను నెసిన. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీను నాపాణమ్ దిఙ్ డిఃస్ ఇ. న మిమ్దెఙ్
తగిన్కాన్ ఆతినీసేవకినివనిన్పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్ సరిసిఇ. 28నీనునఙిఎలాకాలంబతిక్నిసరితోరిసిత్.
నీను నా వెటమహిఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన”.

29 “నా తంబెరిఙాండె, నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న, మాఅనిగొగొ ఆతి దావీదురాజుసాతండె వనిన్ఙ్ 
ముసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ ముసిత్ బాడిడ్ ఎంబె మనాద్  ఇజి ఏలుబా మాటు నెసినాట్. 30 గాని దావీదురాజు
దేవుణు పవక. దేవుణు వనిన్ పేరు అసి వాండె దావీదురాజు వెట ఒటుట్ పొకాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,
దావీదురాజు కుటుమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  దావీదురాజు లెకెండ్  రాజు కిన ఇజి. యాక దావీదురాజు నెసత్
మహాన్ . 31 దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ డిఃస్ ఏన్ ఇజి, యేసుకీసుత్ పీనుగు సబ్ జి సొన్ ఏద్ 
ఇజిదావీదురాజుముందాలెన్ నెసాత్ న్. ముందాలెన్ నెసాత్ ండె,యేసుసాతివెనుకమరిమర్ జినిఙ్ నాన్ లె ఇజి
ముందాలెన్దావీదురాజువెహాన్ . 32యాయేసుఙ్ దేవుణుమర్ జిబతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.
33అహిఙదేవుణుయేసుఙ్ వనిన్ఉణెర్ పడఃకాద్  బస్ పిసివనిన్ఙ్ఇంకమిసిత్ గవ్ రంఏలు సితాత్ న్ . దేవుణు
సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ వనిన్ఆతమ్యేసుఙ్ సితాత్ న్ . ఏలుమీరుసుడ్ఃజినికెఙ్ వెంజినికెఙ్  యేసుమ ఙిసీనాఇజి
వెహిదేవుణుఆతమ్నె. 34-35దావీదురాజువెహికవనిన్వందిఙెఆఏద్ .దావీదురాజుపరలోకమ్ దుసొన్ ఏన్.
గానివాండు ఈహ వెహాన్ ,నాను నిఙి ప డ్ఃఇ వ రిఙ్ నీపాదమ్ కాఙ్  ముణుకుఙ్  ఊర్ జిమాడిఃస్ పిసిన్దాక
నీను నాఉణెర్ పడఃకాదు బసిమన్ అ ఇజి దేవుణునా పబు వెట వెహాన్ .

36 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు కుటుమ్ దికార్ ఆతి మాటు విజెటె యాక అనుమానం సిలెల్ండ
నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాద్  సపిత్ యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ, కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37యాక
వెహారెలోకుర్  వరిమనుస్దు నండొబాదఆజి పేతురుఙ్ మరిఅపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె, ఏలు
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మాపుఇనిక కిదెఙ్ అటాన్ప్?”. 38అయావలెపేతురు వెహాన్ , “మీపాపమ్ కు విజు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజి విజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ యేసు, కీసుత్ ఇజి, వాండు, మీ పబు ఇజి తోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సం
లాగెఆదు. అయావలెమీపాపమ్ కునొరెఆనె. దేవుణుసీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ దేవుణుఆతమ్నిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39దేవుణుసీనాఇజిఒటుట్ కితిత్యాదేవుణుఆతమ్మిఙి,మీకొడొఃరిఙ్,దూరమ్ దివరిఙ్విజెరిఙ్  దేవుణు
సీనాన్. వనిన్ముసుక్ నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”. 40మరినండొ నండొ
మాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ . దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొనియాసెఇలోకాఙ్ వాని తీర్ పుదాన్  మీరు
గెలిస్ సొండెఙ్ ఇజి పేతురు వరిఙ్ మరి మరి వెహాన్ . 41పేతురు వెహిమాటెఙ్ నమిమ్తికార్ బాపిత్సం లాగె
ఆతార్. అయారోజురమరమిమూండి వేలు లోకుర్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్.

నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినార్ 
42వారు అపొసుత్ రు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ డిఃస్ ఏండమహార్ . వారుయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజి మంజిని

బాన్ డిఃస్ఏండ కూడ్ఃజి వాతారె పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం ‡కిజి మ హార్. డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి
మహార్ . 43అపొసుత్ రు దేవుణు సతుత్ దాన్ నండొబమామ్ని పణిఙ్బమామ్ని గురుఙ్  కితాత్ ర్ . అయావలెవిజేరె
నండొ బమమ్ ఆతార్. 44యేసుఙ్  నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండెమనుస్ మంజి వరిఙ్ కలిగ్తి మహిక విజు విజేరి
వందిఙ్  కరుస్ కితాత్ ర్ . 45అకాక్దె ఆఏండవారు వరి ఆసిత్ఙ్ పొరిస్ ఎయెఙ్  ఎయెఙ్ అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్
 సితాత్ ర్. 46రోజు తప్ ఏండ వారు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃది డేవాదు కూడ్ఃజి వాజిమహార్ .
వారువిజేరెఇలుల్ దిఙ్తప్ ఏండ కూడ్ఃజివాతారెసరద్ ఆజిబోజనం కిజిమ హార్. ఎయెఙ్ బాఅవ్ సరంమ నిన్
వ రిఙ్ వారు సరద్దాన్  సీజి మహార్ . 47వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజి మహార్ . బాన్ మహికార్ విజేరెయా
యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ‘వీరు ఎసొనొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి వెహార్ . రోజురోజు  యేసుపబు ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃతి వరి లెకక్ వాండు నండొ కితాత్ న్ .

3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

1ఒరెన్ండు వేలెమూండి గంటెఙ్ టయమ్ దు,లోకుర్ దేవుణు గుడిఃదుపారద్నం కినిటయమ్ దు పేతురు,
యోహాను, రిఎర్  కూడ్ఃజి దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్మహార్ . 2పుటిత్ బాణిఙ్ అసినడిఃదెఙ్ అట్ ఇఒరెన్ సొట
వాండు అబెబ్ దేవుణు గుడిః లొఇ సొని సరిపడఃకాద్ డబుబ్ లొసి మహాన్ . దేవుణు గుడిఃది డేవాదు సొని
అయసరిపేరుసుందరంఇహార్ . అయసొటవనిన్ఙ్  వనిన్లోకుర్ రోజుపిండిజితసిఅయపడఃకాద్ ఇడ్ఃజి
మహార్ . 3పేతురుయోహాను దేవుణు గుడిఃదుసొనిసరి డగువాతిఙ్ అయసొటవాండు డబుబ్ఙ్లొసాత్ న్.
4లొసిత్ఙ్,పేతురు వనిన్ఙ్ డిటంబేసాత్ న్. యోహానుబావనిన్ఙ్ నెడిటంబేసాత్ న్. పేతురు వనిన్వెట, “నీనుమా
దరోటెన్ బేస్అ” ఇహాన్ . 5అందెఙెసొటవాండు, వీరు ఇనికబా సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజి వరి దరోటెన్ బేసాత్ న్.

6గానిపేతురు, “నిఙిసీదెఙ్ నాబాన్ డబుబ్ఙ్సిలుల్ . గానినాబాన్ మనికనానునిఙిసీనా. నజరేతుదికాన్ 
 యేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  నీను నడిఃఅ”, ఇహాన్ .

7పేతురు అయసొటవనిన్ఙ్ ఉణికీదు అసాత్ ండె నికాన్. వెటనె వనిన్పాదమ్ కు కణ్ క కాలుక్ సతుత్ ఆతె.
8వాండు లిట్ నె నిఙితండె నడిఃతాన్. పేతురు యోహాను వెట దేవుణు గుడిః డేవాదు నడిఃజి సొహాండె
డాటిస్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . 9వీండు నడిఃసినిక, దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కినిక విజేరె సుడ్ఃతార్. 10దేవుణు
గుడిఃదు సొని సుందరం ఇని సరిడగు బసి డబుబ్ లొసి మహి అయసొట వాండు వీండె ఇజి వారు గురు
అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజివారు విజేరె గొపప్ బమమ్ ఆతార్.

దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 
11 పేతురు, యోహానుని అయ నెగెండ ఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను ఇని అరఙుదు

మహార్ . ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసి మహాన్. అబెబ్ మహికార్ జరిగ్తిక
సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె పేతురు యోహానుని నెగెండ ఆతి సొట వాండు మహిబాన్  ఉహ్క్ సి వాతార్.
12లోకుర్ విజేరెకూడ్ఃజివానికసుడ్ఃతండెపేతురువరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “ఇసాయేలులోకాండె,ఇబెబ్జరిగ్తిక
సుడ్ఃజి మీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆజినిదెర్ ? మీరు ఎందనిఙ్ మఙి బేసినిదెర్ ? మాసొంత సతుత్ దాన్, మా
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బకిదాన్ వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 13మాఅనిగొగొర్  ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు,
యాకోబు పారద్నం కితిత్ దేవుణు, యాసొట వనిన్ఙ్ నెగెండ కిజి వనిన్ సేవ కినికాన్ ఆతి యేసుఙ్ నండొ
మరాయ్ద సితాత్ న్ . గానిమీరుయాయేసుఙ్  సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతుయేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బా
మీరుపోనిఇహిదెర్. 14పాపంసిలిల్ నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరుపోనిఇజివెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మీరు డిఃసిసీదు ఇజి వెహిదెర్. 15 విజు దనిన్ఙ్ బతుక్ సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరు సపిత్దెర్. గాని దేవుణు
వనిన్ఙ్ మర్ జి నికాన్. యాసఙతివందిఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.

16యేసు సతుత్ దాన్ నెయాసొటవాండు సతుత్ ఆతాన్. మీరు విజిదెరె ఏలు సుడ్ఃజినిక యేసు పేరుదు
ఇడిత్ నమకమ్ దానె వాతాద్. యేసు ముసుక్ ఇడిత్ నమకమ్ దానె వినిన్ఙ్ సతుత్ వాతాద్”. 17 “ఏలు నా
తంబెరిఙాండె,మీరుని,మీపెదెద్లుఙ్,యేసుఙ్ కితిత్కమీరు ఇనిక కిజినిదెరొఇజినెస్ ఏండ కితిత్దెర్ ఇజినాను
నెసన్. 18దేవుణు నండొ పంటెఙ్ ముందాలెన్ విజేరె పవకర్ వెట ‘వనిన్ కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసాన్లె’ ఇజి వెహ
మహాన్ . దేవుణు ముందాలెన్ వెహివజనె ఈహ జరిగ్తాద్. 19-20 దేవుణు మీ పాపమ్ కు సెమిసిన్ వందిఙ్ 
మీరు మీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి దేవుణు డగు మర్ జి రదు. దేవుణు మీ ఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్ పాణం
సీని వందిఙ్, దేవుణు మీ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ ఆతియేసుఙ్  మీ డగు పోకిన్ వందిఙ్ దేవుణు డగు
మర్ జి రదు. 21దేవుణుముందాలెన్వాండుపోకి పవకర్ వెటవెహివజదేవుణు విజుదనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్
 కినిదాకయేసుపరలోకమ్ దుమండెఙ్ వలె. 22దేవుణు -పవకరులొఇఒరెన్ మోసెఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  :
“పబు ఆతిమీదేవుణు,నాలెకెండ్ ఒరెన్ పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజు
మీరు నెగెండవెంజిలొఙిదెఙ్ వలె. 23ఎయెర్ బాఆపవకవెహిన్క వెంజిలొఙిఏండమహిఙవాండు దేవుణు
లోకుర్ వెటమన్ ఏండపూరిపాడాఃనాసొనాన్.

24సముయేలు పవక, వనిన్ వెనుక వాతి పవకరు విజేరెయాదినమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ 
ముందాలెన్ వెహమహార్ . 25దేవుణు పవకర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. దేవుణుమీఅనిగొగోరు వెట కితిత్
ఒటుట్ మీవందిఙె. మీఅనిగొగొఆతిఅబాహాంవెటదేవుణు కితిత్ ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ,మీతెగాదివ నిన్బాణిఙ్
యాలోకమ్ దు మనిన్ విజేరిఙ్ నాను దీవిసన్. 26అందెఙె దేవుణు వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్  ఏర్ పాటు కితాండె
ముందాలమీబానెపోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్  ఇహిఙమీ సెఇ పణిఙాణ్  మఙి డిఃబిసి దేవుణుబాన్ మర్ జి
తసిమిఙి దీవిసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ పోకాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .

4
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  అసాత్ ర్ 

1 పేతురు యోహాను లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహిఙ్  పుజేరిఙు, సదుకెయరు, దేవుణు గుడిఃదు మనిన్
జమాన్ ఙ అతికారి పేతురుయోహాను బాన్ వాతార్. 2అపొసుత్ రు నెస్ పిసినిక వెహారె వారు కోపం ఆతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు సాజి మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి వెహిస్ సాతికార్ మరి బతిక్నార్ ఇజి వారు రుజుప్ 
కితాత్ ర్ . 3వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ తొహఒతారెమహస్నాండిఙ్ పెందాల్ దాకజెలిదు ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ అయావలె పొదొయ్  ఆత మహాద్ . 4 గాని వారు నెస్ పిసినిక వెహికార్ నండొ లోకుర్  యేసుఙ్
 నమిమ్తార్. యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి లెకక్ ఏలు రమరమిఅయ్ దు వేలు ఆతాద్.

5మహస్ నాండిఙ్ యూద అతికారిఙ్, యూద పెదెద్లుఙు, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ వీరు విజేరె
యెరూసలేమ్ దు కూడిఃత వాతార్. 6 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అనయు, కయపయు,
పెరి పుజేరి కుటుమ్ దికార్  యోహాను, అలెకస్ంతరు ఇనికార్, మరి సెగొండార్  మొగకొడొఃర్ బాన్ కూడిఃత
వాతార్. 7వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ వరి ముందాల నిల్ పాత్ రె వెన్ బాతార్, “మీరు ఎమేణి సతుత్ దాన్,
ఎయెపేరుదాన్ ఇక కితిత్దెర్ ?”.

8-9అయావలెదేవుణుఆతమ్సతుత్ పేతురుముసుక్వాతాద్. అయసతుత్ దాన్ నెపేతురువెహాన్  : “లోకాఙ్ 
అతికారిఙాండె, పెదెద్లుఙాండె, యాసొట వనిన్ఙ్  కితిత్ నెగిగ్ పణి వందిఙ్ వాండు ఎయె సతుత్ దాన్  నెగెండ్ 
ఆతాన్  ఇజిమీరు మఙి నేండు కరాయి ఇజినిదెర్. 10దినిన్ వందిఙ్ మాపువెహెఙ్ ఇహిఙ, మీరు విజిదెరె,
ఇసాయేలు లోకుర్ విజేరెయాక నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్ యేసుకీసుత్ ఙ్  దేవుణు మర్ జి
బతిక్సాత్ న్. సాతి బతిక్తి నజరేతు వాండు ఆతి యేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ నె వీండు పూరి నెగెండ ఆజి మీ
నడిఃమిదు మనాన్. 11యాయేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్
మీరు నెకిపొకి పణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్.
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12యేసునె మిఙి వాజిని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙయాలోకమ్ దు లోకాఙ్ వాని
సికస్దాన్ వరిఙ్ గెల్ పిసెత్ఙ్ మరి ఎయెరి పేరుబా దేవుణు సిఏతాన్. యేసు పేరునె సితాత్ న్ .

13 పేతురు యోహాను తియెల్ ఆఏండ నెగెండ వరిగ్జిని మాటెఙ్  వెంజి సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ బమమ్
ఆతార్. ‘వీరు ఇనికబా నెస్ ఇకార్, పెరి స దువు సద్ విఇకార్’ ఇజి నెసాత్ రె బమమ్ ఆతార్. పేతురుయోహాను
యేసు వెట కూడ్ఃజి మహికార్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురు యోహాను వెట
నిలిస్ మహిఙ్ ఇనికబా మర్ జి వెహెఙ్  సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ అట్ ఎతార్. 15 అందెఙె వారు పేతురుఙ్ 
 యోహానుఙ్ నెగెండ  ఆతి వనిన్ఙ్ సఙమ్ లొఇహాన్ వెలిల్ పోకారె వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 16 “విరిఙ్ ఇనిక
కిదెఙ్ ? వీరు కితిత్ బమామ్ని పణి వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నెసినార్. అకక్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజిమాటు
వెహెఙ్  అట్ ఎట్. 17యేసు పేరు అసి ఎయెన్ వెటబా ఎసెఙ్ బా ఇనికబా వెహామ్ట్ ఇజిమాటు విరిఙ్  గటిఙ
వెహాన్ట్. యాసఙతిమహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .

18అయావలె వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇ కూకారె, “ఎసెఙ్ బాయేసు పేరు అసి వెహామ్ట్. యేసు
పేరు అసి బోదిసామ్ట్”, ఇజి ఆడ సితార్. 19గాని పేతురు యోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు మీరె వెహ ,
దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙా మిఙి లొఙిదెఙా? దేవుణు సుడ్ఃతిఙ ఎమేణిక సరియాతిక? 20మాపు ఇహిఙ,
మాపుసుడ్ఃతి దనిన్ - వందిఙ్ మాపువెహిదనిన్ వందిఙ్ వెహ్ - ఏండమండెఙ్  అట్ ఎప్”.

21పేతురుఙ్ నియోహానుఙ్ ఎలాగ  సికస్సీదెఙ్ ఇజివారునెస్ఏతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు కితిత్ గొపప్
పణి వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజి మహార్ . అందెఙె సఙమ్ దికార్  పేతురుఙ్  యోహానుఙ్ 
‘యేసుపేరుఅసివెహెఙ్ ఆఏద్ ’ఇజిగటిఙమరిబెదిసివెహరెడిఃసాత్ ర్. 22దేవుణువనిన్సతుత్ దాన్ బమామ్తి
పణి కిజి నెగెండ  కితిత్ యాసొటవనిన్ఙ్ వయ్ సు నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నెమహాద్ .

నమిమ్తి వరిపారద్నం
23పేతురుయోహాను డిఃబె ఆతి వెటనె నమిమ్తిత్ వరి డగుసొహార్. సొహరెపెరిపుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు వరి

వెట వెహిక విజు వెహార్ . 24 పేతురు యోహాను వెహిక వెహారె వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె మనుస్దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “విజు దనిన్ఙ్  పబు ఆతి దేవుణు, నీనె ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం,
వనకలొఇమనిన్విజుదనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25దేవుణు,నీసేవకినికాన్  ఆతిమాఅనిగొగొదావీదురాజువెహికనీ
ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,యాయూదురు ఆఇకార్ ఎందనిఙ్ కోపం ఆజినార్. యా
లోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ? 26బూ లోకమ్ ది రాజుర్, అతికారి లోకుర్,
 పబు ఆతి దేవుణు వెట, దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ వెట ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27 ఆహె హేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదురు, యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెటయా పటన్మ్ దు కూడిఃత
 మహార్ . వారు నీను ఏర్ పాటు కితిత్ పాపం సిలిల్ నీ సేవ కినికాన్  ఆతి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజి మహార్ .
28 దేవుణు, నీ సతుత్ దాన్, నీ ఇసట్మ్ దాన్ ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి ముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొ
అయాలెకెండె వారు కితాత్ ర్ . 29ఏలు పబువా, వారు మఙి బదిసిని దనిన్ఙ్  సుడ్ఃఅ. మీ సేవ కినికార్  ఆతి
మాపు నండొ దయ్ రమ్ దాన్  నీమాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙి సతుత్ సిదా. 30 కసట్మ్ కు మనిన్ వరిఙ్  నెగెండ్  కిజి
మీ సతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ వాతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీ సేవ కినికాన్ ఆతియేసు పేరుదాన్ గొపప్
బమామ్తి పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.

31వారు పారద్నం కితిత్ వెనుక వారు కూడ్ఃజి మహి బాడిడ్ కదిల్తాద్. అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి
ముసుక్ వాతాద్. వారు దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .

నమిమ్తికార్ వరిఆసిత్ అపొసుత్ రుబాన్ తతార్ 
32నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి ఎయెన్ బా సరినె వనిన్ఙ్ మనిన్దనిన్ -బాణిఙ్ ఇనికబానాదినె

ఇజి ఆఏద్ ఇజి వరిఙ్ మనిన్క విజెరె వందిఙ్ కరుస్ కితాత్ ర్ . 33 దేవుణు సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి
అపొసుత్ రు పబు ఆతి యేసు, సాతివరి - బాణిఙ్ మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి సాసి వెహిస్ మహార్ . దేవుణు
ద యాదరమ్ం వరి ముసుక్ నండొ మహాద్ . 34-35 బూమిఙ్ ఇలుక్ కలిగ్తి మహికార్ విజేరె అకెక్ఙ్ పొరిస్
కలిగ్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతార్. విజేరిఙ్ వరివరి అవ్ సరం సుడ్ఃజి సీబాజి సితార్. అందెఙె వరిలొఇ
ఎయెన్ బాసరి అవ్ సరంవాతిఙ తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.
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36కుప దేసమ్ దుపుటిత్ లేవి కుటుమ్ దికాన్ ఆతియోసేపుఇనిఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ అపొసుత్ రు బరన్బ
ఇజి కూకిస్ మహార్ . (వనిన్ పేరు అరద్ం ఇనిక ఇహిఙసాయం కినికాన్ ఇజి) 37వాండు వనిన్ఙ్మహిబూమి
ఉండిపొరిస్ అయడబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతాన్.

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇని ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర. వారుబాఉండి బూమిపొరార్.
2పొరారె మాసి సెగం ఇటాత్ ండె మిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు ఒతాన్. యాక విజు ఆలిస్బా నెసాత్ ద్.

3 అయావలె పేతురు అననియెఙ్, “నీ బూమి పొరి డబుబ్ఙాణి సెగం డాఃపిత్ దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ 
మొసెం కితిత్? ననిన్మొసెం పణి కిదెఙ్ నీను ఎందనిఙ్ నీమనుస్దిఙ్ సయానుఙ్ ఒపజెపిత్? 4బూమినీబాన్ 
మహివలె నీదినెగదె. అకక్ పొరివలెబా ఆ డబుబ్ నీ సొంతనె గదె. నినిన్ పణి కిదెఙ్ ఎందనిఙ్ నీమనుస్దు
ఒడిఃబితిత్? నీను లోకు వెట ఆఏద్ , దేవుణు వెటనె అబదద్ం వరిగ్తి”, ఇజి వెహాన్ .

5అననియయామాటెఙ్ వెహివెటనె అరాండె పాణం డిఃసాత్ న్. యాక వెహికార్ విజేరె తియెల్ ఆతార్.
6దఙ్ డాఃయెర్ వాతారె పీనుగుదిఙ్  పాతెఙ్  సుటిసాత్ రె, పిండిజి ఒతారెముసాత్ ర్.

7 రమరమి మూండి గంటెఙ్  వెనాక్ వనిన్ ఆలిస్ జరిగ్తిక నెస్ ఏండ లొఇ వాతాద్. 8 పేతురు దనిన్ వెట,
“మీరుయా బూమి నిసొస్ డబుబ్దిఙె పొరిదెరా, వెహ్ అ”, ఇహాన్ . వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙె పొరాప్”,
ఇహాద్ . 9పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు రిఇదెర్ కూడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  తపుప్ వెహిదెర్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
తపుప్వెహిస్మొసెం కిదెఙ్మీరు ఎందనిఙ్ ఒడిఃబితిత్దెర్ ? ఇదిలోనీమాసిఙ్ ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు
నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10వెటనెఅదిపేతురుపాదండగుఅరాదెపాణండిఃసాత్ ద్. అయదఙ్ డాఃయెర్ లొఇవాతారెఅదిసాతాద్ 
ఇజిసుడ్ఃతారెదనిన్ఙ్  పిండితఒతార్. ఒతారెమాసిడగుముసాత్ ర్. 11దేవుణుసఙమ్ దుమహికార్ విజేరె,
యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్.

అపొసుత్ రు నండొలోకాఙ్ నెగెండ కితాత్ ర్ 
12అపొసుత్ రు లోకుర్ నడిఃమి నండొ బమామ్తి పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కితాత్ ర్ . నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె

మనుస్ ఆజి దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇని బాడిడ్దు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 13 ‘యా
నమిమ్తికార్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి లోకుర్  వెహార్ . అహిఙ్ బామరి ఎయెర్ బా నమిమ్తిత్కార్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ 
తియెల్ ఆతార్. 14గాని నండొ లోకుర్, మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ నమిమ్తాత్ రె నమిమ్తిత్ వరివెట
కూడిఃతార్. 15అందెఙె అపొసుత్ రు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ సుడ్ఃతారె కసట్ం మనిన్ వరిఙ్ సాపముసుక్ మనస్మ్ 
ముసుక్ పేతురు నడిఃజి వాని సరిపడఃకాదు తతార్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ పేతురు అయ సరి వానివలె వనిన్
నీడఃబా తాకిఙ నెగెండ  ఆనార్  ఇజి. 16యెరూసలేమ్ దు సురుల మనిన్ నాహక్ణిఙ్ బా నండొ లోకుర్  బాన్ 
వాతార్. వరిలొఇకసట్మ్ కు ఆతివరిఙ్,దెయమ్ కాణిఙ్మాలెఙ్ఆతివరిఙ్  అబెతసిమహార్ . విజేరెనెగెండ
 ఆతార్.

యూదురి అతికారిఙు అపొసుత్ రిఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ 
17నసిత్వలెవిజేరెపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజేరి,వనిన్వెటకూడిఃతిమహికార్ విజేరె,ఇహిఙ,సదుకెయరు

ఇనిపారిట్ లొఇసెగొండార్ అపొసుత్ రు వెటగొపప్ గోసఆతార్. 18వారుఅపొసుత్ రుఙ్ అసాత్ రె పటన్మ్ దుమనిన్
జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19గానిదేవుణు దూతపొదొయ్ వాతండెజెలిదిసేహెల్ ఙ్ రేతాండెవరిఙ్  వెలిల్ తతాన్. 20వెలిల్
తతాండెదూత, “మీరు దేవుణు గుడిః డేవాదుసొనిస్లోకాఙ్ విజెరిఙ్ యాకొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ”
ఇహాన్ .

21వారుజాయ్  ఆనిడగు దేవుణు గుడిః డేవాదుసొహరెదూతవెహివజలోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్.
వెనుక, విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్ వాతారె సన్ హది సఙమ్ దు మహి
యూదపెదెద్లుఙ విజేరిఙ్ కూకిస్ మీటిఙ్  కితాత్ ర్ . మీటిఙ్ దు కూడిఃతారె జెలిదు మనిన్ అపొసుత్ రుఙ్  వరిబాన్
 తతెత్ఙ్ జమాన్ ఙ  పోకార్. 22-23గానివారు జెలిదుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ పేతురునియోహానులొఇ  సిలెల్ర్. వారు
మహ వాతారె వెహార్ , “మాపుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ తాలం అర్ పెత్ మహె, కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ
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 ముందాల్ నెనిహమహార్ . గానిమాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ రేనివలెలొఇవారు సిలెల్ర్”. 24వీరు వెహిక వెహరెపెరి
పుజేరిఙు,దేవుణు గుడిఃది జమాన్ ఙఅతికారిగొపప్ బమమ్ఆతారె, ‘ఇక ఇనికఆనాద్ లెనొ’ఇజిఒడిఃబితార్.

25అయావలె ఒరెన్ వాతండె, “ఇదిలో మీరు జెలిదు ఇడిత్మహి లోకుర్ ఏలు దేవుణు గుడిఃదు నిహరె
లోకాఙ్ బోదిసినార్”, ఇజి వెహాన్ . 26వెహిఙ్,అతికారి జమానుఙ వెటసొహాండెఅపొసుత్ రుఙ్ కూక తతార్.
‘లోకుమఙి పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ నార్ లెసు’ ఇజి తియెల్  ఆతారెఅపొసుత్ రుఙ్ ఒపిసి కూక తతార్.

27వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదిం సఙం నడిఃమి నిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె విజేరె పుజేరిఙముసుక్ పెరి పుజేరి
వరివెట వెన్ బాతాన్ : 28 “యాయేసు పేరు అసి బోదినామ్ట్’  ఇజి మాపు మిఙి డటం బెదిసి వెహాప్ గదె.
గానిమీరు యెరూసలేమ్ దు విజుమీబోదసాటిత్దెర్. సాతి వనిన్ వందిఙ్ మాప్ వనిన్ఙ్  సపాత్ ప్  ఇజి మీరు
మాముసుక్ తపుప్ ఇడ్ఃదెఙ్ సుడ్ః జినిదెర్”, ఇహాన్ . 29దనిన్ఙ్ పేతురు మరి అపొసుత్ రు, “లోకాఙ్  ఆఏద్ ,
దేవుణుదిఙె మాపు లొఙిదెఙ్ గదె? 30మీరు యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. గానిమా అనిగొగొరి
వలెహన్  అసిమనిన్ దేవుణు, వనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్  నికాన్. 31యాయేసుఙ్ రాజుమరిసివజ,విజెరిఙ్ 
 రకిస్సిని వనిన్ వజ దేవుణు  గొపప్ మరాయ్ద సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఇసాయేలు లోకుర్ వరి పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి
 దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదుయేసుఙ్ బస్ పిసాత్ న్. 32యాసఙతిఙ వందిఙ్ మాపుసాసిర్. దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిని వరిఙ్  దేవుణు సీని వనిన్ ఆతమ్బాయాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసి”, ఇజి వెహార్ .

33 అపొసుత్ రు వెహిక వెంజి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్  కోపం ఆతారె
‘వరిఙ్  సపాన్ప్’  ఇజి ఒడిఃబితార్. 34అయావలె సఙమ్ దు మహి పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్  గమాలియేలు
ఇనికాన్  సన్ హదిం సఙమ్ దు నిహండె వెహాన్ , “వీరు సణెం సఙమ్ దాన్ వెలిల్నె మనీర్”. గమాలియేలు
ఎయెన్  ఇహిఙయూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిని వరిలొఇ ఒరెన్. లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి మహార్ .
35అపొసుత్ రుఙ్ వెలిల్ పోకారె గమాలియేలు సఙమ్ ది లోకాఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, యా
లోకాఙ్ మీరు ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరొ జాగర మండు. 36సెగం పంటెఙ్ ముందాల దూద ఇనికాన్ 
ఒరెన్ నిఙితండె నాను గొపప్వాండు ఇజి వెహాన్ . రమరమి నాలిగ్ వందెఙ్ లోకుర్  వనిన్వెట కూడిఃతార్.
ఎయెరొ వనిన్ఙ్  సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతి మహికార్ విజేరె సెదితారె వరి పణి ఇని దనిన్ఙ్  రెఏండాతా
సొహాద్. 37 వెనుక, లోకుర్ లెకక్ సుడ్ఃని జనాబా దినమ్ కాఙ్  గలీలయ వాండు ఆతి యూద ఇనికాన్ 
ఒరెన్  నిఙితాత్ న్. మందలోకుర్ వనిన్వెట కూడిఃతారెవారు ఏలుబడిః కినివరిముసుక్ ఎదిసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ బా
ఎయెరొసపాత్ ర్. వనిన్వెటకూడిఃతిమహికార్ విజేరెసెదితసొహార్. 38అందెఙె,నానుఇనికవెహిస్నఇహిఙ,
విరిఙ్  ఇనికబా కిమాట్. విరిఙ్ డిఃసిసిఅ. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ విరి ఆలోసనమ్ కు, విరి పణిఙు లోకువలెహాన్
 వాతికఇహిఙఅదిఇనిదనిన్ పణిదిఙ్  రెఏండానసొనాద్. 39గానిఇకక్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికఇహిఙవిరిఙ్ 
అడుడ్ కిదెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. అకాక్దె ఆఏండమీరు దేవుణు వెట టంటెఙ్  ఆతికార్  ఇజిమిఙి తెలినాద్”.
40సఙమ్ దికార్ గమాలియేలు వెహిమాటదిఙ్  ఒపుకొటార్. వారు అపొసుత్ రుఙ్  కూక్ పిసి వరిఙ్ కొరెడెఃదాన్ 
డెఃయ్ బిసియేసు పేరు అసి ఎసెఙ్ బాబోదిసామ్ట్ ఇజి డటం వెహిస్ వరిఙ్  డిఃసాత్ ర్.

41యేసుపేరు వందిఙ్  మాలెఙ్ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతివందిఙ్ అపొసుత్ రు డెఃయ్ తిదెబబ్తిహిఙ్ బాసరద్
ఆజి అబెణిఙ్ సొహార్. 42రోజుఅపొసుత్ రు దేవుణు గుడిః డేవాదు,లోకురి ఇల్ కాఙ్ బోదిసిమహార్ .యేసు
దేవుణుపోకి కీసుత్ నె ఇజి నెగిగ్మాటవారు తప్ ఏండబోదిసిమహార్ .

6
అపొసుత్ రు ఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తికార్  ఆ కాలమ్ దు నండొ లోకుర్ ఆజి వాతార్. అయావలె ముండ మణిసిరిఙ్
 బోజనం సీని దనిన్లొఇ, మా ముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్  ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు ఏబి
బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్మొరొ ఆతార్. 2అయావలె పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు నమిమ్తి వరిఙ్
 విజెరిఙ్ కూకరె వెహార్ , “మాపుబోజనం సీబాజి సీని వందిఙ్  దేవుణుమాట నెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి సీనిక తగిఏద్.
3 తంబెరిఙాండె, అందెఙె ఏడుగురు మొగ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు. మీ లొఇ దేవుణు ఆతమ్ నిండితి మనిన్,
గెణం నిండితిమనిన్ విజేరె ఒపుకొటిమని ఏడుగురుమొగగ్ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు, మాపువరిఙ్  యాపణి
ఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్, దేవుణు -మాటనెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .
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5-6అపొసుత్ రి మాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతి మహి లోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం ఆతాద్. అందెఙె దేవుణు ముసుక్
పూరినమకం ఇడ్ఃజిదేవుణుఆతమ్ సతుత్ పూరినిండితిమహిసెత్పాను,పిలిపు,పొకొరు,నికనొరు,తిమొను,
పరమ్నసు,యూదమతమ్ దు కూడిఃతి అంతియొకియదేసెమ్ దికాన్  నికొలాసు ఇని ఏడుగురుమొగవరిఙ్,
నమిమ్తికార్  అపొసుత్ రిముందాలతతార్. అపొసుత్ రుపారద్నం కితారెవరిముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజివరిఙ్అయా
 పణి కిదెఙ్  అతికారం సితార్. 7అందెఙెమరి నండొ లోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దు
మనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజివాతాద్. నండొండార్ పుజేరిఙుయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8 వరి లొఇ ఒరెన్, సెత్పాను ఇనికాన్, దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండితాండె

లోకుర్ నడిఃమి గొపప్ బమామ్ని పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజి మహాన్ . 9 గాని, కురెనియ పటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ యూదురు, (వీరు లిబెరి ఇని యూదురు మీటిఙ్ ఇండొణి
గుంపుదికార్ )మరి కిలికియ దేసమ్ దాన్  వాతియూదురు, ఆసియ దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు వాతారె
సెత్పాను వెట తరిక్సాత్ ర్. 10గాని వాండు వెహిమాటెఙ  ఎదిసెత్ఙ్  వారు అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుబాణిఙ్ వాతి గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను వరివెట వరిగ్తాన్.

11అయావలెవారు, ‘వీండుమోసెముసుక్, దేవుణు ముసుక్ దూసిసినిమాటెఙ్ వరిగ్నికమాప్ వెహాప్ ’
ఇజి వెహెఙ్ సెగొండార్ లోకాఙ్ ఎయెర్ నెస్ఏండ సుతిసాత్ రె కూడుఃపాత్ ర్. 12 కూడుఃపాత్ రె, లోకాఙ్, పెదెద్ల్ ఙ,
యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ విజెరిఙ్  రేపాత్ రె వనిన్ ముసుక్ వాతార్. వాతారె సెత్పానుఙ్ అసాత్ రె యూద
పెదెద్ల్ ఙ సన్ హదిం ఇని పెరి సఙమ్ దు తతార్. బానెఅబదద్ం సాసి వెహిన్ వరిఙ్ నిల్ పాత్ ర్. 13వారు  ఈహ
వెహార్ , “వీండు ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యా దేవుణు గుడిఃదిఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  వెతేకం
వరిగ్జినాన్. 14యానజరేతువాండు ఆతియేసుయాదేవుణు గుడిఃపాడు కినాన్,మాటు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ 
ఇజి మోసెమా అనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ మారిసాన్న్  ఇజి వీండు వెహిక మాపు వెహాప్”. 15 సన్ హదిం
సఙమ్ దికార్ సెత్పాను మొకొం డిటం  సుడ్ఃజి మహిఙ్ వనిన్ మొకొం దేవుణు దూత మొకొం లెకెండ్ జాయ్ 
తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సెత్పానుఙ్ వెన్ బాతాన్, “యామాటెఙ్  నిజమా? వీరు
వెహి లెకెండ్ నీను వెహిదా సిలెల్దా?”. 2దనిన్ఙ్ సెత్పాను వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె,
వెండు,మాఅనిగొగొ ఆతి అబాహాం ఆరోను ఇని పటన్మ్ దు బతిక్ఎండముందాల,మెసొపొతెమియఇని
దేసమ్ దుబతిక్జిమహాన్ . అయావలెనండొజాయ్ మనిన్దేవుణువనిన్ఙ్  తోరెఆతాన్. 3దేవుణుఅబాహాం
వెటఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి, నీసొంతలోకాఙ్  డిఃసినాను నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4అయావలె వాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తి మహి మెసొపొతెమియ దేసెం డిఃసి ఆరోను పటన్మ్ దు సొనిస్
బతిక్తాన్. వనిన్ బుబబ్ సాతి వెనుక అబెణిఙ్  మీరు ఏలు బతిక్జిని యా దేసమ్ దు బతిక్దెఙ్  దేవుణు
వనిన్ఙ్  కూక తతాన్. 5అయావలె దేవుణు వనిన్ఙ్  ఉండిముక బూమిబాఅకుక్ సిఏతాన్,యాదేసమ్ దు.
గాని అయావలె అబాహాముఙ్ కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ వెట ఉండి మాట సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ, ‘నిఙి, నీ పొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యాబూమి ఆనాద్’. 6 దేవుణు వనిన్ వెట, ‘నీ పొటెఙాణికార్
 ఆఇ దేసమ్ దు సొనారెబానె ఆఇకార్ లెకెండ్  మనార్. అయదేసెమ్ దికార్  నీలోకాఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్  పంటెఙ్
 వెటిట్పణి కిజిని వరిలెకెండ్  పణి కిబిసి వరిఙ్ లొఙిజి మంజిని వజ ఇడ్ఃజి మాలెఙ్  కినార్’. 7గాని వారు
ఎమేణిదేసమ్ దుపణికిజినారొఅయదేసెమ్ దివరిఙ్  నానుతీర్ పుతీరిసిసిస సీనాలె. వెనుకవారుఆదేసెం
డిఃసి వాజియాబాడిడ్దు మంజి నఙి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాన్రెల్ ఇజి వెహ మహాన్ . 8 దేవుణు అబాహాం వెట
‘విజెరి కుటుమ్ కాఙ్ పుటిత్ మొగగ్ కొడొఃరిఙ్ సున తి కిదెఙ్ వలె’, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె అబాహాం, వనిన్ మరిసి
ఇసాస్కుపుటిత్ ఏడు రోసుక్ వెనుకమహస్నాండిఙ్,ఇహిఙ,ఎనిమిదిరోసాక్ఙ్ సునతి కితాత్ న్ . ఇసాస్కు,వనిన్
మరిసియాకోబుఙ్  సునతి కితాత్ న్ .యాకోబువనిన్ పనెన్ండుమందిమరిసిరిఙ్ సునతి కితాత్ న్ .యాపనెండు
మందినె ఇసాయేలుది పనెండు కుటుమ్ ది అనిగొగొర్ ఆతార్.
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9-10యాపనెన్ండు మంది అనిగొగొర్ వరిలొఇ తంబెరి  ఆతియోసేపుముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ గొతిత్
పణికిదెఙ్ పొరార్. ఆహెయోసేపుఅయ్ గుపుదేసమ్ దుగొతిత్ పణికితాత్ న్ . గానిదేవుణువనిన్వెటమహండె
వనిన్ఙ్వాతివిజుమాలెఙాణిఙ్తపిసాత్ న్. దేవుణువనిన్ఙ్ గెణంసితిత్ఙ్అయ్ గుపురాజుఆతిపరొయోసేపు
ముసుక్ దయ తోరిసాత్ న్. పరొ రాజుయోసేపుఙ్  అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ పాత్ న్.
పరొరాజుఙ్ కలిగ్తిమహివిజువనకాఙ్ ముసుక్ నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ కితాత్ న్ .

11 అయావలె అయ్ గుపు దేసమ్ దు విజు, మా అనిగొగొర్ బతిక్జి మహి కనాను దేసమ్ దు విజు పెరి
కరు వాతాద్. కరు వాతిఙ్ నండొ మాలెఙ్  వాతె. మా అనిగొగొర్ ఆతి వరిఙ్ తిండి దొహ్క్ ఏండ ఆతాద్.
12అయావలె,అయ్ గుపుదేసమ్ దుతిండిమనాద్ ఇజియాకోబువెహాన్ . వెహాండెవనిన్మరిసిరిఙ్,ఇహిఙ,
మాఅనిగొగొరిఙ్  ముందాలెన్ఉండిసుటుబాన్ పోకాన్. 13వారుమరిఉండిసుటుసొహిఙ్,యోసేపు,వనిన్
దాదారిఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నెలవ్ కిబె ఆతాన్. అయావలెయోసేపు కుటుమ్ ది వరి వందిఙ్ పరొ రాజు
నెసాత్ న్. 14వెనుకయోసేపువనిన్బుబబ్ఆతియాకోబుఙ్ వనిన్సొంతలోకాఙ్ విజేరిఙ్ అయ్ గుపుదేసమ్ దు
రదు ఇజి కబు పోకాన్. వారుమొతత్ం డబయ్ అయ్ దుగురు మహార్ . 15అయావలెయాకోబు, వనిన్వెట
మహికార్ విజేరె అయ్ గుపు దేసెం సొహార్. వారు అబెబ్ బతిక్తాత్ ర్. వెనుక యాకోబు, మహి అనిగొగొరు
బానెసాతార్. 16వెనుక వరి డుముక్ సెకెం ఇని పటన్మ్ దు మర్ జి తతాత్ రె, ముందాల అబాహాంహామోరు
మరిసిర్  బాణిఙ్  కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17దేవుణు అబాహముఙ్ ముందాలెన్ సితిత్ మాట వజ జరిగ్దెఙ్ డగు ఆజివాతాద్. అయావలెమాలోకు
అయ్ గుపు దేసమ్ దు నండొ లోకు ఆజి వాతార్. 18అయావలె, యోసేపు ఎయెన్ ఇజి నెస్ ఇ ఒరెన్  రాజు
అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 19యారాజుమాలోకాఙ్  మాయమాటెఙ్ వెహిస్
మొసెం కితాత్ న్ . గొపప్ మాలెఙ్ కితాత్ న్ . మొగగ్కొడొఃర్ పుటిత్ఙ వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వెటనె గడడ్దు విసీరెద్ఙ్ వలె ఇజి
యారాజుఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుసాజిసొండెఙ్.

20ఆకాలమ్ దుమోసె ఇనికాన్ ఒరెన్  పుటాత్ న్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్. వాండుమూండి నెలెఙ్ 
దాక వనిన్ బుబబ్ ఇండొ పిరితాన్. 21మూండి నెలెఙ్ వెనుక వనిన్ఙ్ ఇండొ వెలిల్ సోపిస్ గడడ్ ఒడుడ్ దు ఇటాత్ ర్.
అయావలె పరో రాజు గాలిస్ వాతాదె కొడొఃదిఙ్ లాగితాదె దనిన్ మరిసి లెకెండ్ పోస కిబిసాత్ ద్. 22మోసెఙ్ 
అయ్ గుపు వరి విజు తెలివి నెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని మాటెఙ లొఇ బాగ వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని పణిఙ
లొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23 మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలె నా సొంత లోకుర్  ఆతి ఇసాయేలుర్ బానె సొన ఇజి బుదిద్
పుటాత్ ద్. 24 వాండు సొహిఙ్ అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్, ఒరెన్ ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కిజి మహిఙ్ 
 సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ ఇజి అయ్ గుపు వనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహె నాయం
తీరిసాత్ న్. 25 ఇసాయేలు లోకాఙ్ వరి బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  దేవుణు నఙి పోకాన్  ఇజిమోసె ఒడిఃబితాన్.
గానివారుఅరద్ం కిఏతార్. 26మహస్నాండిఙ్ మోసె  ఇసాయేలులోకాఙ్ సుడ్ఃజిసొహాన్ .  రిఎర్ ఇసాయేలు
లోకుర్  టంటెఙ్ ఆజిమహిఙ్  మోసె వరిఙ్ సుడ్ఃతండె, ‘ఒరె ఒరె బాబు, మీరు తంబెరి రిఇదెర్ గదె? మీరు
ఎందనిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్  టంటెఙ్ ఆజినిదెర్’  ఇజి వెహండె వారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃతాన్. 27-28గాని ఆఇ వనిన్ ముసుక్ అనయం కినికాన్ వెహాన్ , ‘మాముసుక్ అతికారి వజమండెఙ్,
తీర్ పు తీర్ సిన్ వనిన్వజ మండెఙ్ నిఙి ఎయెన్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయా అయ్ గుపు వనిన్ఙ్ 
సపిత్లెకెండ్  నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినిదా ఇజి వెహండె మోసెఙ్ నెకపొకాన్. 29యాక వెహాండె మోసె
తియెల్  ఆతాన్. వెటనెఅయ్ గుపుదేసెండిఃసిసొహాన్ .మిదాయ్ను ఇనిదేసమ్ దుసొహాండెఆఇకాన్ లెకెండ్
 బతిక్తాత్ న్. బానె పెండిల్ ఆతండె రిఎర్ కొడొఃరిఙ్ ఇటాత్ న్. 30 నలపయ్ పంటెఙ్ వెనుక, సినాయి ఇని పెరి
గొరొన్ డగు మనిన్ బిడిఃమ్ బూమిదు మహిఙ్, ఒరెన్  దేవుణు దూత మోసెఙ్ తోరె ఆతాన్. యా దూత
వెయ్ జిమహితుపెప్ఙ నడిఃమిఉండిసిసు కొణలొఇతోరెఆతాన్. 31మోసెఅకక్ సుడ్ఃతిఙ్  బమమ్ ఆతాన్.
బమమ్ఆతండెనెగెండసుడ్ఃదెఙ్ తుపప్ డగుసొహాన్ . డగుసొహిఙ్ దేవుణుమాటఈహ వెహాన్ , 32 ‘నాను
నీ అనిగొగొర్ ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇని వరి దేవుణు'. యాక వెహాండె మోసె తియెల్ ఆజి
వణకాన్. సుడ్ఃదెఙ్ బాఅట్ ఏతాన్.

* 7:16 7:16అయ  కాలమ్ దు అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ పీనుగుదిఙ్ నూనెరాసిపా తలొఇ ఇడాన్ర్, సబ్ ఏండమండెఙ్
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33దేవుణు మరి వెహాన్ , ‘నీ జోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్ బాడిడ్ దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి బాడిడ్ '.
34అయ్ గుపుదేసమ్ దుమనిన్నాలోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను నెగెండసుడ్ఃత. వారుఅడఃబానికవెహ. అందెఙె
నాను వరిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  డిఃగితవాత. ఏలు రఅ నిఙినాను అయ్ గుపు దేసెంపోకన్ ఇజి వనిన్వెట వెహాన్ .

35 ‘మాముసుక్ అతికారి వజ మండెఙ్ తగుగ్ తెపిన్కాన్ వజ మండెఙ్  నిఙి ఎయెర్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్’
ఇజి వెహిస్ ఇసాయేలు లోకుర్, ముందాల నెకిస్ పొకియామోసెఙ్ నె, దేవుణు అతికారి వజ, తపిసినికాన్ 
వజ వరిబాన్ పోకాన్. వెయ్ జి మహి తుపప్ లొఇ తోరె ఆతి దేవుణు దూత సాయమ్ దాన్ మోసెఙ్
 దేవుణునె పోకాన్. 36అయ్ గుపు దేసమ్ దు బమమ్ పణిఙ్  కిజిమోసె ఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్ తతాన్. ఎరఙ్ 
సమ్ దరంబానె, మరి వారు నలపయ్ పంటెఙ్ నడిఃజి సొహిమహి బిడిఃమ్ బూమిదుబా మోసె బమామ్ని
పణిఙ్ బమామ్ని  గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37యామోసెనె ఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణు నఙిపోకి లెకెండ్ మీబాణిఙె
ఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ పోకాన్న్’,ఇహాన్ . 38బిడిఃమ్ బూమిదుసఙంకూడిఃతిమహిఇసాయేలులోకుర్ వెట
మహికాన్  యామోసెనె. మాఅనిగొగొర్ వెటమహికాన్ వీండె. సీనాయిగొరొతు దేవుణు దూత వినిన్వెటనె
వరిగ్తాన్. మఙిసీదెఙ్  దేవుణుబాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్నిమాటెఙ్ తతిత్కాన్  వీండె.

39గానియామోసెఙ్ మాఅనిగొగొర్ లొఙిజిమన్ ఏండనెకపొకార్. మర్ జిఅయ్ గుపుదేసమ్ దుసొహిఙ
నెగెగ్ద్ ఇజి వారు కోరితార్. 40 అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ మఙి కూకి తతిత్ యామోసె ఇనిక అతాండొ మఙి
తెలిఏద్. అందెఙె మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ మఙి ముందాల నడిఃదెఙ్ దెయమ్ కు తయార్
 కిజి సిదా ఇజి మోసె అనన్సి ఆతి ఆరోను వెట వెహార్ . 41 అయావలె వారు ఉండి దూడః లెకెండ్ బొమమ్
తయార్ కితత్రె పూజ కితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్ దనిన్ముసుక్ వారు నండొ సరద్ ఆతార్. 42గాని
దేవుణు కోపం ఆతండెమొకొం వెనుక మహాన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్కెఙ్  సుడ్ఃదెఙ్, నెలపొదుద్ సుకెక్ఙ్ విజు
దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ . పవకరు ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ
“ఇసాయేలు లోకాండె, మీరు బిడిఃమ్ బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్  నడిఃసి సొనిస్ మహివలె పూజ కితిత్క
నఙినె ఆఏద్ . 43మీరుపూజ కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి దెయమ్ కాఙె
గూడాఃరమ్ దు పిండిజి ఒసి మహిదెర్. వనకాఙె పూజ కితిత్దెర్. అందెఙె బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙి
తొహిస్ ఒతెఙ్ నాను సరి సీనాలె. 44మా అనిగొగొర్ బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె సాసి గూడారం
వరివెట మహాద్ . దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసిత్ లెకెండె మోసెయాసాసి గూడారం †తయార్  కితాత్ న్ . 45మరి
లావు పంటెఙ్ వెనుక యెహొసువ ఇనికాన్ అయ టయమ్ దు యా సాసి గుడారం పిండిత ఒతండె మా
అనిగొగొరిఙ్  నడిఃపిసాత్ న్. అయావలె ఇసాయేలు లోకాఙ్ సీనా ఇజి దేవుణు వెహి దేసమ్ దు వారు సొహార్.
దేవుణు వరివెటమహిఙ్ బానెమహియూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట ఉదద్ం కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెం సొంతం
కితాత్ ర్ . బానెబామా అనిగొగొర్ యాసాసి గూడారం పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః కితిత్
కాలమ్ దాకయా సాసి గూడారం బానె మహాద్ . 46దావీదురాజు ఇహిఙ దేవుణు వెహి వజ నడిఃతికాన్.
దేవుణు దయ వనిన్ ముసుక్ లావు మహాద్ . అహిఙ్ బామా అనిగొగొ ఆతియాకోబు పారద్నం కితిత్ యా
దేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ ఉండి గుడిః తొహెఙ్  దావీదు రాజు వెన్ బాతిఙ్ బా దేవుణు సరి సిఏతాన్.
47గానిదావీదురాజుమరిసిఆతిసొలోమొనుఙ్ నెదేవుణుగుడిఃతొహెఙ్ సరిసితాత్ న్ . 48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ 
ఇంక గొపప్ పెరి దేవుణు,లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్  కితిత్ బాడిడ్దు మన్ ఏన్.

49దేవుణుమాటెఙ్ పవకఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకంనాను బసినిసిమసనం‡. బూమినాపాదమ్ కు
ఇడిన్ పీట. నాను మండెఙ్  ఉండి గుడిః తొహెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. 50ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పరలోకం, బూమి,
దనిన్ లొఇ మనిన్కెఙ్ విజు నానె పుటిసత్”. 51మూరక్ం బుదిద్ మనిన్కిదెరా, దేవుణు మాటెఙ్ ఒపుప్కొటాప్
 ఇజి మీరు సునతి కితిత్దెర్ గాని దేవుణు మాటెఙ్ గిబిబ్ఙాణి వెంజిబా సరినె వెన్ ఇ లెకెండ్  మంజినిదెర్.
వెహిఙ్ బా సరినెమనుస్దు ఇడ్ఃఏండ లొఙిఇదెర్. మీఅనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా ఎసెఙ్ బా సరినె దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్  నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీ అనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు పోకన్ ఇజి
వెహి ఆ నీతి వాండు వందిఙ్ ముందాలెన్ వెహి పవకరిఙ్ బా మీ అనిగొగొర్ సపాత్ ర్. ఏలు ఆ నీతి వనిన్ఙ్
 మీరు ఒపజెపిత్దెర్. వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53 దేవుణు వనిన్ దూతవెట మిఙి సితిత్ రూలుఙ్ మిఙి దొహ్ కె గాని
మీరు దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.

† 7:44 7:44సాసి గుడారం. దేవుణు ఇబెబ్మనాన్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిస్మహిగుడారం ‡ 7:49 7:49 సిమసనం. తీర్ పు కిదెఙ్రాజుర్ 
బసిని కురిస్
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సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ జినార్
54యామాటెఙ్  వెహరె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె సెత్పానుఙ్  సుడ్ఃజి పలుక్ కొహ్ కార్. 55గాని సెత్పాను

దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండిజి ఆగాసం దరోట్ సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణు గొపప్ జాయ్ సుడ్ఃతాన్.
యేసుపబు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహి మహిక సుడ్ఃతాన్. 56 “సుడ్ఃఅ, ఆగాసం రే ఆతి మహిక, లోకు
మరిసి ఆతియేసు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహిమహికనాను సుడ్ఃజిన”, ఇజి సెత్పాను వెహాన్ .

57గానియామాటెఙ్ వెహరె వెటనె వారు గిబిబ్ఙ్  మూకె ఆతారె డటం గగోలాజి విజేరె ఉండె ఆజి వనిన్
ముసుక్ వాతార్. 58 పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ లాగిత ఒతారె వనిన్ఙ్ పణుకుఙాణ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
పణుకుఙ్  విసీర్ నిసాసిలోకుర్ వరిసొకెక్ఙ్ ముందాల సవులు ఇని ఒరెన్ దఙడాఃయెన్ పాదమ్ కాఙ్ డగు
తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

59వారు సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి మహిఙ్  సెత్పాను, “యేసుపబువా నాపాణమ్ దిఙ్ ఏలు నీ
డగు కూడుఃప్ అ”, ఇజిపారద్నం కితాత్ న్ . 60వెనుక సెత్పాను ముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా, వీరు కిజినియా
పాపం విరి ముసుక్మోపమ్”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్. యామాటవెహండెవాండు పాణం డిఃసాత్ న్. సెత్పానుఙ్ 
సపిత్క సవులు ఒపుప్కొటాన్.

8
దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్ సవులుపాడుః కిజినాన్ 

1 ఆ దినమ్ కాఙ్ యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ ఆజి మహాద్ . అపొసుత్ రు
ఆఏండ మహి నమిమ్తికార్ విజేరె యూదయ సమరియ దేసమ్ కాఙ్  సెదిత సొహార్. 2 బకి కలిగ్తి నమిమ్తిత్
లోకుర్ సెత్పానుఙ్  సమాది కితారె వనిన్ వందిఙ్ గొపప్ దుకం ఆజి అడఃబాతార్. 3 నసిత్వలె సవులు
ఇనికాన్ యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడిత్మహి వరి నమకం పాడుః కిదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
 డుఃగ్ జి మొగగ్కొడొఃరిఙ్ అయ్ లికొడొఃకాఙ్  ఈడిఃసి ఒసి జెలిదు ఇడ్ఃజి, వాండు సఙమ్ దిఙ్  పాడుః కిదెఙ్
మొదొల్ సాత్ న్.

సమరియదేసమ్ దు సువారసాటిసాత్ ర్ 
4 అయావలె సెదితి సొహి సఙమ్ దికార్ సువార సాటిసి విజు బాడిడ్ఙ విజెరిఙ్  వెన్ పిసి బూలాతార్.

5 అయావలె అపొసుత్ రు ఏర్ పాటు కితిత్వరి లొఇ ఒరెన్ పిలిపు ఇనికాన్ సమరియ పటన్మ్ దు సొహాన్ .
అబెబ్ యేసు, కీసుత్ * ఇజి బోదిసాత్ న్. 6 పిలిపు వెహి మాటెఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగెండ వెహారె వాండు కితిత్
బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్. 7 కికుక్ కాలుక్సాతికార్,సొటవారు నండొండార్  అబెబ్వాతారె నెగెండ  ఆతార్.
నండొండార్ లోకుర్ దెయం అసిత్ మహికార్ అబెబ్ మహార్ . దెయమ్ కు నండొ గగోలాజి వరిఙ్  డిఃసెత్ సొహె.
8అందెఙె సమరియపటన్మ్ దు నండొ సరద్ కలిగ్తాద్.

గారిడ్ పణి కిని సిమోను
9 సమరియ పటన్మ్ దు సిమోను ఇని ఒరెన్ మహాన్ . సిమోను ఆ పటన్మ్ దు సెగం పంటెఙ్  గారిడ్ విదె

కిజి నాను ఒరెన్  గొపప్ వాండు ఇజి వెహిస్ మహాన్ . అబెబ్ మహి లోకాఙ్  సిమోను బమమ్ కిబిసి మహాన్ .
10అయ పటన్మ్ దు మహికార్  ఇజిరికార్  పెరికార్ విజేరె వీండు ‘దేవుణు గొపప్ సతుత్ ఇనికాన్ ’  ఇజి వెహిస్
వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతార్. 11 నండొ కాలం సిమోను గారిడ్ పణి కిజి లోకాఙ్ బమమ్ కిబిసి మహాన్ .
అందెఙె వారు సిమోనుఙ్  నమిమ్తార్. 12 గాని దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, యేసుకీసుత్ వందిఙ్  పిలిపు
పటన్మ్ ది లోకాఙ్  సాటిసిత్ఙ్  యాసువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రెమొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ బాపిత్సం లాగె
ఆతార్. 13అయావలె సిమోనుబా నమిమ్జిబాపిత్సం పొందితాండె పిలిపుఙ్ డిఃస్ ఏండ వనిన్వెటనెమహాన్ .
పిలిపు కిని బమామ్ని గురుఙ్, బమామ్ని పణిఙ్  సుడ్ఃజి సిమోను గొపప్ బమమ్ ఆతాన్.

14యేసు పబు వందిఙ్ వెహి సువార సమరియ దేసెమ్ దికార్ ఒపుకొటార్  ఇజియెరూసలేమ్ దు మనిన్
అపొసుత్ రు వెహర్. వెహారె పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  వరి డగు పోకార్ 15వీరు వాతారె సమరియ పటన్మ్ దు
నమిమ్తి వరి ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాదెఙ్  ఇజి పారద్నం కితాత్ ర్ . 16 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ అబెబ్ణి దాక
 దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ మహాద్ . వారు పబువాతి యేసు పేరుదాన్ బాపిత్సం

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం
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ఉండెనెలాగె ఆజిమహార్ . 17అయావలె పేతురు,యోహాను వరిముసుక్ కికుక్ ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
వరిముసుక్ వాతాద్.

18-19 అపొసుత్ రు లోకుర్ ముసుక్ కికుక్ ఇటిత్ వలె వారు దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజినార్  ఇజి సిమోను
సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, “నాను ఎయెన్  ముసుక్ కికుక్ ఇడాన్నొ, వాండు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండిని
వజయాఅతికారం నఙిబా సిదా”, ఇజి వెహిస్ వరిముందాల డబుబ్ ఇటాత్ న్. 20అయావలె పేతురు, “నీను
డబుబ్ సీజి దేవుణు వరం సంపాదనం కిన ఇజి ఒడిఃబితిత్దా? నీ డబుబ్ నీ వెట నాసనం ఆపిద్. 21 నీ
ఆలోసనం దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ సరి ఆతిక ఆఏద్ . అందెఙె మాపు కిని పణిదు నిఙి ఇని వంతు సిలెల్ద్ .
22అందెఙెయాసెఇఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగువాజిపారద్నం కిదు. నీను ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ 
వందిఙ్ దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23నీమనుస్దు నండొ గోస నిండితమనాద్  ఇజినాను నెసాన్. అకాక్దె
ఆఏండ నీ పాపమ్ కు నిఙి తొహె మనెన్ ఇజి నాను నెసాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . 24 దనిన్ఙ్  సిమోను,
“నీను వెహికెఙ్ ఇనికబానాముసుక్ రెఏండమీరు నావందిఙ్ యేసుపబుఙ్ పారద్నం కిదు”, ఇజి పేతురుఙ్ 
యోహానుఙ్ వెహాన్ .

25వెనుక పేతురు,యోహానుసాసి వెహిస్,యేసుపబు సువారసాటిసి,యెరూసలేమ్ దు మహవాతార్.
వానిసరి సమరియదుమహినండొనాహ్ కాఙ్  సువారసాటిసివాతార్.
పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్  

26అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను దసిణం దరోట్ సొనిస్ యెరూసలేమ్ దాన్
 గాజ ఇని పటన్ం సొని బిడిఃమ్ బూమిదు సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 27-28అందెఙె పిలిపు సోతాండె సొహాన్ .
సొనిస్ మహిఙ్ ఒరెన్ అయియొపియదికాన్ రదం†ముసుక్ సొనిస్నాన్. వాండు అయియొపియ దేసెమ్ ది
రాణి కందెకెబాన్  ముకెలమతి పణి కినికాన్ ఒరెన్. ఇని పణి ఇహిఙ దేసెమ్ ది డబుబ్ నడిఃపిసిని దనిన్
ముసుక్ వీండు మంతి. వీండు యెరూసలేమ్ దు పారద్నం కిదెఙ్  సొహాండె మర్ జి సొనిస్నాన్. సొనిస్
మహిఙ్  వీండు రదమ్ దు బసి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. 29 అయావలె దేవుణు ఆతమ్
పిలిపుఙ్, “నీను రదం డగు సొనిస్ దనిన్ వెట నడిఃజి సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 30పిలిపు రదం డగు ఉహ్ కిస్
సొహిఙ్  అయా అయియొపియదికాన్ యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. పిలిపు అకక్ వెహాన్.
వెహాండె, “నీను సద్ విజినిక అరద్ం కిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 వెన్ బాతిఙ్, “ఎలాగ అరద్ం కిన?
ఎయెన్ బా నఙి అరద్ం వెహ్ ఏండ మహిఙ ఎలాగ అరద్ం కినా? రదమ్ ముసుక్ ఎకిస్ నా వెట బస్ అ. దినిన్
అరద్ం వెహిస్ సిదా” ఇహాన్ , అయ అయియొపియదికాన్. అందెఙె పిలిపు రదం ఎకిస్ వనిన్ డగు బసాత్ న్.
32అయఅయియొపియదికాన్ సద్ విజిమహిమాటెఙ్ ఇనికెఙ్  ఇహిఙ “సపెత్ఙ్ ఒనిగొరెవజవనిన్ఙ్ ఒతార్.
బుడుఃసుక్ఙ్ కతిసినివలె అలెజిమంజినిమెండగొరెపిలల్ వజ అలేతమహాన్ . వాండు ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్.
33 వారు వనిన్ఙ్ సిగు కితాత్ ర్ . వనిన్ఙ్ నాయం దొహ్ క్ ఏండాత సొహాద్. వనిన్ పొటెఙాణి వరి వందిఙ్ 
ఎయెర్ బావెహ్ ఏండ ఆనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ పాణమ్ దిఙ్  బూమిముసుక్హాన్  లాగితార్”.

34 అయ అయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవక ఎయె వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ ? వనిన్
వందిఙెనా, మరి ఒరెన్ వందిఙా? దయ కిజి వెహ్ అ”. 35 అందెఙె పిలిపు అయ అయియొపియదికాన్
 సద్ వీజి మహియెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కమ్ దు మహిమాటదాన్ మొదొలిస్ యేసుపబు వందిఙ్  సువార
వెహాన్ . 36 ఆహె వారు సొనిస్ మహిఙ్ ఏరు మహి ఉండి బాడిడ్దు వాతార్. అయ అయియొపియదికాన్ 
వెహాన్ , “ఇబెబ్ ఏరుమనెన్. నానుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ఇనికబాఅడుడ్ మనాదా?”. 37దనిన్ఙ్  పిలిపు, “నీను
మనుస్ పూరియేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇని అడుడ్ బా సిలెల్ద్ ”, ఇహాన్ . అందెఙెవాండు,
“ఒఒ,యేసుకీసుత్ దేవుణుమరిసి ఇజినాను నమిమ్జిన”, ఇహాన్ .

38 అయావలె, “రదం నిల్ ప్ అ”, ఇజి అయియొపియదికాన్ ఆడ సితాత్ న్ . రదం నిల్ పాత్ ండె వాండు,
పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జి ఏరుదు డిఃగితార్. పిలిపు అయియొపియది వనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు
ఏరు లొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనె దేవుణు ఆతమ్ పిలిపుఙ్ కూక ఒతాన్. అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ మరి
సుడ్ఃఏతాన్. గానివాండు సర్ ద ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40పిలిపు సుడ్ఃతిఙ్ అజొతు పటన్మ్ దుమనన్ ఇజి నెసాత్ న్. అబెబ్ణిఙ్ సోసివాండుసొహిసరిదుమహి
విజుపటన్మ్ కాఙ్ యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహిస్ కయ్ సరియఇని పటన్మ్ దాకవాతాన్.
† 8:27-28 8:27-28 రదం ఇహిఙ గురమ్ కాఙ్ ఉండి బంటిపూటాన్ర్
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సవులుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తాత్ న్ 

1-2అయావలె సవులు ఇనికాన్ యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్  బెదిసి మహాన్ . వరిఙ్ మాలెఙ్ కిజి
మహాన్ . వాండు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరిబాన్ సొహాండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మనిన్యూదురి
మీటిఙ్ ఇలాక్ణిపెదెద్ల్ ఙసీదెఙ్  ఉతమ్ కులొసాత్ న్. ఇనిఉతమ్ కు ఇహిఙ,దమసుక్ పటన్మ్ దుయేసుపబు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్కార్ ఎయెర్ బా మహిఙ, మొగగ్కొడొఃర్ గాని అయ్ లికొడొఃక్ గాని వరిఙ్ తొహిస్ ఒసి
యెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారంమనాద్ ఇజి వెహిస్ని ఉతమ్ కు.

3 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు సొండెఙ్
 సోతాత్ న్. దమసుక్ పటన్ం డగు వాజి మహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ ఉండి గొపప్ జాయ్ వనిన్ సురులం
డెఃయ్ తాద్. 4అయావలెసవులుబూమిదుఅరాన్. అరిఙ్, “సవులు,సవులు,నీనుఎందనిఙ్ నఙిమాలెఙ్
కిజిని”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిన్ ఉండిమాటవెహాన్ .

5 “పబు, నీను ఎయి”, ఇజి సవులు వెన్ బాతాన్. “నీను మాలెఙ్ కిజినియేసునె నాను. 6 ఏలు నిఙ్ జి
పటన్మ్ దుసొన్ అ. నీనుఇనిక కిదెఙ్ ఇజిఒరెన్ నిఙివెహన్నాన్ లె”,ఇజిమాటవెహాన్ . 7సవులువెటసొనిస్
మహికార్  జాటు వెహార్ గాని ఎయెరిఙ్ బాతోర్ ఏతార్. వారు అలెల్త నిహ మహార్ . 8 సవులు బూమిదాన్
 నిఙితాత్ ండె బేసాత్ న్ గాని కణుకు తోర్ ఏండ ఆతె. అందెఙె వారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్  అసాత్ రె దమసుక్ పటన్మ్ దు
నడిఃపిసి ఒతార్. 9వాండు మూండి రోసుక్ కణుకు తోర్ ఏండ మహాన్ . ఇనికబా తిన్ ఏండ ఉణెఎండ
మహాన్ .

10 దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు సిసూడుః ఒరెన్  అననియ ఇనికాన్ మహాన్ . యేసుపబు వనిన్ఙ్ 
దరస్నమ్ దు తోరె ఆతండె, “అననియ”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ అననియ, “పబువా నాను ఇబెబ్ మనన్”,
ఇహాన్ .

11యేసుపబు వనిన్వెట, “నీను తినాఙ్ ఇజి కూకిన్ సరిదు సొన్ అ. బానె యూద ఇని వనిన్ ఇండొ
సొనిస్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  సవులు ఇని వనిన్ వందిఙ్  వెన్ బాఅ. సవులు పారద్నం కిజి మంజినాన్. ఉండి
దరస్నమ్ దు సవులు ఇనిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ, 12అననియ ఇనికాన్ ఒరెన్ వాతండె వనిన్ కణెకెఙ్  నెగెండ్ 
కిజిమరి సూణి లెకెండ్ ఆదెఙ్ వనిన్ బురాదు కికుక్ ఇడిన్వజ సుడ్ఃతాన్”, ఇజి వెహాన్ .

13దనిన్ఙ్ అననియవెహాన్ , “పబు వీండుయెరూసలేమ్ దు నిఙి కేటఆతివ రిఙ్  ఎసొస్నొమాలెఙ్కితాత్ న్  
ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నాను నండొ వెహ మహ. 14 ఇబెబ్ యా పటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్
 తొహిస్ ఒసియెరూసలేమ్ దు ఒతెఙ్  వనిన్ఙ్  అతికారం సీని ఉతమ్ కు పెరి పుజేరిఙ బాణిఙ్ అసాత్ ండె వాత
మహాన్”. 15యేసుపబుఅననియవెట, “నీనుసొన్ అ. యూదురుఆఇలోకుర్ నడిఃమి,రాజురిఙనడిఃమి,
ఇసాయేలు లోకాఙ్ నడఃమినా వందిఙ్  వెహెఙ్  నాను వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిత మనన్. 16నా వందిఙ్ వాండు
ఎసొనొమాలెఙ్ఆనాన్  ఇజినాను వనిన్ఙ్  తోరిసన్”, ఇహాన్ .

17 అందెఙె అననియ అయ ఇండొ సొహాండె సవులు ముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ న్. “సవులునా, నీను వాతి
సరిదు నిఙి తోరె ఆతి పబు ఆతియేసు నఙిపోకమనాన్. నీను మరి సూణి వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ నీ
ముసుక్ వాని వందిఙ్ నఙిపోకమనాన్”, ఇజి సవులు వెట వెహాన్ . 18అయావలె వనిన్ కణకాణిఙ్ పొరొఙ్ 
ననిన్కెఙ్  రాలిత్ఙ్  సుడ్ఃదెఙ్  అటాత్ న్. సవులు నిఙితండె బాపిత్సం లాగె ఆతాన్. 19 వెనుక బోజనం కితాండె
సతుత్ ఆతాన్.

సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు,యెరూసలేం పటన్మ్ దుయేసుపబు వందిఙ్  వెహిస్నాన్.
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు మహి యేసుపబు సిసూర్ వెట సెగం దినమ్ కు మహాన్ . 20యూదురి

మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్  తినాన్ఙ్ సొహాండెయేసునెదేవుణుమరిసిఇజియేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్.
21అకక్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. యెరూసలేమ్ దు యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్  పాడుః కిజి
మహికాన్  వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్  తొహిస్ పెరి పుజేరిర్ డగు కూకిస్ ఒతెఙ్  ఇబెబ్బా వీండు
వాత మనాన్ ఇజి వెహార్ . 22అహిఙ్ బా పవులు మరి నండొ సతుత్ దాన్  బోదిసి మహాన్ . యేసునె  దేవుణు
పోకి కీసుత్ ఇజి రుజుప్  కితాత్ ండె దమసుక్ పటన్మ్ దుమహియూదురుఙ్గాబ కితాత్ న్ . 23నండొరోసుక్సొహి
వెనుక సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  ఇజి యూదురు ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24గాని వరి ఆలోసనం సవులుఙ్ తెలితాద్.
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వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్  వారు రెయువేల పూరి పటన్ం వెలిల్ సొని సేహల్ * బాన్ సుడ్ఃజి కాత మహార్ . 25గాని వనిన్
సిసూర్ రయు వనిన్ఙ్  ఒతారె ఉండి గంపదు బసె కితారె పటన్ం సురుల మనిన్ గోడఃదు మనిన్ ఉండి కిటికి
బొరొదాన్ వనిన్ఙ్  అడిఃగి డిఃపాత్ ర్.

26 సవులు యెరూసలేమ్ దు సొహిఙ్  సిసూర్ వెట కూడ్ఃదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. గాని వాండు సిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆఏన్ ఇజి వారు ఒడిఃబితాత్ రె వనిన్ఙ్  వరివెట కూడుఃపెత్ఙ్  తియెల్  ఆతార్. 27గాని బరబబ్ ఇనికాన్ 
 వనిన్ఙ్  అపొసుత్ రుబాన్  కూకిస్ ఒతాన్. సవులుదమసుక్ పటన్మ్ దుసొహిసరిదు ఎలాగయేసుపబు వనిన్ఙ్ 
తోరె ఆతాన్  ఇజి, ఎలాగయేసుపబు వనిన్వెట వరిగ్తాన్  ఇజి, వెనుక సవులు ఎలాగ దమసుక్ పటన్మ్ దు
తియెల్ సిలెల్ండయేసుపబువందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజిబరబబ్అపొసుత్ రు వెటవెహాన్ . 28అయావలెఅపొసుత్ రు
సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్ వాండు వరివెట కూడిఃత మహాన్ . వరివెట కూడిఃతాండె యెరూసలేమ్ దు విజు
బాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్  సిలెల్ండయేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు బాస వరిగ్నియూదురు
వెట వరిగ్తాండె తరిక్సాత్ న్. అందెఙె వారు సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాక తెలితారె సిసూర్ వనిన్ఙ్
 డిగుమనిన్ కయ్ సరియాదు ఒతారెతారుస్ పటన్ం పోకార్.

31అయకాలమ్ దుయూదయ, గలిలయ, సమరియదేసమ్ కాఙ్  మహిదేవుణు సఙం  తియెల్  సిలెల్ండ
సమదానమ్ దాన్  మహార్ . సఙం దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ సతుత్ ఆజి వాతె.
నమిమ్తికార్ నండొండార్ ఆజివాతార్.

పేతురు లుదదుయోపాదు బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్  
32అయావలెపేతురునాహ క్నాహ క్,పటన్మ్ కుపటన్మ్ కుసొనిస్లుదఇనినాటొదేవుణుదిఙ్ కేటఆతి

వరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . 33బానెఒరెన్  అయ్ నెయఇనికాన్ ఎనిమిది పంటెఙాణ్  అసి నిఙ్ దెఙ్  అట్ఇ వనిన్ఙ్
సుడ్ఃతాన్. వాండు కికుక్కాలుక్అరికాన్. 34పేతురువనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “అయ్ నెయ,యేసుకీసుత్ నిఙినెగెండ
కిజినాన్. నిఙ్ జి, నీ మంసం నీనె పెరిజ్ ఉండి పడఃకాద్ ఇడ్ఃఅ” ఇహాన్ . 35 వెటనె అయ్ నెయ నిఙితాత్ న్.
లుదానాటొదు,సారోను దేసమ్ దుమహికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

36అయావలెయోపఇనిపటన్మ్ దుతబితఇనిఉండిఅయ్ లికొడొఃమహాద్ . అదిబాయేసుపబుసిసూ.
గీకు బాసాదు దనిన్ పేరు దొరక్. దొరక్ ఇహిఙ డుపి ఇజి అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిజి మహాద్ . సిలిల్
వరిఙ్  సాయం కిజి మహాద్ . 37గాని అది అయావలె ఉండి కసట్ం అసాత్ దె సాతాద్. వారు పీనుగుదిఙ్ ఏరు
వడిఃసాత్ రెమేడఃముసుక్మనిన్ గదిదు తెర్ పాత్ ర్. 38లుద పటన్ంయోపపటన్ం డగుమహాద్ . పేతురు అబెబ్
మనాన్ ఇజియోపాదు మనిన్ సిసూర్ వెహారె రిఎర్ మణిసిరిఙ్  పోకిస్, “దయ కిజి వెటనె రఅ”, ఇజి కబు
పోకార్. 39 పేతురు నిఙితండె వరివెటయోపాదు సొహాన్ . వారు వనిన్ఙ్  మేడఃగది లొఇ ఒతార్. అబెబ్
ముండమణిసిక్ అడఃబాజి,దొరక్ వరివెటమహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  తోరిసి వనిన్ సురుల నిహె.

40 పేతురు విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం కితాత్ న్ . పీనుగుదిఙ్  సుడ్ఃజి, “తబిత,
నిఙ్ అ” ఇహాన్ . అయావలె అది బేసాత్ దె పేతురుఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిత బసాత్ ద్. 41 పేతురు దనిన్ఙ్ కికాక్ఙ్
 అసాత్ ండె నికాన్. నమిమ్తివరిఙ్,ముండమణిసికాఙ్ కూకిస్ అదిబతిక్తాత్ ద్ ఇజివరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 42యాక
యోపాదు మనికార్ విజేరె నెసాత్ రె నండొండార్  యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 43పేతురుయోపాదు
సీమోను ఇని ఒరెన్ తోలుక్ పొరిన్ వనిన్ బాన్  యోపపటన్మ్ దు నండొ దినమ్ కు బతిక్తాన్.

10
పేతురు కొరెన్లియెఙ్ సువార వెహిస్నాన్ 

1అయావలె కయ్ సరియ ఇని పటన్మ్ దు, ఉదద్ం కినివరి లొఇ కొరెన్లి ఇని ఒరెన్ సదాతిపతి*మహాన్ .
వాండు,వనిన్ అడిగ్ మహిఉదద్ం కినికార్ ఇటలిదేసెమ్ దాన్ వాతిమహిగుంపుదికార్ ఇజి కూకె ఆతమహార్ .
2కొరెన్లి, వనిన్ ఇండొణికార్, బకిమనికార్. వారు దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్. వాండు సిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ 
మనికసెడిడ్నెసీజిమహాన్. దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినికాన్. 3ఒరెన్ండుమదెనంరమరమిమూండి
గంటెఙ, దేవుణు బాణిఙ్  వాతి ఒరెన్ దూత వనిన్బాన్ నిహండె, “కొరెన్లి”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ యా
దూతెఙ్టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4కొరెన్లిగొపప్ తియెల్ ఆతండె, “పబు, ఇనిక?”, ఇహాన్ . దూతవెహాన్ , “నీను

* 9:24 9:24 సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరి గోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం వెలిల్ సొని సేహెల్ ఙ్ మ హె. బానె పటన్ం కాప్ కినికార్ 

కాప్ కిజిమహార్ * 10:1 10:1 వందమంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమఅతికారి.
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దేవుణుదిఙ్  కితిత్ పారద్నమ్ కు, సిలిల్ వరిఙ్  సీని దానం విజు దేవుణు సుడ్ఃతండె నీ వందిఙ్ ఒడిఃబిజినాన్.
5ఏలుయోపఇనిపటన్మ్ దులోకాఙ్  పోకిస్పేతురుఇజికూకెఆనిసీమోనుఇనివనిన్ఙ్ కూకిప్స్ అ. 6వాండు
సమ్ దరం డగు మనిన్ సీమోను ఇనితోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్”.

7యాక వెహిస్ దూత సొహిఙ్, కొరెన్లి వనిన్ పణి మణిసిర్ రిఎరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. ఎసిత్వలెబా వనిన్వెట
కూడ్ఃజిమంజినిబకిమనిన్ ఒరెన్ ఉదద్ం కిని వ నిన్ఙ్ బాకూక్ పిసాత్ న్. 8జరిగ్తిక విజువరివెటవెహండెవరిఙ్ 
యోపపటన్మ్ దు పోకాన్.
పేతురు సుడ్ఃతి దరస్నం

9మ రస్నాండిఙ్ వారు సొనిస్యోప పటన్ం డగు ఆతార్. అయావలెమదెనం ఆతాద్. పేతురు పారద్నం
కిదెఙ్ మేడః†ముసుక్ ఎకాన్. 10పేతురు గొపప్ బఙ కటిత్ఙ్ ఇనికబాఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనం తయారాజి
మహిఙ్ వాండు ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 11అకక్ ఇనిక ఇహిఙ ఆగాసం రే ఆజినాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి
పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు డిపె ఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్. 12దనిన్ లొఇ బూమిముసుక్ మనిన్ నాలిగ్
కాలుక్మనిన్విజురకంజంతుఙ్,బూమిముసుక్ఊజిబూలానికెఙ్,ఆగసమ్ ముసుక్ఎగినిపొటిఙ్ మహె.

13అయావలె, “పేతురు, నిఙ్ అ, సపిస్ తిన్ అ”, ఇజి, ఉండిమాట పేతురు వెహాన్ . 14దనిన్ఙ్ పేతురు,
“సిలెల్ పబువా, తిండెఙ్  ఆఇకెఙ్  ఎసెఙ్ బానాను తిన్ ఏ”, ఇజి వెహాన్  ‡.

15వెహిఙ్,మాటమరివాతాద్, “దేవుణు నెగిగ్క ఇజి ఇడిత్కెఙ్  నీను సెఏద్ ఇజి ఎరిల్సమ్”.
16 ఈహ మూండి సుటుక్ జరిగ్తాద్. వెటనె ఆ దుపాటిననిన్క ఆగాసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతాద్.

17 దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి పేతురు గొపప్ఙ ఒడిఃబిజి మహాన్ . అయావలె కొరెన్లి
పోకి లోకుర్  సీమోను ఇలుల్ ఎమేణిక ఇజి వెన్ బాజి నెసాత్ రె వనిన్ ఇలుల్ ముందాలవాతార్. 18 “పేతురు ఇజి
కూకె ఆని సీమోను ఇబెబ్మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19 పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మహివలెనె దేవుణు ఆతమ్ వనిన్వెట వెహాన్ ,
“సీమోను, ముఎర్ లోకుర్  నిఙి రెబాజినార్. 20 నీను నిఙ్ జి అడిగ్ డిఃగ్ జి సొన్ అ. అనుమానం ఆఏండ
వరివెటసొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానె వరిఙ్ పోక”.

21 పేతురు డిఃగ్ జి సొహాండె, “మీరు నఙినె రెబాజినిదెర్. ఎందనిఙ్  వాతిదెర్?”, ఇహాన్ . 22 దనిన్ఙ్ 
వారు, “సదాతిపతి ఆతి కొరెన్లి మఙిపోకాన్. వాండు నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి
మనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్  ఇజి యూదురు విజేరె వెహిస్నార్. ఒరెన్ దేవుణు  దూత వనిన్ఙ్ తోరె
ఆతండె, ‘పేతురుఙ్ నీ ఇండొ కూకిస్ తసి వనిన్మాటెఙ్ వెన్ అ’ ఇహాన్ ”, ఇజి వెహార్ . 23అయావలెపేతురు
వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .
పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.
మహస్ నాండిఙ్ పేతురు నిఙితండె వరివెట పయ్ నం ఆతాన్. యోపాదికార్  సెగొండార్ యేసుపబుఙ్ 

 నమిమ్తికార్  వరివెట సొహార్. 24 ఉండి రోజు పయ్ నం ఆతారె మహస్ నాండిఙ్ వారు కయ్ సరియాదు
అందితార్. కొరెన్లి వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్  వనిన్ డగుహి కూడెఃఙ ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె పేతురు వందిఙ్ కాప్ 
కిజి మహాన్ . 25 పేతురు ఇండొ వాతిఙ్ కొరెన్లి సొహాండె వనిన్ పాదమ్ కాఙ్  ఆరాండె వనిన్ఙ్  మాడిఃసాత్ న్.
26గాని పేతురు వనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ,నానుబా నీ న నిన్ లోకునె” ఇహాన్ .

27కొరెన్లి వెట వరిగ్జి పేతురు లొఇసొహిఙ్  మందలోకుర్ బాన్ కూడ్ఃజిమహిక సుడ్ఃతాన్. 28పేతురు
వరి వెటవెహాన్ . “మాయూదురి రూలు వజ ఇహిఙయూదురు ఆఇలోకుర్ వెట కూడ్ఃనిక ఆఏద్ . వరివెట
మంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు నెసినిదెర్ గదె. గాని లోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బా తకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్ 
 ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసత్ మనాన్. 29అందెఙె నఙి కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను అడుడ్ వెహ్ ఏండ వాత. నఙి ఎందనిఙ్ 
 కూక్ పిసిత్దెర్. ఏలు వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

30 అయావలె కొరెన్లి వెహాన్ , “నాలిగ్ దినమ్ కు ముందాలయా గ డిఃయా దునె నాను మదెనం మూండి
గంటెఙ ఇండొ పారద్నం కిజి మహ. వెటనె మెరిస్ని ననిన్ పాతెఙ్ పొరాప్తి మనిన్ ఒరెన్ నా ఎదు నిహాన్.
31 “కొరెన్లి, దేవుణు నీ పారద్నమ్ కు వెహాన్ . సిలిల్ వరిఙ్ సెడిడ్నె సితిత్కెఙ్ దేవుణు సుడ్ఃతాన్. 32యోపాదు
కబు పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు సమ్ దరం డగు తోలుక్ తయార్ కినికాన్ 
† 10:9 10:9మేడముసుక్ బాన్ మహి ఇలాక్ఙ్ ముసుక్ మేడెఙ్ మ నెన్. ఎకిస్ సొనిస్ బసెత్ఙ్ ఆనాద్ ‡ 10:14 10:14యూదురుఙ్
తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్
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ఒరెన్  సీమోను ఇనివనిన్ ఇండొబతిక్జినాన్. 33అందెఙెవెటనెనిఙి కబుపోక. నీనువాతికాదెనెగెద్. ఏలు
మాపువిజెపె దేవుణు డగు వాతాప్. మావెట వెహెఙ్ దేవుణు నిఙి ఆడ సితిత్ విజుమాటెఙ్ వెండెఙ్  మాపు
వాతాప్.

34 దనిన్ఙ్ పేతురు వెహాన్ , “దేవుణు విజెరిఙ్  ఉండె లెకెండ్  సుడ్ఃజినాన్, ఇజి ఏలు నాను నిజమ్ నె
నెసాన్. 35 ఎమేణి జాతి ఇహిఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి, నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃతిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
ఒపుప్కొణాన్. 36యేసు కీసుత్ విజెరిఙ్ పబు. దేవుణువెటలోకాఙ్ కూలతొహిప్సెత్ఙ్వాండుయేసుఙ్ పోకాన్.
యేసువ లెహాన్ ఇసాయేలులోకాఙ్ స మదనంవాతాద్ ఇజి దేవుణు సువారపోకాన్. 37యోహాను దేవుణు
మాటెఙ్  బోదిసి బాపిత్సం సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్మొదొలిస్  యూదయ దేసమ్ దు విజు ఇనిక జరిగ్తాద్ 
ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 38యాకఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు, నజరేతు వాండు ఆతియేసుఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
సీజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వాండు సొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండె స యాన్లోకురిఙ్ కిజిని బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్.
దేవుణు వనిన్వెటమహిఙానెవాండు అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండు యూదురి దేసమ్ దుని, యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజు వ నకాఙ్  మాపు సాసిర్. యూదురు
వనిన్ఙ్  సిలువాదు డెఃయారె సపాత్ ర్. 40గాని మూండి రోసాక్ఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాండె
మఙి తోరిసాత్ న్. 41విజేరె లోకాఙ్ వాండు తోరె ఆఏతాన్. దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్ సాసిర్, ఇహిఙ,
మఙినెవాండుతోరెఆతాన్. సాతివరిబాణిఙ్ నిఙితివెనాక్మాపెవ నిన్వెటతింజి  ఉణిజిమహాప్. 42సాతి
వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ దేవుణుయేసుఙె ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ఇజిసాసి వెహిస్ సువారసాటిసెత్ఙ్
యేసుపబు మఙి ఆడ సితాత్ న్ . 43 పవకరు విజేరె వనిన్ వందిఙ్ ఇని సాసి వెహార్  ఇహిఙ, వనిన్ ముసుక్
నమకం ఇడిన్ విజెరి  పాపం దేవుణు వ నిన్ వందిఙ్ సెమిసాన్నెల్ ఇజి.

యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ,దొహ్ క్ సినాద్.
44పేతురుయామాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్ నె,వనిన్మాటెఙ్ వెంజిమహివరిముసుక్ దేవుణుఆతమ్వాతాద్.

45 పేతురు వెట వాతి మహి నమిమ్తికార్ యూదురు, యాక సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్. “యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ బా దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ఇని ఇనాయం దేవుణు సీజినాన్”, ఇజి బమమ్ ఆతార్. 46 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్ వాతిఙ్  వారు ఆఇబాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణు ఎసొనొ పెరికాన్ ఇజి  సుత్ తి కినిక
వీరు వెహర్.
అయావలెపేతురువెహాన్ , 47“మఙిదేవుణుఆతమ్దొహ్ కిలెకెండ్ విరిఙ్ బాదొహ్ కాద్. ఏలువీరుఏరుదు

బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఎయెర్ బాఅడుడ్ కిదెఙ్ అటాన్రా?”. 48అందెఙెయేసుకీసుత్ పేరు అసి ఏరుదు
బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ పేతురు వరిఙ్  ఆడసితాత్ న్ . వెనుక, సెగం రోసుక్మావెటమన్ అఇజివారు పేతురుఙ్ 
వెహార్ .

11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1యూదురుఆఇలోకుర్ బాదేవుణు -మాటెఙ్  నమిమ్తార్ ఇజియూదయదేసమ్ దుమనిన్నమిమ్తిత్కార్ ని,
అపొసుత్ రు వెహర్. 2-3 అందెఙె పేతురు ఎకుక్ యెరూసలేమ్ దు సొహివలె బానె మహి సునతి కిబె ఆతి
యూదురు, వనిన్వెట తరిక్సాత్ ర్. “నీను సునతి కిఇ లోకుర్ వెట కూడిఃతి మహి, వరివెట ఉణిజి మహి”,
ఇజి వనిన్ముసుక్ తరిక్సాత్ ర్.

4 అయావలె పేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజు మొదొహన్ అసి వరివెట వెహాన్ . 5 “నాను యోప పటన్మ్ దు
మహివలె ఒర్ నెండ్  పారద్నం కిజి మహిఙ్  ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. ఇనిక సుడ్ఃత ఇహిఙ, ఆగాసం రే ఆజి
నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు డిఃపె ఆతిలెకెండ్  నా డగు డిఃగ్ జి వాతాద్.
6అకక్ నెగెండ  సుడ్ఃతిఙ్  దనిన్ లొఇ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ జంతుఙ్, అడిఃవి జంతుఙ్, బూమిముసుక్ ఊజి
 బూలానికెఙ్, ఆగాసంముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ నఙితోరితె. 7అయావలె, ‘పేతురు నిఙ్ అ. సపిస్ తిన్ అ’, ఇజి
ఉండిమాటవెహ.

8దనిన్ఙ్  నాను, ‘సిలెల్ పబు, సెఏద్ ఇజి ఇడిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బానాను ఎసెఙ్ బాతిన్ ఏ’ ఇహ. 9ఆగాసమ్ దాన్ 
మాట మరి వాతాద్, ‘దేవుణు నెగిగ్క ఇజి వెహికెఙ్ నీను ఏరిసమ్'. 10 ఈహ మూండి సుటుక్ వాతాద్.
ఆకక్ర్ దిఙ్  అకెక్ఙ్ విజు ఆగసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతె. 11యాకజరిగ్తి వెటనె కయస్రియదాన్ కొరెన్లి పోకి
 ముఎర్ లోకుర్ నఙి రెబాజి నాను మహి ఇలుల్ డగు వాతార్. 12 అయావలె దేవుణు ఆతమ్, ‘నీను ఇని
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అనుమానం సిలెల్ండ వరివెట సొన్ అ’ ఇహాన్ . వీరు ఆరుగురు నమిమ్తిత్కార్ బా నావెట వాతార్. వాతారె
మాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14 కొరెన్లి ఇండొ సొహిఙ్,  దేవుణు దూత వనిన్వెట వెహికెఙ్ విజు వెహాన్ . ‘నీనుయోపాదు లోకాఙ్ 
పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు వానాండె నీను, నీ కుటుమ్ దికార్ విజేరెపాపం
కితిత్ దనిన్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి వెహన్నాన్ లె’ ఇజి వెహికెఙ్ విజుకొరెన్లిమఙి వెహాన్ .

15నాను వరివెట వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సిత్ఙ్,మాముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ తొలిత ఎలాగవాతాదొఅయావజనె
వరిముసుక్బావాతాద్. 16అయావలెనఙిపబుమాటెఙ్  గురువాతాద్. ఇనికఇహిఙ, ‘యోహానుఏరుదాన్
 బాపిత్సం సితాత్ న్ . గానిమీరు దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం లాగె ఆనిదెర్ లె’ ఇజి. 17అహిఙమాపుపబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వలె దేవుణుమఙి సితిత్ ఇనాయమ్ నె వరిఙ్ బాసితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ అడుడ్
కిదెఙ్నాను ఎపటిదికానా?”.

18 యాక వెహారె వారు మరి ఇని అడుడ్ బా వెహ్ ఏతార్. “నిజమ్ నె, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా వరి
పాపమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు సరి సీజినాన్”, ఇజి వెహిస్ వారు
దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కితాత్ ర్ .

అంతియోకయాదు నమిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరువాతాద్.
19 సెత్పానుఙ్ సపిత్వెనుక యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్ లావు మాలెఙ్  వాతిఙ్  వారు సెదిత

సొహార్. సెదితికార్  సెగొండార్ పెనికె, కుప, అంతియొకియ ఇని దేసమ్ దాక సొహరె యూదురిఙ్  ఉండెనె
దేవుణు మాటెఙ్  వెహార్ . 20గాని వరి లొఇ సెగొండార్ కుపదికార్, కురేనియదికార్ మహార్ . వారు సొనిస్
అంతియోకయాదు మనిన్ గీకు బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బా యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహార్ . 21 పబు
సతుత్ వరివెట మహాద్ . అందెఙె మంద లోకు దేవుణు మాట నమిమ్తాత్ రె పబు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.
22యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దికార్ యాక వెహారె బరన్బెఙ్ అంతియోకయాదు పోకార్. 23 బరన్బ
వాతండె దేవుణు దయ వరి ముసుక్ వా తా ద్ ఇజి సుడ్ఃతాండె సరద్ ఆతాన్. దేవుణు ముసుక్ ఉండె
మనుస్దాన్ నమిమ్దు ఇజివాండు వరిఙ్ దయ్ రం వెహాన్ . 24బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నమకమ్ దాన్
నిండితికాన్,నెగిగ్కాన్. వాండుదేవుణుమాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మందలోకుర్ యేసుపబుముసుక్నమకంఇటాత్ ర్.

25 వెనుక బరన్బ సవులుఙ్  రెబాజి తారుస్ పటన్ం సొహాన్ . 26 సవులుఙ్ రెబాజి దొహ్ కిఙ్  వనిన్ఙ్
 అంతియోకయాదు తతాన్. వారు రిఎర్ ఉండి ఏండు బానె మహి సఙమ్ దికార్ వెట కూడిఃతారె మంద
లోకాఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసాత్ ర్. అంతియోకయాదునె, న మిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు తొలిత
ఇడెః ఆత మహాద్ . 27యాకాలమ్ దు పవకరు సెగొండార్ యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదు వాతార్.
28 వరి లొఇ అగబ ఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితాండె రోమరాజు ఏలుబడిః కిని దేసమ్ కాఙ్ 
విజు ఉండి పెరి కరు వానాద్ లె ఇజి వెహాన్ . (కల్వుదియ ఇని రాజు ఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దు యా కరు
వాతాద్ ) 29అయావలెనమిమ్తికార్విజేరెయూదయదుబతిక్నినమిమ్నివరిఙ్  సాయంపోకెఙ్ ఒడిఃబితార్.
మాపుఎసొసీనాపొనసొసీనాప్ ఇజివారు ఒడిఃబితార్. 30వరిసాయమ్ కు వారు బరన్బని, సవులు వెట
 పెదెద్లుఙబాన్ పోకార్.

12
పేతురు జెలిదాన్ గెలిసాత్ న్.

1అయకాలమ్ దుహేరోదురాజుసఙమ్ దివరిఙ్  సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 2యోహానుఙ్ 
దాద ఆతియాకోబుఙ్  కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3యాసఙతియూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు
రాజు పేతురుఙ్ బాతొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . యూదురి పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తిని పండొయ్  దినమ్ కాఙ్ 
యాక జరిగ్తాద్. 4 పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి
మండెఙ్ పదహారుమణిసిర్  జమానుఙ  ఒపజెపాత్ న్. ఉండెసుటునాల్ ఎర్  మణిసిర్ కాపుమంజినార్. పసక్
పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ హేరోదు రాజు ఒడిఃతాన్. 5ఆహె పేతురు
జెలిదు మహాన్ . గాని సఙమ్ దికార్ వనిన్ వందిఙ్  గటిఙ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిమహార్ .

6మర్ సనాండిఙ్ పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్  వెలిల్ తన ఇజి హేరోదు రాజు ఒడిఃబిత మహాన్ . అయ
పొదొయ్ పేతురు రిఎర్  జమానుఙ నడిఃమి రుండి గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆజి నిద కిజి మహాన్ . రిఎర్ 
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జమానుఙ్  వెలిల్ కాపుమహార్ . 7అయావలె వెటనె ఒరెన్  దేవుణు దూత తోరె ఆతాన్. ఆ గది లొఇ జాయ్ 
ననిన్ వెలుత్ ర్  వాతాద్. దూత పేతురుఙ్  పడఃకాదు డెఃయ్ జి బేగి నిఙ్ అ ఇజి వెహిస్ నికాన్. వనిన్ కికాక్ణిఙ్ 
గొల్ సుక్ఊడ్ఃజి అరె.

8 దూత వనిన్వెట, “నీను నడుముదు తొహె ఆజి జోడుక్ తొడ్ఃగిఅ”, ఇహాన్ . పేతురు అకెక్ఙ్  తొహిఙ్
 దూత, “నీపాత పిడిఃగిజ్ నా వెనుక రఅ”, ఇహాన్ . 9పేతురు దూత వెనుక సొహాండె జెలిదాన్ వెలిల్ వాతాన్.
గానిజరిగ్నిక నిజమొఆఏదొఇజి పేతురు నెస్ ఏతాన్. యాకవిజుదరస్నమ్ దు సుడ్ఃజిన ఇజి ఒడిఃబితాన్.
10వారు ముందాల కాప్ కిని వరిఙ్  డాటిస్ వెనుకాది వరిఙ్ బా డాటిస్ పటన్ం సొని ఇనుము గవుని డగు
వాతార్. వాతిఙ్ అదినెరేఆతాద్. వారుసోసివాజిఉండివీదిడాటిత్సొహివెటనెదూతవనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11అయావలె, జరిగ్తికెఙ్ విజు నిజమె ఇజి పేతురు తెలి ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్  పోకాండె నఙి
హేరోదురాజుబాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. యూదురు నఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఒడిఃబితాత్ రొ దనిన్లొఇహాన్ బాడిఃబిసాత్ న్  ఇజి
ఏలు నాను నిజం నెసాన్ ఇజి ఒడిఃబితాన్. 12యాకనెసాత్ ండె పేతురు, మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహానుఙ్ 
అయ్ సిఆతిమరియఇండొసొహాన్ .బాన్ మందలోకుర్ కూడిఃతమహారె పారద్నం కిజిమహార్ . 13పేతురు
వెలిల్ మహిసేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజివెండెఙ్  రోదఇనిపణిమణిసిబాన్ సొహాద్. 14అదిపేతురు కంటం
గురు అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్ రేఏండ ఉహ్ కిస్ సొహాదె, “పేతురు సేహల్ డగు నిహ మనాన్”, ఇజి
మహి వరిఙ్  వెహాద్. 15వారు, “నిఙి వెరి మనాద్” ఇహార్ . గాని అది మరి మరి వెహిఙ్ వారు, “అహిఙ
వనిన్ దూతవాతాద్” ఇహార్.

16గాని పేతురు సేహల్ దిఙ్ కొతిస్ మహాన్ . వారు సొనిస్ సేహల్ రేతిఙ్ పేతురుఙ్ సుడ్ఃతారె గొపప్ బమమ్
ఆతార్. 17మీరు జమ్ న మండు ఇజి పేతురు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాండె, దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాగ  జెలి
లొఇహాన్ వెలిల్ తతాత్ న్  ఇజి వరిఙ్ విజు వెహాన్ . యాకయాకోబుఙ్ ని  మహి నమిమ్తి వరిఙ్ వెహ ఇహండె
మరి ఉండి బాడిడ్దు సొహాన్ . 18 పెందాహిఙ్  జేలిదు మహి జమాఙ్ ణు గొపప్ గాబ ఆతార్. పేతురు ఇనిక
అతాండొ ఎంబెసొహండొ ఇజివారు గొపప్ గాబ ఆతార్. 19పేతురుఙ్ రెబాజిదొహ్ కిసెత్ఙ్  హేరోదు రాజుఆడ
సితాత్ న్ . గాని వారు ఎసొ రెబాతిఙ్ బా తోర్ ఏతాన్. అందెఙె హేరోదు రాజు కాప్ కిజిమహి జమాన్ ఙ మరి
మరియా సఙతి వందిఙ్ వెన్ బాజి పేతురు గెలసత్ సొహాన్ కాక వ రి ముసుక్ తీర్ పు కితాండె వరిఙ్  సపెత్ఙ్
ఆడ సితాత్ న్ .
హేరోదురాజుసాతాన్.
హేరోదు రాజుయూదయదాన్ కయ్ సరియాదు సొహాండె బాన్ సెగం కాలం బతిక్తాన్. 20హేరోదురాజు

తూరు పటన్మ్ ది వరి ముసుక్, సీదోను పటన్మ్ దివరి ముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జి మహాన్ . అందెఙె వారు
ఉండెమనుస్దాన్ వాతారెరాజుఇండొణిఅతికారిఆతిఒరెన్ బాల్ సుత్ ఇనివనిన్ఙ్ వరిపడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్,
రాజువరిముసుక్ సమదనంఆదెఙ్ ఇజి. ఎందనిఙ్  ఇహిఙరాజుదేసమ్ దానెవరిఙ్ పంటదొహ్ కిస్మహాద్ .
21 ఏర్ పాటు కితిత్ రోజు, హేరోదు రాజు, రాజుర్ తొడ్ఃగిని సొకెక్ఙ్ పొర్ పాతాండె రాజు కురిస్దు బసాత్ ండె
వాతివరివెటమీటిఙ్ దు వరిగ్తాన్. 22అకక్ వెహారె లోకుర్, వీండు ఒరెన్ దేవుణు లెకెండ్  వెహిస్నాన్, లోకు
లెకెండ్  ఆఏన్  ఇజి గగోల్ కితాత్ ర్ . 23రాజుయాక వెహిఙ్  దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిఎతాన్. వెటనె దేవుణు దూత
వనిన్ఙ్  ఉండి కసట్ం పుటిసిత్ఙ్ వాండు పిడుఃకు ఆజి సాతాన్. 24గాని దేవుణు సువార మరి మంద లోకు
వెహార్ కాకదేవుణుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 25బరన్బనిసవులుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్ వరి పణిఙ్ వీసాత్ రె
మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియొహానుఙ్ కూడుఃపాత్ రెయెరూసలేమ్ దాన్ మర్ జివాతార్.

13
బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్  సువారసాటిసెత్ఙ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .

1అంతియోకయాదుమహిసఙమ్ దు,సెగొండార్  పవకరు,మరిసెగొండార్  దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసినికార్
 మహార్ . వారు ఎయెర్ ఇహిఙ, బరన్బ, నిగెర్  ఇజి కూకె ఆని సిమెయోను, కురేనదికాన్  లూకియ, హేరోదు
అంతిపాస్*. 2 వీరు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి ఉపాస్ కిజి మహివలె దేవుణు ఆతమ్ వెహాన్ , “బరన్బెఙ్ ని
సవులుఙ్ నాను కూకి పణి వందిఙ్  మీరు ఏర్ పాటు కిదు”. 3వెహిఙ్, సఙం ఉపాస్ మంజిపారద్నం కితారె
వరిముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ రె, దేవుణు వెహి పణి వందిఙ్ పోకార్.

* 13:1 13:1హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదు బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితిత్ హేరోదు రాజు
వీండె. (మారక్ 6:14-28)రాజువెట కూడ్ఃజి పిరితిమనయేను, సవులు ఇనికార్ 
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బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.
4 దేవుణు ఆతమ్ పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగు మనిన్ సెలూకిన ఇని పటన్ం సొహరె

ఓడఃదు ఎకారె కుప ఇని దీవ్పుదు†సొహార్. 5వారు సలామిఇని పటన్మ్ దు సొహరెబాన్ మహియూదురి
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్  సొహరె దేవుణుమాటెఙ్ సాటిసి మహార్ . మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహాను వరివెట
వరిఙ్తోడుఃలెకెండ్ మహాన్ . 6వారుఅయదీవ్పువిజుపయ్ నంకితారెపాపుఇనిపటన్మ్ దువాతార్. బానె
వారు బర్ యేసు ఇజి కూకె ఆని ఒరెన్ యూద వనిన్ఙ్  సుడ్ఃతార్. వాండు ఒరెన్ సెటిణ్కాన్. వాండు అబదద్ం
మాటెఙ్  వెహిన్ పవక. దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్ పవక ఇజినా టిసినాన్గాని ఆఏన్. 7వాండు రోమ గవరన్రు
ఆతి సెరిగ్పవులు వెట మహికాన్. అయరోమ గవరన్రు ఇహిఙ వాండు తెలివి మనిన్కాన్. వాండు దేవుణు
మాటెఙ్ వెనా ఇజి బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గాని అయ సెటిణ్కాన్ వరిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకు
బాసదు వనిన్ పేరు ఎలీమ) రోమ గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్
 సుడ్ఃతాన్,  యాగారిడ్ విదె కినికాన్. 9-10అయావలెసవులు (వనిన్ఙ్ పవులు ఇనిపేరుబామహాద్ )దేవుణు
ఆతమ్దాన్ నిండితాండె ఎలీమేఙ్తినాఙ్  సుడ్ఃజి వెహాన్ , “నీను సయాన్పొటాదికాన్, నీతి నిజాయితిఆతి
విజుదనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీనుపూరిసెఇకి,గొపప్మొసెం కినికి. నిజమాతిదేవుణుమాటెఙ్ నిజంఆఇకెఙ్  ఇజి
తోరిసిని.

11ఇదిలో,దేవుణుఏలునిఙితీర్ పుసీజిసికస్సీజినాన్. నీనుసెగంకాలంగుడిడ్ ఆజిపొదుద్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
అట్ ఏండఆనిలె”వెటనెవాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్ గాందుదాన్వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటిఆతె. ఎయెర్ బా
కికాఙ్ అసి బులెల్య్ కిబిసాన్రా ఇజి అతాల్  ఇతాల్  బూలాజి మహాన్ . 12 అయ రోమ గవరన్రు జరిగ్తిక
సుడ్ఃతివలెయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబు - వందిఙ్బోద  వెంజి బమమ్
ఆతాన్.
పవులుని బరన్బ పిసిదియదేసమ్ దుమనిన్ అంతియోకయాదు సువార వెహిస్నార్ 

13వెనుక పవులుని వనిన్వెట మహికార్ ఓడః ఎకారె పాపుదాన్ పంపులియాదు మనిన్ పెరగ్ ఇని పటన్ం
సొహార్. బానె యోహాను వరిఙ్  డిఃసాత్ రె యెరూసలేమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . 14వారు పెరుగ్ పటన్మ్ దాన్ 
సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్ అంతియోకయాదు సొహార్. బానెవారు విసాంతి దినమ్ దు యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొ సొహరె బసాత్ ర్. 15మోసె సితిత్ రూలుదాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙదాన్  సెగం సద్ వితి వెనుక
మీటిఙ్ ఇండొణిఅతికారిఙు  పవులుని బరన్బ వెట. “దాదారండె,లోకాఙ్ బోదిసెత్ఙ్ ఇనిమాటెఙ్ బా  మహిఙ
వెహ ” ఇహార్ . 16అయావలె పవులు నిఙితండె విజేరె అలెజిమండు ఇజి కియు సయ్ న కితాండె వరివెట
వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆని యూదురు ఆఇ లోకాండె, నా మాట వెండు.
17మా ఇసాయేలు లోకు పారద్నం కిని దేవుణు, మా అనిగొగొరిఙ్, వనిన్ లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ .వారుఅయ్ గుపుదేసమ్ దుఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలెవరిఙ్ నండొలోకు ఎలిప్సాత్ న్. వెనుక
గొపప్సతుత్ దాన్ వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసి తతాత్ న్. 18రమారమినలపయ్  పంటెఙ్  వారు బిడిఃమ్ బూమిదు
సొనిస్మహివలెదేవుణు వరిఙ్ఓరిసిమహా న్. 19కనాను దేసమ్ దుమహిఏడుజాతిఙాణివరిఙ్  విదెం కిజి
గెల్ పిసాత్ ండె వరిఙ్ పాడు కిజి వరి దేసెం వనిన్ లోకాఙ్ అకుక్ లె కెండ్  సితాత్ న్ . 20యాకెఙ్ విజునాలిగ్ వందెఙ్ 
యబాయ్ పంటెఙాణ్  జరిగ్తె.
వెనుక సముయేలు ఇని పవక వాతి కాలమ్ దాక వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ తీరుప్ తీరిసిన్ నెయిక్ లోకాఙ్

 దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 21 దనిన్ వెనుక ఇసాయేలు లోకుర్ ‘మఙి ఉండి రాజుఙ్ ఏర్ పాటు కిఅ’ ఇజి
వెహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ బెనయ్మిను కుటుమ్ దికాన్  కీసు మరిసి ఆతి సవులుఙ్ నలపయ్పంటెఙ్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 22 వెనుక సవులుఙ్  లాగితాండె దావీదుఙ్  రాజువజ దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
దావీదు వందిఙ్ దేవుణు ఇని సాసి వెహాన్ ఇహిఙ, ‘యెసెయిమరిసి ఆతి దావీదు ఇహిఙ నాను ఒడిఃబిని
లె కెండ్ ఒడిఃబిజినాన్. నాను ఇసట్ం ఆనికెఙ్ వాండు ఇసట్ం ఆజినాన్. వాండు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను
కోరిజినానొ అకెక్ఙ్ వాండు కినాన్ '. 23యాదావీదు పొటెఙాణిఙె మా అనిగొగొర్ వెట దేవుణు ఒటుట్ కితిత్
లెకెండ్ ఇసాయేలు లోకాఙ్ తపిసిన్కాన్  ఆతి యేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24యేసు వాని ముందాల యోహాను
ఇసాయేలు లోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ ‘విజేరెపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజిబాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ’
ఇజి. 25యోహాను వనిన్ పణి వీసిన్వలె లోకాఙ్ వెహాన్ , ‘నాను ఎయెన్  ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్ ? మీరు
† 13:4 13:4 దీవ్పు. సురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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ఒడిఃబిజినికాన్ఆఏన్ నాను. మీరు ఎదు సుడ్ఃజిమహికాన్  వెనాక్వాజినాన్. వనిన్జోడుక్బెలుట్ కూతెఙ్ బా
నాను ఏపటిదిక ఆఏ'.

26 తంబెరిఙాండె, అబాహాం కుటుమ్ దికిదెరా, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనికిదెరా, దేవుణు లోకాఙ్ ఎలాగ
 గెలిప్సాన్నెల్ ఇజి కబు దేవుణు మఙి విజేరిఙె పోకాన్. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙయెరూసలేమ్ దు మహికార్, వరి
అతికారిలోకుర్,యేసు,దేవుణుపోకాన్  ఇజిగురుఅస్ ఏతార్. విజువిసాంతిదినమ్ దువారుపవకరురాసిత్
మాటెఙ్ సద్ వితార్ గానిఅరద్ం కి ఏతార్. గాని  పవకరుముందాలెన్వెహిఅయమాటెఙ్ వ జ జరిప్సాత్ ర్. ఎలా గ
ఇహిఙయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ వారు తీరుప్ కితాత్ ర్ . 28యేసుఙ్ తీరుప్ కిని వ నిన్డగు త సి సావుదిఙ్  తగితి తపుప్
ఇనికబాకిఏతా న్ఇజిసుడ్ఃతిఙ్ బాగానివినిన్ఙ్సిలువడెఃయ్ జిసపుఇజివారు పిలాతుఙ్బతిమాలితార్.
29యేసుఙ్ యూదురు ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కినారొ ఇజి పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ విజు వారు కితిత్ వెనుక వనిన్
సిసూర్ వనిన్ పీనుగుదిఙ్ సిలువదాన్ డిపాత్ రె సటుట్ పణుకుదు దొలిసిత్ సాలమ్ లొఇ ఇడాత్ ర్. 30గాని దేవుణు
యేసుఙ్  సాతి వరిబాణిఙ్ నికాన్. 31 గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు వనిన్వెట సొనిస్ మహి వరిఙ్  యేసు
నండొ రోసుక్ తోరె ఆతాన్. వారు ఏలుమాటు ఇసాయేలులోకాఙ్ నడిఃమియేసుఙ్ సాసిర్.

32-33 ఏలు మాపు మిఙి సువార వెహిస్నాప్. అయ సువార ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు యేసుఙ్  సాతి
వరిబాణిఙ్  నికాన్. యాకమాఅనిగొగొర్ వెట దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ . వరిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ వరి పొటెఙాణికార్  ఆతి
మావందిఙ్ఏలు జరిగ్తాద్. “నీనునామరిన్, నేండునాను నీ బుబబ్ ఆతమనన్”, ఇజి కీరన రుండిదు రాసిత్
మనిక దినిన్వందిఙె.

34దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్ పీనుగు సబ్ ఏద్  ఇజి వ నిన్వందిఙ్  దేవుణుమాటాదు
ఈహ రాసత్ మనాద్. “దావీదుఙ్  సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ నెగిగ్ దీవెనమ్ కునానుమిఙితప్ ఏండసీనా”. 35కీరన
పుసత్కమ్ దుమరిరాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “నీనుపోకివ నిన్ పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్  నీను సరిసిఇ”.

36అహిఙదావీదురాజుదేవుణుఏర్ పాటు కితిత్ వజవనిన్తరమ్ దివరిఙ్సేవకిజివీసాత్ ండెసాతసొహాన్ .
వనిన్ అనిగొగొరిబాన్  వనిన్ఙ్ బాముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత సొహాద్. 37గానిసాతి వరిబాణిఙ్ దేవుణు
నికియాయేసు పీనుగు సబ్ జిసొన్ ఏతాద్.

38అందెఙె తంబెరిఙాండె, మిఙి వెహిస్ని సువారయా కాదె. పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్యేసు అటాన్న్. యాక
మీరునెగెండనెసెత్ఙ్ ఇజినానుఆసఆజిన . 39మోసెసితిత్ రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్
 అట్ఉ. గానియేసు ముసుక్ నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణ్యేసు పూరి డిఃబిసాన్న్. 40 పవకరు
వెహివజమిఙి రెఏండ సుడ్ఃదు. వారు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ.

41 “సుడ్ఃదు, వెకిసినికిదెరా, మీరు బమమ్ నిదెర్ లె గాని పాడాఃజి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ మీ
కాలమ్ దునానుఉండిబమామ్నిపణి కిన. గానిఅయపణివందిఙ్ఎయెర్ బావెహిఙ్ బామీరు నమ్ఇదెర్”.
42 పవులుని బరన్బ యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్  సోతిత్ఙ్, “వాని విసాంతి దినమ్ దు వాజియామాటెఙ్ 
మఙి మరి వెహిస్ సిదాట్”, ఇజి బానె కూడిఃతి మహికార్  వరిఙ్ బతిమాలితార్. 43మీటిఙ్  ఆతి వెనుక
నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూదమతమ్ దు కూడిఃతియూదురు ఆఇ బకి మనిన్కార్ పవులుని
బరన్బ వెటసొహార్. పవులు, బరన్బ వరివెట వరిగ్తార్. దేవుణుమిఙితోరిసిన్ ద యాదరమ్మ్ దిఙ్ డిఃస్ ఏండ
ఎలాకాలం నడిఃదు ఇజి పవులుని బరన్బ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.

44మరివాతివిసాంతిదినమ్ దుపటన్మ్ దికార్ విజేరెసొహిలె కెండ్మందలోకుర్ దేవుణుమాటవెండెఙ్ 
ఇజి యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ కూడ్ఃజి వాతార్. 45 పవులు వెహిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్  మంద లోకుర్
కూడ్ఃజినార్  ఇజి సుడ్ఃతారె  యూదురు గోస ఆతార్. వారు పవులు వెహిమాటదిఙ్ మర్ జి వెహరె వనిన్ఙ్ 
దూసలాడితార్.

46 అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణు మాట ముందాల మిఙి వెహెఙ్ వలె.
అందెఙె మాపు ముందాల మిఙి వెహాప్. గాని మీరు, ఎలాకాలం బతిక్ని బ తుక్ దొహ్ కిన్కాప్ ఆఏప్ ఇజి
మిఙి మీరె నెకిస్ పొకిదెరె తీరుప్ కిజినిదెర్ కక మాపు మిఙి డిఃసి యూదురు ఆఇ లోకుర్ బాన్ సొనిస్నాప్.
47 దేవుణు మఙి సితిత్ ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ‘యూదురు ఆఇ వరిఙ్  ఉండి జాయ్ వజ మిఙి ఇటాత్ మనన్.
ఎందనిఙ్  ఇహిఙ యా లోకమ్ దు మనిన్ విజు లోకాఙ్, వరి పాపమ్ కాణ్  వాని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్’  ఇజి
వెహ మనాన్. 48యూదురు ఆఇ లోకుర్ విజేరె యా మాటెఙ్ వెహారె సరద్ ఆతార్. దేవుణు మాటెఙ్ 
 ఎసొస్నొనెగిగ్కెఙ్ ఇజివారువెహార్ . ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటుఆతికార్ విజేరెదేవుణుమాటెఙ్ 
నమిమ్తార్. 49దేవుణుమాట అయ దేసమ్ దు విజు సాటె ఆతాద్. 50గానియూదురు ఆ పటన్మ్ దు బకి
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మనిన్పలుక్బడిఃమనికెఙ్ ఆతిఅయ్ లికొడొఃకవెట,  పెరికార్ ఆతిమొగవరివెట వరిగ్జికోపంరేపాత్ రెపవులు
ముసుక్, బరన్బ ముసుక్  మాలెఙ్ కితారె వరిఙ్  అయా పటన్మ్ దాన్ నెక పొకార్. 51 అందెఙె పవులుని
బరన్బ, వరి కాలాక్ణి దూలిల్ అయ పటన్మ్ ది వరి ఎదు దుల్ పాత్ ర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ వా రు దేవుణుమాట
నెకిస్పొకిఙ్ వరిఙ్ వాని సికస్ వారె తపిసాత్ ర్ ఇజి సాసి లెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుక వారు ఇకోనియ ఇని
పటన్మ్ దు సొహార్.

52అంతియోకయాదుమనిన్ సిసూర్ ఎసొనొ సరద్ ఆతార్. దేవుణు ఆతమ్ వరిముసుక్పూరివాతాద్.

14
పవులు,బరన్బ ఇకొనియాదు సువార వెహిస్నార్ 

1 పవులుని బరన్బ కూడ్ఃజి ఇకొనియా దు సొహరె అంతియోకయాదు కితిత్లె కెండ్ యూదురు మీటిఙ్ 
కిని ఇండొ సొహార్. వారు నెగెండ బోద వెహిఙ్  నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూదురు ఆఇకార్ బా
 నమిమ్తార్. 2 గాని నమిమ్ఇకార్  యూదురు, యూదురు ఆఇ వరిఙ్  రేపాత్ రె అపొసుత్ రుఙ ముసుక్ కోపం
పుటిసాత్ ర్. 3గానిపవులు,బరన్బనండొరోసుక్బానెమహార్ .యేసువందిఙ్  దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తార్. వారు
పబు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్  నిజం ఇజి పబు విజెరిఙ్  తోరిసాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ బమామ్తి
పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కిదెఙ్  పవులుఙ్ బరన్బెఙ్  సతుత్ సితాత్ న్ . 4అయ పటన్మ్ దు మహి లోకుర్  రుండి
గుంపుఙ్ ఆతార్. సెగొండార్  యూదురు పడఃకాద్,మరి సెగొండార్ అపొసుత్ రి పడఃకాద్.

5 అయావలె సెగొండార్  యూదురు ఆఇకార్, మరి సెగొండార్ యూదురు, యూదురి అతికారిఙు  వెట
కూడ్ఃజి అపొసుత్ రుఙ్  అసి వరిఙ్  సిగు కిజి పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ .
6-7అపొసుత్ రుఅయసఙతినెసాత్ రెలుకయొనియాదుమహిలుస్ త,దెర్ బఇనిపటన్మ్ కాణ్,వనాక్సురుల
మనిన్ దేసమ్ కాఙ్  ఉహ్క్ సిసొహరెఅబెబ్ సువారసాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సొట వాండు ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పుటిత్బాణిఙ్ మొదొలిస్

సొటాదికాన్ ఆతండె ఎసెఙ్ బా నడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినె మంజినాన్. 9 పవులు బోదిసి మహిఙ్ వాండు
వెంజి మహాన్ . పవులు వనిన్ఙె సుడ్ఃతిఙ్  నెగెండ్  ఆన ఇజి వనిన్ఙ్ నమకం పుటిస్నాద్ ఇజి నెసాత్ న్.
10అయావలె పవులు వనిన్ఙ్, “నిఙ్అ, నీ పాదమ్ కు బూమిదుమొపిస్  నిల్ అ”, ఇజి డటం వెహిఙ్ అయ
సొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11 పవులు కితిత్ బమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె బాన్ మహి లోకుర్ లుకోనియ బాసాదు గగోలాతార్ .
“దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్ ఆతెనెమాడగు డిఃగ్ జివాతె”, ఇజి డటం గగోలాతార్ . 12బరన్బెఙ్  బుహస్ పతి
ఇజిపేరు ఇటాత్ ర్. నండొబోదవెహివందిఙ్ పవులు  హెరమ్ ఇజిపేరు ఇటాత్ ర్. 13పటన్ంవెలిల్ మహిబుహస్ పతి
గుడిఃదిపుజేరివాతండెడాఃకుఙ్,పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండెపటన్ం వెలిల్ మహిసేహల్ డగు తతాత్ న్. మందలోకు
కూడ్ఃజివాతారెపూజకినాట్ ఇజిఅయపుజేరిని, కూడిఃతిమహిలోకుర్  ఒడ్ఃబితార్. 14బరన్బనిపవులు
యాక నెసాత్ రె వారు కిని ప ణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ ఇజి తోరిసిని వందిఙ్ వరి సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  కిసాత్ రె లోకురి
 నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం వెహార్ .

15 “తంబెరిఙాండె, మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ? మాపుబా మీ ననిన్ లోకునె. మీరు యా
పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్  డిఃసిసీజి ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం,బాన్  మనిన్ విజు వనకాఙ్  పుటిసిత్ బతిక్జిమంజిని
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దు ఇజి మిఙి సువార వెహిస్నాప్. 16 గడిడ్ ఃసిత్ కాలమ్ దు విజు జాతిఙ్  వరిఙ్ వరిఙ్
ఇసట్మాతి వ నాక్ఙ్పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణు డిఃసత్ సితాత్ న్ . 17అహిఙ్ బాదేవుణు ఆగాసమ్ దాన్ మిఙి
పిరు,ఎమేణివేలపంటఅయావలెకనికారంఆజిసీజినాన్. తకుక్సిలెల్ండబోజనంసీజినాన్. మీమనుస్దిఙ్ 
సరద్ కిబిసి  పోస కిజినాన్. ఈహ వాండు ఎలాగ మహి దేవుణు ఇజి లోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”. 18 అపొసుత్ రు
యాలెకెండ్ వెహిఙ్ బావారు  వి రిఙ్పూజ కిఏండ ఆదెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాద్.

19అయావలెఅంతియోకయదాన్, ఇకొనియదాన్  సెగొండార్ యూదురువాతారెవరిమాటెఙాణిఙ్నండొ
లోకాఙ్ వరిపడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్. కూడుఃపాత్ రె,పవులుముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్. వాండుసాతాన్ ఇజి
ఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్ వనిన్ఙ్  ఈడిడ్సాత్ రె బానె డిఃసాత్ ర్. 20గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల కూడిఃతి మహివలె
పవులు నిఙితండె పటన్మ్ లొఇ మర్ జి సొహాన్ . మహస్ నాండిఙ్ పవులు, బరన్బ కూడిఃతారె దెర్ బ ఇని
పటన్మ్ దు సొహార్.
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పవులుని బరన్బ సిరియాదుమనిన్ అంతియొకయాదుమర్ జిసొహార్ 
21 పవులుని బరన్బ దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సువార బోదిసాత్ ర్. నండొ లోకుర్ యేసుపబుఙ్ నమిమ్తార్.

వెనుక పవులుని బరన్బ, లుస్ త, ఇకొనియ,అంతియొకయాదుమర్ జివాతార్.
22వాతారె, ఎమేణి పటన్మ్ ది వ రిఙ్ బానె సిసూరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్. “మీనమకం డిఃస్ ఏండ మండు.

మాటు నండొమాలెఙ్ ఓరిసి దేవుణు రాజెమ్ దు సొండెఙ్ వలె”, ఇజిమరిమరి పణిసి వెహార్ .
23పవులు,బరన్బవిజుసఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారెఉపాస్ మంజిపారద్నం కిజి,వారునమిమ్తి

దేవుణుదిఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 24వెనుక పిసిదియదేసెండాటాత్ రె పంపులియాదువాతార్. 25పెరగ్ ఇనిబాన్ 
దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసి వెనుక అతలియపటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26 అబెబ్ణిఙ్  ఓడః ఎకారె వారు మొదొహి సోతిత్ సొహి అంతియొకయాదు మర్ జి వాతార్. యా
అంతియొకయాదునె దేవుణు పణివందిఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆతార్. అయ పణి వీసాత్ రె
ఏలు బానె మర్ జి వాతార్. 27మర్ జి వాతారె  సఙమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు వరి వెటనె
కితిత్ పణిఙ్ విజువెహార్ .యూదురు ఆఇకార్  దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాండు ఎలాగ సరి సితాత్ న్  ఇజి వెహార్ .
28వారు నండొ కాలంబానెమంజి సిసూరి వెట బతిక్తాత్ ర్.

15
అపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙు ఆలోసనం కిదెఙ్యెరూసలేమ్ దు కూడ్ఃజివాతార్ 

1 సెగొండార్ యూదయ దేసెమ్ దికార్  అంతియొకయాదు వాతార్. వారు అబెబ్ మనిన్ లోకాఙ్  ఈహ
నెసిప్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. ఇనిక ఇహిఙమోసె సితిత్ రూలు వజ సునతి కిబె ఆఏండ మహిఙమీరు సికస్దాన్ 
గెలిసెత్ఙ్ అట్ఇదెర్  ఇజి నెస్ పిసాత్ ర్. 2 పవులుని బరన్బ యా సఙతి వందిఙ్ కూడిఃతారె యూదయ
దేసెమ్ ది వరివెట నండొ వరిగ్జి ఆహె తరిక్సాత్ ర్. అందెఙెయామాటెఙ వందిఙ్ పవులు, బరన్బ, వరివెట
అంతియొకయ దేసమ్ దు మనిన్ మరి సెగొండార్ ఎకుక్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ అబెబ్ మనిన్ అపొసుత్ రుఙ,
పెదెద్ల్ ఙ డగు సొండెఙ్ వలె ఇజి తీరామ్నం ఆతార్. 3 ఆహె అయ సఙమ్ ది లోకుర్ వరిఙ్  పోకార్. వారు
పినెకె, సమరియ ఇని దేసమ్ క సరి సొహరెబానెమహి వ రివెటయూదురు ఆఇకార్ దేవుణు దరోట్మహ
వాతారెదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినార్  ఇజివిజువెహరెసొహార్. అబెబ్మహినమిమ్తికార్  యాకవెహారెగొపప్ సరద్
ఆతార్. 4వారు యెరూసలేమ్ దు వాతివలె  సఙమ్ దికార్, పెదెద్లుఙు, అపొసుత్ రు విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజి
బసె కితాత్ ర్ . దేవుణు వరివెట కితిత్ పణిఙ వందిఙ్ విజువారు వెహార్ .

5గాని బాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహి నమిమ్తికార్  సెగొండార్ నిఙ్ జి వెహార్ , “నమిమ్తిత్ వరి లొఇ
యూదురు ఆఇలోకుర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె. మోసెసితిత్ రూలుదుమనిన్ ఆడెఙ్ విజువారు ఒపుప్కొడ్ఃజి
ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజిమాటు వరిఙ్ వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .

6అయావలెఅపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙుయాసఙతివందిఙ్ ఆలోసనంకిదెఙ్  కూడ్ఃజివాతార్. 7నండొతరిక్సి
వెనుకపేతురునిఙితండెవరివెటఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె,సెగంకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్*యూదురు
ఆఇలోకాఙ్ సువారవెహెఙ్ మీనడిఃమిహానెదేవుణు నఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజిమీరు నెసినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ వారుబా దేవుణు మాట వెంజి దేవుణుదిఙ్  నమిమ్దెఙ్. 8లోకు ఒడిఃబినికెఙ్ విజు నెసిని దేవుణు,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి యూదురు ఆఇ లోకా ఙ్ బా వ నిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ ఇజి తోరిసాత్ న్. ఎలాగ తోరిసాత్ న్ 
 ఇహిఙ మఙి సితిత్వజనెయూదురు ఆఇ లోకాఙ్ బా దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ సితాత్ న్ . 9యూదురు ఆతి మఙిని
ఆఇ లోకుర్ ఆతి వరిఙ్ ఇని తేడ సిలెల్ండ దేవుణు ఉండె వజనె కితాత్ న్ . ఎలాగ  ఇహిఙ వారు న మిమ్తిఙ్
వరి మనుస్దు మనిన్ పాపమ్ కు విజు లాగితండె సుబరం కితాత్ న్ . 10అహిఙ, మాపుగాని, మాఅనిగొగొర్ 
గానిపిండిదెఙ్ అట్ ఇ బరుదిఙ్ ఎందనిఙ్ యానమిమ్తివరిముసుక్మొపిస్నిదెర్ ? ఆహెమీరు కితిత్ఙమీరు
దేవుణుదిఙ్ కోపం రేపిస్నిదెర్. 11గాని పబు ఆతి యేసు దయాదర్ మమ్ దానెమాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజి
మాటు నమిమ్జినాట్. అయావజనెవారుబా గెలసత్ మ నా ర్”, ఇహాన్ .

12ఆఇజాతిలోకుర్ నడిఃమి దేవుణు వరివెట కితిత్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ గొపప్ బమామ్తి గురుఙ
వందిఙ్ పవులు, బరన్బ వెహిఙ్, అబెబ్ మహి లోకుర్ విజేరె జమ్ న అలెతారె వెహర్. 13వారు వెహి వీసిత్
వెనుకయాకోబుఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె,నామాటనెగెండవెండు. 14ఆఇజాతిలోకుర్ వెటదేవుణు

* 15:7 15:7యూదురు ఆఇవరివెటసొనిస్ సువార వెహెఙ్ దేవుణు పేతురువెట వెహి క తవందిఙ్ అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 10:1-1; 1:18.
దు సద్ విదు.
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ముందాలెన్ దయతోరిసాత్ న్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ వరిబాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్ సొంతలోకు వజ ఏర్ పాటు
కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయ తోరిసాత్ న్. అకక్ విజు పేతురు యెలె వెహ మనాన్. 15 పవకరు ముందాలెన్
వెహికెఙ్ యాక దె. ఇని తేడ సిలెల్ద్ . వారుముందాలెన్ వెహిమాటఇనిక ఇహిఙ.

16 “దినిన్ వెనుక నాను మర్ జివాజిదావీదురాజుది అరిసొహి ఇలుల్ తొహన్. లాగిజ్ విసీర్ జి దనిన్ఙ్ నాను
మర్ జి తొహిస్ దనిన్ఙ్  నాను ముందాల్  మహిలెకెండ్ కిన. 17-18అయావలె ఆఇ జాతి లోకుర్ విజేరె నఙి
రెబానార్ లె. ఆఇజాతిలోకుర్ బాణిఙ్ నాపేరు అసెత్ఙ్ నాను ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె ఇజి
దేవుణునె వెహిస్నాన్”, “యాకనండొకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ దేవుణు వెహమనాన్”.

19యాకోబు మరి వెహాన్ , “నామనుస్దు ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు దరోట్ మహివాతి ఆఇజాతిలోకురిఙ్
మాటు మాలెఙ్ కినిక ఆఏద్ . 20మాటు వరిఙ్  ఉండి ఉతం రాసి పోకెఙ్. అబెబ్ ఇనిక రాసెత్ఙ్ ఇహిఙ,
బొమెమ్ఙ  పూజ సితిత్ కండ తినిక ఆఏద్ . అకక్ సెఇక. సాని బూలానిక ఆఏద్ . గొతిత్క పిడిఃకిస్ సపిత్క తినిక
ఆఏద్ . నల తినిక ఆఏద్ . యాకవిజు డిఃసిసీదెఙ్. అకెక్ఙె. మరి ఇనిక సిలెల్ద్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాక
విజురాసిత్మనిమోసె సితిత్ రూలుఙ్ పతి విసాంతి దినమ్ దు, నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ †  యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ సదివిజి మంజినాద్. మోసె వెహిమాటెఙ్ విజు పటన్మ్ దు బోదిసి మంజినాద్, అందెఙె వనాక్ఙ్ 
విజువారు లోబ డ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ .

అపొసుత్ రు ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్ 
22అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు, సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిఃతారె నమిమ్తిత్ వరిలొఇహాన్ సెగొండారిఙ్ 

ఏర్ పాటు కిజి పవులుని బరన్బవెట అంతియొకయాదు పోకెఙ్  ఇజి తెగిసాత్ ర్. వారు బరస్బ ఇని మరి
ఉండి పేరు మనిన్ యూద వనిన్ఙ్, సీలెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ . యూదని, సీల రిఎర్. అయ సఙమ్ దు
ముకెలమతికార్.

23వరివెట సఙమ్ దికార్ ఉండి ఉతం రాసత్ పోకార్. అబెబ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, ‘మీదాద్ సీర్ ఆతి
అపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙు,అంతియొకయాదు,సిరియాదు, కిలికియాదుమనిన్దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తిత్ యూదురు
ఆఇ జాతిఙ విజేరిఙ్ వందనమ్ కు పోకిస్నార్. 24 సెగొండార్ మా డగుహాన్  సొహరె వరి బోదదాన్  మఙి
మాలెఙ్ కితాత్ ర్ , మీ మనుస్ఙ విజు బాద కితాత్ ర్ ఇజి మాపు నెసాత్ ప్. గాని వరిఙ్  మాపు పోక్ ఏతాప్, ఇని
అతికారంబాసిఏతాప్. 25-26అందెఙె,మాయేసు పబు వందిఙ్ పాణంసావుదిఙ్ ఒప జెపిత్ మాపియమాతి
బరన్బ, పవులు ఇని వరివెటమా డగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీబాన్ పోకాన్ప్  ఇజిమాపు ఉండె మనుస్ ఆత
మనాప్. 27అందెఙెమాపుయూద, సీల ఇని రిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారు వాజిమాపురాసిత్ మాటనె వెహాన్రెల్.
28-29మిఙిఅవ్ సరం ఆతి ఆడెఙ్  ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, దెయమ్ కాఙ్ పూజ కితిత్కెఙ్ తినామ్ట్. నల తినామ్ట్. గొతిత్క
పిడిఃకిస్ సపిత్వనకాఙ్ తినామ్ట్. సాని బూలాదెఙ్ ఆఏద్ . యాపణిఙ్  కిఏండ మీరు దూరం మహిఙమిఙినె
నెగెద్. మిఙి అవ్ సరం ఆతియాఆడెఙ్  ఆఏండ మరి నండొ ఆడెఙ్  వెహిస్ మీముసుక్ బరు ఇడిన్క ఆఏద్ 
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ని,మాపుఉండెమనుస్ ఆజినాప్. మిఙిమావందనమ్ కు.

30అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు అంతియొకయాదువాతార్. బానె నమిమ్తి
వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూడుఃపాత్ రె ఉతం సితార్. 31వారు అయ ఉతం సద్ వితారె డటం సరద్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ అయ ఉతం వరిఙ్  దయ్ రం కితాత్ ర్ . 32యూద, సీల రిఎర్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహిన్కార్. అందెఙె
వారు దేవుణుమాటెఙ్ నండొవెహిస్అబెబ్మహిదాదిస్రిఙ్  తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రం వెహిస్ ఇడాత్ ర్ . అకక్ వెంజి
వరి మనుస్దు బలం ఆతార్. 33-34వారు అబెబ్ సెగం రోసుక్ గడఃపాత్ ర్ . వెనుక, బానె మహి నమిమ్తికార్ 
వరిఙ్ యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకి వ రిబాన్మర్ జిపోకార్. “దేవుణు సమదనంమీబాన్మనీద్”, ఇహారె
పోకార్. 35గాని పవులుని బరన్బ అంతియొకయాదు మహారె మరి నండొ లోకుర్ వెట దేవుణు మాటెఙ్ 
 బోదిసి సువార వెహిస్మహార్ .

మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ గొడఃబ ఆతార్ 
36 సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుక పవులు బరన్బెఙ్, “ఏలు సొనాటె మాటు దేవుణు మాట వెహి విజు

పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ తంబెరిఙు విజేరె ఎలాగ  మనారొఇజిసూణసొనాట్  ఇజివెహాన్ . 37అయావలెమారుక్
ఇజి ఆఇ పేరు మనిన్యోహానుఙ్  వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం ఆతాన్. 38గానిమారుక్ఙ్ వరివెట
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ఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజి పవులు వెహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మారుక్ ముందాల వరివెట పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరి
టయంమన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ నండొ గొడఃబ ఆతారె రియాఙ సొహార్. బరన్బ మారుక్ఙ్  వెట
ఒతండెఓడః ఎకిస్ కూపఇనిదీవ్పుదుసొహార్. 40గానిపవులు సీలెఙ్ కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహితంబెరిఙు
వారు రిఎరిఙ్  దేవుణు దయాదర్ మమ్ దిఙ్ ఒపజెపాత్ రె వరిఙ్ పోకార్. 41వారు సోతాత్ రె సిరియ కిలికియ
పటన్మ్ కాఙ్మనిన్ సఙమ్ కాఙ్సొహార్ . బానె  దేవుణుముసుక్ న మ కం ఇడిత్వ రి నమకం సతుత్ కిబిసాత్ ర్.

16
పవులుని సీల వెటతిమోతికూడ్ఃజినాన్ 

1పవులు,సీలవెటదెర్ బ,లుస్ తఇనిపటన్మ్ కాణ్  వాతాన్. అబెబ్తిమోతిఇనికాన్ ఒరెన్  యేసుపబుఙ్ 
నమిమ్తిత్కాన్ మహాన్ . వనిన్ అయ్ సిబా నమకం ఇటాత్ మహాద్ . అదియూద జాతిదికాద్. వనిన్ బుబబ్ ఆఇ
జాతిదికాన్. వాండు గీసు దేసెమ్ దికాన్. 2తిమోతి వందిఙ్ లుస్ తదు, ఇకొనియాదు నమిమ్తికార్ వాండు
గొపప్ పేరు మనిన్కాన్, ఇజిపొగ్ డిఃతార్.

3తిమోతిఙ్ వనిన్వెట ఒతెఙ్ ఇజి పవులు ఆస ఆతండె వనిన్ఙ్ సునతి కిబిసాత్ న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ  వనిన్
బుబబ్ ఆఇ జాతిదికాన్ ఇజి అబెబ్ మహి యూదురు విజేరె నెసత్ మహార్ . 4వారు పటన్మ్ కాణిఙ్ సొనిస్
మహిఙ్, యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్  ఇజి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు
ఏర్ పాటు కితిత్ ఆడెఙ్ బోదిసాత్ రె అకెక్ఙ్ లొఙిదెఙ్  ఇజి వెహార్ . 5ఆహె సఙమ్ దు మనిన్వరి నమకం లావు
పిరితాద్. వరి లెకక్ రోజురోజులావుఆజిమహాద్ .

పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 
6 ఆసియ పాంతమ్ దు దేవుణు మాటెఙ్  వెహిన్క ఆఏద్  ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు

పుగియ,గలతీయదేసమ్ కాణిఙ్సొహార్. 7అయావలెముసియబెతనియడగువాతారెబెతనియసొండెఙ్
 ఇజి సుడ్ఃతార్. గానిబాన్ సొండెఙ్ యేసుపబు ఆతమ్ వరిఙ్ సరి సిఏతాన్.

8అందెఙె వారు ముసియపాంతం డాటాత్ రె డిఃగు సమ్ దరం డగు మ ని తోయ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.
9 అయ పొదొయ్ పవులు, బాన్ మహిఙ్, ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ మసిదోనియ
దేసెమ్ దికాన్ ఒరెన్  నిలిస్, “నీనుమసిదోనియాదువాజిమఙిసాయం కిఅ”, ఇజిబతిమాలితివజదరస్నం
సుడ్ఃతాన్. 10 పవులు  అయా దరస్నం వాతిఙ్, మాపు వెటనె మసిదోనియ సొండెఙ్ తయార్  ఆతాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మసిదోనియాది వరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్ వందిఙ్  దేవుణు మఙి కూక మనాన్  ఇజి
మాపునెసాత్ ప్.

లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్
11మాపు తోయ పటన్మ్ దాన్  ఓడః ఎకాపె తినాఙ్  సమొత ఇని దీవ్పుదు సొహప్ . మహస్ నాండిఙ్ 

 నెయపోలి ఇని పటన్మ్ దు అందితాప్. 12అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ ఇని పటన్ం వాతాప్. మసిదోనియ దేసమ్ దు
పిలిపిప్పటన్ంఉండిముకెలమాతిపటన్ం. అకక్నండొండార్  రోమాదికార్ బతిక్జిమహిపటన్ం. మాపుసెగం
రోసుక్ ఆ పటన్మ్ దుమహప్.

13 విసాంతి దినమ్ దు మాపు పటన్ం వెలిల్ వాతాపె గడడ్ ఒడుడ్ దరోట్  యూదురు పారద్నం కిని బాడిడ్
మనాద్ సు ఇజి వాతాప్. వాతిఙ్, బాన్ బసాత్ పె కూడ్ఃజి వాతి మహి అయ్ లి కొడొఃక్ వెట వరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ ప్. 14 అయావలె లుదియ ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః వెంజి మహాద్ . అది తుయతయ్ ర
పటన్మ్ దికాద్. అది లావు దరది ఊద రంగుది పాతెఙ్ పొరిన్కాద్.  అది దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాద్.
దేవుణు మాటెఙ్  అరద్ం కిదెఙ్  దేవుణు బుదిద్ సితిత్ఙ్ అది పవులు వెహి మాటెఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃతాదె
అయావజనె నడిఃతాద్. 15 అది, దనిన్ ఇండొణికార్, విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. వెనుక అది, “నాను
దేవుణుదిఙ్ పూరినమిమ్జిన ఇజిమీరు ఒపుప్కొటిఙనా ఇండొవాజిమండు”, ఇజిమఙి బతిమాలితాద్.

పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 
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16 ఒరెన్ండు మాపు పారద్నం కిని బాడిడ్దు సొనిస్ మహిఙ్ ఉండి వెటిట్పణి కిని ఇజిరి అయ్ లి మా ఎదు
వాతాద్. దనిన్ఙ్ పుతొన్* ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అదిజాతకం వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్ నండొ డబుబ్
గణపిసాత్ ద్. 17అదిపవులుని  మఙివెనుకవాజిడటం గగోల్ ఆజివెహాద్ , “యాలోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరి
దేవుణుదిఙ్  సేవ కినికార్. దేవుణు ఎలాగమిఙిగెలిప్సాన్నెల్  ఇజివీరు వెహాన్రెల్”ఇహాద్ . 18నండొరోసుక్ అది
ఆహెకిజిమహిఙ్,పవులుమనుస్దు గొపప్బాదఆతండెఅయదెయమ్ దిఙ్ “నీనుయాఇజిరిదనిన్ఙ్  డిఃసి
సొన్ అ ఇజి యేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  వెహసిన”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె అయ దెయం అయ్ లిదిఙ్  డిఃసత్
సొహాద్.

19గానిదనిన్ ఎజుమానిరు వరిఙ్  వానిడబుబ్ విజుసొహెఇజి సుడ్ఃతారె పవులు  సీలెఙ్  పటన్ం నడిఃమి,
అతికారిఙ డగు ఈడిఃసి తతార్. 20-21కోరుట్ నడిఃపిసిని వరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరుయూదురు. వీరు బోదిసిని
అలవాటుఙ్  మఙిపడ్ఃఇకెఙ్. మాటురోమాదికాట్. మాటుఅకెక్ఙ్  ఒపుకొణికఆఏద్ ,అయావజనెనడిఃనిక
ఆఏద్ .మాపటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి కిజినార్”, ఇజి వెహార్ .

22అయావలెబాన్ కూడిఃతిమహిలోకుర్ విజేరె పవులుఙ్ ని, సీలెఙ్ ఎదు వాతారె నిందమొపాత్ రె గగొల్ 
ఆతార్. వరి సొకెక్ఙ్  లాగ్ జి వరిఙ్  డెఃయుద్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ సితార్. 23వారు లావు దెబెబ్ఙ్ 
డెఃయారె పవులు  సీలెఙ్ జెలి లొఇ ఇడాత్ ర్ . “వరిఙ్ జాగర సుడ్ఃదు”, ఇజి జేలి ఎజుమానిఙ్ ఆడ  సితాత్ ర్.
24అయఆడ  వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని వరిఙ్  జేలిదు లొఇమనిన్ గదిదు వరి కాలాక్ఙ్ డుకేఙ లొఇ తొహాండె
ఇటాత్ న్. 25 రమారమి మదరెయ్ తు పవులుని సీల దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి పాటెఙ్ పారిజ్ మహార్ . వీరు
పార్ జిమహిఙ్ జెలిదు తొహెఆతిమహికార్ విజేరె వెంజిమహార్ . 26అయావలెవెటనె బూమివిజుడటం
కదిల్తాదె అయ జేలి పునాదిఙ్ విజు కదిల్తె. వెటనె సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతె. జెలిదు మహివరి విజెరి కటుక్
ఊడిఃతె. 27అయజేలి ఎజుమానితెలి ఆతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతిమనిక సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె
జెలిదు మహికార్  ఉహ్ క సొహార్ ఇజి ఒడిఃబిజి కురద్ లాగితండె వనిన్ఙ్ వాండె గుతెత్ ఆజి సాదెఙ్  తయార్
ఆతాన్. 28అయావలె పవులు, “నీను ఇని కూనిబా కిబె ఆమ. మాప్ విజెపె ఇబెబ్నె మనాప్”,  ఇజి డటం
గగోల్ ఆజి వెహాన్ .

29 అయ జేలి ఎజుమాని, దీవ తగ్ అ ఇజి వెహిస్ లొఇ ఉహ్ కిస్ వాతాండె వణకిస్ పవులు సీలారి
పాదమ్ కాఙ్ డగు అరాన్. 30వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్  వెలిల్ తతాండె వెన్ బాతాన్, “బాబురాండె, నాను
తపె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఏలు ఇనిక కిదెఙ్ ?”.

31 “యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, అయావలె నీను నీ ఇండొణికార్  విజిదెరె తపె ఆనిదెర్”,  ఇజి
పవులు సీల వెహార్ . 32 పవులుని సీల వనిన్ఙ్, వనిన్ ఇండొణి వరిఙ్ యేసుపబు వందిఙ్ సువార వెహార్ .
33ఆపొదొయ్  అయాగడిఃయాదునెవాండు పవులుని సీలెఙ్  ఒతాండె వరి దెబెబ్ఙ్ నొహాన్. వెటనెవాండు,
వనిన్ఇండొణికార్ విజేరెబాపిత్సంలాగెఆతార్. 34వాండుపవులుఙ్ నిసీలెఙ్ వనిన్ఇండొకూకిస్తసిబోజనం
సితాత్ న్ . దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్వాండు వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

35పెందల కోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయలోకాఙ్ డిఃసుత్ ”, ఇజిఆడ  సితాత్ రె జమాన్ ఙ  జెలి ఎజుమానిబాన్ 
 పోకార్. 36జేలిఎజుమానిఅయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙిడిఃసుత్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ  పోక
మనార్. మీరు ఏలు జమ్ నసొండు”, ఇజి వెహాన్ .

37 గాని పవులు, “మాపు వరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ వారు తీర్ పు కిజి విజేరె ముందాల డెఃయార్.
మాపురోమాదిఙ్ అకుక్ మ నికాప్ ఇహిఙ్ బామఙి జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఏలు మఙి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ పోకెఙ్ 
సుడ్ఃజినార్. మాపుఒప్ ఏప్. వారెవాజిమఙి వెలిల్ తసిపోకెఙ్”, ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ . 38యామాటెఙ్ 
అయజమానుఙ్ కోరుట్ న డ్ఃపిసినివ రిఙ్వెహార్ . పవులునిసీలరోమాదిఙ్అకుక్మనికార్ ఇజివెహారెవారు
తియెల్ ఆతార్. 39అయకోరుట్ నడిఃపిసినికార్ వాతారె పవులుఙ్, సీలెఙ్  సెమలొసాత్ రె జెలిదాన్  వెలిల్ కూకిస్
తతాత్ రె ‘పటన్ండిఃసిసొండు’ఇజివరిఙ్  వెహిస్పోకార్. 40వారుజెలిదాన్  వెలిల్ వాతారెలుదియబాన్ సొహార్.
అబెబ్ నమిమ్తిత్వరి వెట వరిగ్జి వరిఙ్ఆదరిసాత్ రె వరి నమకందిఙ్ సతుత్ కిబిసి  దయ్ రమ్ ముసుక్మండు ఇజి
వెహార్ . వెనుక వారు బాణిఙ్ సోతత్ సొహార్.

* 16:16 16:16పుతొన్ ఇని దెయంయాఅయ్ లిదిఙ్వానికాలమ్ దు జ రిగ్ని సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్. అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ దనిన్ఙ్
డబుబ్ సీజిమహార్ 
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17
పవులు తెసలొనికదుసొహాన్ 

1 అయావలె పవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె అంపిపొలి, అపొలోనియ పటన్మ్ కు డాటిస్
దెసలొనిక* ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇలుల్ ఉండిమహాద్ . 2పవులు,వాండు
ఒజ ఆతి లెకెండ్ యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె, బానె మహి వరివెట మూండి విసాంతి
దినమ్ కు దేవుణుమాట వెహిస్మహాన్. ఇనిక ఇహిఙ, 3 “కీసుత్ ఇనికాన్ మాలెఙ్ఆజిసానానెల్. సాజిమర్ జి
ని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజి పవకరు రాసిత్క దేవుణుమాటాదు మనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్దెఙె. నాను మీ వెటసాటిసి
వెహిన్ యా యేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి వెహిస్ సితాత్ న్ . 4యూదురు - లొఇహాన్
 సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్ ఒపుకొటారె పవులుని సీల వెట కూడిఃతార్. బకి మనిన్ గీకు జాతిదికార్ 
నండొండార్,ముకెలమాతిఅయ్ లికొడొఃక్  నండొండెక్ బావరివెట కూడిఃతార్.

5 అహిఙ యూదురు గోస ఆతార్. గోస ఆతారె ఇని పణి సిలెల్ండ తిరిగిని సెఇ లోకాఙ్ సరుద్ హాన్ 
కూడుఃపాత్ రె మందెఙ్ ఆజి పటన్మ్ దు కలిబిలి కిజియాసోను ఇని వనిన్ ఇండొ సొహార్ . ఇండొణి సేహల్  దిఙ్
డెఃయ్ త పొకారె పవులుని సీలెఙ్  లోకుర్ నడిఃమి అసి తనాట్ ఇజి లొఇ డుఃగితార్. 6గాని పవులుఙ్ ని
సీలెఙ్ తోర్ ఏతార్ కాకయాసోనుఙ్ మరి నమిమ్తి వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ పటన్ం అతికారిఙ డగు లాగిత తతార్.
“వీరు, యా లోకం విజు కలిబిలి కినికార్, ఇబెబ్బా వాత మనార్. 7 విరిఙ్ యాయాసొను వనిన్ ఇండొ
ఇటాత్ మహాన్ . వీరు విజేరెయేసు ఇజి మరి ఒరెన్  రాజుమనాన్ ఇజి వెహిస్ కయ్ సరు రూలుఙ లొఙిఏండ
నడిఃసినార్”, ఇజి డటం గగోలాజివెహార్ . 8యాకవెహారెలోకుర్, పటన్ం అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలిఆతార్.
9అతికారిఙుయాసోనుబాణిఙ్,అయనమిమ్తిత్ వరిబాణిఙ్ డబుబ్ తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్ సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10సీకటి ఆతిఙ్  వెటనె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్, సీలెఙ్ బెరెయ ఇని బాడిడ్దు  పోకార్. వారు బానె వాతారె

యూదురుమీటిఙ్ కినిఇండొసొహార్. 11బెరెయాదుమహికార్ తెసలొనికదుమహివరిలెకెండ్ఆఏర్. వారు
గొపప్ఆసదాన్ దేవుణుమాటెఙ్  వెహరెవనకవందిఙ్ఒడిఃబిజిమ హార్. పవులునిసీలవెహిస్మహిసఙతిఙ్ 
నిజమ్ నెనొ ఆఏదొ ఇజి వారు రోజు దేవుణు మాటాదు సుడ్ఃజి సదివిజి మహార్ . 12 అందెఙె వరి లొఇ
నండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్. నండొండార్ గీసు జాతిది వరి లొఇ పలుక్బడిః మనిన్ అయ్ లి కొడొఃక్ ని
మొగకొడొఃర్  నమిమ్తార్. 13గాని బెరెయాదుబా పవులు దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసినాన్  ఇజి తెసలొనికదు
మనిన్యూదురు నెసాత్ రె బాణిఙ్ వాతారె బెరెయాలోకాఙ్  కోపంపుటిసాత్ రె కలిబిలి కితాత్ ర్ .

14అయావలె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్ వెటనె సమ్ దరం డగు సొన్ అ ఇజి పోకార్. గాని సీలని, తిమోతి
బెరెయాదునె నిహమహార్ . 15పవులుఙ్ పోకెఙ్ సొహికార్  ఏదెనుస్† పటన్మ్ దాకానె ఒతార్. సీల, తిమోతి
వెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు సితండె పవులు వరిఙ్ మహిస్పోకాన్.

పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 
16 పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . మహిఙ్ అయ పటన్మ్ దు

వారుమాడిఃసిత్ మహిదె య మ్ కాణిబొమెమ్ఙ్ ‡నండొమహిఙ్  అకెక్ఙ్  సుడ్ఃజిమనుస్దు నండొబాదఆతాన్.
17అయావలెయూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాండెయూదురు వెట, బ కి మనిన్యూదురు ఆఇ వరివెట
పవులు వాదిసాత్ న్. రోజు రోజు సత సహక్ కూడ్ఃజి వాతి వరివెట వాదిసిమహాన్ . 18అబెబ్ లావు సద్ వితి
మనిన్కార్  ఎపికూరియ జటుదికార్ సెగొండార్ §సోత్ యికుల లోకుర్ లొఇ సెగొండార్ మహార్ . వారు పవులు
వెట వాదిసాత్ ర్. సెగొండార్, యా బడాకి ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇజి వెహార్ . యేసుపబు వందిఙ్, సాతికార్ 
మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ పవులు నెసిప్సిత్ఙ్  అబెబ్ మరి సెగొండార్  వీండు ఆఇ దెయమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
ఇజి వెహార్ . 19వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు లాగిత తతాత్ రె, “నీను వెహిస్నియా కొతత్ మాట

* 17:1 17:1 దెసలొనిక పటన్ం మసిదోనియదేసమ్ దు మ హాద్. రోమ దేసమ్ దిఙ్ రాజదాని ఆతాద్ యాపటన్ం. నండొ ఆసిత్ మ హాద్బాన్.
నండొండార్ రోమలోకుర్ నియూదురు బాన్ బ తిక్జి మ హార్ † 17:15 17:15 ఏలు ఏదెనుస్ పటన్ం గీకు దేసెమ్ ది ముకెల మాతి పటన్ం
‡ 17:16 17:16యాబొమెమ్ఙ్ అయ పటన్మ్ దికార్ మాడిఃసిత్మహి దెయమ్ కలె కెండ్ తోరితె § 17:18 17:18 ఎపికూరియలోకుర్,
సోత్ యికుల లోకుర్. వీరు గీకుజాతిలొఇ ఎకుక్ సద్ వితి లోకుర్. ఎపికూరియలోకుర్ ఎపికురు ఇని ఒరెన్ వ నిన్ బోదెఙ్ వజ నడిఃనికార్. వనిన్
బోద ఇనిక ఇహిఙ,ఒడొఃల్ దిఙ్మ నుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి బ తిక్దెఙె ఇజిమాబతుక్దిఉదెసం ఇజి. సోత్ యికులలోకుర్ ఇహిఙజెనొఇనివ నిన్బోదెఙ్
వ జ నడిఃనికార్. బ తుక్దు ఇనిక జ రిగ్తిఙ్ బాజర్ గిపిద్ ఇజివాండు బోదిసాత్ న్. బాగఆలోసనం కిజినెవారు విజు సూణార్
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ఎలాగమరికాదొ,మాపుబానెసెత్ఙ్ ఆనాదా? 20నీను సెగం కొతత్ మాటెఙ్  వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపుఎసెఙ్ బా
వెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్  మాపుకోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 21ఆ ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ 
విజేరె,అబెబ్బతిక్జిమహిఏదెనుస్పటన్మ్ దికార్ ఆఇకార్ బాఇనికాదొఉండికొతత్మాటవినివందిఙ్,వరిగ్ని
వందిఙ్ లావుఇసట్మాజి వరి సమయం విజుబానె గడఃపిస్ మహార్ .

22అయావలె పవులు అరెయొపగు సదుదు నిహండె ఈహ వెహాన్ , “ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికిదెరా, మీరు
విజు పణిఙలొఇ గొపప్ బకిమనిన్కిదెర్ ఇజి నఙితోరిజినాద్. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను బూలాజి బూలాజి
మీ బొమెమ్ఙ నెగెండ సుడ్ఃజి మహిఙ్ ఉండిమాలి పీట సుడ్ఃత. దనిన్ ముసుక్ ‘నెస్ ఇ దెయమ్ దిఙ్’ ఇజి
రాసత్ మనాద్. అందెఙెమీరు నెస్ ఏండఇనిదనిన్ఙ్మాడిఃసినిదెరొదనిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిబోదిసిన”, ఇజి
వెహాన్ .

24 పవులు మరి వెహాన్, “యాబూ లోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇ మనిన్ విజువ నకాఙ్,  దేవుణునె పుటిసాత్ న్.
అయ దేవుణునె పరలోకమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్  పబు ఆత మనాన్. అయ దేవుణు లోకు  తొహి గుడిఃదు
బతిక్ఎన్. 25దేవుణునె విజులోకాఙ్ బతుక్, పాణం, విజు సీజినాన్. దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా తకుక్ ఆఏండ
మన్ ఎద్ . అందెఙె లోకు వనిన్ఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 26 దేవుణు ఒరెన్ వనిన్ వెట విజు
జాతి లోకాఙ్ పుటిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా బూలోకం ముసుక్ విజుబాన్ బతిక్ని వందిఙ్ పుటిసాత్ న్.
వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి, ఎమేణి కాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కిత మనాన్.
27 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఉండి వేలా వారు నఙి  రెబాజి వానారుస్ ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
దేవుణుమా డగుహాన్  దూరం మంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటు దేవుణు వెటనె బతిక్నాట్, దేవుణు వెటనె
నడిఃసినాట్, దేవుణు వెటనెమంజినాట్. మీలొఇపాటెఙ్ రాసిన్కార్ వెహివజ ‘మాటు దేవుణు కొడొఃరె'.

29అందెఙెమాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్,లోకు, వరిమనుస్దు మనిన్ ఆలోసనం వజ,వారు నెసిత్మనిన్
పణి వజ బఙారమ్ దాన్, వెండిదాన్, పణుకుఙాణ్ తయార్ కితత్ బొమెమ్ఙ వజ దేవుణు మనాన్  ఇజి
ఒడిఃబిదెఙ్  ఆఏద్ . 30 నసిత్వలె మాటు నెస్ ఏండ మహివలె దేవుణు అకక్ సుడ్ఃతిఙ్ బా సుడ్ఃఇ లెకెండ్
 డిఃసాత్ న్. ఏలుఇహిఙఎంబెబాసరినె,విజేరెలోకుర్ వరిపాపమ్ కు డిఃసిసీజిదేవుణుబాన్  రదుద్ ఇజిదేవుణు
ఆడ సీజినాన్. 31 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజేరె లోకాఙ్ నీతినిజయిదాన్ తీర్ పు కిదెఙ్  ఉండి రోజు
ఏర్ పాటు కిత మనాన్. అయా రోజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ ఒరెన్ లోకువెట తీర్ పు తీరిసాన్న్. దేవుణు
ఆ లోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జి నిక మనాన్. ఎందనిఙ్ నికాన్  ఇహిఙ ఆ లోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్  అతికారం
మనాద్  ఇజి విజేరిఙ్ రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకు సాజి మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరి లొఇ సెగొండార్  కరాయితార్. గాని మరి సెగొండార్ 
“దినిన్ వందిఙ్మరి వెహ్ అ, వెనాప్”, ఇజి పవులుఙ్  వెహార్ . 33ఆహెమహిఙ్ పవులు వరిబాణిఙ్ సొహాన్ .
34అహిఙ సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్  నమిమ్తాత్ రె వనిన్ వెట కూడిఃతార్. పవులు వెట  కూడిఃతి మహి
వరిలొఇఅరెయొపగు సదుదికాన్ఒరెన్  దియొనుసియు, దమరి ఇనిఉండిఅయ్ లికొడొః,మరిసెగొండార్ 
మహార్ .

18
పవులు కొరింతు పటన్మ్ దు సువార వెహిస్నాన్ 

1వెనుక,పవులుఏదెనుస్ పటన్మ్ దాన్ సోతాండెకొరింతుఇనిపటన్ంసొహాన్ . అయకొరింతుపటన్మ్ దు
సొహిఙ్ బానె పొంతు దేసెమ్ దికాన్  అకుక్ల ఇని ఒరెన్  యూదు వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ ఆతి పిసిక్లదిఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. 2యూదురు విజేరె రోమ పటన్ం డిఃసి సొండెఙ్ వలె ఇజి కల్వుదియ ఇని రోమ పెరిరాజు ఆడ
సితాత్ న్ . ఆడ  సితిత్ఙ్  యాఆలిస్మాసిర్ ఇటలి దేసెం డిఃసాత్ రె కొరింతు పటన్మ్ దు కొతాత్ ఙ్  వాతార్. పవులు
వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహాన్ . 3పవులువరివెటబ తిక్జివరివెటకూడ్ఃజిపణికితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుని
పవులు టంబుఙ్  గుతిన్కార్. 4 పతి విసాంతి దినమ్ దు పవులు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె,
యూదురు వెట, గీసు వరివెట తరిక్సి వెహిస్ వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజి ఒపిసిమహాన్ . 5సీలని తిమోతి
మసిదోనియదాన్ వాతారె పవులు వెట కూడిఃతార్. అయావలె పవులు పూరి టయం దేవుణు మాటెఙ్ 
 బోదిసి మహాన్ . యేసునె కీసుత్ ఇజి యూదురుఙ డటిసి సాసి వెహిస్ మహాన్ . 6 పవులు వెహి మాటెఙ్ 
యూదురు నెకపొకారెపవులుఙ్  దుసలాడిఃతార్. అయావలెపవులు, “దేవుణుమిఙిసికస్సితిత్ఙఅకక్మీరె
మీముసుక్ తపిసినిదెర్. దినిన్ వందిఙ్ నా బాన్ తపుప్ సిలెల్ద్ . ఇబెబ్హాన్  నాను యూదురు ఆఇ వరిబాన్
 సొనానె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్ సాన్లె”, ఇజి వెహండె,సొకెక్ఙ దూలిల్ దుల్ పాత్ న్.
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7 పవులు యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొహాన్  సోతాత్ ండె పడఃకాద్ మహి తీతియు యూసుత్ ఇని వనిన్
ఇండొ సొహాన్ . తీతియు దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాన్. వనిన్ ఇలుల్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలుల్ డగునె
మహాద్ . 8యూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్  ఆతి కిసప్సు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె యేసుపబుఙ్ 
 నమిమ్తార్. మరి కొరింతు పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ బా దేవుణు మాట వెహారె నమిమ్తాత్ రె బాపిత్సం లాగె
ఆతార్. 9 ఒర్ నెండ్ పొదొయ్, దరస్నమ్ దు యేసుపబు, “నీను తియెల్  ఆఏండ వరిగ్అ. అలెజి మన్ అ.
10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను నీవెటనె మంజిన. నిఙి పాడు కిదెఙ్ నీ ముసుక్ ఎయెన్ బా రెఏన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయాపటన్మ్ దునాలోకుర్ నండొండార్ మనార్”, ఇజిపవులుఙ్ వెహాన్ . 11అందెఙెపవులు దేవుణు
మాటెఙ్ నెసిప్సి వరి నడిఃమి ఉండి ఏండుని ఆరు నెలెఙ్ దాకమహాన్ . 12గాని గలియోను ఇనికాన్ అయ
అకాయ దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కినికాన్ ఆతివలెయూదురు ఉండె జటు ఆతారె పవులు ముసుక్ వాతార్.
పవులుఙ్ అసాత్ రె కోరుట్ దు ఒతార్. 13వారు పవులు ముసుక్ పిరాద్ కితాత్ ర్ . ఇనిక ఇహిఙ, “దేవుణుదిఙ్ 
ఎలాగపారద్నం కిదెఙ్ ఇజిమఙిమనిన్ రూలుదిఙ్  ఎదిరిసివెహిస్ వీండు ఒపిసిమారిసిన్లె కెండ్ వెహిస్నాన్”
14 పవులు వరిగ్దెఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయావలె గలియోను యూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురాండె, ఇకక్
ఉండి తపుప్ పణి వందిఙ్  ఇహిఙ, ఉండి సెఇ పణి వందిఙ్ ఇహిఙ నాను మీమాటెఙ్  నెగెండ వెండెఙ్ 
ఆనాద్. 15గాని ఇకక్ ఇనికాదొ ఉండిమాటవందిఙ్, పేర్ కువందిఙ్, మీ రూలుఙ్ వందిఙ్  తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙ
మీరె పనిన్ఙ్  సుడ్ఃదు. నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజి యూదురు వెట
వెహాన్ . 16ఈహ వెహండె వరిఙ్ కోరుట్ దాన్  పేరాన్. 17 అయావలె విజేరె కూడిఃతారె యూదురి మీటిఙ్ 
 ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ ఆతిసోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె కోరుట్ డగు తతాత్ రె డెఃయార్. అహిఙ్ బాగలియోను
యాసఙతిఙ వందిఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్.

పిసిక్లనిఅకుక్ల
18పవులు దేవుణువెటమొకితమ హాన్ కా క అకక్ వీసిత్వలె బుర కతె ఆతాన్. కొరింతు పటన్మ్ దు మరి

నండొ రోసుక్ మంజి వెనుక నమిమ్తిత్వరిబాణిఙ్  సెలవ లొసాత్ ండె సొహాన్ . కెంకెయాదు సొహరె బుర కతె
ఆతాన్. బాణిఙ్ ఓడః ఎకాండె సిరియఇని దేసెమ్ దిఙ్ పిసిక్ల,అకుక్ల వెటసొహాన్ .

19వారు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతార్. పిసిక్ల అకులరిఙ్ డిఃసి పవులు సొనివలె వీరుయాపటన్మ్ దునె
మంజినార్. పవులు ఇహిఙ ఒరెండె బానె మహియూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె యూదురు
వెట తరిక్సి వరిగ్జి మహాన్ . 20సెగం రోసుక్మా వెటమన్ అ ఇజియూదురు పవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులు
కెఏతాన్. 21వరిఙ్ డిఃసి సొహివలె, “దేవుణు ఇసట్ం ఇహిఙమీ డగు మర్ జి వాన”, ఇజి వెహండె సోతాత్ న్.
ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ . 22 కయ్ సరియాదు అందితాండె పవులు యెరూసలేం పటన్మ్ దు ఎక
సొహాన్ . బానెమహిసఙమ్ దివరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . వెనుక అంతియోకయాదుసొహాన్ .

23బానె సెగం కాలం మహి వెనుక సోతాండె గలతియ పుగియ ఇని దేసమ్ కాణిఙ్  వరస్ బూలాతాండె
నమిమ్తి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. దేవుణుదిఙ్  డిఃస్ ఏండ నెగెండమండు ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం సితాత్ న్ .

అపొలొఇనికాన్ 
24అయావలెఅలకస్ంతియదికాన్  అపొలొఇనిఒరెన్  యూదవాండుఎపెసుపటన్మ్ దువాతాన్. వాండు

గొపప్స ద్ వితికాన్. దేవుణుమాటదురాసిత్మ నిన్కెఙ్విజుబాగనెసిత్మనికాన్. దేవుణుమాటనెగెండవరిగ్దెఙ్ 
వాండు అటాన్న్. 25వాండు యేసు పబువందిఙ్ నెగెండ సుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్. ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి
యేసుపబు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. గానియోహాను లోకాఙ్ సితిత్ బాపిత్సం వందిఙె వాండు నెసత్
మహాన్ . 26యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వరిగ్తాన్. పిసిక్ల అకుక్ల వినిన్
మాటెఙ్ వెహారె వినిన్ఙ్ వరి ఇండొ కూక ఒతాత్ ర్. ఒతాత్ రె దేవుణు వరిఙ్ సితిత్ సువార వందిఙ్ వీండు నెస్ఇ
వనకవందిఙ్ వనిన్ఙ్ నెస్ పిసాత్ ర్.

27 వెనుక అపొలొ అకాయ దేసమ్ దు సొండెఙ్  సుడ్ఃతిఙ్, ఎపెసుదు మనిన్ నమిమ్తికార్, నీను సొన్ అ
ఇజి వెహిస్, అకాక్యాదు మహి నమిమ్తివరిఙ్, ‘వినిన్ఙ్  మీ వెట కూడుఃపు’ ఇజి ఉతం రాసాత్ ర్. వాండు
అబెబ్ సొహాండె దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్  నమిమ్తి వరిఙ్ నండొ సాయం కితాత్ న్ . 28విజేరె కూడిఃతి మహి
బాడిడ్దుఅపొలొయూదురువెటవాదిసాత్ ండెవరివాదంతపుప్ఇజిగటిఙ వెహాన్ .యేసునెకీసుత్ ఇజిదేవుణు
మాటదు రాసిత్కెఙ్  వెహిస్ రుజుప్  కితాత్ న్ .
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19
పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుయేసువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1అపొలొకొరింతు పటన్మ్ దుమహివలెపవులు,ముసుక్మ నిన్ దేసెమ్ దినాహ్ కాణిఙ్ బూలాజిసువార
వెహిస్ఎపెసుపటన్మ్ దువాతాన్. బాన్ సెగొండార్ సిసూరిఙ్  సుడ్ఃతాన్. 2“మీరునమిమ్తిత్వలెదేవుణుఆతమ్
సతుత్ మీముసుక్వాతాదాసిలెల్దా?”,ఇజివరిఙ్వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ ,దేవుణుఆతమ్మనాద్ ఇజి
మాప్ ఎసెఙ్ బానెస్ ఏప్”,ఇజివారువెహార్ . 3దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరుఎమేణిబాపిత్సంలాగెఆతిదెర్”,ఇజి
వెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహాను సితిత్ననిన్బాపిత్సంలాగెఆతాప్” ఇహార్ . 4పవులుమరివెహాన్ , “పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిత్వరిఙెయోహానుబాపిత్సం సితాత్ న్ . నావెనుక వానియేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ దు”, ఇజి
వెహాండెబాపిత్సంసితాత్ న్ . 5యాకవెహారెవారుయేసుపబుపేరుఅసాత్ రెబాపిత్సంలాగెఆతార్. 6పవులువరి
ముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ వరి ముసుక్ వాతాద్. వాతిఙ్, వారు వరిఙ్  నెస్ ఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్తార్.
దేవుణుబాణిఙ్ వాతి మాటెఙ్  వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 7వారు డగుడగు పనెన్ండు మణిసిర్ మొగకొడొఃర్
 మహార్ .

8పవులు అయఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్యూదురిమీటిఙ్  ఇండొసొహాండె దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ 
తరిక్సి వరిగ్జి వరిఙ్  ఒపుకొడిఃసి దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తాన్. ఆహె మూండి నెలెఙ్ బానె మహాన్ . 9 గాని
సెగొండార్ గర ఆజి అసల నమిమ్ఏతార్. వారు పవులు వెహి సువార వందిఙ్ విజెరిముందాల దుసలాడిఃజి
వరిగ్తార్. అందెఙె పవులు వరిఙ్ డిఃసి నమిమ్తి వరిఙ్ వనిన్వెట ఒతండె రోజు రోజు తురాను ఇని ఒరెన్ 
వనిన్ బడిః ఇండొ నెసిప్సత్ మహాన్ . 10 రుండి పంటెఙ్ దాక పవులు యాలెకెండ్ వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయ
ఆసియపాంతమ్ దు బతిక్జినియూదురు, యూదురు ఆఇకార్, విజేరె దేవుణుమాట వెహార్. 11దేవుణు
పవులువెట ఒదెద్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్. 12 వనిన్ తువాలిఙ్, నడుఃముదు తొహిన్ కటు జబుబ్
మనిన్వరి డగు తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు విజు డిఃసెత్ సొహె.

13 అయావలె యూదురు లొఇ సెగొండార్ మోటిగురుఙ్ బూలాజి దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి మహార్ .
దెయమ్ కాఙ్ పేరెద్ఙ్ నెసిత్కార్ వారు. వారుయేసుపబు పేరు అసి దెయమ్ కాఙ్  పేరెద్ఙ్  సుడ్ఃతార్. “పవులు
వెహిన్ యేసు సతుత్ దాన్ వెహిస్న, నీను వినిన్ఙ్ డిఃసిసి సొన్ అ ఇజి నాను ఆడ  సీజిన”, ఇజి వారు
దెయమ్ కాఙ్ అసిత్ వరిఙ్  వెహిస్ మహార్ . 14 సెక్వ ఇని ఒరెన్ యూదపెరిపుజేరి మరిసిర్  ఏడుగురు యా
లెకెండ్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 15 గాని ఆ దెయం వరివెట, “నాను యేసుఙ్ నెసాన్,
పవులు  నెసిన, గాని మీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16 అయ దెయం అసిత్మహికాన్  వరిముసుక్
ఎగితాండె విజెరిఙ్  అడిఃగి అర్ పాత్ ండె గెలిసాత్ న్. వరిపాతెఙ్ కిసత్ విసీరాండె గొపప్ దెబెబ్ఙ్  డెఃయాన్. అందెఙె
వారు ఏడుగురు లోకుర్ డుమ్ డ ఆతారె దెబెబ్ఙ్  తాకిఙ్ అయ ఇండొణిఙ్ సోతాత్ రె ఉహ్ కార్. 17 అయ
ఎపెసు పటన్మ్ దు మహి విజేరెయూదురు, యూదురు ఆఇ జాతిదికార్ యాక వెహారె గొపప్ తియెలాతార్.
యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం సితాత్ ర్. 18కొతత్ఙ్ నమిమ్తికార్  నండొండార్ వాతారెవారు కితిత్ సెఇ పణిఙ్ 
విజు విజెరి ముందాల వెహరె ఒపుప్కొటార్. 19 కొతత్ఙ్ నమిమ్తి సెటిణ్పణికినికార్  నండొండార్ మంతమ్ కు
రాసిత్మని వరి పుసత్కమ్ కు తతాత్ రె విజెరి ముందాల అకెక్ఙ్ సురార్. వారు లెకక్ సుడ్ఃతిఙ్  వనక దర
యబాయ్ వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్ *వాతె. 20ఈహె దేవుణు -మాటవిజుబాన్సాటె ఆతాదె నండొండార్
నమిమ్తికార్ ఆతార్.

21ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్తి వెనుక పవులు మసిదోనియఅకాయఇని దేసమ్ కాఙ్సొనిస్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్
సుడిః సొనిస్ వెనుక బాణిఙ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃఒడిఃబితాన్. వెనుక రోమ 
ప టన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబితాన్. 22 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి తిమోతి, ఎరాసుత్
ఇనివరిఙ్  మసిదోనియాదుపోకాండె పవులు సెగం కాలం ఆసియపాంతమ్ దు బతిక్తాన్.
ఎపెసు పటన్మ్ దు గొడఃబ జరిగ్తాద్

23 అయ కాలమ్ దు యేసుపబు ముసుక్ లోకుర్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్  ఉండి గొపప్ గొడఃబ వాతాద్.
24 ఇకక్ ఎలాగ  ఇహిఙ, దెమెతి ఇని ఒరెన్ సరాబు మహాన్ . వాండు వెండిదాన్ అరెమి ఇని దెయమ్ దిఙ్
 ఇండొ ఇడిన్ ఇజిరి గుడిఃఙ్†  తయార్ కినికాన్. యా దెమెతిఙ్, వనిన్వెట మహి సరాబురిఙ్  విజెరిఙ్ యా
పణిదాన్ నండొ లాబం దొహ్ కిస్ మహాద్ . 25యా దెమెతి యా పణికినివరిఙ్ ని, వ రిలె కెండ్ ఆఇపణిఙ్
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కిని వరిఙ్ బా కూడుఃపాత్ ండె ఈహ వెహాన్ , “బాబురాండె, యా పణిదానె ఎకుక్ ఆసిత్ మఙి వానాద్  ఇజి
మీరు నెసినిదెర్ గదె. 26గాని కికాణిఙ్  తయార్ కినికెఙ్ దెయమ్ కు ఆఉ ఇజియా పవులు వెహిస్, ఎపెసు
పటన్మ్ దు ఉండె ఆఏద్ , ఆసియపాంతమ్ దు విజుబాణిలెకెండ్ నండొండారిఙ్ నమిమ్సిమహాన్. ఇకమీరు
సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్. 27ఏలుగొపప్పమాదంఆజినాద్. మాపణివందిఙ్మనిన్నెగిగ్ పేరుపాడాఃనాదెల్.
అకాక్దె ఆఏండ పెరి దెయమాతియాఅరెమి దెయమ్ ది గుడిఃబా ఎయెరిఙ్ బా అవ్ సరం సిలెల్ండ ఆనాద్.
ఆసియదేసెమ్ దికార్ విజేరె,బూలోకంవిజుపూజకినియాఅరెమిదెయమ్ దిగొపప్పేరుసిలెల్ండఆనాద్ లె”,
ఇజియాదెమెతివరివెట వెహాన్ .

28యాక వెహారె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె, “ఎపెసుదికార్ పూజకిని అరెమి దెయం గొపప్ పెరి దెయం”,
ఇజిగొపప్ గగోల్ ఆతార్. 29అయపటన్మ్ దుగొపప్ కలిబిలిఆతాద్. వారుఉండెమనుస్ఆతారెపవులువెట
బూలాజి మహిమసిదోని -యాదికార్ గాయి, అరిసత్రుక్ ఇని రిఏరిఙ్  అసాత్ రె అయ పటన్మ్ దు మనిన్ పెరి
సదుదు‡లాగిత ఒతార్. 30మంద కూడిఃతి మహి అయ సదుదు సొండెఙ్ ఇజి పవులు ఒడిఃఒడిఃబితాన్.
గాని నమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరి సిఏతార్. 31 పవులు కూలయెర్  ఆతి అయ ఆసియ పాంతమ్ ది అతికారి
లోకుర్  సెగొండార్ బాలోకుర్ కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్సొనామ్ ఇజి కబు పోకారె బతిమాలితార్.

32అయ సదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్, మరి సెగొండార్ ఈహ వెహిస్ గగోల్ 
ఆతార్. గానివారు ఇనిదనిన్ఙ్ కూడిఃతమనారొఇజినండొలోకుర్ నెస్ ఏతార్. 33యూదురు అలెక్ జెండర్ 
ఇనివనిన్ఙ్, విజెరె వందిఙ్ నీనె వర్ గిఅ ఇజి లోకుర్ నడిఃమిహాన్  ముందాల నిల్ పాత్ ర్. అలెజి మండు
ఇజి వాండు కియు సాపాత్ ండె ఉండిమాట §వెహన్ ఇజి సుడ్ఃజి మహాన్ . 34గాని వాండు యూద వాండు
ఇజి నెసాత్ రె వారు రుండి గంటెఙ్ దాక, ‘ఎపెసువరి అరెమి దెయం గొపప్ దెయం’ ఇజి ఉండెలెకెండ్  గగోల్
ఆతార్. 35అయావలె అయ పటన్ం కరణ్ం *వాతాండె లోకాఙ్ విజెరిఙ్  గగొల్ ఆఏండ మండు ఇజి వెహాన్ .
“ఎపెసు పటన్మ్ దికిదెరా, మాపు అరెమి పెరి దెయమ్ ది గుడిఃదిఙ్  కాప్ కినికాప్  ఇజి విజేరె నెసినార్ గదె.
ఆగాసమ్ దాన్  అరి అరెమి దెయమ్ ది పణుకుదిఙ్ బాకాపు కినికార్  మాపెఇజి విజేరె నెసినార్ గదె. 36యా
సఙతిఙ విజు ఎదిసినిక ఆఏద్ . అహిఙ మీరు ఏలు అలెజి మండెఙ్ వలె. ఇనికబా గజిబిజి ఆజి కిదెఙ్
 ఆఏద్ . 37మీరుయాలోకాఙ్ లాగితి తతిత్దెర్. గాని వీరు గుడిఃఙ డొఙ కినికార్  ఆఏర్. మాదెయమ్ దిఙ్ 
దుసలాడ్ఃఏర్. 38 దెమెతిఙ్, వనిన్వెట కూడిఃతి మహి పణిమణిసిరిఙ్  ఎయెన్  ముసుక్బా నేరం మొపెత్ఙ్
ఇహిఙ, కోరుట్ ఙ్ నడిఃసినె, అతికారి లోకుర్ మనార్. బానె సొనిస్ వారు ఒరెన్ ముసుక్ మరి ఒరెన్ నేరమ్ కు
సీదెఙ్. 39గాని మరి ఇనివందిఙ్  ఇనికబా తగుగ్ మహిఙ అకక్ రోజు జరిగ్ని సదుదు వరిగ్జి తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్.
40నేండు జరిగ్తిగొడఃబవందిఙ్ రోమఅతికారిఙుమాముసుక్ కేసుపొకాన్రొఇజినానుతియెలాజిన.  జ రిగ్తి
గొడఃబవందిఙ్ వెహెఙ్ ఇని మాటబా సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయావజ కూడ్ఃజి గగోలాజి వరిగ్నిదనిన్ఙ్
 వెహెఙ్ అసలకారణంసిలెల్ద్ ”,ఇజివరివెటవెహాన్  †. 41వాండుఈహ వెహిస్ కూడిఃతిమహివరిఙ్విజెరిఙ్ 
 సొండు ఇజిపోకాన్.

20
పవులుమసిదోనియ గీసు దేసెమ్ కాఙ్సొహాన్ 

1 అయ గొడఃబ అణసిత్ వెనుక పవులు నమిమ్తిత్వ రిఙ్  కూక్ పిసాత్ ండె వరి న మకమ్ దిఙ్ స తుత్ కిబిసాత్ న్.
దయ్ రమ్ ముసుక్  మండు ఇజి వెహిస్ సెలవ్లొసాత్ ండెమసిదోనియదుసొండెఙ్ సోతాత్ న్. 2పవులు ఆ దేసెం
విజుబూలాజినమిమ్తివరిఙ్ సుడ్ఃజిసొహాన్ . వరి నమకమ్ దిఙ్సతుత్ కిబిసాత్ న్. వెనుక అకాయఇజి కూకిన్
గీసు దేసమ్ దు వాతాన్ 3పవులు అబెబ్ మూండి నెలెఙ్ మహాన్ . ఓడః ఎకిస్ సిరియాదు సొన ఇజిమహిఙ్ 
యూదురు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ కుట ఆజి మహార్  ఇజి వెహాన్. అకక్ నెసాత్ ండె మసిదోనియదాన్ నడిఃజి సొనిస్
అబెబ్ణాన్ ఓడః ఎకిస్ సొండెఙ్ ఒడిఃబితాన్. 4పురు మరిసి ఆతి బెరెయ పటన్మ్ దికాన్  సొపతు ఇనికాన్,
దెసలోనియదికార్  అరిసత్ర్ కు, సెకుందు ఇనికార్, దెర్ బ పటన్మ్ దికాన్ గాయి ఇనికాన్, మరి తిమోతి,

‡ 19:29 19:29 సదు ఇహిఙ సేట్డిఃయం లెకెండ్మ హాద్. బానెలోకు కూడ్ఃనారె బేసు కరిజ్నార్. లోకు సురుల బ సాన్ర్. ఇరువయ్ ఆరువెయి
లోకుర్ బ సెత్ఙ్ ఆనాద్ అయసదుదు. కొడెఃవేలి న ని గుండాఙ్మనాద్ అయసదు. గానిమేడః సిలెల్ద్ . ఎపెసు  పటన్ం నడిఃమిద్మ హాద్యా

సదు. § 19:33 19:33 గొడఃబ కినికార్ మాపుయూదురు ఆఏప్, ప వులుని వ నిన్వెటమ నిన్కారె ఇజి వెహెఙ్ సుడ్ఃతాన్ * 19:35
19:35 ముకెలమాతి ఒరెన్ అతికారి † 19:40 19:40 ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్యా ముకెలమాతి అతికారి, రోమ
అతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు గొడఃబపుటిసిత్ఙ వరిఙ్ వానిఅవుకాసమ్ కు సిలెల్ండ ఆనె
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ఆసియదేసెమ్ దికార్ ఆతితుకికు,తోపిము ఇనికార్ పవులు వెటసొహార్. 5వీరుముందాలెన్సొహరెతోయ
ఇనిపటన్ంమావందిఙ్ సుడ్ఃజిమహార్  *. 6పులాఙ్ ఆఇరొటెట్ఙ పండొయ్ ఆతివెనుకమాపుపిలిపిప్పటన్ం
డిఃసిఓడః ఎకిస్ అయ్ దు రోస్ కాణ్ తోయ†పటన్ంవాతాప్. అబెబ్ముందాలసొహిమహివరివెటఏడు రోసుక్
మహప్.
పవులుసా తివనిన్ఙ్ నికాన్

7వారమ్ దిమొదొహి రోజు ‡పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం తిండెఙ్ మాపు కూడిఃత వాతాప్. అయావలె
పవులు మరస్ నాండిఙ్ సొనాలె ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. మదరెయు - దాక నండొ మాటెఙ్  వరిగ్జి మహాన్ .
8మాపుకూడిఃతిమహిమేడః గదిదు నండొ దీవెఙ్ మహె. 9అయావలె అయుకు ఇని ఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ 
కిటికిదు బసాత్ ండె వెంజిమహాన్. వెంజిమహిఙ్ నిద వాతాద్. పవులు లావు సుటుక్ నెసిప్సిత్ మహిఙ్ యా
దఙడాఃయెన్ నిద లావాతిత్ఙ్ జోఙితాండె మూండి అంతంకాణిఙ్  అడిఃగి అరాన్. పెహి సుడ్ఃతిఙ్ సాత
మహాన్ . 10 గాని పవులు అడిగ్ డిఃగితాండె వనిన్ ముసుక్ అరిస్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి అసాత్ న్. “మీరు బాద
ఆమాట్. వనిన్పాణం వనిన్లొఇనెమనాద్”, ఇజి వరివెటవెహాన్ . 11పవులుమరిమేడఃముసుక్సొహాండె
రొటె రుకిస్ వరివెటబోజనం కితాత్ న్ . జాయానిదాకనండొమాటెఙ్ వరిగ్జిసోతాండెసొహాన్ . 12వారు బతిక్తి
మహిఅయదఙ్ డెఃఙ్  ఇండొ తతార్ గొపప్ సరద్ ఆతార్.

పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దిపెదెద్లుఙవెట సెలవలొసాత్ ండెయెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .
13 పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపు వనిన్ముందాల ఓడః ఎకిస్ అసోసు సొహప్ .

పవులుఙ్ బానె ఓడఃదు ఎకాన్ప్ ఇజి మాపు ఒడిఃబితాత్ ప్. 14 అసోసుదు పవులు మా వెట కూడిఃతివలె
మాపు వనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పె మితులె ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 15బాణిఙ్ సోసిమహస్ నాండిఙ్ కియోసు
ఇని బాడిడ్ఙ ఎదు వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్  సమోసు ఇనిబాన్  సొహాపె బాణిఙ్ మహస్ నాండిఙ్  మెలితె
ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 16 పెంతెకోసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్ యెరూసలేమ్ దు అందిదెఙ్ వలె ఇజి పవులు
తొంత ఆతాన్. ఆసియదు సొహిఙ అలసయ్ం ఆనాద్ ఇజి ఎపెసు పటన్మ్ దు సొన్ఎండ తినాఙ్ సొండెఙ్ 
ఒడిఃఒడిఃబితాన్.

17 అందెఙె పవులు మిలెతుదు అందితివలె ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ 
కూక్ పిసాత్ న్. 18వారు వనిన్ డగు వాతిఙ్ పవులు వరివెటఈహ వెహాన్ , “నాను ఆసియదు వాతిమొదొల్
దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలంమీనడిఃమిఎలాగబతిక్జిమహానొఇజిమీరెనెసిన్దెర్ గదె. 19యూదురునఙిసపెత్ఙ్ 
కుట కిజి నఙి మాలెఙ్ కితాత్ ర్ గాని నాను గొపప్ వాండు ఇజి ఒడిఃబిఏండ కణెరు వాకిస్ దేవుణు పణి కిజి
ఎలాగ మహానొ ఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20 సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఇని వందిఙ్ అవ్ సరమాతిక ఇనికబా
సరినెమీలోకుర్ నడిఃమివిజేరె కూడిఃతిమహిబాడిడ్దునానుసాటిసత్. మీఇలాక్ఙ్ బావాతానెమిఙినెసిప్సత్.
21పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడ్ దు ఇజినానుయూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసివెహ.

22ఇదిలో,నాను దేవుణుఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నెయెరూసలేమ్ దుసొనిస్న. అబెబ్ నఙిఇనికజరిగ్నాదెల్నొ నఙి
తెలిఏద్. 23గాని విజు పటన్మ్ కాఙ్ బా, నఙి మాలెఙ్  వాజినె ఇజి, యెరూసలేమ్ దు నఙి జెలిదు ఇడాన్రెల్
ఇజి,దేవుణుఆతమ్ నఙివెహిస్నాన్. 24గానినాపాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బావిలువసిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
పబుఆతియేసునఙిసితిత్ పణిపూరికిదెఙె. అయపణిఇనికఇహిఙదేవుణుదయాదర్ మమ్ వందిఙ్ మనిన్
సువార వందిఙ్నానుసాసి వెహెఙ్.

25నాను బూలాజి దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ మీ నడిఃమి వెహ గాని మీలొఇ ఎయిదెర్ బా మరి నఙి
తొఇదెరెల్ ఇజి నాను ఏలు నెసాన్. 26గాని మీలొఇ ఎయిదెర్ బా పాడాఃజి సొహిఙ నాపూసి తెవితాద్  ఇజి
నేండుమీరెసాసిర్ ఆనిదెర్ లె. 27దేవుణు ఇసట్ంపూరినానుమిఙి నెసిప్సత్. ఇనికబాడాఃప్ ఏత. 28దేవుణు
వనిన్ సొంత మరిసి నల సితండె సఙమ్ దిఙ్  సమ్ పాదిసాత్ న్. అయ సఙమ్ దిఙ్ మీరు బాగ కాప్ కిదెఙ్.
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అయ పణిలొఇ నెగెండ సుడ్ఃదు. మీవందిఙ్ బా

* 20:5 20:5యాపుసత్కం రాసిత్మ హి లూక పవులువెట పయ్ నం కిదెఙ్మ రిజ్ వాతాన్ † 20:6 20:6మసిదోనియదేసమ్ దు మనిన్
పిలిపిప్ ఇనిబాణిఙ్ఓడః ఎకార్. గాలివరిఎదు డెయ్ తిఙ్ తోయఅందిదెఙ్ అయ్ దు రోసుక్ ఆతె. సొహివలెరుండిరోసుక్నెఆతెమ హె. 16:11
‡ 20:7 20:7యూదురి దినమ్ కు లెకక్ కినిక ఎలాగ ఇహిఙ సనివారంపొదొయ్ ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారంమొదొలిస్నాద్. లూకయాపుసత్కం
రాసిత్వలెయాలెకెండె లెకక్ కితాత్ న్  ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు కితిత్కార్ నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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మీరుజాగరసుడ్ఃదు. 29నానుసొహివెనుక కూరమాతికార్ నుకుడిఃఙ్ ననిన్లోకుర్  మీలొఇడుఃగాన్రెల్ ఇజి
నాను నెసాన్. వారు నమిమ్తి వరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ ఏర్. సఙమ్ దిఙ్ పాడు కినార్. 30మీలొఇహానె
సెగొండార్, నమిమ్తి వరిఙ్ వెకొరి మాటెఙ్ వెహిస్  నెగిగ్ సరిదాన్ లాగిజ్ సెఇ సరిదు నడిఃపిసి, వరివెట కూకిస్
ఒతెఙ్  సూణారెల్. 31 అహిఙ జాగర మండు. నాను మూండి పంటెఙ్ దాక రెయుపొగలు కణెరు వాకిస్
నమకమ్ వందిఙ్విజెరిఙ్,ఒరెన్ఒరెన్వనిన్ఙ్డిఃస్ ఏండ వెహమనన్. అకక్మీరు ఒడిఃబిజిజాగరమండు.

32 దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్ మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. మీ నమకం నండొ కిదెఙ్ 
అటిన్ దేవుణు - మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి వరివెట మిఙి అకుక్ సీదెఙ్ అటిన్ 
దేవుణుమాటదిఙ్మిఙి ఒపజెపిస్న. 33నాను ఎయెడబుబ్దిఙ్, బఙరమ్ దిఙ్,సొకెక్ఙ్పాతెఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆఏత 34నాఅవ్ సరమ్ వందిఙ్ గానినావెటమహివరి అవ్ సరమ్ కు వందిఙ్ గాని  నా కికాఙణిఙె పణి కిజి
బతిక్తత్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 35నాను కితిత్ విజు పణిఙాఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్క ఇనిక ఇహిఙమీరు డటం పణి
కిజి సిలిల్ వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. దినిన్ వందిఙ్ యేసుపబు నెస్ పిసిత్ మాట గురు కిదెఙ్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ
సీనివనిన్ సరద్ లొసిన్వ నిన్ సరద్ ఇంక పెరిక.

36 పవులు ఈహ వెహండె ముణుకుఙ్  ఊర్ జి వారు విజెరె వెట పారద్నం కితాత్ న్ . 37 వారు విజేరె
పవులుఙ్ పొంబితారె వనిన్ఙ్ ముదుద్ కిజి  లావు అడఃబాతార్. 38ఎందానిఙ్  ఇహిఙ, మీరు ఇబెబ్హాన్ నఙి
సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజి పవులు వెహి అయమాటవందిఙె గొపప్ దుకం ఆతార్. వారు ఓడః ఎకిన్ అందు పవులు
ఇటాత్ వాతార్.

21
పవులుయెరూసలేంసొనిస్నాన్ 

1మాపు వరిఙ్  డిఃసిసోతిత్ వెనుక ఓడః ఎకాపె తినాఙ్ సొనిస్ కోసు ఇనిబాన్ వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్ 
 రోదు ఇనిబాన్  వాతాపె బాణిఙ్  పతరు ఇనిబాన్ వాతాప్. 2బానె పెనికెదిఙ్ సొని ఉండి ఓడః సుడ్ఃతాపె,
ఎకాపెసొహప్ . 3సొహపె కుప ఇని దీవ్పుమాడేబపడఃకాద్ సుడ్ఃతాప్ గానిదనిన్ డేబ పడఃకదాన్ తినాఙ్ 
సిరియ దరోట్  సొహాపె, తూరు ఇనిబాన్ డిఃగితాప్. బాన్ డిఃపెత్ఙ్  ఓడఃదు సామనమ్ కు మహె. 4బాన్ 
సిసూరిఙ్ రెబాజిసుడ్ఃతిఙ్  వరివెట కూడిఃతాపెఏడు రోసుక్బానెమహప్. ‘నీనుయెరూసలేమ్ దుసొనామ్’,
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహి లెకెండ్ పవులు  వెహార్ 5-6గానిబాణిఙ్  సొండెఙ్ టయం ఆతివలెమాపుసోతాత్ పె
పయ్ నం కితాప్. నమిమ్తికార్ విజేరె,అయ్ లికొడొఃక్,కొడొఃర్,మావెటపటన్ం వెలిల్దాక ఇడిడ్ః వాతార్. మాపు
విజెపె సమ్ దరం ఒడుడ్ దు ముణుకుఙ్  ఊర్ జిపారద్నం కితాత్ పె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సెలవలొసాత్ పె ఓడః ఎకాప్.
వారు వరి ఇండొమర్ జిసొహార్.

7మాపు తూరుదాన్  సోతాత్ పె తొలెమాయి ఇని పటన్మ్ దు వాతాప్. బాన్ నమిమ్తి తంబెర్ సిరిఙ్  సుడిః
సొహపె వరివెట ఉండి రోజు మహప్. 8మహస్ నాండిఙ్ సోతాత్ పె కయ్ సరియాదు వాతాప్. బానె సువార
వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొసొహపె వనిన్ ఇండొమహప్. పిలిపుయెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దు ఏర్ పాటు
కితిత్ ఏడుగురు లొఇ ఒరెన్. 9అయాపిలిపుఙ్ నాలుగ్ రు విడిడ్ ః అయ్ లిక్ మహె. అవిక్  దేవుణుబాణిఙ్వాని
మాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.

10మాపుసెగం రోసుక్ బానెమహివలెఅగబు ఇని ఒరెన్ పవకయూదయపాంతమ్ దాన్  బానెవాతాన్.
11అగబుమాపుమనిన్బాన్  వాతాండెపవులు నడుముదుతొహిమనిన్ కటు కుతాన్. కుతాండె,వనిన్ కికాఙ్ 
కాలాక్ఙ్ అగబు తొహె ఆతాన్. తొహెఆతండె,యాకటు ఎయెర్ ది ఇహిఙ వనిన్ఙ్  యెరూసలేమ్ దు మనిన్
యూదురు తొహిస్ ఆఇలోకాఙ్  ఒపజెపాన్రెల్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్  ఇజియాఅగబు వెహాన్ .

12యాకమాపు వెహాపె  మాపు, బానె మహి నమిమ్తికార్, పవులు వెట, “యెరూ - సలేమ్ దు సొనామ్”,
ఇజి బతిమాలితాప్. 13 దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎందనిఙ్  అడఃబాజి నఙి దుకం కిబిసినిదెర్? నా పబు
ఆతియేసువందిఙ్ తొహె అదెఙె ఆఏద్ , వనిన్ వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దు సాదెఙ్ బానాను ఒపుప్కొడ్ఃజిన”,
ఇహాన్ . 14 పవులు మామాటెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపు అలెతాప్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి వజ జరిగ్పిద్ 
ఇహాప్. 15అయపటన్మ్ దుసెగంరోసుక్మహివెనుకమాపుసామనమ్ కు విజుఅసాత్ పెఎకుక్యెరూసలేం
పటన్మ్ దు సొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ సెగొండార్ సిసూర్ మావెటవాతారెమాపుమండెఙ్ ఇజి
ఒడిఃబితిత్ మాన్సోను ఇండొ మఙి తతార్. మాన్సోను కుపదికాన్. మొదొహాన్  అసి యేసుపబు సిసూడుః
ఆతికాన్.
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పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 
17మాపుయెరూసలేమ్ దువాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙిసరద్దాన్  మరాయ్ద కితాత్ ర్ . 18మరస్నాండిఙ్ 

పవులు మా వెట యాకోబు డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు విజేరె బానె మహార్ . 19 పవులు వరిఙ్
 మాడిఃసాత్ న్. వెనుక యూదురు ఆఇవరిలొఇ పవులు కితిత్ సువార పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ విజుపూరి
వెహాన్ . 20వారు ఇకెక్ఙ్ వెహారె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులు వెట వారు ఈహ వెహార్ , “పవులునా,
యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్  మనార్  ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె. వారు విజేరె దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ నండొ పటుదలమనికార్. 21ఇబెబ్మనిన్యూదురు విజేరె నీవందిఙ్ ఉండి
బోగట్ వెహమనార్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, మోసె వెహికెఙ్ విజు డిఃసెత్ఙ్  ఇజి నీను యూదురు ఆఇవరి లొఇ
బతిక్నియూదు రిఙ్ నెసిప్సిని ఇజి. వరి ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ సునతి కినిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. మరి,
యూదురు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిమహిపదతిఙ్ వజ నడిఃనిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. వినకవందిఙ్ 
బోగట్వెహమహా ప్”, ఇహార్ . 22 “అహిఙమాటు ఇనిక కిదెఙ్ ? నీనువాతివందిఙ్విజేరెతప్ ఏండవెనార్.
23 అందెఙె మాపు వెహిన్వజ నీను కిఅ. ఇనిక ఇహిఙ మొకు నిల్ పిత్ మనిన్ నాల్ ఎర్ మొగావారు  ఇబెబ్నె
మనార్. 24నీనువరిఙ్ వెటకూకిస్ఒసివారుమొకుబడిఃసొనిప్సెత్ఙ్వరివెటదేవుణుగుడిఃదుసొన్అ. వారు
పూజ సీజి బుర బోడి కిదెఙ్మనిన్ కరుస్ నీనె సిఅ. అహిఙ నీవందిఙ్ లోకుర్ వెహిమనిన్బోగట్ నిజం ఆఏద్ 
ఇజివిజేరెనెసాన్ర్. నీనుమోసెసితిత్ రూలుఙలొఙిజినడిఃజినాన్  ఇజివిజేరెనెసాన్ర్. 25అహిఙయూదురు
ఆఇ నమిమ్తి వరిఙ్  మాపు ఇనిక తీర్ మానం కిజి రాసత్ మనాద్  ఇహిఙ, బొమెమ్ఙ  పూజ కితిత్ వనాక్ఙ్ తినిక
ఆఏద్ ఇజి, నల తినిక ఆఏద్ ఇజి, మెడః పిడిఃకిస్ సపిత్ వనకాఙ్  తినిక ఆఏద్ ఇజి. రంకు బూలానిక ఆఏద్ 
ఇజి”. ఈహ సఙమ్ ది పెదెద్లుఙు పవులు వెహార్ .

26 అందెఙె పవులు, మహస్ నాండిఙ్ అయ నాల్ ఎరిఙ్ వెట కూకిస్ ఒతండె వరివెట సుబబ్రం ఆతాన్.
వారు సుబబ్రం ఆజి మంజిని కాలం ఎసెఙ్  అందినాద్, వరి లొఇ విజేరివందిఙ్  ఎసెఙ్ పూజ కిదెఙ్, ఇకెక్ఙ్ 
 వెహిన్వందిఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదుయూదురు లొఇమొగావారుమండెఙ్మనిన్బాడిడ్దు సొహాన్ .*

పవులు  యూదురు అసాత్ ర్ 
27 సుబబ్రం ఆజిమంజిని ఏడు రోసుక్ డగు ఆతాద్. అయావలె ఆసియదాన్  వాతిమహి సెగొండార్ 

యూదురు, దేవుణు గుడిఃదు యూదమొగవ రిఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానెమహిలోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. 28 “ఇసాయేలు లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మా లోకాఙ్ 
పడ్ఃఇకెఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్, యాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్ విజుబాడిడ్ఙ సొనిస్ లోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ నెస్ పిసినికాన్ వీండె. అకాక్దె ఆఏండ, వీండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు గుడిఃదు కూక
తతాండె దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యా బాడిడ్ మయల్ కితాత్ న్ ”, ఇజి నండొ గగోలాతార్ . 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
పటన్మ్ దు పవులు వెట యూదురు ఆఇ ఎపెసుదికాన్  తోపిమును ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముందాలెన్ వారు
సుడ్ఃత మహార్ . వనిన్ఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదు యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు
తతాన్ ఇజి వారు ఒడిఃబితార్ †. 30 పటన్మ్ దు మహి లోకుర్ విజేరె కలిబిలి ఆతార్. విజుబాణిఙ్ లోకుర్ 
మందెఙ్ మందెఙ్ ఆజిఉహ్ కిస్ వాతారెపవులుఙ్ అసాత్ రె దేవుణు గుడిఃదుయూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్
మనిన్ బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనెయూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్దు సొని సేహెల్ ఙ్  కెహె
ఆతె. 31పవులుఙ్ వారు సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహిఙ్  యెరూసలేం పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్
మహి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిఙ్ కబు వాతాద్. 32 వెటనె అయ పెరి అతికారి సయ్ నమ్ దివరిఙ్,
సదాతిపతివరిఙ్ వెట ఒతండె కూడిఃతిమహిలోకుర్ డగు ఉహ్ కిస్ వాతాన్. లోకుర్ అయపెరి అతికారిఙ్,
వనిన్వెట వాతి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్  పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్. 33 అయ పెరి అతికారి డగు
వాతండె పవులు  అసాత్ న్. ‘రుండి గొలుసాక్ణిఙ్ వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . వీండు ఎయెన్ ?
ఇనిక కి తాత్ న్ ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి, సెగొండార్  అహ ఇజి వెహిస్
డేలిస్ మ హిఙ్ గగోల్  లావాతిత్ఙ్ ని జం ఇనికాదొ ఇజి నెస్ ఏండ ఆతండె ‘బారి గోడఃలొఇ వనిన్ఙ్ ఒతు’ ఇజి
ఆడ సితాత్ న్ . 35 పవులు పావు అనుస్ ముసుక్ వాతివలె లోకుర్ ఒదె కోపమాజి లాగ్ దెఙ్  నెకెఙ్  కితిత్ఙ్ 

* 21:26 21:26యాబాడిడ్దు మొగవారె మంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్ † 21:29 21:29యూదురు ఆఇకార్ 
దేవుణు గుడిః డేవాదుసొండెఙ్ ఆఏద్ . బాన్ యూదమొగకొడొఃరెసొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలుమనాద్ 
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సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  పిండితారెఒతార్. 36ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వనిన్ఙ్ సప్ అఇజిలోకుర్ విజేరెడటం
గగోలాజి వెటసొహార్.
పవులులోకుర్ వెటవర్ గిజినాన్ 

37మొదొహి పావు అనుస్దాన్ ఎకిస్ సొనిస్ ఆకరి పావు అనుస్ దాక వారు సొహార్ . సయ్ నమ్ దికార్ 
 పవులుఙ్  బారిగోడఃలొఇ ఒతెఙ్  సుడ్ఃజి మహిఙ్ పవులు అయ పెరి అతికారి వెట, నీ వెట ఉండి మాట
వెహెఙ్  ఆనాదా ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె అయఅతికారి, “గీకు బాస నీను నెసినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
38 “యాదినమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ అతికారిఙ ఎదువెహిస్ లోకాఙ్  సపిన్ నాలిగ్ వెయిలోకాఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు
వెటకూకిస్ఒసిమహిఅయ్ గుపుదేసెమ్ దికినీనుఆఇదా?”,ఇజిపవులుఙ్ వెన్ బాతాన్. 39దనిన్ఙ్ పవులు,
“నాను కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  యూదవాండు. నానుఅయగొపప్పటన్మ్ దిలోకు. లోకుర్ 
వెట వరిగ్దెఙ్ నఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి బతిమాలితాన్.

40 పవులు సెలవ లొసిత్ఙ్ పెరి అతికారి సరి సితాత్ న్. అయావలె పవులు పావు అనుస్ ముసుక్ నిహండె
లోకాఙ్ అలెజిమండు ఇజి కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారుఅలెతిమహివలెపవులుయూదురిబాసాదుఈహ
వెహాన్ .‡

22
1 “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె, నా లొఇ ఇని తపుప్బా సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసినివందిఙ్  నాను వెహిస్ని

మాటెఙ్ వెండు”. 2పవులు వరి సొంత బాసాదు వరిగ్నిక వెహారె వారు జమ్ న అలెల్త మహార్ . అయావలె
పవులు ఈహ వెహాన్ . 3 “నాను కిలికియాదు మనిన్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ యూద వాండు. అహిఙయా
పటన్మ్ దు గొపప్ పేరు పొందితి మేసట్ర్ గమాలియెలు బాన్ మోసెమా అనిగొగొరిఙ్ సితిత్ రూలుఙ ఎలాగ
లోబడ్ఃదెఙ్  ఇజి నెగెండ నెసాత్ నె పిరితా. మీరు విజిదెరె నేండు ఎలాగ పటుదలదాన్ మనిన్దెరొ అయ
వజనె నానుబాయా రూలుఙ్ వందిఙ్ పటుదలదాన్ మహ. 4నాను యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్
మొగగ్కొడొఃరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్  అసి తొహిస్ జెలిదు ఇడ్ జిసానేండమాలెఙ్ కిత. 5దినిన్ వందిఙ్, విజేరె
పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, పెదెద్లుఙు విజేరె నఙి సాసి ఆత మనార్. దమసుక్ పటన్మ్ దు మహిమా
సొంతలోకురాతియూదురులొఇమహినమిమ్తిత్ వరిఙ్ బాఅసితొహిస్మాలెఙ్కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దుతతెఙ్ 
ఇజిపుజేరిఙబాణిఙ్  ఉతముక్ లొసత్ ఒతానె దమసుక్ పటన్మ్ దుమహియూదురుబాన్  సొహ.

6నాను పయ్ నం కిజి దమసుక్ పటన్ం డగుసొనిస్మహిఙ్,మదెనం వేడఃదు,ఆగాసమ్ దాన్  వెటనెగొపప్
జాయ్  నా సుటులం డెఃయ్ తాద్. 7 అయావలె నాను బూమి ముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు, నీను
ఎందానిఙ్ నఙి మాలెఙ్ కిజిని’, ఇజి నావెట ఉండి జాటు వాతిక వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’ ఇజి నాను
వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ వాండు ‘నీనుమాలెఙ్కిజినినజరేతుదికాన్  ఆతియేసునెనాను’,ఇజినావెటవెహాన్ .
9నావెటసొనిస్మహికార్ అయజాయ్ సుడ్ఃతార్గానినావెట వరిగ్తిమహివనిన్ జాటు నెస్ ఏతార్.

10అయావలె నాను, ‘పబు నాను ఇనిక కిదెఙ్’  ఇజి వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను నిఙ్ జి దమసుక్ పటన్ం సొన్ అ.
అబెబ్నీను ఇనిపణికిదెఙ్ ఇజినీవందిఙ్  నానుఏర్ పాటు కితిత్కెఙ్ విజునిఙిఒరెన్వెహన్నాన్ లె’ఇజినావెట
పబు వెహాన్ . 11అయ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ఇ ననిన్ పెరి జాయ్ మహిఙ్  నాను కణుకు తోర్ దెఙ్  అట్ ఎండాత.
నావెటమహికార్ నా కికు అసి నడిఃపిసి దమసుక్ పటన్మ్ దు కూక తతార్.

12అయావలెమోసెసితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి, బకిమనిన్కాన్ అననియఇనికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహాన్ . అబెబ్
మహియూదురు విజేరెయాఅననియ, ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాన్  ఇజి వెహిస్ మహార్ . వాండు నా డగు
వాతాన్. 13డగు వాతండెనా డ గు నిహండె, ‘సవులునా, బేస్ అ’, ఇజి వెహిఙ్  వెటనెనాను బేసాత్ నె వనిన్ఙ్
 సుడ్ఃత. 14 అయావలె అయ అననియ వెహాన్ , ‘మా అనిగొగొరి దేవుణు నిఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్.
దేవుణునిఙిఇనిపణివందిఙ్ ఏర్ పాటుకితాత్ ండొఅకక్నీనునెసెత్ఙ్. అందెఙెనీనుసుడ్ఃతిమహి,వెహిమహి
నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ నిఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 15 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నీను సుడ్ఃతికెఙ్, నీను వెహికెఙ్,
విజులోకాఙ్  సొనిస్వెహెఙ్,  వనిన్వందిఙ్  ఉండిసాసివజనీనుమంజిని. 16ఏలుఎందనిఙ్ ఆలసయ్మాజిని?
నిఙ్ జిబాపిత్సం లాగె ఆఅ. యేసు పేరు అసి,పారద్నం కిజి నీపాపమ్ కాణ్ నొరె ఆఅ’, ఇజి వెహాన్ . 17నాను
యెరూసలేమ్ దు మర్ జివాతానె దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిజిమహ. పారద్నం కిజిమహిఙ్ ఎదునె ఉండి

‡ 21:40 21:40యూదవరిబాస ఏబిబాస. యూదపుజేరిఙు సద్ వితిమహిదేవుణుమాటెఙ్ ఏబిబాసాదునె రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తి
మాటఅరామియబాస
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దరస్నం సుడ్ఃత. 18 అయ దరస్నమ్ దు నావెట, ‘నీను యెరూసలేం డిఃసి గజిబిజి సొన్ అ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙనావందిఙ్  నీను వెహిన్సాసి వీరు ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19పబు అయమాటవెహిఙ్  నాను, ‘నానుయూదురిమీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్ వరససొనిస్మీముసుక్ నమకం
ఇటిత్ వరిఙ్ డెఃయ్ జి జెలిదు ఇటాత్ ఇజివారు విజేరెబాగ నెసినార్. 20అకాక్దె ఆఏండ, నీవందిఙ్ సాసివెహి
సెత్పానుఙ్  సపిత్వలె,నానుబాఅకక్ ఒపుకొటానెవనిన్ఙ్ సపిత్వరిసాల్ వెఙ్ కాప్ కిజిమహగదె’, ఇజి పబు వెట
వెహ. 21గాని పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం మనిన్ దేసమ్ దు బతిక్ని యూదురు ఆఇవరిబాన్ నాను నిఙి
పోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.
పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 

22యామాటదాక లోకుర్ పవులు  వెంజి మహార్ . గానియాక వెహిఙ్, “నినిన్ వనిన్ఙ్  ఇడామ్ట్ . వినిన్ఙ్
 సపు. వీండు బతిక్దెఙ్  ఆఏద్ ”,  ఇజివారు విజేరె డటం గగోలాతాత్ ర్. 23ఈహెవారు గగోలాజివరిసాల్ వెఙ్
కిసివిసీర్ తారెదూలిల్ అసి ఎగిసాత్ ర్. 24అయావలె ‘పవులుఙ్ బారిగోడఃలొఇతగ్ అ’ ఇజిరోమసయ్ నమ్ ది
పెరి అతికారి ఆడ సితాత్ న్ . లోకు పవులు ముసుక్ ఎందానిఙ్  ఈహ కోపం ఆతారె గగోల్ ఆతార్ ఇజి నెసిన్
వందిఙ్  పవులుఙ్  కొరడ్దాన్  డెఃయ్ దెఙ్ అయ అతికారి ఆడ సితాత్ న్ . 25 గాని పవులు  డెఃయెద్ ఙ్ తొహిఙ్
పవులు వనిన్ డగు మహి సదాతిపతివెట ఈహ వెన్ బాతాన్, “రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్ ఆతి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ తీర్ పు సిఏండనె కొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ రోమ రూలుఙ్ వజ మిఙి అతికారం మనాదా?”. 26అయ
సతాతిపతియాకవెహాండెరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిబాన్  సొహాండెఈహ వెహాన్ . “నీనుఇనిక కిదెఙ్
 సుడ్ఃజిని? వీండురోమదిఙ్అకుక్మనిన్కాన్”,ఇజివెహాన్ . 27అయావలెఅయపెరిఅతికారిపవులుబాన్ 
వాతండె, “నీను రోమదిఙ్అకుక్మనిన్కిదెనా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. “ఒఒ”,పవులు ఇహాన్ . 28దనిన్ఙ్ అయ
పెరి అతికారి, “లావు డబుబ్ సితాత్ నెయా రోమది అకుక్ నాను పొందిత”, ఇహిఙ్ పవులు, “నాను ఇహిఙ
పుటిత్వలెహానె రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్” ఇహాన్ . 29అందెఙె పవులు వెట డటిసి వెహెఙ్  వాతికార్  వెటనె
వనిన్ఙ్  డిఃసత్ సితార్. రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్ వనిన్ఙ్  గొలుసాక్ణిఙ్  తొహ్ పిసత్ మహ ఇజి నెసి అయ రోమ
సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి తియెలాతాన్.
పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 

30మహస్నాండిఙ్,పవులుముసుక్యూదురుఇనినేరంమొపాన్రొఇజినెసెత్ఙ్ అయరోమపెరిఅతికారి
ఆసఆతాన్. అందెఙెపవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరిపుజేరిఙ్ నిసంహదిసఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె ‘మీటిఙ్ కినాట్ ’
ఇజి  ఆడ సితాత్ న్ . వారు కూడ్ఃజివాతివలె పవులుఙ్ వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.

23
1పవులుసంహదిసఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజిఈహ వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, గడిఃసిత్ సొహిదినమ్ కు

విజు నాను దేవుణు ఎదు నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”. 2అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి
ఆతి అననియ పవులు డగు నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్ వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 3 దనిన్ఙ్ 
పవులు, “నీను తెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః* ననిన్కి. దేవుణు నిఙి డెఃయ్ నానెల్. మోసెసితిత్ రూలుఙ్ తగితివజ
నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గానిమోసె సితిత్ రూలుదిఙ్ తగ్ ఏండ నఙి డెఃయెద్ ఙ్ ఆడ  సీజినిదా?”,
ఇహాన్ . 4 పవులుడగు నిహికార్, “నీను దేవుణు పెరి పుజేరిదిఙ్ దుసలాడిఃజినిదా?”, ఇహార్ . 5 దనిన్ఙ్ 
పవులు, “తంబెరిఙాండె, వాండు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఇజి నాను నెస్ ఏత. మీ లోకాఙ్ 
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ దుసలాడిఃజినిక ఆఏద్  ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్  గదె”, ఇహాన్ . 6యూద
పెదెద్ల్ ఙ పెరి సఙమ్ లొఇ సెగొండార్  పరిసయ్ రు, సెగొండార్ సదుకయ్ రు ఇజి పవులు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె
వెనుక పవులు డటం వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, నానుబా పరిసయ్ వాండునె, పరిసయ్ వనిన్ఙ్ పుటిత్కాన్.
దేవుణు సాతివరిఙ్  నికాన్న్ ఇజి నాను నమిమ్జిన. అకక్ నాను ఎదు సుడ్ఃజి మంజిన. దనిన్వందిఙ్
 నాముసుక్తపుప్మొపిస్తీర్ పుకిజినార్”. 7పవులుయాకవెహివలెపరిసయురుఙసదుకయ్ రుఙనడిఃమి
గొడఃబ పుటాత్ ద్. గొడఃబ పుటాత్ దె వారు రుండి జటుఙ్ ఆతార్. 8 (ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సాతికార్ మర్ జి
బతిక్ఎర్, దూతార్  సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్. పరిసయ్ రు ఇహిఙ అకెక్ఙ్ విజు
మనెన్ ఇజి వెహిస్నార్).

* 23:3 23:3 పవులు కోపమాజివెహిమాటెఙ్ 
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9 అయావలె అబెబ్ గొపప్ గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇ సెగొండార్ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
నెసిప్సినికార్  నిఙితాత్ రె, “మాపు సుడ్ఃతిఙ్, యాలోకు ముసుక్ ఇని తపుప్బా తోర్ ఎద్. ఒరెన్ దూత గాని
ఉండి తోరెద్ఙ్ అట్ఇకాద్ గాని వనిన్వెట వరిగ్తాద్ సు, ఇజి గొడఃబెఙ్ ఆతార్. 10వరి లొఇ గొడఃబ లావాతిత్ఙ్ 
వారు పవులు కిసన్ విసీరాన్రెల్సు ఇజి తియెలాతాండె అయ రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి సయ్ నమ్ ది
వరిఙ్  పోకాండె పవులుఙ్ వరి నడిఃమిహన్ లాగిజ్ బారిగోడః లొఇ తతెత్ఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . 11ఆపొదొయ్ పబు
పవులు  తోరె ఆతండె, “దయ్ రం ముసుక్ మన్ అ. నీను యెరూసలేమ్ దు నావందిఙ్  ఎలాగ  సాసి వెహిదొ
అయావజనె రోమపటన్మ్ దుబాసాసి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 
12మరస్నాండిఙ్  పెందల సెగొండార్  యూదురు కూడిఃతారె, ‘మాటు పవులు  సప్ఏండ ఉండెఙ్ తిండెఙ్ 

ఆఏద్ ’  ఇజిఒటుట్ కితారెపవులు  సపెత్ఙ్  ఇజిపూరితెగిసాత్ ర్. 13పవులుఙ్ సపెత్ఙ్ ఆలోసనంకితిత్కార్  నల్ పయ్ 
ముసుక్మొగావారు  మహార్ . 14వారు పెరి పుజేరిఙబాన్ పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె వెహార్ , “మాపుపవులుఙ్ 
సప్ఏండఇనికబాతిన్ఏప్ఉణ్ ఎప్,ఇజిగటిఙఒటుట్ కితమహప్. 15అందెఙెమీరు,సంహదిసఙమ్ దికార్ 
విజేరె కూడ్ఃజి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి వనిన్ఙ్ కబు పోక్ అ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, పవులు మరి
మాబాన్  రపిన్ ఇండు. వనిన్వెట మరి వరిగ్జి వనిన్ వందిఙ్ మాపు విజు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసాన్ట్. వాండు
ఇబెబ్ అందిఏండనెమాపు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ తయారాజి మనాప్”. 16గాని పవులుఙ్ బణిజ ఆతికాన్ యాక
నెసాత్ ండె సెలవ్ లొసాత్ ండె బారిగోడః లొఇ సొనిస్ పవులుఙ్ వెహాన్ . 17అయావలె పవులు సదాతిపతిర్ లొఇ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యాదఙ్ డెఃఙ్  రోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిబాన్  ఒఅ. పెరిఅతికారివెటవినిన్ఙ్
ఉండి మాట వెహెఙ్ మనాద్” ఇహాన్ . 18 వెహిఙ్ అయ సతాతిపతి అయ దఙ్ డెఃఙ్  పెరి అతికారిబాన్
 ఒతాన్. ఒతండె, “జెలిదు మనిన్ పవులు నఙి కూకాండెయా దఙ్ డెఃఙ్  మీబాన్ ఒతెఙ్ ఇజి  వెహాన్ . యా
దఙ్ డః  మీవెట ఇనికాదొ వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

19అయపెరిఅతికారిఅయదఙ్ డెఃఙ్  కీదుఅసాత్ ండెఉండిపడఃకాద్  ఒతాన్. “నావెటవెహెఙ్ ఇనిమాట
మనాద్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 20 వెన్ బాతిఙ్  అయా దఙ్ డాఃయెన్, “విగెహిఙ్  పవులుఙ్ సంహది
సఙం నడిఃమి తసి వనిన్ వందిఙ్ మరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసి వనిన్వెట మరి వరిగ్దెఙ్ నీబాన్ సెలవ లొసెత్ఙ్ 
ఇజియూదురు ఒపుకొటమనార్. 21గాని నీను వరిఙ్ సరి సీమ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నలపయ్  మణిసిరిఙ్
 ముసుక్మొగావారు,పవులు  సప్ఏండమాటుఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిఒటుట్ కితారెవనిన్వందిఙ్  సరిదు
సుడ్ఃజినార్. వారు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్  తయారాతమనార్. మీమాటదిఙ్కాప్ కిజినార్” ఇహాన్ .

22యాకవెహాండెఅయపెరిఅతికారి, “నీనునఙియాకవెహిఇజిఎయెఙ్ బావెహమ్”,ఇజిగటిఙ  వెహాండె
అయదఙ డాఃయెనుఙ్  పోకాన్.

23 వెనుక అయ పెరి అతికారి సదాతిపతిర్ లొఇ రిఎరిఙ్ కూకాండె, “యాపొదొయ్  తొమిమ్ది గంటెఙ
కయ్ సరియ దాక సొండెఙ్  తయార్  ఆదు. రుండి వందెఙ్  సయన్మ్ దికార్, డబయ్ మణిసిర్  గురమ్ దాన్ 
 సొనిసయ్ నమ్ దికార్, రుండివందెఙ్  బలెల్మ్ కు అసిత్కార్  సొండెఙ్ వలె. 24పవులుఙ్ ఎకిసిఒతెఙ్  గురమ్ కు
సీదు. వనిన్ఙ్  గవరన్రు ఆతి పేలికుస్బాన్ ఇని పమాదం రెఏండ ఒతెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 25 అయ పెరి
అతికారిఈహెఉండిఉతంరాసాత్ న్, 26“కల్వుదియలూసియఆతినానుగొపప్పేరుమనిన్పేలికుస్ గవరన్రిఙ్
వందనమ్ కువెహిస్న . 27వినిన్ఙ్యూదురుఅసాత్ రెసపెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్  నానునాసయ్ నమ్ దివరివెటవాతానె
వినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ వీండు రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్కాన్  ఇజి నాను నెసత్. 28 విని ముసుక్
యూదురు ఎందనిఙ్  నేరంమొపిస్నార్ ఇజి నెసెత్ఙ్  నాను వినిన్ఙ్యూదురి సంహది సఙమి నడిఃమి ఒత.
29 ఒతిఙ్, యూదురి రూలుఙలొఇ మనిన్ ఇనికెఙొ వందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్ నేరం మొపాత్ ర్ గాని, సపెత్ఙ్ నొ,
జెలిదుపోకెఙ్ నొ  తగితి తపుఙ్ తోర్ ఉతె. 30వినిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ ఇజియూదురు కుట కిజినార్ ఇజినాను నెసాత్ నె
 వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్  పోకిస్న. వినిముసుక్ నేరంమొపిత్కార్ బానీబాన్ వాజి వనిన్ముసుక్ మనిన్ నేరమ్ కు
విజు వెహెఙ్ నాను వరిఙ్  ఆడ  సితత్”.

31 అయ రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆడ  సితిత్లెకెండ్  సయ్ నమ్ దికార్ పవులు  ఆ పొదొయ్ నె
అంతిపతి ఇని పటన్మ్ దాక కూక ఒతార్. 32మహస్ నాండిఙ్ వారు పవులు  గురమ్ కు అసిత్ సయ్ నమ్ ది
- వరివెట పోకారె మహికార్ మర్ జి వాతార్. 33వారు కయ్ సరియదు అందితిఙ్  అతికారి పోకి ఉతం
గవరన్రిఙ్ సితార్. పవులుఙ్ బాగవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. 34-35గవరన్రుఅయఉతంసద్ వితాండెపవులు
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వెట, “నీను ఎమేణి పాంతమ్ దికి”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”, ఇజి వెహిఙ్, “నీ ముసుక్ నేరం
మొపిత్కార్ వానివలె నీ సఙతి సూణ ఇజి వెహాన్ . పవులు  హేరోదు రాజుపెరిఇండొ ఇడ్ జి కాప్ కిజిమండెఙ్
 ఆడ సితాత్ న్ .

24
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్ పవులు నిలిస్నాన్ 

1 అయ్ దు రోసుక్ సొహిఙ్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ, వనిన్వెట సెగొండార్ 
యూదపెదెద్లుఙు,తెరులఇనిఒరెన్ తగుగ్ వరిగ్నికాన్,డిఃగుమనిన్ కయ్ సరియాదువాతార్. వాతారెపేలికుస్
గవరన్రుబాన్,పవులు వందిఙ్మొపిత్ నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3పవులుఙ్ కూకిప్సి కోరుట్ దు నిల్ పాత్ న్. అయావలె
తెరుల ఇని తగుగ్ వరిగ్నికాన్ పవులు వందిఙ్  ఈహెనేరంమొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “పెరి పేరు మనిన్ గవరన్రు
ఆతిపేలికుస్,నీను నండొకాలంఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపుసమదానమ్ దాన్మంజి -నాప్. మాజాతివందిఙ్
మీరు బాగ కితిత్ఙ్  మఙి నెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ విజు మనెన్. మాపు విజెపె మీరు కితిత్ యా
నెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4గాని నాను నీ పణిదిఙ్  అడుడ్ కిఏండ, మాపు
ఎందానిఙ్  మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతి వందిఙ్ వరిగ్న. దయ కిజి వెన్అ.

5 యా పవులు గొపప్ గొడఃబ కినికాన్. లోకం విజు యూదురి నడిఃమి గొడఃబెఙ్  రేపిన్కాన్. వీండు
నజరేతుది జటుదిఙ్  నెయిక్. యాక విజు మాపు నెసినాప్. 6-7 విండు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు
గుడిఃదిఙ్మయల్  కిదెఙ్ బాసుడ్ఃతాన్. అందెఙెమాపువినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గానిరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారి
లూసియవాతండెమాబాణిఙ్ వినిన్ఙ్ లాగితాన్. 8నీను వినిన్ఙ్ వెన్ బాఅ. మాపువినిన్వందిఙ్  వెహిన్కెఙ్
విజు నిజమెఇజి నిఙి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్”.

9తెరుల వెహిమాటెఙ్ విజునిజం ఇజిబానెవాతిమహియూదురుబా ఒపుప్కొటార్.
10పవులు వరిగ్దెఙ్ గవరన్రు సయ్ న కితిత్ఙ్ పవులు వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “గవరన్ర్ ఆతి పేలికుస్, నీను

నండొ పంటెఙ్ యాయూదురి లోకాఙ్  నెగెండ ఏలుబడిః కిజిమహి. అందెఙెనాను దయ్ రమ్ దాన్  వెహిస్న.
11నానుయెరూసలేమ్ దు దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ సొహిఙ్ ఏలు పనెండు రోసుక్నె ఆతె ఇజి విరిఙ్ 
వెన్ బాతిఙనీను నెసిన్. 12దేవుణు గుడిఃలొఇబా,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొబా, పటన్మ్ దుబానాను ఎయెన్ 
వెటబా లోకురిఙ్ నెకి పొకిక, జటు కిజి రేపిన్క, ఇనికబాయూదురు సుడ్ఃఏతార్. 13ఏలు నావందిఙ్ వీరు
వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14గాని నాను ఉండి నిజం మాట వెహన్. అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ. నిజం ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని బోదవజ నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ వజ విజు, పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజు నాను నమిమ్జిమా అనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్ 
 పారద్నం కిజిన. 15వీరు నమిమ్నివజనెగిగ్కార్,సెఇకార్ విజేరెసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నార్  ఇజినానుబా
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిన. 16 అందెఙె నాను, దేవుణు ఎదు గాని, లోకుర్ ఎదు గాని
నా గ రబ్ం గదిస్ఏండ మండెఙ్ సుడ్ఃజిన. 17 సెగం పంటెఙ్ సొహి వెనుక ఏలు నాను నా సొంత జాతిఙ్
సాయం కిదెఙ్, దేవుణు గుడిఃదు పూజ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు వాత. 18-19 దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణు
గుడిఃదుసొహిమహిఙ్,సుబబ్రం ఆతివెనుకానెయూదురు నఙిబాన్ సుడ్ఃతార్. అయావలెనావెటమంద
లోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇనిగొడఃబజరిగ్ఏతాద్. గానినానుబాన్ మహివలెఆసియదేసెమ్ దాన్ వాతిమహి
సెగొండార్  యూదురు,బాన్ మహారెనాముసుక్ గొడఃబ ఆతార్. నాముసుక్ వరిఙ్ ఇని నేరంమహిఙవారె
వాజినీవెటవరిగ్దెఙ్. 20సిలిఙనాను సంహదిసఙమ్ దు వరిగ్జిమహిఙ్ ఇనితపుప్ వరిగ్త ఇజివీరు వెహిర్.
21గాని ఉండిమాటనాను వెహ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, సాతిలోకుర్ మర్ జి బతిక్నార్  ఇజి నమిమ్నివందిఙ్
 మీరు నేండు నఙి తీర్ పు కిజినిదెర్  ఇజినానుబానె డటం వెహమహ”.

22 పవులు వెహి బోదవందిఙ్ గవరన్రాతి పేలికుస్ నెగెండ నెసత్ మహాన్ . అందెఙె వాండు, “రోమ
సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆతి లూసియ వానివలె తీర్ మానం కిన”, ఇజి వెహండె అయ సదు మీటిఙ్ 
ముగిసాత్ న్. 23వెనుక పవులు  జేలిదు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  కాపు ఇడ్ దెఙ్  సదాతిపతిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ . వనిన్ లోకుర్ 
వాజి వనిన్ఙ్  సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ సాయం కిదెఙ్ అడుడ్ కిమాట్ ఇజి ఆడ  సితాత్ ండె వనిన్ఙ్  కండెక్ సరి సితాత్ న్ .
24సెగంరోసుక్సొహిఙ్ పేలికుస్ వనిన్ ఆలిస్ ఆతిదుసిలవెటవాతాన్. అదియూదురిఅయ్ లికొడొః. పేలికుస్
పవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. యేసు కీసుత్ ముసుక్మనిన్ నమకంవందిఙ్ పవులు వెహికెఙ్  వెంజిమహాన్ . 25గాని
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పవులు సరియాతి పణి కిని వందిఙ్, మనుస్దిఙ్ అణసె ఆజి ఇడిన్వందిఙ్,  దేవుణు, లోకుర్ ముసుక్ కిని
తీర్ పువందిఙ్ గటిఙ వరిగ్తిఙ్  పేలికుస్ తియెలాతాండె, “ఆనె, ఏలు సొన్ అ. మరి ఒరుస్ టయం మహివలె
కూక్ పిసన్”,ఇజివెహండెపోకాన్. 26పవులునఙిడబుబ్ సీనానుస్ ఇజిబాపేలికుస్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్. అందెఙె
పవులు  మాటమాటదిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వనిన్వెట వరిగ్తాన్.

27రుండిపంటెఙ్ సొహిఙ్,పేలికుస్వెనుకపోరిక్యుపెసుత్ ఇనికాన్ గవరన్రుఆతాన్. పేలికుస్యూదురిఙ్ 
సరద్ కిబిసెత్ఙ్  పవులుఙ్  జెలిదునె ఇటాత్ న్.

25
పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1పోరిక్యు పెసుత్ అయపాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రు ఆజిమూండి రోసుక్ సొహిఙ్ వాండు కయ్ సరియాదాన్ 
ఎకిస్ యెరూసలేమ్ దు సొహాన్ . 2 బానె పెరి పుజేరిఙు యూదురి పెదెద్లుఙు పవులు ముసుక్ మహి
తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్  వెహార్ . 3“దయకిజిపవులు  యెరూసలేమ్ దుపోక్ అ”,ఇజివారుగవరన్రుబాన్ 
నండొసుటుక్బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపవులుఙ్ సరుద్ సపాన్ప్  ఇజివారు కుట కిజిమహార్ . 4గాని
గవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదుకాప్ ఇటాత్ మనాద్. నానువెటనెబానెసొనిస్న. 5అందెఙెమీలొఇమనిన్
పెరిలోకుర్  నావెటబానెసొండెఙ్. పవులు ముసుక్ ఇని తపుప్బామహిఙ వీరు కోరుట్ దు నేరమ్ కు తోరిసెత్ఙ్ 
ఆనాద్” ఇహాన్ .

6 గవరన్రు వరివెట ఎనిమిదినొ పది రోసుక్నొ మహి వెనుక, డిఃగు కయ్ సరియాదు సొహాన్ . మహస్
నాండిఙ్ కోరుట్ దు సొహాండె తీర్ పు కిదెఙ్ ఇజి, తీర్ పు కినిబాన్ బసాత్ న్. ‘పవులు  కోరుట్ దు తగాట్’ ఇజి ఆడ
సితాత్ న్ . 7పవులు వాతిఙ్ యెరూసలేమ్ దాన్ డిఃగు వాతియూదురు వనిన్ సుటులం నిహరె వనిన్ ముసుక్
నండొ రకమ్ ది బల్ మిఆతితపుప్ఙ్  మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు అట్ ఎతార్.

8 పవులు, “నాను యూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్ గాని, యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు - గుడిఃవందిఙ్
గాని,రోమదేసెమ్ దిఙ్ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్గానిఇనితపుప్బా కిఏత”, ఇజివనిన్ వందిఙ్  వాండె
వెహాన్ .

9నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి యూదురు ఒడిఃబిదెఙ్ ఇజి గవరన్రు సుడ్ఃతాన్. అందెఙె వాండు పవులు వెట
వెన్ బాతాన్, “యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె నీ వందిఙ్  వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజమ్ నొ అబదద్మ్ నొ ఇజి నాను
తీర్ పు కిదెఙ్ నీను ఒపుప్కొడ్ఃజినిదా?”.

10 దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమ రాజు ఆతి కయ్ సరుది కోరుట్ దు నిలిస్న. యాకోరుట్ దునె నఙి తీర్ పు కిదెఙ్.
యూదురిఙ్ ఇని తపుప్బా నాను కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ నెసిన్గదె. 11నాను ఇని రూలుదిఙ్ బా తపిత్ఙ,
సావుదిఙ్  తగితిపణికితఇహిఙ,సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్  నానుసుడ్ఃఏ. గానినాముసుక్వీరువెహిన్కెఙ్  నిజం
ఆఉ ఇహిఙ నఙి వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్  ఎయెరిఙ్ బా అకుక్ సిలెల్ద్ . నాను రోమ పెరి రాజు ఆతి కయ్ సరుబాన్ 
సొండెఙ్  ఆజిన”, ఇహాన్ .

12అయావలె గవరన్రు వనిన్వెటమహి లోకుర్ వెట వరిగ్తాండె పవులుఙ్, “నీను కయ్ సరుబాన్ సొనిస్
వెహెఙ్ ఇజి వెహి. అందెఙె కయ్ సరుబానెసొన్అ”, ఇహాన్ .
పెసుత్ అగిపరాజువెటపవులువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

13 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక రాజు ఆతి అగిప *వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరీన్కయువెట కొతత్ గవరన్రు
ఆతి పోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ మాడిఃసెత్ఙ్  కయ్ సరియాదు వాతార్ 14 వారు పెసుత్ వెట నండొ రోసుక్ మహార్ .
మహిఙ్ పెసుత్ పవులు వందిఙ్ రాజు వెట వరిగ్తాన్, “గవరన్రు ఆతి పేలికుస్ పవులు ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
జెలిదు ఇడిఃసాత్ న్. 15నానుయెరూసలేమ్ దు సొహివలె, యూదురి పెరి పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు విని ముసుక్
నేరమ్ కు మొపాత్ రె  సికస్సిఅ ఇహార్ . 16 దనిన్ఙ్  నాను వరివెట వెహ, ‘రోమ అలవాటు ఇహిఙ, నిందెఙ్
 మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్ తపుప్మొపాన్రొ, వాండు వాజి వరి నడిఃమి వనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్  అవకాసం
సిఏండ ముందాలెన్ తీర్ పు కిదెఙ్ ఆఎద్ ’ ఇజి. 17 అందెఙె వారు నావెట ఇబెబ్ వాతివలె నాను ఆల్ సెం
ఆఏండ మరస్నాండిఙ్ నె సదు కూడ్ఃపాత్ నె పవులు  నాముందాల తపిసత్. 18 నేరమ్ కు  మోపిత్కార్  నిహివలె
నాను ఒడిఃబితిత్లెకెండ్ వారు నేరమ్ కు లొఇ ఉండి నేరంబా వనిన్ ముసుక్ మొప్ ఏతార్. 19 ఇహిఙ, వరి
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మతంవందిఙ్, సాతి సొహి యేసు ఇని ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట గొడఃబ ఆతికాదె తోరితాద్. పవులు
ఇహిఙ యేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్. 20యాసఙతివందిఙ్ మరి ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి నెస్ ఏండాతానె
నాను పవులు వెట, ‘నీను యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె దినిన్ వందిఙ్  తీర్ పు తీరిసె ఆదెఙ్ మనుస్
ఆజినిదా?’, ఇజి వెన్ బాత. 21గాని పవులు, ‘రోమ రాజు ఆతి కయ్ సరు నఙి తీర్ పు కిదెఙ్’  ఇజి వెహిఙ్ 
నాను వనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్  పోకేన్ండ ఇబెబ్ జెలిదునె ఇడ్ దెఙ్  ఆడ  సితత్”. 22అగిపరాజుపెసుత్ వెట, “అయ
పవులు వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన” ఇహిఙ్, “విగెహిఙ్  నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .

పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్
23మహస్ నాండిఙ్ అగిప రాజుని, వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరిన్కయ రాజు వరిగ్ని అతికారం ఇండొ వాతార్.

వారు ఎసొ గొపప్ పెరికార్ ఇజి తోరిసి కరుస్ ఆతి రాజురి సొకెక్ఙ్ ఇట్ కిజి, బఙారం, వెండి ఇడిక్జి రోమ
సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి లోకుర్ వెట, పటన్మ్ ది ముకెలమతివరివెట వాతార్. వాతారె పవులుఙ్ తగ్ అ
ఇజిపెసుత్ ఆడ  సితిత్ఙ్జమానుఙ్ సొహరె  పవులుఙ్ వరినడిఃమితతార్. 24అయావలెపెసుత్ వెహాన్ , “అగిప
రాజు,మాబాన్ కూడ్ఃజివాతిమహివిజులోకాండె,మీరుయాపవులు  సుడ్ఃజినిదెర్. యెరూసలేమ్ దుమరి
ఇబెబ్బాయూదురు విజేరె వీండు బత్ కినిక ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రెనావెటపిరాడ్ కితాత్ ర్ . 25గానిసావుదిఙ్ 
 తగితిక ఇనికబావీండు కిఎతాన్ ఇజినాను నెసాత్ నె రోమరాజుబాన్ సొండెఙ్  వీండు వెహిఙ్  రోమరాజుబాన్ 
సొనిస్ తీర్ పుఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26గానినాను రోమరాజుఙ్  వినిన్వందిఙ్ ఇనికరాసిత్ పోకెఙ్
ఇజి తోర్ ఏత. తీర్ పు కిదెఙ్ తగితిక ఇనికబా విని ముసుక్ సిలెల్ద్ . అందెఙె మీరు విజెరి నడిఃమిని, అగిప
రాజు, నీ నడిఃమిబావినిన్ఙ్  తతత్ మనన్. మాపువినిన్వెట వరిగ్తివెనుక ఇనికబారాసెత్ఙ్  నెసాన్సు. 27తొహిస్
అసి తీర్ పు కిదెఙ్పోకివనిన్ముసుక్ ఇని నిందమోపత్ మనాద్ ఇజి వెహ్ ఏండ వనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్ పోకెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజినాను నెసాన్”.

26
1అగిప రాజు పవులుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలు నీ వందిఙ్  వరిగ్దెఙ్  నాను సరి సీజిన”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె

పవులు కియు సాపాత్ ండె వనిన్ వందిఙ్ వాండెముదాయిఇజిమొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిప రాజు,యూదురు నా
ముసుక్మొపిత్ నేరమ్ కు నిజం ఆఏద్  ఇజినావందిఙ్ నీ ఎదు వరిగ్దెఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. 3ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙయూదురి అలవాటుఙ్ విజు వరి గొడఃబెఙ్ విజు నీను బాగ నెసినికి. అందెఙె దయ కిజి నామాట
ఓరిసి వెండు.

4 ఇజిరివలెహాన్ అసి నాను ఎలాగ  మహ ఇజి, నా సొంత లోకుర్  నడిఃమి, నా సొంత దేసమ్ దు,
యెరూసలేమ్ దుబా, ఎలాగ  బతిక్జి మహ ఇజి, యూదురు విజేరె బాగ నెసినార్. 5 మా మతమ్ దు
పరిసయ్ రి జటుదికార్ ఉండి రూలుబా తప్ ఏండ నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃనార్. వరి లొఇ ఒరెన్ వజ నాను
బతిక్జి మహ ఇజి వారు నావందిఙ్ సాసి వెహెఙ్  ఇహిఙ, సాసి వెహెఙ్  అట్ నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు
మొదొహన్ అసి నఙి నెసినార్. 6 ఏలు ఇహిఙ, దేవుణు మా అనిగొగొర్ వెట, సీనా ఇజి కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్
 ఎదుసుడ్ఃజి మహిదనిన్వందిఙ్ నఙి తీర్ పు కిజినార్. 7మా పనెన్ండు తెగగ్దికార్  యాఒటుట్ వందిఙె ఎదు
సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్  రెయు పొగల్ డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మంజినార్. ఓ రాజు, నానుబా ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిమంజినిదనిన్వందిఙెయూదురు నాముసుక్ నేరంమొపిస్నార్. 8సాతివరిఙ్  దేవుణు నికాన్న్  ఇజి
నమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ ఇజిమీరు ఎందనిఙ్ వెహిస్నిదెర్ ?

9 నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమని విజు దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్  నాను అటిన్ పణి విజు కిదెఙ్ వలె
ఇజి నానుబా ముందాల ఒడిఃబిజి మహ. 10అయావజనె నాను యెరూసలేమ్ దు కిత. పెరి పుజేరిఙ్ నఙి
అతికారం సితిత్ఙ్  నాను దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి నండొండారిఙ్ జెలిదు ఇటాత్ . అకాక్దె ఆఏండ, వరిఙ్ సపెత్ఙ్ 
తీర్ మానం ఆతిఙ్ ‘నాను బాఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొ సుటుక్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్ నమిమ్తి వరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ కిత.
యేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ ఏప్  ఇజివారు వెహిన్దాక నాను బలవంతం కిత. అకాక్దె ఆఏండ వరిముసుక్
ఒదె కోపం ఆతానె,ఆఇ పటన్మ్ కాఙ్ బాసొహనెబాన్ బామాలెఙ్ కిత”.

పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
12 “ఆహెనాను ఒరుస్, పెరి పుజేరిఙు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ దమసుక్ పటన్మ్ దు సొనిస్ మహ.

13ఓరాజు,మదెనెంఆతివలెసరుద్ సొనిస్మహివలె,ఆగాసమ్ దాన్  వాతిపెరిజాయ్ సుడ్ఃత. అయజాయ్ 
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 పొదుద్ జాయ్ ఇంక పెరి జాయ్. అకక్ నఙి సుటులం, నావెట మహివరి సుటులం డెఃయ్ తాద్. 14మాపు
విజెపె బూమిదు అరాప్. అయావలె, ‘సవులు, సవులు, నీను నఙి ఎందానిఙ్ మాలెఙ్ కిజిని? ములుల్
డుడుడ్ దాన్  గుతివలెమర్ జి వెనుక గుసె ఆతిఙ నండొ కసట్ం తపిసిన్’, ఇజి అరామియబాసాదు వెహిమాట
నాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజి నాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను మాలెఙ్ కిజిని యేసు నానె’ ఇజి పబు నావెట
వెహాన్ . 16 ‘ఏలు నిఙ్ జి నిల్ అ. నాను ఎందనిఙ్ నిఙి తోరె ఆత ఇహిఙ, నావందిఙ్  పణి కిదెఙ్, నావందిఙ్ 
నేండుసుడ్ఃతికెఙ్ విజెరిఙ్  వెహిస్,వానికాలమ్ దునానునిఙితోరిసిన్కెఙ్ విజేరిఙ్  వెహిస్నఙిఉండిసాసివజ
మండెఙ్ నిఙి నాను ఏర్ పాటు కిజిన. 17 ఇసాయేలు లోకాణిఙ్ నిఙి నాను గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇ
లోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను నిఙిపోకన్.

18 ఎందానిఙ్ నిఙి పోకిస్న ఇహిఙ, వారు సీకటిదాన్ జాయ్ దు వాజి వరి కణెకెఙ్ తోరె ఆదెఙ్. వరిఙ్ 
సయ్ తాన్ సతుత్ హాన్  దేవుణు దరోట్  మహెఙ్. నా ముసుక్ నమకం ఇడ్ జి, వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్.
నావందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి మండెఙ్. దినిన్వందిఙె నిఙి వరి నడిఃమి పోకిస్న’ ఇజి పబు నావెట
వెహాన్ .

19 అందెఙె ఓ అగిప రాజు, నాను ఆగాసమ్ దాన్  వాతి అయ మాటెఙ లొఙితత్ . 20లొఙితాత్ నె తొలిత
దమసుక్ పటన్మ్ దు, వెనుక యెరూసలేం పటన్మ్ దు, మరి యూదయ పాంతం విజు, యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ బా నెసిప్సత్. ఇనిక నెసిప్సత్ ఇహిఙ, విజేరె, పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణు దరోట్ మరుద్ ఇజి. పాపమ్ కు
డిఃసిత్సితిత్దనిన్ఙ్  తగితిలెకెండ్ నెగిగ్ పణిఙ్  కిదు ఇజి. 21నాను ఈహె నెస్ పిసిత్ దనిన్వందిఙెయూదురు నఙి
యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతారె నఙి అసాత్ రె సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. 22గాని గడఃసిత్ సొహి
కాలం విజు దేవుణు నఙి తోడుః మహాన్ . అందెఙెనాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్ తకుక్వరివెట, పెరివరివెట నిజం
వెహిస్న. వాని కాలమ్ దు ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి పవకరుని, మోసె వెహికెఙె నానుబా వెహిస్న. 23 అకెక్ఙ్ 
 ఇనికెఙ్  ఇహిఙ, కీసుత్ నండొమాలెఙ్ ఆజిసాతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత నిఙ్ నాన్. నిఙ్ జి,యూదురిఙ్,
యూదురుఆఇవరిఙ్ దేవుణు - దరోట్ సొండెఙ్ జాయ్ తోరిసాన్న్”.

24 పవులు ఈహె, వనిన్ వందిఙ్  వరిగ్జి మహిఙ్  పెసుత్ , “పవులు, నీను వెరి వాండు. నండొ సదు కితిత్ఙ్ 
అకక్ నిఙి వెరి కిబిసినాద్”, ఇజి డటం వెహాన్ .

25 దనిన్ఙ్ పవులు, “గొపప్ పెరికాన్ ఆతి పెసుత్ , నాను వెరి వాండు ఆఏ. నాను నెగిగ్బుదిద్దానె నిజం
వెహిస్న”, ఇహాన్ . 26 “రాజు యా సఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్. అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను
అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ ఇనికబా వనిన్ఙ్ డాఙ్ జి మనిక సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, జరిగ్తికెఙ్ 
విజు ఉండి మూల పడఃకాద్ జరిగ్ఏతాద్. 27ఓ రాజు, పవకరిమాటెఙ్  నీను నమిమ్జిని ఇజి నాను నెసాన్”.
28దనిన్ఙ్ రాజు, “నిసొస్ సులువుదాన్ నఙి కీసుత్ లోకు కిదెఙ్ ఇజి  నీను నఙి ఒపిసినిదా?”, ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొ ఆలసయ్మ్ దానొ నీను ఒరిదె ఆఏ, నేండు నఙి వెంజినికార్ విజేరె నా వజ ఆదెఙ్ ఇజి
 నాను దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిన. గాని నా వజ గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి పవులు
వెహాన్ . 30 అయావలె రాజు, గవరన్రు, బెరిన్క, వరివెట బసిత్ మహికార్ విజేరె  నిఙితాత్ ర్. 31వారు వెలిల్
వాతారె, “వీండు సావుదిఙ్ గాని, తొహె ఆదెఙ్ గాని తగితి పణి ఇనికబా కిఏతాన్”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్
వరిగ్తాన్. 32 “వీండు ‘కయ్ సరు రాజుబాన్ సొన’, ఇజి వెహ్ ఏండమహాన్ ఇహిఙవినిన్ఙ్ డిఃసిత్సితిత్కమరి”,
ఇజి అగిపరాజుపెసుత్ ఙ్ వెహాన్ .

27
పవులు ఓడః ఎకిస్ రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 

1మాపుఓడః ఎకిస్ ఇటలి దేసెం సొండెఙ్ ఇజి ఆడ  వాతిఙ్, పవులుఙ్, మరి జెలిదు మహి సెగొండారిఙ్ 
యూలి ఇని సదాతిపతిఙ్  ఒపజెపాత్ ర్. వాండు రోమ సయ్ నమ్ లొఇ ఉండి గుంపు ఆతి అవ్ గుసుత్ ఇని
గుంపుదికాన్. 2 మాపు అదమతిత్యదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నం ఆతాప్. యా ఓడః
ఆసియపాంతమ్ దు సమ్ దరం డగు మహి పటన్మ్ కాఙ్  సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ ఒరెన్  మసిదోని
దేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెటమహాన్ . 3మహస్నాండిఙ్  సీదోను ఇనిబాన్ వాతాప్. సతాతిపతి
ఆతియూలిపవులుముసుక్ దయతోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్ కూలబాబుర్ బాన్  సొనిస్వారు వనిన్ఙ్  నెగెండ
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సుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్ సితాత్ న్ . 4 వెనుక బాణిఙ్ సోతాపె కుప ఇని దీవ్పు ఓరమ్ దాన్  గాలి తకుక్ మహిబాడిడ్దు
పయ్ నం ఆతాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ  దీవ్పుదాన్  గొపప్ గాలి సమ్ దరం దరోట్ డెఃయ్ జిమహాద్ .

5 వెనుక మాపు కిలికియ, పంపులియ ఇని పాంతమ్ కాఙ్ డగు మహి సమ్ దరం డాటాత్ పె లుకియాదు
మనిన్ మూర ఇని పటన్మ్ దు వాతాప్ . 6బానె అలెకస్ంతియదాన్ వాతిఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం సొండెఙ్ 
తయారాతమనాద్  ఇజి రోమ సతాతిపతి సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండెమఙి అయఓడఃదు ఎకిసాత్ న్. 7మాపు
నండొ రోసుక్ మెలేక పయ్ నం కితాత్ పె గాలివందిఙ్  మాలెఙ్ ఆతాపె కీన్దు ఇని దీవ్పుదిఙ్  ఎదు వాతాప్.
గాలిమఙి ఎదు డెయ్ తిఙ్  అయాసరిమరిసొండెఙ్  అట్ ఎతాప్. అందెఙెమాపుగాలి తకుక్ డెఃయిమహి
బాడిడ్దాన్సొహపెసలోమ్ను ఇనిబాడిడ్ డాటిస్ కేతు దీవ్పుఓరదాన్  పయ్ నం కితాప్. 8గాలిడెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్
ఆజి, ఓరదాన్  పయ్ నం కితాత్ పె నెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్ జాగదు వాతాప్. దనిన్ డగు లుసెయపటన్ంమహాద్ .

9 పయ్ నం కిజినిఙ్ నండొ రోసుక్ ఆతె. యూదురి పండొయ్ ఆతి ఉపాసి రోజుబా గడఃసత్ సొహాద్.
సమ్ దరమ్ దు ఓడఃదు సొండెఙ్  పమాదమాని కాలం ఆత మహాద్ . అందెఙె పవులు వరిఙ్  బుదిద్ వెహాన్ .
10 “బాబురాండె, మాటు ఏలు సొనిస్ మహిఙ ఓడఃదిఙ్ ని ఇబెబ్ మనిన్ సామానమ్ కాఙ్, పప్ నసట్మ్ కు, మరి
మాపాణమ్ కాఙ్ బా నసట్మ్ కు వానాద్, ఇజి నాను నెసాన్”. 11గాని అయ రోమ సతాతిపతి పవులు వెహి
మాట అస్ ఎండ, అయఓడః నడిఃపిసినివనిన్మాటెఙ్ ని అయ ఓడః ఎజుమానిమాటెఙ్ అసాత్ న్. 12పినిన్
కాలమ్ దు మండెఙ్  అయాబాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్  బాణిఙ్  డిఃసి సోతెఙ్  నండొండార్  వెహార్ . కేతదు
మనిన్ పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజి బానె పినిన్ కాలం గడఃపాన్ట్ ఇజి వారు విజేరె ఒడిఃబితార్. యాపీనికుస్
పటన్ం దసిణ పడఃమర,ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొంమహమహాద్ .
సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 

13దసిణదరోటాణ్ఉండిఇజిరిగాలిడెయ్ తిఙ్ వారుసొండెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్లెకెండ్  సొనాట్ ఇజిఒడిఃబితాత్ రె,
ఓడఃది లంగరు*లాగితారెసోతాత్ ర్. కేతు ఓర దానె సొనిస్ మహార్ . 14గాని సణెం వెనుక ఉసస్న్ తూర్ పు
దరొటాన్ ఊరకులొన్ † ఇని పెరి గాలి దీవ్పుదాన్ గొపప్ఙ్  డెఃయాద్. 15పెరి గాలి ఓడఃదిఙ్ డెయ్ తిఙ్ గాలి
ఎదు సొండెఙ్  అట్ ఎండాతాద్. అందెఙెమాపు గాలి ఎదు సొండెఙ్ అట్ ఎండాతానె గాలి డెఃయ్ తి మహి
దరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16వెనుక కంద ఇని ఉండి ఇజిరి దీవ్పు ఓరదాన్  సొహివలె అయగాలిమాముసుక్ డెఃయ్ఏండ అయ
దీవ్పు మఙి ముసాత్ ద్. నండొ కసట్బాడిఃతాపె ఇజిరి ఓడఃదిఙ్ ముసుక్ లాగితాప్. 17ముసుక్ లా గితాపె
నెగెండతొహఇడాత్ ప్. వెనుక పెరి ఓడఃదిఙ్ పెరినాసుదాన్  సుటులం గటిఙతొహార్. మరిసురిసు ఇని ఇసక్
మెటు ముసుక్ ఓడః డెఃయ్ నాద్ సు ఇజి తియెలాతారె ఓడః మెలేకసొనీద్  ఇజి ఓడఃది సాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి
డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18అయముసూర్ డిఃస్ ఏండ డెఃయ్ జిమహిఙ్ మహస్నాండిఙ్  వారు
ఓడఃదుమహిబరుఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. 19దనిన్మహస్నాండిఙ్ వారు ఓడః నడపిసిని
సెగం సామనమ్ కు వరి సొంత కికాణిఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరార్. 20నండొ రోసుక్ పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్ గాని
తోర్ ఏండమహె. గాలిగొపప్ఙ డెఃయ్ జిమహాద్ .మాపాణమ్ దిఙ్ ఎలాగ  గెల్ పిసెత్ఙ్,మాపుసానాపెల్సు ఇజి
తియెలాతాప్.

21వారు నండొ రోసుక్ బోజనం కిఏండ మహిఙ్ పవులు వరి నడిఃమి నిహండె వెహాన్ , “బాబురాండె,
మీరు నామాట వెంజిమంజినిక ఇహిఙ నెగెండ మహాద్ మరి. కేతుదాన్ సో ఏండ మహిదెర్ మరి. సోఏండ
మంజినిక  ఇహిఙ,యానసట్మ్ కు కసట్మ్ కుజరిగ్ఏండాతాద్ మరి. 22ఏలుఇహిఙదయ్ రమ్ దాన్ మండుఇజి
నాను గటిఙ వెహిస్న. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ ఎయెన్ బాసాజిసొన్ ఇదెర్. గాని ఓడః ఉండెనె పాడాఃన
సొనాద్. 23-24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పొదొయ్  నాను, ఎయెవాండునొ, ఎమేణి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిననొ,
అయ దేవుణు దూత నాబాన్ వాతండె, ‘పవులు, తియెల్  ఆమ. నీను కయ్ సరు రాజు ఎదు నిలెద్ఙ్ వలె.
దేవుణు కనికారమాతికాన్. నీవందిఙ్ ఇదిలోనీవెటమ నిన్వ రిపాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’ఇజివెహాన్ .
25అందెఙె బాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దూత నావెట వెహివజ జరిగ్నాద్ ఇజి
నాను దేవుణుమాట  నమిమ్జిన. 26గానిమాఓడఃగాలిదుసొనిస్ ఎంబెబాఉండిదీవ్పుదుపాడానాద్”, ఇజి
పవులు వరివెట వెహాన్ .

* 27:13 27:13 బరుమనిన్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్క. గొలుసాక్ణ్ తొహిస్ ఓడఃదు ఇడాన్ర్. సమ్ దరమ్ దు డిఃపిత్ఙ ఓడః బానె నిలాన్దెల్,
సొన్ఏద్ † 27:14 27:14ఊరకులొన్ఇనితుపాన్గాలిడెఃయిఙఓడఃసొండెఙ్గొపప్ కసట్మానాద్. అయగాలిఉసస్న్ తూర్ పుదరొటాణ్
డెఃయిజ్ నాద్ ‡ 27:17 27:17గాలివాజి నెకిస్ ఒనిదనిన్ఙ్ ఓడఃదిఙ్ తెరలెకెండ్ తొహిన్క
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27 పదినాలిగ్ రోసుక్ అదియ ఇని సమ్ దరమ్ దు మాపు ముసూరిద్ఙ్  అబె ఇబెబ్ బూలాజి మహప్.
మదరెయ్ తుఆతిఙ్ ఎంబెనొఉండిదేసమ్ డగువాజినాప్ ఇజిఓడః నడిఃపిసినివరిఙ్ ఉదెసమ్ దువాతాద్.
28అందెఙెవారు ఇజిరిబరుదిఙ్తాడుతొహిస్ డిఃపాత్ రె ఎసొలోతుమనాద్  ఇజిసుడ్ఃతార్. నూటఇర్ వయ్
 అడుఃగుఙ్ లోతు మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. సెగం వెనుక మరి డిఃపాత్ రె తొంబయ్ అడుఃగుఙ్  లోతు మనాద్  ఇజి
నెసాత్ ర్. 29మాఓడఃఓరదుమనిన్పణుకుముసుక్తగిల్నాదొఇజితియెలాతారెవారుఓడఃవెనుకపడఃకదాన్
 నాలిగ్ లంగరుఙ్ డిఃపాత్ రె జాయ్ ఆనెండ పారద్నం  కిజి మహార్ . 30 ఇహిఙ్, ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి
సొండెఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు ఓడఃముందాల్ పడఃకమనిన్ లంగరుఙ్ డిఃపెత్ఙ్  ఇజినాటిసిఓడఃదుమనిన్ ఇజిరి
ఓడః సమ్ దరమ్ దు డిపాత్ ర్. ఇజిరి ఓడఃదు ఎకిస్సొండెఙ్ ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 31 పవులు అకక్ నెసాత్ ండె
సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట, యాఓడః నడిఃపిసినికార్  ఓడః డిఃసి సొనార్ ఇహిఙ, మీరు తపె
ఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”,ఇహాన్ . 32అందెఙెసయ్ నమ్ దికార్  ఇజిరిఓడఃతొహిమహినాసుకుతారెసమ్ దరమ్ దు
డిఃసత్ సితార్.

33 కోడిఃజామ్ దు పవులు విజెరె వెట వెహాన్ , “ఏలు బోజనం కిదు, మీరు బోజనం కిఏండాజి  పదినాలిగ్
రోసుక్ ఆతె. నిసొస్ రోసుక్ మీరు మనుస్ బాద ఆజి ఇనికబా ఉణెఎండ మహిదెర్. 34 అందెఙె నాను
బతిమాలిజ్న, బోజనం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు సాఏండ మండెఙ్ వలె ఇహిఙ బోజనం కిదెఙ్ వలె.
తియెలామాట్. మీలొఇఎయెబురదాన్ బాఉండి కొపుప్బారాల్ జిసొన్ ఏద్ ఇహాన్ . 35ఈహ వెహివెనుక
పవులు రొటెట్ అసాత్ ండె వారు సుడ్ఃజి మహివలె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె రొటె ముకెఙ్ కితాండె
తిండెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 36వారు విజేరె దయ్ రం ఆతారె బోజనం కితాత్ ర్ . 37అయ ఓడఃదు మాపుమొతత్ం
రుండివందెఙ్  డబయ్ ఆరు -మంది మణిసిర్  మహాప్. 38వారు పొటపంజు ఉటి వీసిత్ వెనుక గొదుముఙ్
సమ్ దరమ్ దు విసీర్ తారె ఓడః సుల్ కాఙ్ కితాత్ ర్ .
ఓడః బదెఙ్ ఆజినాద్ 

39పొదుద్ సోతిత్ఙ్  వారు అందితి దేసెం ఎంబెణి దేసెం ఇజి నెస్ ఏతార్ గాని ఓడః ఉండి ఇసక్ మనిన్
పడఃకాద్ ఒతెఙ్  తగితి ఉండి నెగిగ్ పడక సుడ్ఃతారె బాన్ ఒనాట్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 40 అందెఙె ఓడః
నడిఃపిసినికార్ లంగరుఙ్ తొహిమహినాసుక్ఙ్ కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసాత్ ర్. ఓడః నడిఃపిన్ సుకానుఙ్§
కటుట్ ఙ్ కుతార్. ముందాల్ పడఃకాదుమహిసాపఎకిసాత్ రెగాలినెకిస్ ఒనిలెకెండ్ఓరదు నడ్ఃపిసాత్ ర్. 41గాని
ఓడః ఏరులొఇ మనిన్ ఉండి ఇసక్ మెటుదు డఃసె ఆతాదె ఓడః ముందాహిక ఇసాక్దు నాడిఃతాద్. వెనుక
పడఃకాదు పెరి ఉలెక్ఙ్ డెయ్ తిఙ్ ఓడః బదెఙ్  బదెఙ్  ఆతసొహాద్.

42జెలిదాన్ ఒసిమహిలోకుర్ సమ్ దరమ్ దు ఈత డెఃయ్ జి తపె ఆజిసొనార్ ఇజి తియెలాతారె వరిఙ్
 సపెత్ఙ్  సయ్ నమ్ దికార్ ఆలోసనం కితాత్ ర్ *. 43గాని సతాతిపతి పవులు  గిల్ పిసెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజి సయ్ నమ్ ది
వరి ఆలోసనమ్ దిఙ్ సరి సిఏతాన్. ఈత డెఃయెద్ ఙ్  నెసిన్వారు ముందాల సమ్ దరమ్ దు డిఃగ్ జి గదెం డాటిస్
ఈతడెఃయ్ జిఓరదుసొండు ఇజిఆడ సితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్ సెకెక్ఙ్  ఓడఃదిముకెక్ఙ్  అసిఒడుడ్ దు
సొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహెమాపువిజెపె గెల్ సాత్ పె ఒడుడ్ దు అందితాప్.

28
మెలితదీవ్పుదు అందిజినార్

1మాపు తపె ఆతి వెనుక  అయా దీవ్పు పేరు మెలిత ఇజి నెసాత్ ప్. 2 అయ దీవ్పుదికార్  మఙి కితిత్
సాయం నిసొస్ నసొ ఆఏద్ . వారు సిసు ఎరారెమఙి విజేరిఙ్ కూడ్ఃపాత్ ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పిరు డెఃయెద్ ఙ్
 మొదొల్ సిత్ఙ్  పినిన్ కితాద్. 3పవులు ఉండి కట రివెఙ్ పెహతతాండె దోసాత్ న్. అకక్ సిసుముసుక్ అర్ పిత్వలె
గొపప్ విసంమనిన్ఉండిసరాస్  వేడిఃదిఙ్  వెహ్ కాణ్  వెలిల్ వాతాదెపవులు కీదు కటాత్ ద్. 4పవులు కీదు సరాస్ 
 దూఙ్ జిమహిక అయ దీవ్పుదికార్  సుడ్ఃతిఙ్  వారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్  వరిగ్తార్, “నిజమ్ నె, వీండు లోకాఙ్ 
 సపిన్కాండె, ఏలు సుడ్ఃఅ, సమ్ దరమ్ దాన్  గెలిసివాతాన్గానినాయంసీని దేవుణు వినిన్ఙ్  బతిక్దెఙ్ సరి
సిఎన్.

5 గాని పవులు అయ సరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్ సడ్ఃతిఙ్ అది సిసుద్ అర్ తాద్. పవులుఙ్ ఇనికబా
ఆఏతాద్. 6ఆ దీవ్పుదు మనికార్ పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ వెటనెసానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజిమహార్ .

§ 27:40 27:40 ఓడః తిర్ పిన్ ఇజిరిమర * 27:42 27:42 క యుద్ వారు తపె ఆతిఙ వరిఙ్ కాప్ కిని సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ వరి అతికారి
లోకుర్ సపెత్ఙ్ ఇజి రోమ రూలుమహాద్ 
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గానివారు సుడ్ఃజిమహిఙ్పవులు  ఇనికబాఆఏతాద్. అందెఙెవారు వరిమనుస్మారిసాత్ రె, ‘వీండు ఒరెన్ 
దేవుణులెకెండ్మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయదీవ్పుది నెయిక్ ఆతిపొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానె డగునె బూమిఙ్  మహె. వాండు మఙి వనిన్ కూలెఙ
వజ  మరాయ్ద సితండె మూండి రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్. 8అయ నెయిక్ అపొప్సి నోబుదిఙ్, మరి
నెతెత్ర్ పొటదాన్ బాదఆజిమహాన్ . పవులు,వాండుమహిగదిలొఇసొహాండెపారద్నం కితాండెవనిన్ముసుక్
కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  నెగెండ్ కితాత్ న్ . 9ఇక జరిగ్తిఙ్  అయాదీవ్పుదు  కసట్ం అసిత్మహికార్ విజేరె బానెవాతారె
నెగెండ  ఆతార్. 10వారు మఙి నండొ ఇనాయమ్ కు సితాత్ రె నెగిగ్క కితాత్ ర్ . వెనుక మాపు పయ్ నమాతివలె
మఙిఅవ్ సరంమనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11ముండి నెలెఙ్ ఆతి వెనుక అలెకస్ంతియదాన్  వాతిఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నమాతాప్. అయఓడః

పినిన్ కాలమ్ దు మెలిత దీవ్పుదు మహాద్ . కాసత్రు, పోలుకుస్ ఇని జవల దె య మ్ కాణి బొమెమ్ఙ్ ఆ ఓడః
ముందాహిబాన్ మహాద్ . 12మాపుసురకూస్  ఇనిబాన్ వాతాపెబానెమూండి రోసుక్ మహప్. 13బాణిఙ్ 
పయ్ నమాతాపె సుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ వాతాప్. ఉండి రోజు వెనుక దసిణ దరోట్ దాన్  గాలి
డెయ్ తిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ పొతియొలి ఇనిబాన్ వాతాప్. 14బానె నమిమ్తి వరిఙ్ సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్.
‘మాబాన్ వారం రోసుక్ మండు’ ఇజి వారు మఙి బతిమాలితార్. దనిన్వెనుక మాపు రోమ పటన్మ్ దు
వాతాప్. 15 రోమాదు మహి నమిమ్తికార్ మాపు రోమాదు వాజినాప్ ఇజి కబు వెహారె సెగొండార్ రోమ
పటన్మ్ దాన్ అపియాదు* మహి సత దాక, మరి సెగొండార్ మూండి సతమ్ కు† మహి బాడిడ్దాక మఙి
కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ దయ్ రం వాతాద్.
16రోమపటన్మ్ దుఅందితిఙ్ పవులుఙ్,వనిన్ఙ్ కాప్ కినిజమానివెటఉండిఆదుఇండొకేటమండెఙ్  సెలవ
దొహ్ కాద్.

పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 
17మూండి రోసుక్ సొహి వెనుక పవులు బానె మహి యూద పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్  కూక్ పిసాత్ న్. వారు

కూడ్ఃజి వాతివలె పవులు వరివెట వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, మాలోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్ గాని, మాఅనిగొగొరి
అలవాటుఙ పడ్ఃఇకెఙ్ గాని ఇనికబా నాను కిఏత. ఇహిఙ్ బా, నఙి యెరూసలేమ్ దు అసాత్ రె రోమవరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ ర్. 18 వారు నఙి గవరన్రుబాన్ తతాత్ రె నండొ పసెన్ఙ్ వెన్ బాజి సుడ్ఃతివలె సావుదిఙ్ తగితి
తపుప్ ఇనికబా నాను కిఏత ఇజి తెలితాద్. అయావలె నఙి డిఃసెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 19 గాని నఙి డిఃసెత్ఙ్ 
యూదురు ఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙె నా సొంత లోకుముసుక్ నఙి ఇని మొరొ సిలిల్ఙ్ బా కయ్ సరుబాన్ 
సొనిస్ నావందిఙ్ వెహెఙ్ ఆత. 20 అందెఙె నాను మిఙి సుడ్ఃదెఙ్  మీ వెట వరిగ్దెఙ్ మిఙి కూక్ పిసత్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకు ఎయెవనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినారొ వనిన్వందిఙె నాను ఏలు
యాగొలుసాక్ణ్తొహెఆతమనన్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ .

21 దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయపాంతమ్ దు మనిన్ మా లోకాణిఙ్  మీవందిఙ్  మఙి ఇని ఉతమ్ బా
రెఏతాద్. ఇబెబ్ వాతి మా లోకు ఎయెర్ బా మీ వందిఙ్ ఇని సెఇ మాటబా వెహ్ ఏతార్. నీను ఇనికాదొ
తపుప్ కితిత్ ఇజి మాపు వెన్ఏతాప్. 22గానియా సఙతివందిఙ్  మీ ఆలోసనం ఇనిక ఇజి వెండెఙ్  మాపు
ఆసఆజినాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీను కూడిఃతిమహియాజటువందిఙ్ విజేరెలోకుర్ పగదాన్ వెహిస్నార్ 
 ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23అందెఙెవారు పవులు వెట పలాన్ రోజు కూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు కితారె పవులు బతిక్నిబాన్  మందఆజి
వాతార్. పవులు పెందాహాన్ అసి పొదొయ్ దాక నెగెండ వరిఙ్ వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్  వరివెట
వెహాన్ .  మోసెసితిత్ రూలుఙ్ దాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙాణ్  యేసువందిఙ్తోరిసి,వాండు వెహిన్కెఙ్ నిజమె
ఇజి వెహిస్ తోరిసాత్ న్. వరిఙ్ ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 పవులు వెహి మాటెఙ్ సెగొండార్ నమిమ్తార్,
మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

* 28:15 28:15అపియాదుమహిసతరోమపటన్మ్ దాన్ అరువయ్ తొమిమ్ది కిలోమీటర్ దూరంమహె † 28:15 28:15 పయ్ నం
కినికార్ నిదదిఙ్సొని గ దిఙ్. మూండి సతమ్ కు మహిబాడిడ్ రోమ పటన్మ్ దాన్ యాబయ్మూండి కిలోమీటర్ దూరంమహె
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25వారు ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండె మనుస్ ఆదెఙ్  అట్ ఎండాతారెమర్ జిసొహార్ .
 వారుమర్ జిసొనిముందాలపవులు వరివెటఉండిమాటవెహాన్ , “దేవుణుఆతమ్యెసయపవకదాన్ మీ
అనిగొగొర్ వెట వెహిమాటనిజమె.

26 అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్ యా లోకాఙ్ వెహ . ‘మీరు బాగ వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్
అట్ఇదెర్. బాగ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని తొఇదెర్ '. 27ఎందానిఙ్  ఇహిఙయాలోకురి మనుస్ బేగి అరద్ం కిఎద్.
వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూకమనార్. సిలిల్ఙ్  వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్మరి. మనుస్దు అరద్ం కితాత్ ర్ మరి.
నాదరోట్  మహిఙనాను వరిఙ్ నెగెండ  కిన”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ .

28అందెఙె దేవుణు రకస్ణ సీనాన్ ఇని సువారయూదురు ఆఇ వరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి,వారు అయమాట
వెనార్, ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె”. 29-30 రుండి పంటెఙ్  పూరి పవులు ఉండి ఇలుల్ అదె లొసాత్ ండె బతిక్తాన్.
వనిన్బాన్  వాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు డగు కితాత్ న్ . 31 దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, పబు ఆతి యేసుకీసుత్
వందిఙ్ దయ్ రమ్ దాన్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ, నెసిప్సాత్ న్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రోమపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు
సఙమ్ దివరిఙ్ రాసిత్ ఉతం.

నెలవ్ కిబిసిని
యా ఉతం రాసిత్కాన్ పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు. రోమాదు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 

నమిమ్తిత్వరిఙ్ యాఉతం 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,దేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజిఎలాగఇడిజ్నాన్ ,
పబు ఆతియేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగ విడుదలవానాద్ 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, దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్ మహి పవకరుబాన్ దేవుణుయా సువార వందిఙ్ వెహన్ ఇజి ఒపందం
కితత్ మహాన్ . 3 దేవుణు మరిసి వందిఙెయా సువార. వీండు లోకు వజ దావీదు రాజు తెగాదు పుటిత్కాన్.
4 వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణు మరిసి 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, విజు జాతిదికార్ 
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ , వనిన్ఙ్ మాడిఃసి, వనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజి. 6రోమపటన్మ్ దుయేసు కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తికార్ ఆతిమీరుబా దేవుణు కూకి వరి లొఇ మనిన్దెర్. 7దేవుణు పేమ కిజి, వనిన్ఙ్ కేట ఆతి మిఙి
విజేరిఙ్ నానుయాఉతంరాసిన. బుబాబ్తిమాదేవుణుబాణిఙ్ ,పబు ఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ కనికారమ్ ని
నిపాతిమిఙిమనీద్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.

రోమపటన్మ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులు కోరిజినాన్ 
8 యా ఉతమ్ దు తొలిత నాను మీరు విజిదెరె వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. యేసు

పబువలెహాన్ నమిమ్తిత్ దనిన్వందిఙ్ రోమ దేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని విజు బాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ 
వెహిస్నార్ . 9-10నాను ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివెలె మీ వందిఙ్ వెహిస్ని సువార పూరి మనుస్దాన్ నాను
కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దినిన్ఙ్ సాసి. గానినాను ఎలాగ ఇహిఙ్ బాఏలు వాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ దేవుణు
సితత్ం ఆదెఙ్ ఇజిపారద్నం కిజిన.

11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మిఙి వాజి 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. 13నమిమ్తితంబెరిఙాండె,నానునండొసుటుక్మిఙిసుడిఃవాదెఙ్ ఇజిఆలోసనం కితత్
ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. గాని అట్ ఎండ ఆత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అడుడ్ ఙ్ వాతె. మీబాన్ వాజిమిఙి
సుడ్ఃతిఙ మీబాణిఙ్ మఙి గొపప్ లాబం వాని లెకెండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీ ననిన్ నండొ జాతిఙ నడిఃమి
నాను సొని లెకెండ్ మీనడిఃమిబానాను వాజి సువార వెహెఙె ఇజి. సువార వెంజి నమిమ్జి దేవుణు కొడొఃర్ 
ఆనార్.

14యూదురు ఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ సువారవెహెఙ్ నానుఉండిఅపుప్మనిన్కాన్. గీకుబాసనెసిత్ వరిఙ్ బా,
నెస్ ఇ వరిఙ్ బా, పెరి సదువు మనిన్ వరిఙ్ బా, సదువు సిలిల్ వరిఙ్ బా వెహిస్ సీదెఙ్ ఇజి నఙి ఉండి అపుప్
మనాద్. 15అందెఙె, రోమపటన్మ్ దుమనిన్మిఙిబాయాసువార వెహెఙ్ ఇజినాను గొపప్ ఆస ఆతమన.

16 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను సువార వెహెఙ్ సిగు ఆఏ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజేరిఙ్ 
వరి పాపమ్ కాణిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ యా సువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్ మనాద్. యా సువార తొలిత
యూదురిఙ్ వెనుక ఆఇ జాతిఙ సాటె ఆజినాద్ . 17యా సువారదు దేవుణు ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇహిఙ,
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లోకు కితిత్ తపుప్ పణిఙ వందిఙ్ వారు సికస్ పొందిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజినె. వారు యేసుపబు ముసుక్
నమకం ఇడిత్ వందిఙె సికస్దాన్ తపెఆతార్. యాకముందాల్ ఒరెన్ దేవుణు పవకరాసిత్ లెకెండ్ నె. “ఎయెర్ 
నీతినిజయికాన్ ఇజినాను ఇడత్ మనానొ,వాండు నాముసుక్ 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 . 20మాపు 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 ఇజి మాటు సుడ్ఃజినాట్ . అందెఙె
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్ ఇజి ఎయెన్ బావెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ .

21యూదురు ఆఇకార్, దేవుణు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బా దేవుణు ఇజిమాడిఃస్ ఎర్, వాండు కితిత్
దనిన్వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహ్ఏర్. నసిత్వలె వారు దేవుణు వందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండ ఆతారె. వరి
ఆలోసనమ్ కు సెఇకెఙ్ ఆతె. 22వారుబుదిద్ మనిన్కార్ ఇజివెహెఆజిబుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 23ఎలాకాలం
మంజిని దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజినగవ్ రం సిఏండబొమెమ్ఙపొగ్ డిఃజి గవ్ రం సితాత్ ర్ . సబిజ్సొనిలోకులెకెండ్ ,
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 , దేవుణు వరిఙ్ సరి సితాత్ న్ .
ఇనిక ఇహిఙవారు వరిఙె సుగు ఆతి సెఇ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 25ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతి దేవుణు వందిఙ్,
నిజమ్ దిఙ్ డిఃసాత్ రె నిజం ఆఇ దనిన్ఙ్ ఇడాత్ ర్. విజు దనిన్ఙ్ పుటిసిత్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్,మాడిఃసి
వనిన్ఙ్ లొఙిఎండ, దేవుణు పుటిసిత్ వనకాఙ్ మాడిఃసాత్ ర్, వనకాఙ్ లొఙితాత్ ర్. గాని పుటిసిత్కెఙ్ విజు అయ
దేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

26అందెఙె సిగు ఆతిఒడొఃల్ ఆసెఙవందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అందెఙె వరిలొఇఅయ్ లికొడొఃక్ 
మాసిరిఙ్ సొన్ ఏండ అయ్ లికొడొఃకాఙ్ దరోట్ ఒడొఃల్ ఆసఆజిమహె. 27అయావజనెయూదురు ఆఇవరి
లొఇమొగకొడొఃర్ ఆలిస్కాఙ్ ఇడ్ ఏండమొగకొడొఃర్ దరోట్ ఏక ఉత్ పుత్ ఆజిమహార్ . వారుమొగకొడొఃర్ 
వెట సిగు ఆతి పణిఙ్ కితాత్ ర్. అయఒదెద్ తపుప్ ఆతి పణిఙ్ వరిఙ్ తగితి సకస్ ఆజి వరిముసుక్ వాతాద్ .

28వారు 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.
30నండొలోకుర్ మహివరివందిఙ్ తపుప్ఙ్ వెహిస్నార్. నండొండార్ దేవుణుఎదువెతేకం కిజినార్,ఆఇవరిఙ్ 
సిగు కిబిసాన్ర్, గర ఆజినార్, పొఙిజినికార్ ఆజినార్, మరి రెకరకమ్ ది కొతత్ సెఇపణిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజినార్ ,వరికొడొఃర్ అయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ లొఙిఏర్ . 31వారుఅరద్ం 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
కిజిమంజినార్. అకాక్దె ఆఏండ నినిన్ సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙ్ వారు డగు కిజినార్ .

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజిమీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిదెరా? ఆహెవెహిఙమీరుమిఙినె
తపుప్ కినికిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ . మాపుతపుప్ కిఇకాప్ , ఇజి వెహెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరుబా వరిలెకెండ్ తపుప్ కినికిదెరె. 2తపుప్ కిని యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్వలె వరిఙ్ 
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సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . 3అందెఙె ఆఇలోకుర్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహిస్నిమీరు
అయపాపమ్ కునె కిజి మహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆఇదెర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వెలె. 4 దేవుణు మీవెట వనిన్
గొపప్ విలువాతి దయ,కనికారం తోరిసినాన్. అకక్ మీరు ఇజిరి కణకదాన్ సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణుమీవెట
తోరిసిని కనికారంమీరు 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. 6దేవుణు ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక మరిజ్ సినాన్ లె✡
7దేవుణుబాణిఙ్ జాయ్ ని గవ్ రం, సావు సిలిల్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి డిఃస్ ఎండ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మహివరిఙ్ 
దేవుణు ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్ సీనాన్. 8గానినఙినానెనెగెండమండెఙ్ ఇజిసుడ్ఃజినివరిఙ్, 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,సాంతిసీనాన్. ముందాలయూదురిఙ్ నివెనుకయూదురుఆఇవరిఙ్ సినాన్. 11ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణులోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడతొఏండ తీరుప్ కినానెల్.

12విజేరె లోకుర్ పాపం కితిత్ఙ్ విజేరిఙ్ సకస్ వానాద్ . దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ యూదురు
ఆఇకార్ నెస్ ఏతార్ . అందెఙె “మీరు ఎందానిఙ్ రూలుఙ లొఙిఇతిదెర్ ?”, ఇజి వరివెట వెహ్ ఏన్ . దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిత్ యూదురుఙ్ సికస్సీదెఙ్ దేవుణు తీరుప్ కినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు రూలుఙ
లొఙిఏతార్ . 13 నీతినిజయికాన్ * ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు రూలుఙ్ వెహికాన్ ఆఏన్ , అయ రూలుఙ్ 
లొఙితిత్కాండె. 14దేవుణుయూదురిఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ . అహిఙ్ బావారుఅయ
రూలుఙ్ వజబతిక్తిత్ఙ్ ,అయరూలుఙ్ వారునెసత్మనార్ ఇజిమాటునెసినాట్ . అయరూలుఙ్ వరిఙ్ సిలుల్
గాని మనిన్లెకెండ్ వారు నడిఃజినార్ . 15అయ రూలుఙ్ వరి మనుస్దు ఇడె ఆతెమనెన్ ఇజి వరి పణిఙాణ్ 
తోరిసినార్ . ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాసెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాఅకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొ ఇజి వనిన్ మనుస్దు
నెసినాన్ . అహె దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్. 16లోకుర్ వరి మనుస్దు ఎయెరిఙ్ నెస్ ఏండ
ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వందిఙ్ బా, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ . యేసు కీసుత్ వెటయాకెఙ్ 
విజుజరిగ్జినె ఇజినాను వెహిస్ని సువారదుమనాద్.

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్నియూదురువందిఙ్ 
17 ఏలు యూదురు ఆతి మిఙి ఉండి మాట నాను వెహన్. మాపుయూదుర్ 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 ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 19 గుడిడ్వరిఙ్ సరి తోరిసి నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్, యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
సరియాతిసరి వెహిస్ నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. సీకటిదు నడిఃసిని వరిఙ్ జాయ్ తోరిసిని
వరిలెకెండ్ మీమాటెఙాణిఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు సరి తోరిసినిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 20 బుదిద్
సిలిల్వరిఙ్,యూదురు ఆఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. కొడొఃర్ లెకెండ్ మనిన్వరిఙ్,
ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్కాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,రాసిత్మనిన్ దేవుణుమాటదుమనిన్ విజువనకాఙ్ ఇంక ఒదెద్ విలువాతిగెణంమరినిజుమాతిమాట
మీబాన్ మనాద్ గదె. 21మహివరిఙ్ నెసిప్సిని మీరు, మిఙిమీరె నేరెప్ ఆఇదెరా? డొఙ కిమాట్ ఇజి గటిఙ
వెహిస్నిమీరు డొఙ పణి కిజినిదెరా? 22రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహిస్నిమీరు రంకు బూలాజినిదెరా?
దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్ మీరు దెయమ్ క గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా? 23దేవుణు రూలుఙ్ మాబాన్ మనెన్
ఇజివెహిస్మీరుఅయారూలుఙలొఙిఏండదేవుణుదిఙ్ సిగుతపిసినిదెర్. 24“మీరుఈహ కితిత్ఙ్ దేవుణు
పేరుయూదురు ఆఇకార్ దూసిసినార్ ✡”,ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్క,మీవందిఙ్ బారాసిత్ లెకెండ్ నె.

✡ 2:6 2:6 కీరన 62:12; సామెత 24:12. * 2:13 2:13 దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ పాపమ్ కు దేవుణు మాయిపిత్కాన్ .
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25దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజమీరు నడిఃజినిదెర్ ఇహిఙమీరు సునతిఆతివందిఙ్ మిఙిలాబం
మనాద్. గాని దేవుణు సితిత్ రూలుఙ మీరు లోఙిఇతిఙ మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇజి తొరిసెత్ఙ్ సునతి కిబె
ఆఇయూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ మీరు. 26అయావజనె, సునతి కిబె ఆఇతిఙబా దేవుణు సితిత్ రూలుఙ వజ
నడిఃని యూదురు ఆఇకార్ వనిన్ సొంతలోకుర్ లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ గదె. 27 సునతి కిబె ఆఇకార్ గాని
దేవుణు రూలుఙ లొఙిని మిఙి తీరుప్ కినార్. ఎలాగ ఇహిఙ, మిఙి రూలుఙ విజు రాసిత్ మహిఙ్ బా, సునతి
కిబె ఆతిఙ్ బాఅయారూలుఙలొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ మిఙితీరుప్ కినార్ .

28దేవుణులోకుర్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొఅలవాటుఙ్ లెకెండ్ కినికాన్,నిజమాతియూదవాండుఆఏన్.
దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొ కితిత్ఙ దేవుణు ఒపుకొణాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్.
29గాని,నిజమాతియూదవాండుఎయెన్ ఇహిఙ,మనుస్మారిసిత్కాండెనిజమాతియూదవాండు. దేవుణు
ఆతమ్దాన్ మనుస్మారిసిత్కారె దేవుణులోకుర్. దేవుణులోకుర్ ఆదెఙ్ ఇజిమరిఇనికబా కిదెఙ్ ఆఏద్. ననిన్
వరిఙ్ లోకుర్ పొగ్ డిఃఇతిఙ్ గాని దేవుణు వరిఙ్ పొగ్ డిఃనాన్.

3
దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

1అహిఙ, యూదవాండు ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ? సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ఇజి
మీరు వెహిన్దెర్ సు? 2దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్నివిజుసఙతిఙలొఇబాగొపప్లాబమ్ నె! ఎలాగఇహిఙ,దేవుణు
వాండు కితిత్మనిన్ ఒపందమ్ కు మనిన్ వనిన్మాటెఙ్,ముఙాలమాఅనిగొగొరుఙ్ నె సితాత్ న్.

3అహిఙ, యూదురు నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏతార్ . వారు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ 
ఆఇతిఙ్ ,దేవుణువాండువెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజివెహిస్నిదెరా? 4నానువెహన్,ఆహెఇండెఙ్ 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✡.

5 మాటు తపుప్ కినివలె దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసి వాండు నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఒదెద్
తోరిసినాన్ . అందెఙె మాటు తపుప్ఙ్ కితిత్వందిఙ్ , మఙి సికస్ సితిత్ఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇజి
వెహిన్కార్ మనార్ . 6 ఆహె ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ,
విజేరె లోకాఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మనిన్ అతికారం ఎలాగ మంజినాద్ . 7 ఎయెన్ బా, “నాను తపుప్ వెహ”, ఇజి
వెహాన్నుస్. గాని నాను తపుప్ వెహ ఇహిఙ దేవుణు నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ ఇజి తోర్ జినాద్ . అందెఙె లోకుర్ 
దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డువానివలెనానుతపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ దేవుణునఙితీరుప్
సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ సు. 8 అయాలెకెండ్ 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 నీతి మనిన్కాన్ ఆఏన్, నీతిమనిన్కాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్”. 11 సరియాతి ఇనిక ఇజి
అరద్ం కినికాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్ . దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి రెబానికాన్ బా సిలెల్న్ . 12 విజేరె ఉండెలెకెండ్ 
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. మాటెఙాణిఙెమొసం కిజినార్✡. సరాసి విసం లోకాఙ్ ఎలాగ
పాడ్ః కినాదొ అయాలెకెండ్ నె వారు మాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః కినార్”✡. 14 “వారు ఆఇవరిఙ్ సయిప్ కిజినె
మంజినార్. ఆఇవరిఙ్ దూసిసినార్.”✡ 15లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె వానాద్ . 16వారు సొనిబాన్ విజు
✡ 3:4 3:4 కీరన 51:4. ✡ 3:12 3:12 కీరన 14:1-3; 53:1-3. ✡ 3:13 3:13 కీరన 5:9. ✡ 3:13 3:13 కీరన 140:3.
✡ 3:14 3:14 కీరన 10:7.
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నాసనం కిజినార్,లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కు తపిసినార్. 17ఆఇవరి 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 . అందెఙెయూదురు గానియూదురు ఆఇకార్ గానిమాపాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు ఎదు
ఇనికబా వెహ్ ఏండమంజినాట్ . విజెరె తపుప్కితిత్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్ .

20 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ కితిత్దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎయెరిఙ్ బా నీతినిజయికాన్ ఇజి
వెహ్ ఎన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెసిత్మహిఙ్ బామాటు ఎసొస్నొ తపుప్ఙ్ కితిత్కాట్ ఇజి నెసత్
మనాట్ .
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.

21గాని లోకుర్ దేవుణు ఎదు ఎలాగ నీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ అటాన్ర్ ఇజి దేవుణు ఏలు మరి ఉండి
సుటు తోరిసత్ మనాన్. మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్వలెహాన్ ఆఏద్ . గాని దినిన్వందిఙ్ మోసెఙ్ సితిత్
రూలుదుమరిఒరెన్ దేవుణుపవకరురాసిత్మాటెఙలొఇబాతోరిసత్ మహాద్ . 22యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్వరి పాపమ్ కు విజు దేవుణు మాయిపాత్ న్. దేవుణు సుడ్ఃతిఙ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్ ఇజి
తెడః ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు వరి పాపమ్ కు విజుమాయపాత్ న్. వారు నీతి నిజాయి
మనిన్కారె. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజేరె పాపం కితాత్ రె దేవుణు తయార్ కితిమనిన్ గొపప్ జాయ్ పొందిదెఙ్ 
అట్ ఏండాతార్. 24గాని కీసుత్ యేసుమా వందిఙ్ సాతిఙ్, అయసావుదాన్ మాటు కితిత్ పాపమ్ కు వందిఙ్ 
వాని సికస్దాన్ దేవుణు మఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, తపుప్ కితిత్కార్ ఇహిఙ్ బా, అయ తపుప్ఙ్ 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 వందిఙెయేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్ . ఎందానిఙ్ ఈహ కితాత్ న్ ఇహిఙ, దేవుణు
నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజితోరిసెత్ఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయేసువానిముందాలలోకుర్ పాపం కితిత్మహివలె
దేవుణు అకెక్ఙ్ ఓరిసిమహాన్ . పాపం కితిత్వలె సికస్ సిఏతాన్ . 26గాని దేవుణు అయపాపమ్ కు పోస్ ఏన్ .
యేసు అకెక్ఙ్ విజు వనిన్ముసుక్ 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 నమిమ్తిఙానె మాటు 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.
29 దేవుణు, వహి యూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె, మహి జాతిది వరిఙ్ బా దేవుణుగదె. ఒఒ మహి
జాతిదివరిఙ్ బా దేవుణునె. 30ఒరెండె దేవుణునె మనాన్. వాండుయూదురిఙ్ నియూదురు ఆఇ వరిఙ్ ని
 విజేరిఙ్ వరి నమకం వందిఙ్ పాపమ్ కు విజుమాయిపిస్, నీతి మనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి వెహాన్న్. 31అహిఙ
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ దేవుణు ఎదు నీతి మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిఙ, రూలుఙ విలువ సిలెల్ద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, రూలుఙ్ విలువ సిలిల్కెఙ్ ఆఉ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మహిఙ్ అయ
రూలుఙ్ మరిమరిలొఙిదెఙె.

4
నమకమ్ దాన్ అబహాంనీతినిజాయిమనిన్కాన్ ఆతాన్ 

1అహిఙగొపప్ పేరుమనిన్మాఅనిగొగొఆతిఅబాహమునీతిమనిన్కాన్ ఇజిదేవుణు వెహివందిఙ్ ఇనిక
వెహెఙ్ ? 2వాండు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ నీతినిజయికాన్ ఇజిఇడిత్ఙదనిన్వందిఙ్ లోకురు
వెటపొగిడిఃదెఙ్ అటాన్న్ గానిదేవుణుబాన్ పొగ్ డెఃఆదెఙ్ అట్ ఏన్ . 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమాటాదు
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. 5 గాని, తపుప్ కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణు మాయిపిస్
✡ 3:17 3:17యెసయ 59:7,8. ✡ 4:3 4:3ఆది 15:6.
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నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని వనిన్ నమకమ్ దాన్ , వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు
ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్ పణిఙాణిఙ్ నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ . 6దినిన్వందిఙ్ దావీదురాజుబా కీరనపుసత్కమ్ దు
రాసత్ మనాన్. ఇనిక ఇహిఙ, నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్కార్ గొపప్ సరద్ ఆతికార్ .
వరి పణివందిఙ్ ఆఏద్ , నమకం వందిఙె. 7పాపం కితిత్దనిన్ఙ్ దొహ్ కి సెమ వందిఙ్ వారు సరద్ ఆనికార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వరితపుఙ్ మరిఎతుత్ కిఎ ఇజిదేవుణుతీరమ్నం కితాత్ న్. 8ఎయెర్ దిపాపమ్ కాఙ్ దేవుణు
లెకక్ తొఏండొ వాండు సరద్ ఆతికాన్.✡ 9పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు సెమిసిత్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్ సరద్ సునతి ఆతి
యూదురిఙ్ నె ఆఏద్. సునతి కిబెఆఇ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా మనాద్. 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
ఆతివెనుకానా? అబహాంనీతిమనిన్కాన్ ఇజిఎసిత్వలెదేవుణు వెహాన్  ఇహిఙ,సునతి కిబెఆనిముందాల్ 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 కిబె
ఆఏండమహివలె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరి పాపం దేవుణుమాయిపాత్ 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 అయానమకమ్ నె
ఇడాత్ ర్ . 13దేవుణుఅబహాంవెటఉండిఒటుట్ కితాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ,అబహామ్ ఙ్ నివనిన్ కొడొః కొకారిఙ్ యా
లోకమ్ దిఙ్ సీన ఇజి. యాఒటుట్ అబాహముఙ్ ఎలాగదొహ్ కాద్ ఇహిఙదేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙ్ వాండు
లొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్వెలె నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాకయాఒటుట్ 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 బా లోకుర్ 
వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .

16నమకంఇడిజ్ రూలుఙలొఙితిత్ యూదురునెఆఏద్ అబహాంలెకెండ్ దేవుణుముసుక్ నమకంఇడిత్వరిఙ్ 
విజేరిఙ్ యాఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ . దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ అబహాం ఒరెన్ బుబబ్వజనె. 17 “నాను
నిఙి నండొ జతిఙ బుబబ్ లెకెండ్ ఏరాప్టు కితత్ మనన్”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట కితిత్ ఒటుట్ దేవుణు
మాటాదురాసత్ మనాద్ .సాతివరిఙ్ బతుక్సీజినాన్ . వనిన్మాటదాన్ సిలిల్వనకాఙ్ మనిన్లెకెండ్ కూకిస్నాన్ ,
యా దేవుణు. వనిన్ఙె అబహాం నమిమ్తాత్ న్ . దేవుణు ఎదు, యా ఒటుట్ వలెహాన్ మఙి విజేరిఙ్ అబహాం
బుబబ్లెకెండ్ ఆతాన్ .

18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహి మాటెఙ్ 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 వెహి మాటలెకెండ్ జరిగ్తాద్ . 19 అబాహముఙ్ డగు డగు వంద పంటెఙ్ ఆత మహాద్ . “నాను
నిసొస్ డొక ఆత. నాఆలిస్సారాయిబాకొడొఃర్ ఇడెద్ఙ్ అట్ ఏద్ ”, ఇజి ఒడ్ఃబీజిమహాన్ . అహిఙ్ బాదేవుణు
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 . 21 దేవుణు ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిదెఙ్ అటాన్న్ ఇజి పూరి నమిమ్తాత్ న్. 22అందెఙె దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్, “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాత్ న్ . అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ 
ఇజి ఇడాత్ న్ ”, ఇజి 23 నీతినిజయికాన్ ఇజి ఇడె ఆతాన్ ”, ఇజి దేవుణు మాటాదు రాసిత్ మనిన్క అబహాం
ఒరెన్ వందిఙెఆఏద్ . 24మావందిఙ్ బానీతినిజయిమనన్కార్ ఇజిదేవుణు ఇడత్ మనాన్ ఇజిరాసత్ మనాద్ .
సాతివరిబాణిఙ్ యేసుకీసుత్ ఙ్ నికి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మా వందిఙ్ బానీతినిజయికార్ ఇజి రాసె
ఆతమనాద్ . 25మాసెఇపణిఙవందిఙెయేసు కీసుత్ ఙ్ సపాత్ ర్. సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ నికిఙ్ ,మా
పాపమ్ కు విజు సెమిసాత్ ండెమఙి దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

✡ 4:8 4:8 కీరన 32:1,2.
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5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1 మా పబు ఆతి కీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజి మాటు నమిమ్తిత్ఙ్ , మాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి
మంజినాట్ . అందెఙె దేవుణు వెట సాంతి సమదనం వాత మనాద్ . 2యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ 
ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ం మాటు నెసత్ మనాట్ . దేవుణు ఎసొస్నొ గొపప్వాండు ఇజి నెసాత్ టె
వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మాటుబా మంజినాటెల్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిలొఇ సరద్ ఆజినాట్ . 3 అకాక్దె
ఆఏండ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వాని కసట్మ్ కలొఇ సరద్దాన్ మంజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
అయ కసట్మ్ 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 ఇజిఒపుప్కొటిఙమాటుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినాట్. 5దినిన్ వందిఙ్ మాటుఎదు సుడ్ఃజి
మనిన్ఙ్ అకక్ నిజమ్ నె జరిగ్నాద్ ఇజి సుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసినాన్ ఇజిమా
మనుస్దు మాటు నెగెండ్ నెసాత్ ట్. మఙి సితిత్ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్దానె దేవుణు మాముసుక్ మనిన్ పేమ
వందిఙ్ నెసినాట్.

6ఎలాగ ఇహిఙ, మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండ మహివలె దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ కాలమ్ దు, దేవుణు
వందిఙ్ బకిసిలిల్ వరివందిఙ్ కీసుత్ సాతాన్. 7 నీతినిజయి మనిన్ వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ ఇహిఙ కసట్ం.
నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సానాన్ సు. 8గానిదేవుణుమఙిఎసొనొపేమిసినాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగ
ఇహిఙమాటు దేవుణు వేట వెతేకమ్ దాన్ ఆఇసరి నడిఃసిమహివలెనె కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్.

9అందెఙె, కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ మాటు నీతిమనిన్కాట్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్మనిన్క నిజమె. అహిఙ,
ఎలాకాలం మంజిని సికస్దాన్ మాటు కీసుత్ వెట తపె ఆనాట్ ఇజి మనిన్క ఒదెద్ నిజమాతిక. 10 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,మాటు దేవుణు వెట పగ అసిత్ మహివలె దేవుణు మరిసిమావందిఙ్ సాతాండెమఙి దేవుణు వెట
కూడుఃపాత్ న్ . అహిఙఏలుదేవుణువెటమాటు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ,మరినండొమఙిగెలిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ అటాన్న్ 
ఇజిమాటు నెసినాట్ . వాండు మర్ జి నిఙితిత్ఙ్ నెయాగెలుపుమఙివాతాద్ . 11అకాక్దె ఆఏద్,మాపబు
ఆతియేసుకీసుత్ మావందిఙ్ సాతివందిఙ్ నిమావందిఙ్ కితిత్ పణివందిఙ్ సరద్ ఆజినాట్. యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ 
మాటు దేవుణువెలె సమదనంమనిన్కాట్ ఆతాట్.

ఆదాముని కీసుత్
12ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాంపాపం కితిత్ఙ్ పాపంయాలోకమ్ దు డూగితాద్.

పాపం కితిత్ఙ్ ఆదాంసాతాన్. అందెఙెయాలోకమ్ దు విజేరెసాజినార్. విజేరెపాపం కితిత్ఙ్ విజేరెసాజినార్.
13దేవుణుమోసెవెట రూలుఙ్ సిఏండమహివలెలోకుర్ పాపం కిజిమహార్ . గానివారు కితిత్ తపుప్ఙ లెకక్
సుడ్ఃఏతాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ రూలుఙ్ సిలెల్ండమహాద్ కాక రూలుఙ్ తపాత్ ర్ ఇజి ఇన్ ఏన్. 14గానిఆదాం
బతిక్తి మహి కాలమ్ దాన్ మోసె కాలమ్ దాక బతిక్జి మహికార్ సాతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్
పాపంలెకెండ్ వారు కిఏతార్ గానివారుబాపాపం కితాత్ ర్ . ఆదామ్ నివెనుకవాతికీసుత్ ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ
ఇహిఙఆదాం 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 అయఇనాయం. 16ఆదాం కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్ సెడినె సితిత్
ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇ మరి ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ఆదాం ఉండి పాపం కితిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ 
తీరుప్తతాత్ న్. గానికీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ తతిత్ ఇనాయంఅయాలెకెండ్ ఆఏద్. సెడినెదొహ్ కిఅయఇనాయం
ఇనిక ఇహిఙదేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడిన్కదె.నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణులోకురిఙ్ ఇడిజ్ని
అయ ఇనాయం వాతిఙ్ ,లోకుర్ కితిత్ విజు పాపమ్ క వందిఙ్ “మీపాపమ్ కు విజు నానుమాయిపన్”, ఇజి
దేవుణు వెహాండె వరిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17ఒరెన్ లోకు తపుప్ కితిత్ఙ్ లోకుర్ విజేరెసాజినారె,
సావులోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . గానిమరిఉండిఒదెద్ నిజమె,ఇనిక ఇహిఙ,యేసు కీసుత్ ఇనిమరిఒరెన్ 
కితిత్ పణిదాన్ ,దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ దయాదరమ్మ్ నిసెడినెదొహ్ కిన్ నీతినిజయిఇనికెఙ్ వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ మా
బతుక్దు ఏలుబడిః కిజినె.
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18ఆహెఒరెన్ వనిన్తపుదాన్ దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్వాతిలెకెండ్,మరిఒరెన్ వనిన్ నీతిపణిదాన్ విజేరె
తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ర్. యానీతిపణి, వరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తతాద్. 19ఎలాగ ఇహిఙ
ఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహివలె ఎలాగ లోకుర్ విజేరె తపు కితిత్కార్ ఆతారొ, అయాలెకెండ్ నె
మరి ఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ లొఙితిఙ్ దేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ 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.

21పాపంనండొఆజివాతివలెలోకుర్ సావుదిఙ్ తగిజివాతార్ . గానిఏలుదేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయి
మనిన్కార్ ఇజి ఇడిత్ఙ్ గొపప్ దయాదరమ్ం లోకుర్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙమా పబు
ఆతియేసుకీసుత్ కితిత్ పణిదాన్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వాదెఙ్ ఇజి.

6
పాపం వందిఙ్ సాతికాట్ గాని కిసత్వెట బతిక్నికాట్.

1అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ?మాటుపాపం కితిత్వెలె దేవుణు గొపప్ దయాదరమ్ం తోరిసాత్ న్ ఇహిఙఏలు
మరి నండొ దయాదరమ్ం తోరిసెత్ఙ్ ఇజి మరి నండొ పాపమ్ కు కిజినె మండెఙ్ నా? 2ఆఏద్, మాటు పాపం
కిజినె మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ ఆసమాటు డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం
కిజినె మండెఙ్ అట్ ఏటెల్ . 3యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి బాపిత్సం పొందినివలె మాటుబా వనిన్వెట
సాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్. ఇకక్ మీరు నెసెత్ఙ్ వలె. 4 అందెఙె కీసుత్ సాతి వెనుక బూమి లొఇ
వనిన్ పీనుగు ఎలాగమూసెఆతాదొ,అయాలెకెండ్ నెబాపిత్సంపొందితివెలెమాటుబావనిన్వెటమూసెఆతి
లెకెండ్ ఆతాట్. ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసవందిఙ్ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ ఆజినాట్. బుబాబ్తి
దేవుణుది గొపప్ జాయ్ మనిన్ సతుత్ దాన్ యేసుపబు ఎలాగ సావుదాన్ మరిజ్ నీఙితాండొ అయాలెకెండ్ 
మాటుబా ఉండి కొతత్ బతుక్దు మండెఙ్ అటాన్ట్. 5మాటు మా పడాఃయ్ బతుక్ డిఃసిసీజి యేసుకీసుత్
వెటవనిన్సావుదు కూడిఃతాట్ ఇహిఙయేసుకీసుత్ సావుదాన్ మరిజ్ నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబాతప్ ఏండఉండి
కొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట కూడ్ఃజిమంజినాట్. 6ఒరెన్ ఎజమానిఅడిగిపణికినికాన్ లొఙిజిమంజినిలెకెండ్,
మాటుపాపం కిదెఙ్ మనిన్ఆసదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అఏద్. అందెఙెయేసుకీసుత్ సిలువాదుసాతివెలెపాపం
కిదెఙ్ మనిన్మా ఆసెఙబా అయ సిలువాదు సపిత్ లెకెండ్ నె. యాకమాటు గురు కినాట్. 7సాతిసొహికాన్ 
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ డిఃబె ఆతికాన్ గదె.అయాలెకెండ్ మాటుబాడిఃబె ఆతాట్ . 8అహిఙ,మాటు
కీసుత్ వెటసాతి 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 వనిన్
ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ అట్ ఏద్ ఇజి మాటు నెసినాట్ . 10 కీసుత్ సాతివెలె లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ 
ఉండె సుటునె సాతాన్. గాని మరిజ్ బతిక్తిత్వెలె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్జినాన్. 11అయాలెకెండ్ మీరుబా
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ సాతికార్ ఇజిమిఙి ఇడుడ్ . మరియేసుకీసుత్ వెట కూడిఃతిమహిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్మాతిబతుక్ బతిక్జినిదెర్ ఇజి ఇడుడ్ . 12అందెఙె,పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ ,సాజిసొనిమీఒడొఃల్ దు
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ వజ కిబిసెత్ఙె అకక్ సుడ్ఃజినాద్ .
13పాపం మీ ముసుక్ ఏలుబడిః కిజి సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుఃకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ ది
బాగమ్ కాఙ్ వాడుఃకొడ్ఃమాట్ . గాని సావుదాన్ బతుక్దు వాతివరిలెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
ఒపప్జెపెత్ఙ్ . నసిత్వలెమీఒడొఃలిద్ బాగమ్ కు నీతినిజయిమనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుకొనిఆయుదమ్ కులెకెండ్ 
ఆనె. 14పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆసమీముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ 
తపెఆదెఙ్ ఏలుమోసెసితిత్ రూలుఙలొఙిదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . గానిపాపం కిఏండమండెఙ్ ఏలు దేవుణు
దయాదరమ్ంమీముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్.

నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజి
మంజినిదెర్ 

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.
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పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙసావుతపిసినిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణుమిఙినీతినిజయికార్ 
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 నీతినిజయిమనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమనిన్
దనిన్ఙ్ బానాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

19 దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం కిబిసినిమాటెఙ్ వెహిస్న. ఏలుదాక
మీరు వెటిపణి కినివరి లెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిబాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ మరిఒదెద్ సెఇకెఙ్ కిజి,పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్. ఏలు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయిపణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ 
వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ నడిఃపిసుత్ . 20మిఙి ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసెఙలొఙిజిమహివలెమీరు నీతినిజయిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఎయెర్ బామిఙిడటం వెహ్ ఏతార్. 21గాని
ఏలుమిఙిసిగు తపిసిని ననిన్ బతుక్మిఙి ఇనిలాబం తెఏతాద్. అయబతుక్దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం
మండెఙ్ నె ఆతాద్. ననిన్ బతుక్ దేవుణు ఇనిక తనాద్ ఇహిఙసావునె 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 లొఙిజిమహివరిఙ్ దొహ్ కిన్ కూలి ఎలాకాలం
మనిన్సావు. గానిమాపబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివరిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు సెడినె సీనాన్.

7
ఆలుమాసిర్ నడిఃమిమనిన్ రూలుఙ్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిమాతంబెరిఙాండె, రూలుఙ వందిఙ్ నెసినివరి వెటనానుయాక 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. గానిమాసి
సాతసొహాన్ ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ గదె. అదిమాసివెటమండెఙ్ 
ఇజిమనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్. 3 రూలువజ సుడ్ఃతిఙ,మాసిబతిక్జిమహివలెమరి ఒరెన్ వెట
అది సొహిఙ, అది రంకు బూలానికాద్ ఇనార్. గాని మాసి సాతిఙ పెండిల్ ఆతి మనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుకమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిఙ అది రంకు బూలానికాద్ ఇజి ఇన్ ఏర్.

4అయాలెకెండ్ నెమా తంబెరిఙాండె, యేసుపబు వెట మీరుబాసాతిలెకెండ్ 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. 5ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిదెఙ్ ఆస ఆనిమనుస్
మఙిఅడిజిమహివలెపాపంకిబిసెత్ఙ్ తగితిఆసెఙ్ మాఒడొఃల్ దిబాగమ్ కాఙ్ ఏలుబడిః కిజిమహె. దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ మాటు నెసిత్వలె యా ఆసెఙ్ పిరితిఙ్ పాపం కిజి మాటు సావు తపిసిని పటుక్
పండిసాత్ ట్ . 6 గాని ఏలు యేసుపబు వెట సాతిలెకెండ్ మహిఙ రూలుఙ వెటిపణి కినిదనిన్దటాన్ డిఃబె
ఆతాట్ . రాసిత్మహి అయ రూలుఙ ఏలుమాటు వెటిపణి కినికార్ ఆఏట్ . ఏలుమాటు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
వెటిపణి కినివరివజ ఉండి కొతత్ బతిక్జినాట్ .

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
7 ఏలు మాటు ఇనిక వెహన్ట్ ? దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ పుటిసినాద్.

అందెఙె అయ రూలుఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్, ఆహ వెహెఙ్ ఆఏద్. గాని పాపం కిజిన ఇజి
నాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ 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. 8ఆఇ వరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆమాట్ ఇజి రూలు మహిఙ్ నె,
ననిన్ ఆసెఙ్ పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆస ఆత. పాపం కిమాట్ ఇజి రూలుఙ్ సిలెల్ండ మంజినిక ఇహిఙ
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పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆస మా ముసుక్ ఏలుబడిః కిఏద్ . 9 రూలుఙ్ నెస్ ఏండ మహివలె నాను ఇని బాద
సిలెల్ండ బతిక్జిమహగానిరూలుఙ్ నెసిత్ వెనుకనాను తపత్ ఇజి నెసత్. దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆతఇజినెసత్.
10 రూలుఙ లొఙితిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబితత్ గాని అయ రూలుఙాణిఙ్ నా
సావుదిఙ్ తీరుప్ వాత ఇజి నెసత్ మనన్.

11ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్వానాద్ ఇజినానుమొసెంకిబెఆత. అయరూలుఙ్ నానుతపాత్ నెసావుదిఙ్ 
తీరుప్ తతత్ . 12అందెఙె దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ . లోకుర్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ 
ఇజి మనిన్ ఆడెఙ్ నీతినిజయికెఙ్ , నెగిగ్కెఙ్ . 13అహిఙ, దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ గాని నఙి
సావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ ఇజి వెహెఙా? ఆఏద్ , ఆహ ఆఏద్ . రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె గానిపాపం కిదెఙ్ నఙిమనిన్
ఆసయారూలుఙాణిఙ్ ఒదెద్ పెరిక ఆజితోరెఆతాదెనాను దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత. రూలుఙ్ ఎందానిఙ్ 
సితాత్ న్ ఇహిఙపాపం కిదెఙె మనిన్మామనుస్ తోరిసెత్ఙె. రూలుఙ వజ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ, మాటు పాపం
కినికాట్ ఇజితోరిసెత్ఙె ఇకెక్ఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.ఆహెమాటు ఎసొస్నొపాపం కినికాట్ ఇజి నెసెత్ఙెయారూలుఙ్ 
పణిదిఙ్ వాతె.

14దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతికెఙ్ ఇజిమాటు విజేటె నెసినాట్ . గానినాను
ఇహిఙనావందిఙెఎతుత్ కిజినిమనుస్దాన్ మనన్. పాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసదిఙ్ ఒరెన్ వెటిపణికినివనిన్లెకెండ్ 
లొఙిజిమంజిన. 15ఎలాగఇహిఙ,నాను కినికెఙ్ ఎందానిఙ్ ఆహెకిజినఇజినానుఅరద్ం కిఏ. కినఇజినండొ
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, నాలొఇమనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 18ఒడొఃల్ ది సెఇ
ఆసెఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కినినామనుస్లొఇనెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలుల్ ఇజినానునెసిన. ఎలాగఇహిఙ,నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ 
ఇసట్ం మనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ. 19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ నాను కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్
సెఇ పణిఙ్ నె కిజిన. కితిత్ఙ 20 కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ అకక్ కినికనాను ఆఏ. నాలొఇ
మనిన్పాపమ్ నెఅకెక్ఙ్ కిబిసినె. 21అహిఙ, ఇనికజరిగ్జినాద్ ఇహిఙనాను ఇనికాదొఉండినెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃతిఙ సెఇకదె కిజిన. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇగొపప్ సరద్ ఆజిన. 23గాని
మరి ఉండి సతుత్ నా లొఇ ఏలుబడిః కినిక నాను సుడ్ఃజిన. నాను కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయ సతుత్
నావెట కాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నాఒడొఃలిద్ బాగమ్ క లొఇమనిన్ ఆసెఙ అడిగి నఙి ఇడెద్ఙ్ అయసతుత్
సుడ్ఃజిమంజినాద్ . అందెఙె గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన. 24ఒఒ, ఒఒ దినిన్వందిఙ్ మనుస్దు గొపప్ కసట్మాతి
మణిసినాను. సావుదిఙ్ తీరుప్ వాతియాఒడొఃల్ దాన్ నఙి డిఃబిసిన్కాన్ ఎయెన్ బామంజినిక ఇహిఙబాగ
మహాద్ మరి. 25మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ వెటనె మఙి అయ విడుఃదల వానాద్. దినిన్ వందిఙ్ నాను
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ లొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ
ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆసఆనినామనుస్ నఙిఅడిజిదనిన్ అడిగి నఙి ఇడిజ్నాద్ . అందెఙెనాను ఏలుబాపాపమ్ దిఙ్ 
వెటిపణి కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్

1అందెఙె 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.
అయఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదాన్ మాటు డిఃబె ఆతమనాట్. 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 . ఎలాగ ఇహిఙ,మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వనిన్సొంతమరిసిఙ్ 
యాలోకమ్ దు పోకాండె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ మాముసుక్ ఏలుబడిః కినిదనిన్దటాన్ మఙి డిఃబిసాత్ న్ .
వనిన్ మరిసిమాలెకెండ్ ఒడొఃల్ దాన్ పుటాత్ ండెమాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ . 4అందెఙె ఏలు దేవుణు
సతుత్ దాన్ దేవుణు రూలుఙలొఙిదెఙ్ అటాన్ట్. ఒడొఃల్ ది సెఇఆసెఙలొఙిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఏలు దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్ అటాన్ట్.
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5ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ లొఙిజి బతిక్నికార్ దనిన్ వందిఙె ఎతుత్ కిజి మంజినార్ . గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
లొఙిజి నడిఃనికార్ దేవుణు అతమ్దిఙ్ తగితిత్కెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ . 6పాపం కిదెఙ్ ఒడొఃలుద్ మనిన్ సెఇ అసెఙ
ఏలుబడిః కిని మనుస్ మనిన్కార్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆనారె సానార్ . 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 .

9దేవుణుఆతమ్మీలొఇమహిఙఅయఆతమ్దిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అటిన్దెర్. ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ వందిఙ్ 
లొఙిజి మండెఙ్ ఎతుత్ కిని మనుస్దిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . కీసుత్ బాణిఙ్ వాజిని ఆతమ్ సిలిల్కాన్ ,
కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆఏన్. 10గాని 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 .
మీలొఇమనిన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ యాక కినాన్.

12అందెఙె తంబెరిఙాండె,మాటు ఉండి దనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ బాజితమనిన్కాట్ గానిఅకక్ ఒడొఃల్ ది
సెఇ ఆసెఙ్ లొఙినిక ఆఏద్ . 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.
15 ఎందానిఙ్ 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 .
అందెఙమాటు ఏలు దేవుణుదిఙ్ అబబ్ ఇజి కూకెఙ్ ఆనాద్ . 16మాటుదేవుణు కొడొఃర్ నెఇజిదేవుణుఆతమ్
మాఆతమ్వెట కూడిఃతాండె నిజం వెహిస్నాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్. 17మాటు 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
18యా 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. 19 దేవుణు కొడొఃర్ 
ఎయెర్ ఇజి దేవుణు తోరిసిన్ కాలం వందిఙ్ దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె.
20ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజుపణిదిఙ్ రెఏండసికస్ సీజిఇడాత్ న్ . ఎలాగఇహిఙఅకెక్ఙ్ 
కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ వారు ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె అకక్ జరిప్సాత్ న్. 21 ఇనిక
ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఏలుపాడాఃజిసొనిదనిన్ఙ్ అడిగిఆతెమనెన్
గాని దనిన్బాణిఙ్ ని దేవుణు డిఃబిసిన్ దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితి లెకెండ్ గొపప్
జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.

22 ఏలుదాక, ఏరుఈబాని ఆయ్ లికొడొః నొపిప్దాన్ అడఃబానిలెకెండ్ , దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు
ఉండెలెకెండ్ మొరొఆజిమంజినె. 23దేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజునెఆఉ,దేవుణుఆతమ్దొహ్ కిమాటుబా
అడఃబాజి మంజినాట్. మా లొఇ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్ ఇహిఙ తొలిత దొహ్ కి ఉండి ఇనాయం లెకెండె.
వెనుక వాని పూరి ఇనాయమ్ దిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ గొపప్ అకుక్వందిఙ్ మాటు
ఎదుసుడ్ఃజి మంజినాట్. నసిత్వలెమా 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. 25గానిమాటు సుడ్ఃఇ దనిన్వందిఙ్ 
ఎదుసుడ్ఃజిమహిఙ్, దనిన్వందిఙ్ ఓరిసిమంజినాట్.
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26 అయావజనె మా లొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్ సీజినాన్. ఎలాగ
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఏండమాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె ఆనివలె దేవుణు ఆతమ్నెమా వందిఙ్ 
పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు ఇనిక ఇజి దేవుణు సూణాండె, దేవుణు ఆతమ్ వెహిన్క అరద్ం కిజినాన్.
అకక్ఇనికఇహిఙదేవుణుఆతమ్దేవుణువెటఎలాగపారద్నం కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆసఆజినాండొఅయావజ
దేవుణు ఆతమ్ 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 కొడొఃరాతిమాటుయేసుఙ్ తంబెరుఙు లెకెండ్ ఆనాట్. 30ఎయెర్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్ 
ఇజి దేవుణు ముందాల్ నె నెసాత్ న్. వరిఙ్ దేవుణు కూకాన్. దేవుణు కూకిఙ్ వనిన్డగు సొహివరిఙ్ వరి
పాపమ్ 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. దేవుణుమా దరిఙ్ మహిఙమా ఎదు ఎయెర్ బా నిల్ ఏర్ 
ఇజినె వెహెఙ్. 32 దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసిఙ్ సిఏండ ఆఏతాన్. గాని గొపప్ కసట్మాతి సావుదిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. కీసుత్ ఙ్ మఙి సితిత్ దేవుణు, మాటు వనిన్ వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ మఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సిఏండా?
నిజం సీనాన్ . 33 దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి ముసుక్ తపుప్ఙ్ మొపిస్ వరి ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఎయెర్ బా అట్ ఏర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునెమాపాపమ్ కు సెమిసిమఙివనిన్ వెట కూడుఃపత్ మనాన్ . 34మఙిసికస్ సీదెఙ్ 
ఇజి ఎయెన్ బాతీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆట్ ఏన్ . మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజియేసు తీరుప్ సీనాండా? సిలెల్న్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మావందిఙ్ సాతియేసుఙ్ దేవుణు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్ గవ్ రం సితాత్ న్ .
ఏలు కీసుత్ నె మా వందిఙ్ దేవుణుబాన్  బతిమాలిజ్నాన్ 35 కీసుత్ ఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ బా అట్ ఏద్. సమెఙ్ వాతిఙ్ బా గాని, కసట్మ్ కు వాతిఙ్ బా గాని, మాలెఙ్ వాతిఙ్ బా గాని, కరు
వాతిఙ్ బా గాని, పొరాప్దెఙ్ సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గాని, ఇని పమాదమ్ కు వాతిఙ్ బా గాని, మఙి సపిత్ఙ్ బా
గాని కీసుత్ పేమ ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండమంజినాద్.

36యాకెఙ్ విజుదావీదురాజురాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపుమీలోకుర్ ఆతాప్ కాకఆఇకార్ ఎసెఙ్ బామఙి
సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినార్. గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”.
37యాకెఙ్ విజుజరిగ్తిఙ్ బామాటు కీసుత్ పేమదాన్ విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసినాట్. 38-39యాక
నాను గటిఙ నమిమ్జిన. ఇనిక ఇహిఙ, సావు ఆతిఙ్ బా గాని, బతుక్ ఆతిఙ్ బా గాని, దేవుణు దూతార్ 
ఆతిఙ్ బాగాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్  ఆతిఙ్ బాగాని,వానికాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా గాని, ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బా గాని, పెరి ఎతుత్ దు మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా గాని, పెరి జోరెదు
మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,మరిఇనికబాగానిదేవుణుదిఙ్ మాముసుక్మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ వనకాఙ్ 
అట్ ఉమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పెరి పణిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ పేమతోరిసాత్ న్ .

9
యూదురు వందిఙ్ పవులు విసారిసినాన్ 

1-2 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, అకక్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఏద్. నాను వెహిన్క నిజమె ఇజి కీసుత్
నెసినాన్. నాను వెహిన్క అబదద్ం ఆఏద్. నా సొంత జాతి ఆతి యూదురు వందిఙ్ నా మనుస్దు 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 నాముసుక్ సయిప్ వాతిఙ్ బా, కీసుత్ బాణిఙ్ నఙి ఎరిల్సిత్ఙ్ బాపరవ సిలెల్ద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిన.
4వారు ఇసాయేలుదికార్, వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్కార్. దేవుణు వనిన్ గొపప్ గుణమ్ దాన్ 
ఎయెర్ సిలిల్ బాడిడ్దు నడిఃపిసిత్కార్. దేవుణు వరి వెటనె ఒపుమానమ్ కు కితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ
✡ 8:36 8:36 కీరన 44:22.
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మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె వెహాన్ . వరిఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితత్ మనాన్. 5 వరి అనిగొగొరు
ఆతిఅబహాం, ఇసాస్కు,యాకోబు ఇనికార్ ఇసాయేలులోకుర్ లొఇగొపప్ పేరుపొందితికార్. దేవుణుపోకన్
ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయాయూదు జాతిలొఇనెలోకు వజ పుటాత్ న్. విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని
దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.

6 అహిఙ, దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజి ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
ఇసాయేలు లోకుర్ ఇజి 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 నీ జాతి ఆనార్ ✡”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట వెహమనాన్. 8ఎలాగ ఇహిఙ,
అబహాం తెగాదు పుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని దేవుణు అబహాముఙ్  సితిత్ ఒపుమానం
నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ అబాహముఙ్ సరియాతి తెగాదికార్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . 9 దేవుణు అబహాం
వెట కితిత్ ఒపుమానం ఇకాక్దె. “కాలెహిఙ్ యాసమయమ్ దు నాను వాన. నసిత్వలె నీ ఆలిస్ ఒరెన్ కొడొః
ఇడాన్ద్ లె”✡.

10 అకాక్దె ఆఏద్, రిబెక పొటాదివరిఙ్ ఒరెండె అపొప్సి, ఎయెన్ ఇహిఙ మా అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు.
11-13 ఇసాస్కు ఆలిస్ రిబెక పాత డిఃసిత్ మహివలె, దేవుణు దనిన్వెట వెహాన్ . జవ్ ల మరిసిర్ పుట్ ఏండ
మహివలెనె, వారు తపుప్ గాని నెగిగ్క గాని కిఏండ మహివలెనె దేవుణు దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ ఇజిరి
వనిన్ఙ్ అడిగిమంజినాన్ లె”,✡ ఇజిదేవుణుయాకవెహినండొపంటెఙ్ వెనుక ఒరెన్ దేవుణుపవకదేవుణు
వెహిమాట 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 విజుజరిగ్జినె. దేవుణు ఏరాప్టు కినికెఙ్ లోకుర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ 
ఆఏద్. 14అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ లొఇ దేవుణు తేడ సూణికాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఏన్. 15ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణుమోసెవెటఈహ
వెహాన్ . “ఎయెన్ ముసుక్దయతోరిసెత్ఙ్ నానుఇసట్ంఆజినానొవనిన్ముసుక్దయతోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్
కనికారమాదెఙ్ ఇజి ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ కనికారం ఆజిన”✡.

16అందెఙె,యాకలోకు ఆసదానెగాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గానిదొహ్ కిక ఆఏద్. దేవుణు దయదానెయాక
జరిగ్జినాద్. 17 దేవుణు మాటదు ఈహ మనాద్. దేవుణు పరొరాజు వెట ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, నాను
ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ వెలెహాన్ విజుబాణి లోకుర్ వెండెఙ్ నె నిఙి రాజువజ ఇడత్ మనన్”✡ ఇజి.
18అహిఙ ఎయెన్ ముసుక్ దయ తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ ముసుక్ దయ తోరిసాన్న్. ఎయె
ముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ 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 ? 20గాని దేవుణు ఎదు వరిగ్దెఙ్ లోకు నీను ఎయి?. “తయార్ కితిత్ వనిన్వెట, తయార్ కిబె
ఆతికెఙ్ ఎందానిఙ్ నఙిఈహ తయార్ కితిత్ ఇజివెన్ 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.

22 దేవుణుదిఙ్ బా లోకుర్ వెట ఇసట్మాతి వజ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్. పాపం కిని వరి వెట వనిన్ నండొ
కోపమ్ దాన్ వాని గొపప్ సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ ఆస ఆజినాన్. గాని వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండమహిఙ,
నాసనం వందిఙ్ ఇడెఆతిమనిన్ వరి వెటకోపం ఆఏండ ఓరుప్దాన్ మంజినాన్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్
గొపప్ దయదొహ్ కి మఙి, వనిన్ గొపప్ జాయ్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ తోరిసెత్ఙ్ 
ఆహె కితాత్ న్ ఇహిఙ మాటు ఇనిక వెహాన్ట్ ? 24 ఏరాప్టు కిబె ఆతి మాటు ఎయెర్ ఇహిఙ, యూదురిని
యూదురు ఆఇజాతికార్ బా. 25యూదురు ఆఇజాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ హ సెయపవక వెట దేవుణు
ఈహ వెహాన్ . “నా లోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలు నా లోకుర్ ఇజి కూకన్. నాను ముందాల పేమ తోరిస్ ఇ వరిఙ్ 
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నానుపేమిసినికార్ ఇజి కూకన్✡”. 26దేవుణుఆఇజాతిదివరివందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ హ సెయమరివెహాన్ .
“మీరుమాలోకుర్ ఆఇదెర్ ఇజినాను వెహిబాన్ , బతిక్ని దేవుణు కొడొఃర్ ఇజిమీరు పేరు ఇడె ఆనిదెర్ ”✡
27యెసయపవక ఇసాయేలులోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, “ఇసాయేలు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు మనిన్
ఇసక్ లెకెండ్, లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ నసొస్ లోకుర్ ఆతిఙ్ బా, వరిలొఇ ఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ నె దేవుణు
రకిస్సాన్న్. 28ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆలస్యం ఆఏండయాలోకం ముసుక్ తీరుప్ కినాండె వనిన్ పణి
వెటనెపూరి కినాన్ లె✡”, 29దేవుణు కనికారం తోరిస్ ఇఙ్ ఎయెన్ బాసికస్దాన్ తపె ఆఏన్. యెసయపవక
ముందాల్ వెహిలెకెండ్, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుమా కొడొఃకొకారిఙ్ ఇడ్ ఏండపూరి సపాత్ న్ 
ఇహిఙ, మాటుబా సొదోము గొమొర పటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరి పాడాఃత మహాట్ సు✡”. దేవుణు అయ
పటన్మ్ దుమహివరిఙ్ పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.

యూదురు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండఆజినార్ 
30అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహెఙ్ ? దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడెద్ఙ్ యూదురు ఆఇకార్ 

సుడ్ ఏతార్ గాని దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ 
నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . 31 గాని ఇసాయేలు లోకుర్ ఇహిఙ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
లొఙితిఙ నీతిమనిన్కార్ ఆనార్ ఇజి నండొ సుడ్ఃతార్ గాని అట్ ఏండ ఆతార్ . 32ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఏతార్ . గాని వరి పనిఙాణిఙ్ నీతినిజయికార్ ఆనార్ ఇజి నంఒ సుడ్ఃతార్ .
అందెఙె దేవుణు కీసుత్ ఇజి ఎరిల్సి వనిన్ ముసుక్ అడుడ్ ఆతి పణుకు ముసుక్ అరిన్లెకెండ్ వారు తొరొ ఒడిఃజి
అరార్ . 33యాక పవక రాసిత్ లెకెండ్ మనాద్. “సుడ్ఃదు, నాను సియొన్ దు ఉండి పణకు నిల్ పిస్న. అకక్
అడుడ్ ఆనాదెలోకాఙ్ తొరొ ఒడిఃజి అర్ పాన్ద్ . గాని వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ సిగు ఆఏన్✡.”

10
1తంబెరిఙాండె, నాసొంతజాతి అతియూదురిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి నాను గొపప్ ఆస ఆజిపారద్నం

కిజిన. 2వారు దేవుణువందిఙ్ గొపప్ఉసార్ దాన్ మనిన్కార్ గానిదేవుణుదిఙ్ పూరినెస్ ఏర్ ఇజివరివందిఙ్ 
నాను వెహిస్న. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణులోకురిఙ్ ఎలాగనీతినిజయికార్ ఇజిఇడాన్న్ ఇజివారు అరద్ం
కిఏర్. నీతినిజయికార్ ఇజిదేవుణు ఇడిన్వందిఙ్ లోకు ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిదేవుణుతోరిసిత్ సరుద్ నడిఃఏండ
నీతినిజయికార్ ఆదెఙ్ ఇజి వారు వరి సొంత 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

5 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని వనిన్ వందిఙ్ మోసెబా
రాసత్ మనాన్ . ఇనిక ఇహిఙ “రూలుఙ వజ నడిఃదెఙ్ ఆస ఆనికాన్ వనకదటాన్ బతిక్దెఙ్ వలె✡” 6గాని
నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడిన్దనిన్ వందిఙ్ మనిన్ మాటాదు మాటు ఇని
ఇనికెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహమనాద్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ “రకస్ణ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి పరలోకమ్ దు ఎకిస్ కీసుత్ ఙ్ అడిగి
తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజిమీమనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”. 7అయాలెకెండ్ సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు
సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీమనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్ . 8గాని అయమాట ఇనిక
వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు మాట డగునె మనాద్ . అయమాటెఙ్ మీ వెయుదునె
మనెన్, వెహెఙ్ ఆనిదెర్ . మీ మనుస్దు మనెన్, ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡ మాటు సాటిసినియామాట కీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇడుడ్ ఇజినె. 9అయమాటఇనిక ఇహిఙ,యేసునె పబు ఇజి ఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాల
వెహిఙ,అకాక్దెఆఏద్ ,యేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణునికాన్ ఇజిఎయెన్ బావనిన్ గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ
దేవుణు వనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ . 10ఇనిక ఇహిఙ,మీమనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ దేవునుమిఙివనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .
అకక్దెఆఏద్ ,యేసునీపబుఇజిలోకుర్ ముందాలవెహిఙదేవుణునిఙిరకిస్సాన్న్ లె. 11దేవుణుమాటదు
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 
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లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాండునండొదీవిసాన్న్. 13యాకఒరెన్ పవకవెహిలెకెండె, “నఙిరకిస్స్ అఇజిదేవుణు
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 ఎలాగసొనార్. దనిన్వందిఙెదేవుణుమాటాదుఈహ రాసత్ మనాద్. “దేవుణు సువారవెహెఙ్ 
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 వెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ బా
వెన్ ఏతార్✡”, ఇజి. 17అహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ విహిఙానెనమకం ఇడాన్ర్. ఎయెర్ బాసువారసాటిసిత్ఙానె కీసుత్
వందిఙ్ వెండెఙ్ ఆనాద్.

18గానినాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువార వెన్ ఏరా?”, “నిజమెవెహార్ ”, ఇజి వెహన్. కీరనదు రాసిత్
మనిన్ లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ వారు వెహిక లోకమ్ దు విజు బాడిడ్ఙ మనిన్కార్ వెహార్. అందిదెఙ్ అట్ ఇ
బాడిడ్దుబా దేవుణు 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”✡. 21గాని ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఇనిక వెహాన్ ఇజి
యెసయరాసాత్ న్ , “నామాటదిఙ్ లొఙిఏండనా వెట ఎదిసినినాలోకు 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 ఇహిఙ నానుబా యూదువాండునె. అబహాం తెగాదు పుటిత్ బెనాయ్మిను
కులమ్ దు పుటత్ మనన్. గాని దేవుణు నఙి డిఃస్ ఏతాన్. 2 సిలెల్ 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
మహిపవకరిఙ్ విజేరిఙ్ వారు సపాత్ ర్. నిఙిసంత సురిజ్ సీనిమాలిపీటెఙ్ వారు డెఃయపోకార్. నిఙినమిమ్ని
వరి లొఇ నాను ఒరెనె మిగిలిత మనన్. ఏలు నఙిబా సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 4గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇనిక
వెహాన్  ఇజి గురు మనిన్దెరా?. “నీను ఒరిదె ఆఇ బయాలు ఇని దెయమ్ దిఙ్ మాడిఃస్ ఇ ఏడు వెయిఙ్ 
లోకురిఙ్ నావందిఙ్ నాను కేట ఇడత్ మనన్✡”. 5అయాలెకెండెయాకాలమ్ 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 
ఇహిఙ వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయ సెడినె 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 .

8దినిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటాదురాసత్ మనాద్. ఇనికఇహిఙ,దేవుణువరిమనుస్ నిద కినివరిమనుస్వజ
కితాత్ న్ . వరిఙ్ కణుకెఙ్ మహెగానిసుడ్ఃనిదనిన్ఙ్ అరద్ం కిఏర్ . వరిఙ్ గిబిబ్ఙ్ మహెగానివెహిదనిన్ఙ్ అర్ దం
కిఏర్ ”✡ 9-10దినిన్వందిఙ్ దావీదు రాజుబావెహమనాన్. వనిన్ ముసుక్ పగాతి వరివందిఙ్ ఈహ వెహాన్ 
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“వారు సరద్ ఆనివలె కిని పణిఙ్ వరిఙ్ ఉరి లెకెండ్ ఆపిద్ . నెగెండ్ మంజినాప్ ఇజి ఒడ్ఃబినివలె వెటనె వరి
ముసుక్ నాసనం రపిద్ . దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతిక నెసఏండ ఆనివందిఙ్ వరిమనుస్ సీకటి ఆజిసొనీద్ .
వారు గొపప్ బరుదాన్ వఙ్ నిలెకెండ్ ఆపిద్”.✡

టోటాదు పిరిజినిఒలివమరాతు అడివిదికొమెఙ్ అంతుతొహాన్ .
11అహిఙ,నానువెన్ బాజిన,యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిపొకిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ తెగుసొహార్ ఇజివెహెఙ్ నా?

ఆఏద్ ఎసెస్ఙ్ బాఆఏద్ . గానివారు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇతిఙ్ , కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ వానిఅయరకస్ణ
దేవుణు యూదురు ఆఇవరిఙ్ సితాత్ న్. మఙివానిక వరిఙ్ దొహ్ కాదా ఇజియూదురు గోస ఆదెఙ్ వలె ఇజి
యాకజరిగ్తాదా? 12యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకివలెయూదురు ఆఇజాతిదివరిఙ్ దీవనదొహ్ కాద్ ఇహిఙ,
వరిఙ్ వాతి నసట్ం ఆఇవరిఙ్ లాబం ఆతాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎరిల్సిత్ ఇడిత్ యూదురు దేవుణుబాన్ మరిజ్
వానివలె,యాలోకమ్ ది విజుజాతిదివరిఙ్ మరి ఎసొస్నొ గొపప్ లాబమ్ కు వానె!

13ఏలుయూదురు ఆఇమిఙినాను 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 ఇహిఙమిఙి దేవుణు దీవిసిత్లెకెండ్ 
వరిఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజివారుబాఆసఆతిఙదేవుణువరిలొఇసెగొండారిఙ్ బారకిస్సాన్న్. 15దేవుణుమాసొంత
లోకుర్ ఆతి యూదురు 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 అయముద విజు
దేవుణుదిఙ్ సితిత్ లెకెండె. అయవజనెయూదురు దేవుణు లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి అనిగొగొరుబా
దేవుణు లోకురె. ఉండి మరాతి వెల నెగిగ్క ఇహిఙ అయ మరాతి 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, అయమరాతి వెలెఙాణిఙ్ కస లాగిజ్ సతుత్ ఆనివజ మిఙిబా
యూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవన దొహ్ క మనాద్ . 18మరాతాన్ కొమెఙ్ కొయ్ జి విసీరిన్లెకెండ్ దేవుణు
యూదురిఙ్ నెక పోకాన్ గాని యూదురు ఆఇ మీరు గర ఆనిక ఆఏద్. మాపు వరిఙ్ ఇంక పెరికాప్ ఇజి
మీరు గర ఆతిఙయాక గురు కిదెఙ్. ఇనిక ఇహిఙ వెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్. వెలెఙ్ దానెమీరు
బతిక్జినిదెర్. 19మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణు యూదురిఙ్ నెక పొకాన్ 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 గటిఙనిలిస్నిదెర్. అందెఙె గరఆమాట్. జాగరమండు.
21ఎందానిఙ్ ఇహిఙమరాతికొమెఙ్ ఇహిఙయుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ ,మీరు నిల్ ఏండమహిఙ
మిఙిబాతప్ ఏండ నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాకగురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు కొపమ్ దాన్ బామనాన్ . వనిన్ఙ్ నెకిపొకి
యూదురువెట దేవుణు కోపమ్ దాన్ మనాన్ . గాని యూదురు ఆఇ మిఙి దేవుణు కనికారం తోరిసినాన్.
గానిదేవుణుతోరిసి కనికారంమీరు నమిమ్తిత్ఙ్ నెమిఙి కనికారంతోరిసినాన్. సిలిల్ఙమిఙిబాకతన్ విసీరాన్న్.
23యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ మరాతు కొమెఙ్ మరిఅంతు తొహిన్లెకెండ్ దేవుణు వరిఙ్ మరి
వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ అటాన్న్ . 24యూదురఆఇమీరుఅడఃవిదాన్ 
తతిత్ ఉండి ఒలివ మరాతి కొమ లెకెండ్. టోటాదు పిరిజిని ఒలివ మరాతుయాఅడఃవిది కొమెఙ్ దేవుణు
అంతు తొహాన్ . యాక మాముల్ జరిగ్దెఙ్ కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరి టోటమొకాక్ది కొమెఙ్ మరి అయ
మరాతు అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు. అయాలెకెండ్ నెకి పొకియూదురిఙ్ 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 దేవుణుమిఙి కూడుఃపిత్వందిఙ్ యూదురిఙ్ ఇంక తెలిమనిన్కాప్ 
✡ 11:9-10 11:9-10 కీరన 69:22,23.
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ఇజి మీరు గర ఆఏండ మండెఙ్ ఇజినె. ఇనిక ఇహిఙయూదురు ఆఇ జాతిదివరి లొఇహాన్ దేవుణుబాన్ 
వాదెఙ్ ఇజి వాండు కేట కితిత్ నసొస్ండార్ వనిన్బాన్ కూడుఃపె ఆనిపాకయూదురు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ
వరిలొఇ నండొండారిమనుస్ వాండు గటి కినాన్ . 26-27యూదురు ఆఇవరి లెకక్పూరిఆతి వెనుక, దేవుణు
యూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ . దేవుణు పవక ఒరెన్ రాసిత్లెకెండ్ అకక్ జరిగ్నాద్. ఎలాగ ఇహిఙ, “లోకురిఙ్ 
రకిస్సిన్కాన్, దేవుణులోకుర్ బాణిఙ్ వానాన్. నసిత్వలెవాండుమాలోకాఙ్ వరిపాపం కితిత్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిని
బాణిఙ్ డిఃబిసాన్న్. నాను ఒపుమానం కితిత్లెకెండ్ వరిపాపమ్ కు నాను లాగన్”✡.

28యూదురు సువార నెకి పోకిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ , వనిన్ఙ్ పడిఃఇవరివజ ఇడాత్ ర్ . గాని, వారు దేవుణు
ఎరిల్సిత్ లోకుర్ కాక దేవుణు వరిఙ్ పేమిసినెమనాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ అనిగొగొర్ వెట వాండు ఒటుట్
కతిత్ దనిన్వందిఙె, 29 దేవుణు యూదురిఙ్ ఏలుబా పేమిసినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎసెస్ఙ్ బా
వెహిలెకెండ్ కినాన్ . వనిన్ లొకుర్ ఇజి కూకి వరిఙ్ ఎసిత్వలెబా పేమిసాన్న్ . వరిఙ్ ఎసెస్ఙ్ బా దీవిసాన్న్ .
30 యూదురు ఆఇ మీరు ముందాల దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహిదెర్. గాని యూదురు 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 ఆతిమనిన్దనిన్ లొఇనె డిఃసత్ సితాత్ న్. 33దేవుణు
బుదిద్ , గెణం ఎసొస్నొగొపప్ పెరిక కొటె. వాండు తీరమ్నం 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 బాతెలిఏద్. దేవుణుఇనిఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బాఅట్ ఏన్✡. “ఎయెన్ బా
దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె దేవుణు ఎయెరిఙ్ బామరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్✡”. 36యాక
నిజం ఇజిమాటు నెసినాట్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజుతయార్ కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజుమనెన్. వాండు
సితిత్ సతుత్ దాన్ అకెక్ఙ్ బతిక్జినె. దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ నె అకెక్ఙ్ మనెన్. విజేరె లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ 
ఎసిత్వలెబాగొపప్ గవ్ రం సీజిమనీద్ . ఆమెన్ .

12
కొతత్ బతుక్

1అందెఙెమాతంబెరిఙాండె,నానుమీవెటబతిమాలిజ్న,దేవుణుమిఙినిసొస్దయతోరిసిత్వందిఙ్ మీరు
మిఙినె దేవుణుదిఙ్ పూజలెకెండ్ సీదు. అయపూజ బతిక్జిమంజిని వజమండెఙ్ వలె, దేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతివజదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజమండెఙ్ వలె. దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినిక ఇకాక్దె
2యాలోకమ్ దికార్ బతిక్ని వజ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ బతిక్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమీబతుక్ ఆనివందిఙ్ ,మీ
మనుస్పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సరి సీదు. ఆహె కితిత్ఙమీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాండొ
అకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసి ఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ . దేవుణు మీ వందిఙ్ కోరిజినిక నెగిగ్కాదె, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం
ఆతికాదె, ఇని తకుక్ సిలిల్కాదె.

3 దేవుణు 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 
ఇజి మీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిమాట్ . గాని దేవుణు మిఙి సితిత్ నమకమ్ దిఙ్ తగితివజ మిఙి మీరె సరిఆతి వజ
కొలత్ కిదు. 4ఉండి ఒడొఃల్ దు కాలుక్ కికుక్ ఇజి రక రకమ్ ది బాగమ్ కు మనె, వనక వనక పణిఙ్ వేరె వేరె
మనెన్. 5అయవజనె, మాటుబా నండొండార్ గాని కీసుత్ వెట కూల తొహిఙ్ మాటు ఉండె లెకండ్ మనాట్.
మాటుఉండెఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్. 6దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయ
మఙి సితిత్ఙ్ నండొ రకమ్ ది వరమ్ కు* సితాత్ న్. యావరమ్ కుమాటు నెగెండ వాడుఃకొండెఙ్. దేవుణు సితిత్
మాటెఙ్ వెహెఙ్ అటన్ ఇహిఙ అక దేవుణు నీవెట వెహాన్  ఇజి నీను నమిమ్తిత్ వజ వెహెఙ్. 7మహివరిఙ్ 
అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి సీదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ, అకక్ కిదెఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నామీ వరం
ఇహిఙ నెసిప్సి సీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినిక

✡ 11:26-27 11:26-27 యెసయ 59:20,21; 27:9; యిరీమ్యా 31:33,34. ✡ 11:34-35 11:34-35 యెసయ 40:13.
✡ 11:34-35 11:34-35యోబు 41:11. * 12:6 12:6 వరమ్ కు ఇహిఙఉండి పణికిదెఙ్ దేవుణు సీని ఇనాయం
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మీవరం ఇహిఙ అకక్ కలిత్ సిలిల్ మనుస్దాన్ సీదెఙ్. సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ బాగ నడిఃపిసెత్ఙ్ వెలె. బాద
ఆతివరిఙ్ కనికారం తోరిసిన్కాన్ , సరద్దాన్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ వెలె.

ఎలాగపేమకిదెఙ్ 
9మీరు మహివరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనకబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్. 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. 11దేవుణుది సెందితి సఙతిఙ లొఇ ఉసార్ ఆజిమండు. బండెఙ్ ఆమాట్. పబు
పణిలొఇ దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఉసార్ ఆజి పణికిదు. 12దేవుణుమీ 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 మిఙిమనిన్బాణిఙ్ సీజిమరాయ్ద కిదు.

14మిఙిబాద కినివరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఒఒ వరిఙ్ దీవిసెత్ఙ్ 
ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ వరిఙ్ సయిప్ సిఅ ఇజి వెహమ్ట్. 15సరద్ ఆని వరివెట సరద్ ఆజిమండు. దుకం ఆతి
వరివెటవరిదుకమ్ దు కూడ్ఃజిమండు. 16ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటఉండెమనుస్ ఆజిమండు. గరఆమాట్ .
తకుదివరి వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ మనుస్ ఆదు. నానెగొపప్ బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్ .

17మిఙి సెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరె ఒపుప్కొడ్ఃని పణిఙ్ నె కిదెఙ్. 18విజేరి
వెట సమదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఒదెద్ నెగెండ సుడ్ఃదు. 19నాను పేమిసిని కూలెఙాండె, మిఙి ఎయెన్ బా
సెఇక కితిత్ఙ వనిన్ఙ్ మరిజ్ సెఇక కిమాట్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సికస్ సీదెఙ్ డిఃసిసీదు. దేవుణు మాటదు
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✡. 20గానిమరిమీరు ఇనిక కిదెఙ్ 
ఇహిఙ; నిఙి పగాతి వనిన్ఙ్ బఙ కటిత్ఙ వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సిఅ. వనిన్ఙ్ ఎహిక్ కటిత్ఙ, ఏరు సిఅ. నసిత్వలె
వాండు సిగు ఆనాండె వనిన్ కోపం డిఃసాన్న్ ”,✡ ఇజి రాసత్ మనాద్ . 21మరి ఒరెన్ కితిత్ సెఇ పణిదిఙ్ తగితి
పణిమీరు 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. 2అందెఙె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిఇకార్ దేవుణు
ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎదిసినార్ . వరిఙ్ తగితి తీరుప్దొహ్ కాన్ద్ . 3 నెగిగ్ పణిఙ్ కినివరిఙ్ ఆఏద్, సెఇ
పణిఙ్ కినివరిఙె ఏలుబడిః కినికార్ తియెల్ తపిసాన్ర్. అందెఙె ఎయెన్ బా ఏలుబడిః కినివరిఙ్ తియెల్ 
సిలెల్ండమండెఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజిమండెఙ్. నసిత్వలె ఏలుబడిః కినికార్ మీవందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహాన్ర్.
4ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీనడిఃమివిజునెగెండజరిగ్దెఙ్ ఇజిపణికినికారెవీరు. దేవుణుదిఙ్ పణికిదెఙ్ దేవుణు
ఏరాప్టు కితిత్కారె వీరు. మీలొఇ ఎయెన్ బాతపుప్ 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. 5అందెఙె అతికారి లోకాఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. సికస్దాన్ 
తపె ఆదెఙ్ ఉండె ఆఏద్, లొఙిజి మంజినిక సరి ఆతికదె ఇజి నెసిత్బా లొఙిదెఙ్ వలె. 6 ఏలుబడిః కినికార్ 
దేవుణుదిఙ్ పణికిజినార్. వారు అయఏలుబడిః కినిపణి వందిఙె కాలం విజు గడ్ఃపిస్నార్. అందెఙెమీరు
వరి వందిఙ్ పనున్బా తొహిస్నిదెర్. 7 ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ . ఎంబెబా పనున్
తొహెఙ్ మహిఙ బాన్ పనున్ తొహెఙ్ . ఎయెరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ 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
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రకరకమ్ విరూలుఙ్ మనె. వనకలొఇసెగం ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, “రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ .
డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙి కావాలి ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ ఆఏద్ ” గానియారూలుఙ్ విజు
కూడుఃపిత్ఙ,యాకాదె, “నీను నిఙి పేమిస్ అ✡”, ఇజినె. 10మహివరిఙ్ పేమిసిత్ఙ వరిఙ్ ఇని తపుప్బా నీను
కిఇ గదె. అందెఙెమహివరిఙ్ 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 కాక
నిదదాన్ నిఙ్ జి తెలి ఆతివరి వజ జాగర మండు. తొలితమాటు నమిమ్తిత్ మహి కాలమ్ దిఙ్ ఇంక అయ
సమయండగు ఆతమనాద్ . 12రెయు అందిజివాజినిలెకెండ్ మాబతుక్బాఅందిజివాజినాద్. 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 , సెఇ వనకాఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ 
ఆజిమండు.

13సీకటుదు కిని సెఇ పణిఙ్ డిఃసి సీజిమాటు 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 ఎలాగమండెఙ్ ఇహిఙ,మహిలోకురిఙ్ తోరిన్వజమీరు పబు ఆతియేసుకీసుత్
లెకెండ్ మండు. మీఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమంజినిమనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1 ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజి అనుమానం ఆని నమిమ్తిత్కార్ మనార్. వారు నమిమ్తిత్
దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం కిఇకార్ గాని వరిఙ్ డగు కిదు. గాని నమిమ్తికార్ ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒడ్ఃబినిదనిన్లొఇతేడవానివలెవరివెటవాదిసామ్ట్ . 2విజుతిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజిఒరెన్ నమిమ్జినాన్. మరి
ఒరెన్ కుసెఙ్ నె తింజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం ఇంక కిఏన్ . 3విజు
తినికాన్, విజు తిన్ ఇ వనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజి సుడ్ దెఙ్  ఆఏద్. విజు తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ 
విజు తినికార్ తపుప్ కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఆఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ డగు కితత్ మనాన్.
4మరిఒరెన్ ఎజమానిఙ్ వనిన్ పణిమణిసికినికెఙ్ సరియాతికెఙ్ నొ,ఆఇకెఙ్ నొఇజివెహెఙ్ తగితికార్ మీరు
ఆఇదెర్ . వాండు కిని పణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నొ సెఇకెఙ్ నొ ఇజి వనిన్ ఎజమానినె వెహాన్న్ . అయావజనె నమిమ్తికాన్ 
కినిపణిఙవందిఙ్ దేవుణునెతీరుప్ కిజి సరిఆతికదొఆఏదొఇజివెహాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙసరిఆతిక కిదెఙ్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ సతుత్ సినాన్ లె. 5సెగొండార్,ఉండి రోజుమహిరోసాక్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ రోజు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్.
మరి ఒరెన్ విజు రోసుక్ ఉండె లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినిక
ఎందానిఙ్ ఆహ ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇజి టేటాఙ్ నెసి తిర్ మానం కిదెఙ్ వెలె. 6 ఉండి రోజు నెగిగ్ రోజు ఇజి
ఇడిన్కాన్ అకక్ పబు వందిఙ్ ఇడిజ్నాన్. విజు తినికాన్ 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.

7మా లొఇ ఎయెన్ బా వనిన్ఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి బతిక్ఎన్. వనిన్ వందిఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి సాఎన్.
8ఎందానిఙ్ ఇహిఙమాటుబతిక్నివెలెపబుఙ్ ఇసట్ం కిబిసిన్లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. సానివలపబుఙ్ ఇసట్ం కిబిసిన్
లెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. అందెఙెమాటు బతిక్తిఙ్ బాసాతిఙ్ బాపబుఙ్ సెందితికాటె.

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

✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.
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13 అందెఙె ఆఇవరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినిక డిఃసిసీనాట్ . అకాక్దె ఆఎండ, మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ 
తపుప్ సరిదు నడిఃపిసిని ఇనికబా కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీమనుస్దు ఒపుప్కొండు. 14నానుయేసుపబు వెట
కూడిఃతిఙ్ ఉండి నిజం నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ,తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణు వెహితిండి ఇనికబా సిలెల్ద్ . గాని
ఇనికాదొఉండి తినిక ఆఏద్ ఇజి ఎయెన్ బాఒడ్ఃబితిత్ఙ అకక్ వాండు తినిక తపుప్. 15నీను ఇనికదొఉండి
తిని దనిన్దాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తికాన్ మనుస్దు బాద ఆతిఙ నీను వనిన్ ముసుక్ పేమ తోరిస్ ఇ. నీను
తినిదనిన్దటాన్ మరిఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ నమకమ్ దిఙ్ పాడు కిమా. 16నెగిగ్కెఙ్ ఇజిఒడ్ఃబిజినీను కినికెఙ్,
మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసెత్ఙ్ తగితికెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వారు వెహన్ర్. అందెఙె
నెగిగ్క ఇహిఙ్ బా కిమా. 17దేవుణు ఏలుబడిః కినిదనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇహిఙ, ఇనికెఙ్ తిండెఙ్ ఉండెఙ్ 
ఇజి రూలుఙ్ ఆఉ. గానిదేవుణు ఏలుబడిఃదిఙ్ ఎలాగలొఙిదెఙ్ ఇహిఙ,ఆతమ్ సతుత్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం
ఆతి వజ కిదెఙ్,లోకుర్ వెట సమదనమ్ దాన్మండెఙ్,మనుస్ లొఇ సరద్ నిండిజిమండెఙ్ . 18యాలెకెండ్ 
కీసుత్ ఙ్ లొఙినికాన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కిబిసాన్న్. లోకుర్ వనిన్ఙ్  నెగిగ్కాన్ ఇజి వెహాన్ర్.

19అందెఙెమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమదనమ్ దాన్మండెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. మాటు ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకమ్ దు సతుత్ కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. 20 ఇని తిండిబా తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజి,దేవుణు కితిత్ పణిఙ్ పాడ్ః కిమాదేవుణుసుడ్ఃతిఙ్ విజురకమ్ దిబోజనమ్ కుబాతిండెఙ్ ఆనికెఙ్ 
గాని, నీను తినిక, తిండెఙ్ ఆఇకెఙొ ఇజి మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపుప్ కిబిసిత్ఙ అకక్ తినిక తపుప్నె. 21 కండ
తింజి గాని దాకస్ కలుల్ ఉణిజి గాని, మరి ననిన్పణిఙ్ ఇనికెఙ్ గాని కితిత్ఙ అకక్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ 
తపుప్కిబిసెత్ఙ్ కూడిఃతిఙఅకెక్ఙ్ డిఃసిన్కాదెనెగిగ్క. 22నినిన్సఙతిఙవందిఙ్ నీనునమినికెఙ్ నీనుఆఇవరిఙ్ 
వెహెఙ్ పోని. నినిన్ సఙతిఙ్ నీనుని దేవుణు నెసిత్ఙ ఆనె. ఉండి పణికితిత్ వెనుక, సరి ఆతిక కితానొ, సిలిఙ
తపుప్ కితానొ ఇజి అనుమానం ఆఏండ మహిఙ నీను దేవుణుబాణిఙ్ సరద్ తసిని. 23గాని ఉండి తినిక
దేవుణు ఎదు సరిఆతికదొఆఏదొఇజిఅనుమానంఆనికాన్ ,అకక్ తిహిఙతపుప్ కితాత్ న్ ఇజితిరుప్వానాద్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,తిండెఙ్ ఆఇక ఇజిఇడిత్కవాండు తిహాన్ .మాటుఇనిక కితిత్ఙ్ బాదేవుణుఎదు సరిఆతిక
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 కిజిసరద్ కిబిసెత్ఙ్. 3కీసుత్ కితిత్ లెకెండ్ మాటు
కినాట్. కీసుత్ వనిన్ సరద్ ఉండె వందిఙ్ నె తొఎండ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ కితాత్ న్. కీరన పుసత్కమ్ దు
రాసిత్ లెకెండ్ , “లోకుర్ నిఙి నింద కితిత్వెలె, అయనింద నఙి వెహి లెకెండె✡”, ఇజి కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ వెహాన్  .
4 దేవుణుమాటదు ముందాల్ రాసిత్ మనిన్కెఙ్ విజు మఙి నెసిప్సెత్ఙె రాసె ఆత మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మాటుఓరుప్దాన్ మంజిదేవుణుమాటెఙ్ మఙిఉసార్ కిబిసి,మాటుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.

5-6మఙిఓరుప్నిఉసార్ కిబిసిన్క దేవుణుఉండెమనుస్ ఆజిమండెఙ్ సాయంకిపిన్ . ఇహిఙయేసు కీసుత్
వజమండు. నసిత్వలెమాపబుఅతియేసు కీసుత్ ఙ్ బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ ఉండెమనుస్ఆజిఉండెలెకెండ్ 
పొగ్ డిఃదెఙ్ ఆనిదెర్ .

7 అహిఙ కీసుత్ మిఙి డగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
అహ కితిత్ఙ లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ . 8నాను ఇనిక వెహిస్న ఇహిఙ, దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ 
ఇజి, ఇహిఙవాండు,మాటుయూదురి అనిగొగొరిఙ్ కితిత్ ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి కీసుత్
యూదురిఙ్ పణిమణిసిఆతమహాన్.

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

10-11ఈహ 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”✡ 12మరి యెసయ పవక ఈహె వెహిస్నాన్ , “యెసస్యి
✡ 15:3 15:3 కీరన 69:9. ✡ 15:9 15:9 2సము 22:50; కీరన 18:49. ✡ 15:10-11 15:10-11 దివ్తీ 32:43.
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తెగాదికాన్ ఒరెన్ వానాన్ లె. యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఏలుబడిః కినికాన్ వానాన్. వనిన్ఙెవారు ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిమంజినార్”✡.

13 ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ మిఙి అటిసిని దేవుణుదిఙ్ ,మీరు నమిమ్జి మంజినిదెర్ కాక మీ లొఇ సరద్ని
సమదనం నిండిపిన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని లొఇ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మిఙి
మరి 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 మిఙి ఎతు కిబిసిన్వలె దయ్ 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 కీసుత్ యేసు వెట కూడ్ఃజి మనిన్ఙ్ , దేవుణుదిఙ్ కిని సేవ పణివందిఙ్ పొగ్ డిఃజిన. 18యూదురు
ఆఇకార్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వందిఙ్ కీసుత్ నా వెట కితిత్ పణిఙ్ ఉండె వందిఙెనాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న.
నాను నామాటెఙాణిఙ్, నా పణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వరిఙ్ నడ్ పిసత్. 19 బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ ని
దేవుణుఆతమ్ సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహెయెరూసలేం పటన్ంమొదొలిస్అయసుటుట్ పడఃకమనిన్ పటన్మ్ కు
విజు ఇలారికు ఇని పటన్ం దాక విజుబాడిడ్ఙసొనిస్నాను కీసుత్ వందిఙ్ సువారపూరిసాటిసత్ మనన్. 20 కీసుత్
వందిఙ్ సాటె ఆఇ బానె సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజినె నఙి ఉండి ఆస. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ సువార
కినిబాన్ సొనిస్ వనిన్ పణి లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినె నా మనుస్. 21 గాని నాను ఇనిక కితత్ ఇహిఙ, దేవుణు
మాటదు రాసిత్మనిన్ లెకెండ్ కితత్ , “వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావెహెఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజం ఆతిక సూణార్.
వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావెహెఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ అరద్ం కినార్”✡. 22యాపణికిజిమహిఙ్ నాను మీబాన్ 
వాదెఙ్ నండొ అడుడ్ ఆతమహాద్ .

పవులు రోమపటట్ణంసొండెఙ్ ఒడ్ఃబిజినాన్ 
23-24గాని ఏలుయాపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్ పణిఙ్ వీజితె. నండొ పంటెఙ్ అసిస్బా మీబాన్ వాజి మిఙి

సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతిఙ్ బా, ఏలు వాదెఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిన. నాను సెప్యిను దేసెం సొని సరిదాన్ ,మిఙివాజి
సుడ్ఃజి సణెం మీ వెటమంజి సరద్ ఆదెఙ్ ఆస ఆజిన. బాణిఙ్ సొనివెలెమీబాణిఙ్ సాయం దొహ్ కెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజిన.

25గాని,ఏలుయెరూసలేమ్ దుమనిన్దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ డబుబ్ఒతెత్ఙ్ యెరూసలేమ్ దుసొనిస్న.
26 ఎలాగ ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లొఇ డబుబ్ సిలిల్వరిఙ్ సంద సీదెఙ్ మాసిదోనియ
పాంతమ్ దుమనిన్ నమిమ్తికార్ నిఅకాయపాంతమ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్కార్ వారెఆజిఇసట్ం ఆతార్. 27ఒఒ,
వారు సీదెఙ్ ఇసట్ం ఆతారె సీజినార్. నిజమె,యూదురు ఆఇకార్ యెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు లోకురిఙ్ 
సాయం కిదెఙ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఉండి అపుప్ మనాద్ . ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు
యూదురిఙ్ సితిత్ దీవనమ్ కు ఆఇజాతిదివరిఙ్ బాటవాతాద్ . అందెఙెయూదురిఙ్ తకుక్ ఆతికయూదురు
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. 29నానుమీబాన్ వానివలెకీసుత్ బాణిఙ్ మఙివిజెరిఙ్ గొపప్పెరిదీవనమ్ కుదొహ్ కెన్ ఇజినానునెసిన.
30ఏలుతంబెరిఙాండె,పబుఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్మనిన్నమమ్కంమనిన్దనిన్వందిఙ్ ,దేవుణుఆతమ్మిఙి
సితిత్ దనిన్వందిఙ్ ,మీరు నా వందిఙ్ గటిట్ఙ పారద్నం కిదు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. 31యూదయదేసమ్ దు
యేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇయూదురుబాణిఙ్ నఙిఇనిపమాదంరెఎండమండెఙ్ పారద్నం కిదు. 32మరిదేవుణు
సితత్ం ఆతిఙనాను సరద్దాన్ వాజిమీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబాపారద్నం కిదు. 33మఙిసమదనం సీని దేవుణు
మిఙితోడుమనీన్.
✡ 15:12 15:12యెసయ 11:10. ✡ 15:21 15:21యెసయ 52:15.
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రోమపటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు వెహిస్నాన్.

1కెంకెయాదుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దుసేవకిదెఙ్ ఏరాప్టుఆతిపిబెఇనిమాబీబివందిఙ్ నానువెహిస్న.
అది గొపప్ నెగిగ్కాద్ . 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ , నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితి లెకెండ్ డగు కిదు. దనిన్ఙ్ 
కావాసిత్క ఇనికబా మీబాన్ మహిఙ, మీబాణిఙ్ సీజి మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అది నండొండారిఙ్ మరి
నఙిబాసాయం కిజిమహాద్ .

3 కీసుత్ వందిఙ్ మా వెట కూడ్ఃజి పణికితిత్ మహి పిసిక్లాదిఙ్ ని దనిన్ మాసి అకులాదిఙ్ బా మా
వందనమ్ కు వెహ . 4వారునాపాణం వందిఙ్ వరిపాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను ఒరెనె
ఆఏ,యూదురు ఆఇవరి సఙమ్ కు విజువారు కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

5మరి వరి ఇండొమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ బావందనమ్ కు వెహ ఆసియపాంతమ్ దు తొలిత కీసుత్ ముసుక్
నమకం ఇడిత్,నాను పేమిసిని ఎపాయినెటుఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

6మీవందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితిత్ మరియెఙ్ వందనమ్ కు.
7నావెట 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 మావెటపణి కితిత్ ఉరాబ్నుఙ్ వందనమ్ కు. నాను నండొ పేమిసినిసాట్ కుఙ్ వందనమ్ కు.
10 కీసుత్ ముసుక్ నిజమాతినమకం ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కితిత్ మనిన్ అపెలుఙ్ వందనమ్ కు. అరిసోత్ బులు
ఇండొణి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

11నాసొంతలోకుయూదవాండు ఆతిహెరొదియొనుఙ్ వందనమ్ కు.
నరిక్సు ఇండొణి వరిలొఇ పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ సెందితి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

12 కీసుత్ వందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణికినికెఙ్ ఆతి తుపయానుఙ్ ని తపొసానుఙ్ వందనమ్ కు.
నానునండొపేమిసినిపెరిస్సుఙ్ వందనమ్ కు. అదిపబువందిఙ్ నండొకసట్బాడ్ఃజిపణికితామహాద్.

13పబు వందిఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్ ఇజి కేటఆతి రుపసుఙ్ వందనమ్ కు. వనిన్ అయ్ సిఙ్ వందనమ్ కు. అది
నఙిబాయాయవజనె.

14అసున్ కిసుత్ ఙ్, పెల్గొముఙ్, హెర్ మెకునుఙ్, పతొబుఙ్, హెర్ మెకునుఙ్, వరి వెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ 
వందనమ్ కు.

15 పిలొగునుఙ్, యూలియాకుఙ్, నెరాయ్తునుఙ్, వనిన్ తఙిసిఙ్, ఒలంపాకుఙ్ వరివెట మనిన్ నమిమ్తి
వరిఙ్ వందనమ్ కు.

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

17 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు నెసిత్ మనిన్ బోదదిఙ్ డిఃసిప్సి దనిన్ఙ్ వెతేకం ఆతి బోద నెసిప్సి ఆఇ
గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిన్కార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగరమండు. ననిన్ వరి బాణిఙ్ దూరం మండు ఇజి
నాను బతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18ననిన్కార్ మాపబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఆఏర్ . గానివారు వరిఙ్ ఇసట్ం
ఆతిదనిన్వందిఙెబతిక్జినార్. నెగిగ్మాటెఙ్ వెహిన్వజబడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్వీరుమొసెంకిజినార్ .వారు
సెఇలోకు ఇజినెస్ ఇకార్ వరిమాటెఙాణ్ మొసెం కిబెఆనార్ . 19మీరు దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙితిత్ మనిన్కార్ 
ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. అందెఙెమీవందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన. గానిమీరు నెగిగ్క ఇనిక ఇజి నెసిన్ దనిన్లొఇబుదిద్
కలిగ్ జి మండు. సెఇ వనకవెట కూడ్ఃఏండ దనిన్వందిఙ్ కలిత్సిలెల్ండమండు ఇజినాను ఆస ఆజిన.

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

21మావెట కూడ్ఃజి పణికిని తిమోతిమిఙివందనమ్ కు వెహిస్నాన్. నాసొంతలోకుర్ యూదురు ఆతి
లూకియ,యాసోను,సొసిపతు ఇనికార్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్.

22పవులు వెహిస్ సితిత్ఙ్ యాఉతంరాసిని తెరియు ఇనినాను పబు వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
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23సఙమ్ దు కూడ్ఃజినివరిఙ్ విజేరిఙ్ నినఙినినెగెండసూణిగాయియుమిఙివందనమ్ కు వెహిస్నాన్.
యా పటన్మ్ దు పెరిన్ డబుబ్ఙ్ లెకక్ సుడ్ఃజి అసిన్కాన్ ఎరసుత్ , నమిమ్తిత్కాన్ ఆతి కావ్ర్ తును మిఙి
వందనమ్ కు వెహిస్నార్ . 24మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ంమీబాన్ మనీద్.

25-26 మీ నమకమ్ దు మిఙి గటిఙ నిల్ పెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్. నాను యేసుపబు వందిఙ్ సువార
సాటిసినివలెయాకదె వెహిస్న. నండొకాలం దేవుణుడాపిత్ ఇడిత్ మహినిజమాతిమాటఏలు దేవుణు
వెహ మనాన్ . ఏలు అయ నిజమాతి సువార మాటు సాటిసిత్ఙ్ పవకరు రాసిత్ మాటదానె కీసుత్
వందిఙ్ విజెరె నెసినార్ . ఎలాకాలం మనిన్ దేవుణు ఆగన్దాన్ యాసువార విజులోకాఙ్ నెసిప్సినాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ విజెరెలోకుర్ నమిమ్జిలొఙిదెఙ్ ఇజి. 27విజు వనకాఙ్ నెసిని ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ,
కీసుత్ యేసుదాన్ ఎలాకాలంలోకుర్ పొగ్ డిఃజిమనిర్ . ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని నమిమ్తిత్ వరి
సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహి ఉతం.

పవులునె ఇకక్ రాసిత్కాన్ ఇజియా ఉతమ్ నె రుజుప్ సీజినాద్ . 1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్ దు మనిన్
విజుసఙతిఙ్ వందిఙ్ ,నమిమ్తివరినడిమిమనిన్గొడబెఙ్ వందిఙ్ ,దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిసిన్వందిఙ్ ,
దేవుణుపణివందిఙ్ సీనివందిఙ్ ,నమిమ్తికార్ జటుఆజినివందిఙ్ ,సఙమ్ దుమనిన్బోదెక్ ఎలాగమండెఙ్ 
పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ ,మరియాలెకెండ్ మనిన్ నండొ సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ
కిదెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దాన్ పవులుకొరింతిసఙమ్ దివరిఙ్ వెహిస్నాన్ .యాఉతమ్ దురాసిత్మనిన్సఙతిఙ
వందిఙ్ సుడ్ఃతిఙఅయాకాలమ్ దుమనిసఙమ్ దిఙ్ నెఆఏండయాకాలమ్ దుమనిన్ సఙమ్ కాఙ్ బాయాక
ముకెలమాతి ఉండి ఉతం. అకక్దె ఆఏండ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ ,సాతిత్కార్ మర్ జి నిఙ్ ని
వందిఙ్ రాసిత్ సఙతిఙ్ ఎలాకాలమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి వందిఙ్ రాసిత్కాక్దె. యాఉతంయేసుకీసుత్ సాజి
మర్ జి నిఙితి వనుకయాబబ్య్ ఏడునొయాబబ్య్ ఆరునొ పంటెఙ్ వెనుక రాసె ఆతత్ మనాద్ ఇజి విజేరె
నమిమ్జినార్ . పవులుని వనిన్ జటుదికార్ వారు రుండి సుటుక్ సువార సాటిసెత్ఙ్ సొనిస్ మహివలె (A.D.
50) కొరింతి పటన్మ్ దు అందితార్ . డగు 18 నెలెల్ఙ్ మంజి సువార పణి కిజి మహిఙ్ బాన్ దేవుణు సఙం
తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 18:1-8). పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దు మహివలె, బాణిఙ్ యా
ఉతంరాసత్పోకాన్ .యాఉతంనెగెండ్ సదీవ్జి నెసిమహిఙదేవుణు సఙం ఎలాగమండెఙ్ ఇజి సఙమ్ దిఙ్ 
నడిఃపిసిని వంరిఙ్, నమిమ్తి వరిఙ్ నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1దేవుణుఇసట్మాతివజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్,వాండు కూకిమనిపవులుఇనినానుకొరింతి

పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతం. మాతంబెరి ఆతి సొసెత్నెసు నా వెటమనాన్. 2మీరు
లోకమ్ దు విజుబాన్ మని వరిఙ్ ని మఙి పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరు అసి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిన్ వరి వెట
మీరుబా కూడిజ్ మంజినిదెర్ . అందెఙె మీరు పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతికిదెర్ ని దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కూకె ఆతి మనిదెర్. 3మాబుబాబ్తి దేవుణుని
పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయా దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతి మండెఙ్ సాయం కిపిన్. 4 కీసుత్ యేసుదాన్ మిఙి
దేవుణు సితిమని వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ నాను ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 5అహిఙ, మీరు విజు సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ, మీరు వరిగ్జిని విజుమాటెఙ లొఇ, మిఙి మని
గెణమ్ దు, కీసుత్ వెట మని సంమదమ్ దు మీరు దేవుణు సీజినిమేలుఙ్ విజు కలితిమని కిదెర్ ఆజినిదెర్.
6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ మాపు వెహి మని సాసయ్ం వందిఙ్ ఇని అనుమానమ్ బా సిలెల్ండ మీ
మనుస్ఙ మీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ లొఇ ఇని దనిఙ్ బాతకు
సిలెల్ండ,మాపబుఆతియేసు కీసుత్ తోరెఅనిదినంవందిఙ్ గొపప్ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిదెర్. 8మా
పబుఆతికీసుత్ యేసుతీరుప్సీనిదినమ్ దుమీరుఇనితపుసిలెండమనికిదెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ దేవుణుమిఙి
సతుత్ సీజి ఆకార్ దాక కాప్ కినాన్ లె. 9వనిన్ మరిన్ ఆతి, మాపబువాతియేసుకీసుత్ వెట కూడిఃజి మండెఙ్ 
మిఙి కూకిమని దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

దేవుణు సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 
10తంబెరిఙాండె,అందెఙెమీలొఇఇని కేటఆఏండమండెఙ్ ఇజి,మీరు విజిదెరె,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెట

ఉండె మనుస్ ఆజి మండెఙ్. మరిమీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్, మీమనుస్దు పూరి ఉండె ఆజి మండెఙ్ 
ఇజిమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్  నానుమిఙి బతిమాలిజ్న. 11ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమాతంబెరిఙాండె,మీలొఇగొడెఃబెఙ్ మనెన్ఇజికోల్యెఇండొణికార్ సెగొండార్ నఙికబుతతమనార్.
12నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్, “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె, మరి ఒరెన్, “నాను
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అపొలుఙ్ సెందితికన్”,ఇజినాన్ గె. మరిఒరెన్, “నాను కేపెఙ్ సెందితికాన్”,ఇజినాన్ గె,మరిఒరెన్ , “నాను
కీసుత్ ఙ్ సేందితికాన్”, ఇజి వెహెఆజినిదెర్ గె.

13 కీసుత్ ఎయెర్ వందిఙ్ బాబాటెఙ్ ఆఏతాన్. పవులు ఇని నాను మీ వందిఙ్ సిలువాదు సాఎత. మీరు
పవులు ఇని నా పేరుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆఇతిదెర్. 14 కిసప్సుని గాయియుకు, వారు రిఎర్ ఆఏండ మరి
ఎయెరిఙ్ బా నాను బాపిత్సం సిఏత. దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 15 అందెఙె
నా పేరుదాన్ మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతిదెర్ ఇజి వెహెఙ్ ఎయెరిఙ్ బా అకుక్ సిలెల్ద్ . 16 సేత్పాను ఇండొణి
వరిఙ్ బా నాను బాపిత్సం సితమన. అకాక్దె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా బాపిత్సం సితిత్క నఙి ఎతుత్ సిలెల్ద్ .
17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సువారవెహెఙ్ నె కీసుత్ నఙిపోకాన్. గానిబాపిత్సం సీదెఙ్ ఇజినఙిపోక్ ఎతాన్. అందెఙె
కీసుత్ సిలువాదు సాతిసావుది సతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను సువార సాటిసిన్కయాలోకమ్ ది లోకురి
గెణమ్ దాన్ కూడిఃతిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏద్ .
దేవుణు గెణమ్ ని సతుత్ ఆతిమనిన్ కీసుత్

18నాసనమాజిసొని వరిఙ్ కీసుత్ సిలువాదు సాతి వందిఙ్ వెహిస్ని సువార బుదిద్ సిలిల్ పణి కితిత్ వందిఙ్ 
వెహిస్నిమాటెఙ్ లెకెండ్ తోరిజినెగాని దేవుణు రకిస్సిత్ మనిమఙియాక దేవుణు సతుత్ . 19అందెఙె, “వారు
గెణంమనికార్ గె! వరి గెణం నాను పాడ్ఃకినాలె. వారు బుదిద్ మనికార్ గె! వరి బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ
కినాలె”, ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. 20బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమనివనిన్ బుదిద్ ఇనిక ఆత
మనాద్ ? గొపప్ సదువు మనికాన్ ఇజి ఒడిఃబితి మని వనిన్ సదువు ఇనిక ఆత మనాద్ ? యాలోకమ్ ది
పండిత్ ఇజి ఒడిఃబితి మనికాన్ ఇనిక ఆత మనాన్ ? యాలోకమ్ ది విజు గెణం దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి
లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ కిఎతాండా? 21 దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్, లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్, వరి
గెణమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ అట్ ఎండమహిఙ్,లోకమ్ దిఙ్ సెందితివరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణి ఇజితోరెఆతి
సువార సాటిసి, నమిమ్జిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆతాన్. 22యూదురు ఆతికార్ బమామ్తి పణిఙ్ 
కొరిజినార్. గీసుదేసెమ్ దికార్ గెణమ్ దిఙ్ రెబాజినార్. 23గానిమాపుకీసుత్ మాపాపమ్ కవందిఙ్ సిలువాదు
సాతి సావు వందిఙ్ సువార సాటిసినాప్. ఇకక్ యూదురిఙ్ అడుడ్ లెకెండ్ తొరిజినె. మరియూదురు ఆఇ
వరిఙ్ బుదిద్ సిలి పణి లెకెండ్ తోరిజినె. 24గాని యూదురిఙ్ ని యూదురు ఆఇ వరిఙ్ , అహిఙ రకిస్సెత్ఙ్ 
ఇజి దేవుణు కూకి మని విజెరిఙ్, కీసుత్ , దేవుణు సతుత్ ఆత మనాన్. కీసుత్ , దేవుణు గెణం ఆత మనాన్.
25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి ఇజి లోకుర్ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుదిద్దిఙ్ ఇంక బుదిద్ మనిక.
దేవుణు సతుత్ సిలిల్ పణి ఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబిజినికలోకురి సతుత్ దిఙ్ ఇంక బలంమనిక.

26 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి కూకి మహివలె మీరు ఎలాగ కూకె ఆతి మనిదెర్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
లోకమ్ దు మనిన్కార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఇహిఙ, మీ లొఇ బుదిద్ మనికార్ లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , గొపప్
వారులావునండొండార్ సిలెల్ర్ , పెరి కుటుమ్ దికార్ లావునండొండార్  సిలెల్ర్ . 27వారు బుదిద్ సిలికార్ గె! గాని
లోకమ్ దు మని బుదిద్మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్, దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్ సిలికార్ గె!
గానిలోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు సతుత్ సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. 28యాలోకమ్ దు
ఇనికాదొ ఆతిమని వనాక్ఙ్, అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉ ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఇజి ఏకం అడిగిమని వనకాఙ్ ని ఇసట్ం కిఇ
వనాక్ఙ్, ఇనికబాఆఇ వనాక్ఙ్ దేవుణు ఎరిల్సాత్ న్. 29అందెఙె ఎయెన్ బాదేవుణు ఎదు ఇనిదని వందిఙ్ బా
పొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఆట్ ఎన్. 30 వనిన్ వెటనె మీరు మా వందిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి మని గెణమాతి మనిన్
కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃజి మంజినిదెర్. అహిఙ, వనిన్ వెటనె మాటు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆతాట్,
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాట్ ఆతాట్, విడుఃదలపొందితికాట్ ఆతాట్. 31అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసిత్
మని లెకెండ్. “పొగ్ డెః ఆనికాన్  పబు కితిత్ వనాక్ వందిఙ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”.

2
1 తంబెరిఙాండె దేవుణు వందిఙ్ సాసయ్ం మీ నడఃమి సాటిసెత్ఙ్ ఇజి మీ డగు నాను వాతివలె నెగెండ

వరిగ్దెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ నో, గొపప్ పెరి బుదిద్ మని వనిన్ లెకెండ్ నొ మీ డగు రెఏత. 2అందెఙె నాను మీ
నడిఃమి మహివెల, యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ని వాండు సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఇనికబా
నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినాను నిరణ్ం కిత. 3నానుమీ నడిమివాతివలెనా సతుత్ ముసుక్ ఆదారం
ఆఏండ,సతుత్ సిలిల్నవనిన్లెకెండ్ తియెల్ దాన్,ఎసోనొవణకిస్వాత. 4నానుమీవెటవరిగ్తిమాటవెహిమని
సువార,లోకుబుదిద్దాన్ కూడిఃతిమనితియానిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏతాద్ . గానిమిఙితోరెఆదెఙ్ ఇజిదేవుణు
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ఆతమ్ సతుత్ దాన్ కిజిని పణిఙాణిఙెతోరిసత్ మనాద్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుముసుక్మిఙిమనినమకం
లోకు బుదిద్ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6 దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని మాటెఙాణిఙ్ 

వరిగ్జినాప్. గానిఅకక్యాలోకమ్ దుమనియాతరమ్ దివరిబుదిద్ ఆఎద్. మరిసిలెల్ండఆజిసొనిస్నియా
లోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా ఆఎద్. 7 ఆకాక్దె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితి మని గెణం వందిఙ్ 
వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతి మహి యా గెణం, మాటుబా వనిన్ఙ్ మని గొపప్ గవ్ రమ్ దు కూడిఃజి మండెఙ్ 
ఇజి లోకం పుట్ ఎండ ముందాలెన్ దేవుణు మా వందిఙ్ కేట కితిత్ ఇడిత్ మహిక. 8యాతరమ్ ది అతికారిఙ
ఎయెరిఙ్ బయాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అరద్ం కిజి నెసి మంజినిక ఇహిఙ
గొపప్ గవ్ రమ్ దిఙ్ పబు ఆతివనిన్ఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జిసప్ ఎతార్ మరి. 9అందెఙె దేవుణుమాటదురాసిత్
మనిన్ లెకెండ్, “దేవుణు వనిన్ఙ్ పేమిసిని వరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ కిత ఇటాత్ మనాండొ ఇజి ఎయెర్ బా
వరి కణకెఙాణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ , ఎయెర్ బా వరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బా వరి మనుస్దు
ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10 గాని దేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙి తెలియ కిత మనాన్. దేవుణు ఆతమ్ విజు దనిఙ్ 
రెబాజినాన్. దేవుణు లొఇ మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ బా రెబాజి తోరిసినాన్ 11 ఒరెన్ వనిన్ మనుస్దు
ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజువనిన్లొఇమనివనిన్ ఆతమ్నె ఆఏండమరి ఎయెర్ బానెస్ ఎర్. అయాలెకెండ్ నె దేవుణు
మనుస్దు మనికెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా తెలిఎద్. 12దేవుణు బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె
సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి దొహ్ కి మని ఆతమ్ లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిని నని ఆతమ్
ఆఎద్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దొహ్ క మనాద్. 13మాపువరిగ్జినియామాటెఙ్ 
లోకు బుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్మాటెఙ్ ఆఉ. గానిదేవుణుఆతమ్ నెస్ పిసిత్మాటెఙాణిఙ్,దేవుణుఆతమ్దిఙ్ సెందితి
నిజమాతి సఙతిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితిమాటెఙాణిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్. 14దేవుణు ఆతమ్ సిలికాన్ 
దేవుణుఆతమ్బాణిఙ్ వానిసఙతిఙడగు కిఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ 
తోరిజినె. వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్దానెఅరద్ం కిబెఆదెఙ్. దేవుణుఆతమ్వనిన్లొఇసిలిల్తిఙ్,
వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వాండుఅట్ ఎన్. 15దేవుణుఆతమ్లొఇమనికాన్ విజువనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ 
ఇజి నెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గాని వనిన్ లొఇ ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్. 16 దేవుణుమాటదు
రాసెఆతిమనిలెకెండ్, “పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజివనిన్మనుస్దుమనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”.
గానిమఙి కీసుత్ ఙ్ మనిననిమనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ నాను మీ వెట వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎత. గాని
ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ లొఙిజి నడిఃజి వరివెట వరిగ్ని లెకెండ్ నె నాను మీ వెట వరిగ్త. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
కీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిదెర్ గాని కీసుత్ ఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ లొఙిజిని దని లొఇ ఏలుబా మీరు లేత కొడొఃర్ 
లెకెండ్ నెమనిదెర్. 2లేత కొడొఃరిఙ్ పాలు సీని లెకెండ్ ఇజిరి సఙతిఙ్ నె నాను మిఙి నెసిప్సత్. పెరికార్ ఉణి
మాముల్ బోజనం నని గటిమని ఇనికబానాను మిఙి నెసిప్స్ ఎత. నిజమె ఏలుబామీరు దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ 
ఆఎర్, మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నె మనిదెర్. 3 ఏలుబా మీరు యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్ 
ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీనడిమిగోసఆనికెఙ్,గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజినడిఃజిని
వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. కీసుత్ ముసుక్ నమకంమన్ ఇవరి లెకెండ్ నెమీరు విజుసఙతిఙ్ కిజినిదెర్. 4ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఒరెన్ , “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి,మరిఒరెన్ , “నాను అపొలుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజిమరి
ఒరెన్,యాలెకెండ్ వెహిస్నివలెమీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇమామల్ లోకుర్ లెకండ్ ఆఇదెరా?

5అపొలు ఎయెన్ ? పవులు ఎయెన్ ? వహిపణి కినికారెగదె? ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పబు ఒపసెపిత్ లెకెండ్ 
వారు కితిత్ పణిఙాణిఙ్ మీరుదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్దెర్. 6నానుగింజఉణుసత్,అపొలుదనిఙ్ ఏరువడిఃసాత్ న్ ,
గానిదనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణునె. 7అందెఙెఉణుసిత్కాన్ గానిఏరువడిఃసిత్కాన్ గానిఇనికఆఎర్. గానిదనిఙ్ 
పిరిపిత్కాన్ దేవుణుఒరెండె. 8ఉణుసిత్ వనిన్ఙ్ నిఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండెఉదెసమ్ నెమహాద్ . ఒరెన్ ఒరెన్ 
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వనిన్ఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్ తగితి జీతం దొహ్ కాన్ద్. 9మాపుదేవుణు వెట కూడ్ఃజి పణి కినికాప్. మీరు
దేవుణుమడిఃఙ్ లెకెండ్ ఆతిమనిదెర్. దేవుణు ఇలుల్ లెకెండ్ ఆతిమనిదెర్.

10 దేవుణు నా ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్, నెగెండ ఇలుల్ తొహెఙ్ నెసిత్వనిన్ లెకెండ్ నాను
పునాదిపొకమన. మరిఒరెన్ దనిముసుక్ఇలుల్ తొహిస్నివనిన్లెకెండ్ తొహిస్నాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగదని
ముసుక్ తొహిస్నాండొ ఇజివాండు జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 11అహిఙపొకిమనిపునాదిఆఏండమరిఉండి
పునాది పొకెఙ్ ఎయెన్ బా అట్ ఎన్. 12 ఒరెన్ యాపునాది ముసుక్ తొహిన్వలె బఙారమ్ దాన్ తొహన్నుస్,
సిలిల్ఙవెండిదాన్ తొహన్నుస్,సిలిల్ఙనండొకరితిరంగు పణకాణిఙ్ తొహన్నుస్,సిలిల్ఙమరాన్ దాన్ తొహన్నుస్,
సిలిల్ఙ గడిఃదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ ఆకుఙాణిఙ్ తొహన్నుస్. 13 ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ పణిఙ్ ఎలాగ మరిక ఇజి
యేసుకీసుత్ తీరుప్ తీరిసిన్ దినమ్ దు తోరె ఆనె. అయ పణిఙ్ డాఙ్ ఎండ తోరెన్. అయా పణిఙ్ సిసు వెటనె
తోరె ఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మని పణి ఎలాగమరికాదొ ఇజి సిసునె పరిస కినాద్. 14ఒరెన్ అయపునాది
ముసుక్ తొహి మని పణి సిసుదిఙ్ గెలిసి నిలిస్ మహిఙ వాండు జీతం లొసె ఆనాన్. 15 ఒరెన్ కితిత్ పణి
సిసుదాన్ వెతిఙ వనిన్ఙ్ నసట్ం వానాద్. గానివాండు తపె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి
లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.

16మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. మరిదేవుణు ఆతమ్మీలొఇబతిక్జినాన్ ఇజి
మీరు నెస్ ఇదెరా? 17 ఎయెన్ బా దేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయగుడిః దేవుణుదిఙ్ సెందితిక. అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబెఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇఎయెన్ బాయాతరమ్ దిఙ్ తగిన్ గెణంమనికాన్ వాండె
ఇజిఒడిఃబిజిమహిఙ, గెణంమనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ వాండెయాలోకమ్ దివజబుదిద్ సిలివనిన్ లెకెండ్ 
ఆపిన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకమ్ ది గెణం దేవుణు ఎదు పణిదిఙ్ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణం
మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ దేవుణు వరి గెణమ్ దాన్ ఓడిఃసాన్న్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.
20మరి, “బుదిద్ మని వరి ఆలోసనమ్ కు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఇజి పబు నెసినాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్
మనాద్.

21అందెఙె ఎయెర్ బా లోకు పేరు అసి నాను వనిన్ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. మీరు నెగెండ
మండెఙ్ ఇజి విజు సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి సిత మనాన్. 22 పవులు ఆతిఙ్ బా, అపొలు ఆతిఙ్ బా, కేప
ఆతిఙ్ బామీరునెగెండమండెఙ్ ఇజిదేవుణుఏరాప్టు కితిత్కాప్. లోకమ్ దుమనికెఙ్ విజు,పాణంఆతిఙ్ బా,
సావుఆతిఙ్ బా,యాకాలమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా,వానికాలమ్ దుజరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ ఆతిఙ్ బావిజుమీరు
నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23మీరు కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్. కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.

4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1అందెఙెకీసుత్ ఙ్ పణికినికార్ ఇజిలోకుర్ మఙిసుడ్ఃదెఙ్ వలె. దేవుణుదిడాఙితిమనిసఙతిఙ్ లోకురిఙ్ 
నెసిప్సెత్ఙ్ ఒపజెపెఆతికార్ ఇజివారుమఙిసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 2అకాక్దెఆఏండఉండిపణిదిఙ్ ఒపజెపెఆతి
మనికాన్ అయపణిదునమమ్కమాతికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ వలె. 3మీరుగానిలోకురికోరుట్ బగానినఙిఒపెజెపె
ఆతి మని పణి నాను నెగండ కిజిననొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను లసయ్ం కిఎ. నఙి నానెబా అయ
లెకెండ్ నా పణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ బాగనె మనాద్. అయ లెకెండ్ మహిఙ్ బ
నాను ఇని తపు సిలికాన్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ అట్ ఎ. నఙి తీరుప్ సీనికాన్ పబునె. 5అందెఙె ఏరాప్టు కితిత్
మని గడిఃయ రెఎండ ఇనిదనిఙ్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఎద్. పబు వాని దాక కాప్ కిదెఙ్. సీకటుదు డాఃఙితి
మని విజు తపుప్ పణిఙ్ వాండు వెలిల్ జాయ్ దు తనాన్ లె. లోకురి మనుస్దు మహి విజుఉదెసమ్ కాఙ్ వెలిల్
తనాన్ లె. అయావలె ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు కితిత్ పణిదిఙ్, తగిన్ లెకెండ్ దేవుణు బాణిఙ్ పొగ్ డెః
ఆనాన్ లె. 6 తంబెరిఙాండె, “రాసిత్ మహి దనిఙ్ జవ డాటిస్ సొండెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి రాసిత్ మని మాటదిఙ్ 
అరద్ంమీరుమఙిసుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ వలె. యాలెకెండ్ నెనావందిఙ్ నిఅపొలొవందిఙ్ నానుమిఙవెహమహ.
అయాలెకెండ్ మీరుఒరెన్ వనిన్ పేరు అసిపొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 7మహివరిఙ్ ఇంకమిఙిగొపప్ పెరికార్ కితిత్కాన్ 
ఎయెన్ ?మిఙి కలిగితిమని బుదిద్ని గెణంలొఇ దేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కికెఙ్ నె ఆఏండమరి ఇనికెఙ్ మనెన్?
అకెక్ఙ్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కి వెనుక, అకెక్ఙ్ దొహ్ కికెఙ్ ఆఉ, అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ 
పొఙిజినిదెర్.
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8 ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు మనికిదెర్ అతిదెర్ గె! ఏలు మీరు ఆసిత్
మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మఙి డిఃసిత్ సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మపుబా
మీ వెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ ఆని లెకెండ్ మీరు నిజమె మీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ
నెగెద్ ఇజినాను ఎసోనొ కోరిజిన. 9మఙిఅయాలెకెండ్ సిలెల్ద్ . జంతుఙ వెట విదెద్ం కిజి సుడ్ఃజి మంజిని
వరి ముందాల సాదెఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ తగితి సికస్ దొహ్ కి మని వరి లెకెండ్ దేవుణు మఙి అపొసుత్ రు లొఇ
కడెఃవేరిదికార్ లెకెండ్ కితమనాన్ ఇజి నఙితోరిజినాద్. లోకమ్ దు మనికార్ విజెరె,మరి దేవుణు దూతెఙ్ 
విజు కణుక్ నప్ ఎండ బేసిని లెకెండ్ మాపుఇడెః ఆతమనాప్ ఇజి నఙితోరిజినాద్. 10మాపుకీసుత్ వందిఙ్ 
బుదిద్ సిలికాప్ గె గానిమీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె! మాపునీర్ సమ్ దికాప్ గెమీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె!
మీరు తగమాతికిదెర్ గెమపుసిగులాగెఆతికాప్ గె! 11ఏలుయాగడిఃయాదుబాబఙఏహిక్దికాప్. గుడెఙ్ 
తొహెఆతికాప్. ముటిఙాణిఙ్ గుదెఆతికాప్. మండెఙ్ ఇలుల్ బాసిలికాప్. 12మాసొంతకికాణిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి
పణి కినికాప్. మఙిసయిప్ సీనివరిఙ్ మిఙినెగెండమనిద్ ఇజివెహిస్నాప్. మఙిహిమెస్ఙ్ కినివలెఅకెక్ఙ్ 
ఓరిసినాప్. 13దూసెఆనివలెసారిల్దాన్ వరిగ్జినాప్. ఏలుయాగడిఃయాదుబామాపుయాలోకమ్ దిఙ్ కసర
లెకెండ్ మనాప్. విజెరె ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14 నాను పేమిసిని నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙి సారిసి సరిసి వెహి లెకండ్ నె యా మాటెఙ్ రాసిన, గాని
మిఙి సిగు కిదెఙ్ ఇజి ఆఎద్. 15 కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి సూణికార్ పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా, మిఙి
అపొప్సిర్ నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నానువెహిసువారదాన్ నానెమిఙికాసత్.
16అందెఙె నఙి పోలిసియేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్ ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్న. 17దిని వందిఙ్ పబు ఎదు
నమమ్కమాతికాన్ ఆతి, నాను పేమిసిని నా మరిన్ ఆతి తిమోతిఙ్ మీ డగు పోకిస్న. విజు బాడిడ్ఙ విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ తగితి లెకెండ్ కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగ లొఙిజి నడిఃజిన ఇజి
వాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీలొఇ సెగొండార్ నానుమీ డగు రెఏ ఇజి ఉబె ఆతమనార్. 19పబు సితం ఇహిఙనానుమీ డగు
బేగివాన. అయావలెఉబెఆతిమనివరిమాటెఙ్ నెఆఏండ,వరిఙ్ ఎసోసతుత్ మనాద్ ఇజిబానాను సూణ.
20ఇనిక ఇహిఙ,దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙవరిగ్నిమాటెఙాణిఙ్ నెఆఎద్,సతుత్ దాన్ మనాద్. 21మీరు ఇనిక
కోరిజినిదెర్ ? నానుమీడగువానివలెమిఙిదిదిదెఙ్ డుడుడ్ అసివాదెఙా, సిలిల్ఙ పేమతోరిసినివనిన్ లెకెండ్ 
వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు

1రంకు బూలానికమీలొఇమనాద్ ఇజి నఙి నిజమె కబు వాతాద్. మీలొఇఒరెన్, వనిన్ కొగి అయ్ సిఙ్ 
ఇడెః ఆతాన్ గె. ననిక నమిమ్ఇ వరి లొఇబా జరిగ్ఇక. 2మరి, యాకమీనడిఃమిమంజిమీరు పొఙిజినిదెర్ !
గాని అయాలెకెండ్ ఆఏండ, మీరు ఎసొనొ దుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్ వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్
మండెఙ్, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ గదె? 3నాను ఒడొఃల్ వందిఙ్ మీబాణిఙ్ దూరం మనన్, గాని ఆతమ్దాన్ 
నాను మీ వెటనె మనన్. నాను మీ వెట మనిన్ లెకెండ్ నె నినిన్ పణి కితిత్ వనిన్ ముసుక్ తీరుప్ తీరసత్ మనన్.
4మాపబు ఆతి యేసు పేరుదాన్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, మాపబు ఆతి యేసుకీసుత్ సతుత్ మీ నడిఃమి
మంజినాద్. నానుబామీవెటమనన్ఇజిమీరుఒడిఃబిదు. 5అయావలెమీరుయాలెకెండ్ కిదు. సయానుఙ్ 
లొఙిజి మనిన్ వరి వెట మండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్ వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ 
ఒపజెపె ఆనాద్ లె. అయావలె వాండు పాపం ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, యేసుపబు యా లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్
తీరిసిని దినమ్ దు వనిన్ ఆతమ్ తపె ఆనాద్ లె.

6మీరు పొఙిజినిక బాగ సిలెల్ద్ . పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బాపులాఙ్ సిలిల్ దూరుదు కలపిత్ఙ, దూరు
విజు పులాఙ్ ఆనాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్ మీ నడిఃమి మహిఙ అయలెకెండ్ నె మన్ ఏదా?
7అందెఙె నిజమెపులానిదూరు లెకెండ్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ దూరం కిదు ఇజినానుమిఙి గటిఙ
వెహిస్న. అయావలెమీరుపులాఙ్ సిలిల్ నెగిగ్ దూరు లెకెండ్ మనిదెర్. నిజమెమీరుపులాఙ్ సిలిల్ కొతత్ దూరు
ననిన్కిదెర్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పసక్ పండొయ్ దిఙ్ సపిన్ గొరెపిలల్ లెకెండ్ యేసుపబుమా వందిఙ్ పూజఆత
మనాన్. 8 అందెఙె పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం సురిజ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. ఇహిఙ,
ముఙాల మహి సెఇ అలవాటుఙ్, ముఙాల కిజి మహి సెఇ పణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. నాను
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వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, మాటు నిజం మనిన్కాట్ ని నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాట్ ఆజి మంజినాట్. అయాలెకెండ్ 
మాటు పండొయ్ కినాట్. 9 రంకు బూలాని వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ మాట్ ఇజి మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దు రాసత్
మనన్. 10యాలోకమ్ దు మనిన్ రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం కిని వరివెటనొ, డొఙ కిని వరివెటనొ,
బొమెమ్ఙమాడిఃసిని వరివెటనొ మీరు ఎసెఙ్ బా కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇహిఙమీరుయాలోకండిఃసిసొండెఙ్ గదె? 11నానుమిఙిరాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనికఇహిఙ,
నమిమ్తికాన్ ఇజి కూకె ఆతికాన్ ఎయెన్ బారంకు బూలానికాన్ ఆతిఙనో,లోబం కినికాన్ ఆతిఙనో,బొమెమ్ఙ్
మాడిఃసినికాన్ ఆతిఙనో, సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్నికాన్ ఆతిఙనో, కడు ఉణికాన్ ఆతిఙనో, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ
కినికాన్ ఆతిఙనో, ననిన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ ఆఏద్ . వనిన్ వెటబోజనమ్ బా కిదెఙ్ ఆఎద్ .

12 దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి వరి ముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిక, నా పణి ఆఎద్ .
సఙమ్ దు మనిన్ వరి ముసుక్ మీరు తీరుప్ కిఇదెరా? 13 సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్
తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయసెఇ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకు”.

6
నమిమ్తిత్ వరి నడిఃమిగొడఃబెఙ్ మహిఙ

1మీలొఇ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట గొడఃబ మహిఙ, దేవుణుదిఙ్ సెందితివరి ఎదు రెఎండ, వాండు
ఎందనిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ? 2 దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్
తిరిసినారెల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు యా లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికిదెర్ ఆతిదెర్. అయ లెకెండ్ 
మహివలెమీలొఇమనిగొడఃబెఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? 3మాటు దేవుణు దూతరిఙ్ 
తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙయాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్,మరితీరిసెత్ఙ్ 
అటిన్కాట్. 4అందెఙెననిగొడఃబెఙ్ మీనడిఃమిమహిఙ,వనకాఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఎందనిఙ్ మీరు సఙమ్ దు
ఇనికబాఆఇవరిఎదుతీరుప్ వందిఙ్ బసిన్దెర్ ? 5మీరుసిగు ఆదెఙ్ ఇజినెఇకక్నాను వెహిస్న. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరి లొఇ మని గొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బా మీ నడిఃమి సిలెల్ండా? 6 గాని ఒరెన్ 
నమిమ్తిత్కాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ వెట గొడఃబెఙ్ ఆజి కోరుట్ దు సొనిస్నిదెర్. అకాక్దె ఆఏండ తీరుప్
వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తగుదిఙ్ బసయి కిజినిదెర్.

7మీ నడిఃమి ఎయెరిఙ్ బా ఒరెన్ వెట కోరుట్ కితిత్ మని గొడఃబెఙ్ మనెన్ ఇహిఙ మీరు పూరి అడిగి అరి
మనిదెర్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంకమీ వెట కితిత్ తపు బరిసినికాదె నెగెద్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంక డొఙ కిజి ఒతిక
డిఃసినికకాదె నెగెద్. 8గాని మీరెమొసెం కిజినిదెర్, తపు కిజినిదెర్. యాక నమిమ్తిత్ కూలెఙ వెటనె మీరు
కిజినిదెర్.

9 సెఇ పణిఙ్ కినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు
ఒడ్ఃబినిబాన్ తపు కిమాట్. రంకు బూలానికార్, బొమెమ్ఙ మాడిఃసినికార్, సాని బూలానికార్, మొగవరి
వెట కూడిన్ మొగగ్కొడొఃర్, 10 డొఙ కినికార్, లోబం కినికార్, ఎసిత్వలెబా కడు ఉణిజి సోసి మంజినికార్,
దూసలాడిఃజినికార్, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ కినికార్, నినికార్ ఎయెర్ బాదేవుణు ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అకుక్
మనికార్ ఆఎర్. 11మీలొఇసెగొండార్ యాలెకెండ్ నెమహిదెర్. గానిమీపాపమ్ కాణిఙ్ నొరెఆజి సుబరం
ఆతికిదెర్. మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని,మాదేవుణు ఆతమ్దాన్ నీతినిజాయిమనికార్ ఆతికిదెర్.
మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.
రంకు బూలానిక

12 “ఇనిక కిదెఙ్ బామఙిఅకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. గాని విజు పణిదిఙ్ 
వానికెఙ్ ఆఉ ఇజినాను వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బానఙిఅకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్”. అహిఙ్ బానాను
కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండి అలవాటు లెకెండ్ మండెఙ్ నాను సరి సిఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయక
సిలెల్ండ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఉండి అలవాటుదిఙ్ అణఙిజి మన్ ఎ. 13 “తిండి పొటదిఙ్ సరద్ వందిఙ్ ని పొట
తిండి ఊణి వందిఙ్ నె తయార్ కిత మనాద్”, ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ వెహిస్నిదెర్. గాని వాని కాలమ్ దు
పొటగానితిండిగానిఅకక్ర్ సిలెల్ద్ . అందెఙెదేవుణు రుండివనకాఙ్ సిలెల్ండ కినాన్ లె”,ఇజినానువెహిస్న.
ఒడొఃల్ రంకు బూలాని వందిఙ్ ఆఎద్ ఇజి నాను గటిఙ వెహిస్న. గాని మా ఒడొఃల్ పబు వందిఙ్ పణి
కిదెఙ్ నె. ఒడొఃల్ వందిఙ్ సూణికాన్ పబునె. 14దేవుణు వాని కాలమ్ దుమా ఒడొఃలుఙు సాతి వరిబాణిఙ్ 
వనిన్ సతుత్ దాన్ నికాన్న్ లె.అయావలెసాతి వరిబాణిఙ్ పబుఙ్ నికి లెకెండ్ మఙిబా నికాన్న్. 15మీఒడొఃల్ 
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కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరి వెట కూడిఃతి మనికెఙ్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
అయాలెకెండ్ మహిఙ ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వనిన్ ఒడొఃల్ ఉండి సాని దనివెట కుడుఃపిత్ఙ
అయాక తగాన్దా? ఆఏద్ , వాండు ఎసెఙ్ బా అయక కిదెఙ్ ఆఎద్. 16సాని దనివెట కూడ్ఃనికాన్ దని
వెట కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ మనాద్, ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆన
మంజినార్”, ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. 17గానివనిన్ఙ్ వాండెపబు వెట కుడుఃపెఆతిమనికాన్,
వాండు ఒడిఃబిని దనిలొఇ పబు ఆతమ్ వెట ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18 రంకు బూలాఎండ దని బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. లోకుర్ కిజిని విజు పాపమ్ కు ఒడొఃల్ దిఙ్ 
వెలిల్ మనికెఙ్ నె. గాని రంకు బూలానికాన్ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ వెతెకం కిజినాన్. 19 దేవుణు బాణిఙ్ 
మిఙిదొహ్ కిమనిమీలొఇమనిదేవుణుఆతమ్మంజిని గుడిఃనెమీఒడొఃల్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె
మీరుమీసొంతఆఇదెర్. 20మీరుగొపప్ కరిదాన్ కొలెఆతిమహికిదెర్. అందెఙెమీఒడొఃల్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ 
గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరురాసిత్మని సఙతిఙవందిఙ్ ఏలునాను వెహిస్న. పెండిల్ ఆఏండమంజినికమొగగ్ కొడొఃదిఙ్ నెగెద్.
2 గాని రంకు బూలానిక లావ్ మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొంత బోదెలి మండెఙ్. విజు బోదెకాఙ్ వరి
సొంతమాసిమండెఙ్ వలె. 3మాసి ఆలిస్ వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కిజి మండెఙ్ వలె. ఆలిస్బామాసి
వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. 4ఆలిస్ ఒడొఃల్ దనిఙె సొంతం ఆఏండ దనిమాసిఙ్ బా సెందితిక.
అయలెకెండ్ నె మాసి ఒడొఃల్ వనిన్ఙె సొంతం ఆఏండ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ బా సెందితిక. 5పారద్నం కిని వందిఙ్ 
మిఙిసమయందొహ్ కిన్వందిఙ్ నెఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజిఒప్ ఎండమీరు కేటకేటమండెఙ్ ఆఎద్. గానిమీ
ఆసెఙఅణసెప్ ఆజిమండెఙ్ అట్ ఎండమనిఙ్,సయానుమిఙితపుకిబిసిఅర్ పెత్ఙ్ సరి సిఎండఉండెబానె
కూడ్ఃజిమండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజియాకనానువెహిస్న,గానిఉండిఆడలెకండ్ ఆఎద్.
7విజెరెనానుమని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండమహిఙబాగమనాద్ ఇజి ఆస ఆజిన. గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
దేవుణుబాణిఙ్ ఉండిఉండివరందొహ్ కమనాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యావరం,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి
వరం.

8ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరివెటనిరాండిబోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,నానుమంజినిలెకెండ్ పెండిల్
ఆఏండ మంజినికాదె వరిఙ్ నెగెద్. 9గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇహిఙ వారు పెండిల్
ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మనుస్దు ఉత్ పుత్ ఆజి సిసుదాన్ వెయ్ ని లెకెండ్ మనిదనిఙ్ ఇంక పెండిల్
ఆనిక నెగెద్.

10పెండిల్ ఆతివరిఙ్ నాను సీజినిఆడ,నానెఆఏద్ దేవుణు సిజినిఆడఇనిక ఇహిఙ,ఆలిస్,దనిమాసిఙ్ 
డిఃసి సొండెఙ్ ఆఎద్. 11అదిమాసిఙ్ డిఃసి సొహిఙమరి ఉండి పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరి పెండిల్ ఆఏండ
మండెఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ ఇహిఙ,దనిమాసివెటరాజినంఆజిసమాదనంఆజిమండెఙ్ వలె. మరిఒరెన్ మాసి
వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబావనిన్ ఆడమనాద్.

12మహి వరిఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆఎన్ నానె, నమిమ్తికాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్
నమిమ్ఇకాద్ ఇహిఙ్ బా,అదివనిన్ వెటనెబతిక్నాద్ ఇహిఙవాండు దనిఙ్ డిఃసిసీదెఙ్ ఆఎద్. 13మరి,ఉండి
నమిమ్తిత్కాద్ ఆతిబోదెల్ దిఙ్,మాసినమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బాదనివెటనెవాండుబత్ కినాన్ ఇహిఙఅదివనిన్ఙ్ 
డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్ ఆలిస్ వెట దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆత మనాన్. అయా లెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ ఆతి ఆలిస్ నమిమ్తికాన్ ఆతి దని
మాసివెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాద్ కిబె ఆతమనాద్. యాలెకెండ్ సిలెల్ండమహిఙమీపొటాద్ పుటిత్
కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరి కొడొఃర్ లెకెండ్ మంజినార్,గాని ఏలు దేవుణు వందిఙ్ ఆతికారె.

15గానిఆలిస్మాసిర్ లొఇనమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసిగానినమిమ్ఇకాద్ ఆతిఆలిస్గానిడిఃసిసీదెఙ్ ఇజిఆస
ఆతిఙ ఆహె కిపిర్. అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె, నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ దనిఙ్ గాని నమిమ్తిత్కాద్ నమిమ్ఇ వనిన్ఙ్ 
గాని కూడ్ఃజిమన్ అ ఇజి బలవంతం కిదెఙ్ ఆఎద్. సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె దేవుణుమిఙి కూక
మనాన్. 16ఓ,బోదెలి నీమాసిఙ్ దేవుణు రకిస్సిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్? ఓ,
మొగకొడొః నీ ఆలిస్ఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్?
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17 ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒపసెపత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజి దేవుణు కూక మనాండొ దనిఙ్ తగితి లెకెండ వారు మండెఙ్ వలె. ఇకక్దె విజు సఙమ్ కాఙ్ 
నాను సితి మని రూలు. 18 ఎయెన్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ కూకివలె సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇహిఙ వాండు
సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. అయాక మారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. మరి ఒరెన్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ కూకి వలె సునతి కిబె ఆఇకాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. 19 సునతి
కిబె ఆతిఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . సునతి కిబె ఆఇఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆగెన్ఙ్ లొఙిజి నడిఃనికాదె
ముకెలమతిక. 20ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగ మహివలె దేవుణు వనిన్ఙ్ కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నె వాండు
మండెఙ్ వలె. 21 నీను వెటిట్పణి కిజి మహిఙ్ కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్ బాద ఆమ. అబెణిఙ్ విడుఃదల
ఆదెఙ్ నిఙి అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22 ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతి మహిఙ్ దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్ నీ పాపమ్ కాఙ్ విడుఃదల ఆతి లెకెండ్ ఆజినాన్.
అయలెకెండ్ నె అకుక్ మనికాన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి
కినికాన్ లెకెండ్ ఆజినాన్. 23 నండొ విలువదాన్ కొలె ఆతికార్ మీరు, అందెఙె లోకురి బుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణి
కినివరిలెకెండ్ ఆమాట్. 24నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమాతంబెరిఙాండె,ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిదేవుణు
ఇటత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగ మహివలె దేవుణు కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నె
దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ వలె. 25ఏలు విడిడ్ అయ్ లిక వందిఙ్ నఙి పబు బాణిఙ్ ఇని ఆడ సిలెల్ద్ . గాని
దేవుణు కనికారమ్ దాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి నఙి ఒడ్ఃబిజిని వందిఙ్ నాను ఒడ్ఃబినికెఙ్ వెహిస్న.
26యాలోకమ్ దు ఏలుమని కసట్మ్ కు సుడ్ఃతిఙ ఎయెన్ బా వాండు మని లెకెండ్ నె మహిఙ నెగెద్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన. 27 నీను పెండిల్ ఆతి మనిదా? అహిఙ డిఃసి సీదెఙ్ సుడ్ఃమా. పెండిల్ ఆఏండ మహిఙ
పెండిల్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃమా. 28నీను పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. విడిఃఅయ్ లి పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. గాని
పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ కసట్మ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ మిఙి రెఎండ మండెఙ్ ఇజినె నాను
కోరిజిన.

29 తంబెరిఙాండె, నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ ఏరాప్టు కితిత్మని సమయం ఆదెఙ్ కాలం కండెక్ నె
మనాద్. ఆలిస్క్ మనికార్ ఏలుదాన్ ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్. 30 అడఃబనికార్ అడఃబఇ వరి
లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సరద్ ఆనికార్ సరద్ ఆఇకార్ లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, కొణికార్ మాపుకొటికమా వందిఙ్ 
ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజి మండెఙ్ వలె. 31యాలోకమ్ దు మనికెఙ్ వాడ్ఃజినికార్ వనక వందిఙ్ మని
ఆసదాన్ మనుస్ నిండిజి మండెఙ్ ఆఎద్. యాలోకం ఏలు మని లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా మన్ ఎండ, సిలెల్ండ
ఆనాద్ లె. 32మీరు విసారిసి మంజిని వరి లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను కోరిజిన. పెండిల్ ఆఇకాన్ 
ఎలాగ పబుఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజి పబుఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 33 పెండిల్
ఆతికాన్ ఎలాగఆలిస్ఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ఇజియాలోకమ్ దిఙ్ సెందితిసఙతిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజిమంజినాన్.
34వాండు రుండి దరొటు లాగె ఆజినాన్. అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ బోదెలిగాని ఉండి విడిడ్ః అయ్ లిగాని
దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజినాద్. పూరి ఆతమ్దాన్ పూరి ఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు
వందిఙ్ కేటమండెఙ్ ఇజిఅదిఒడ్ఃబిజినాద్. గానిపెండిల్ ఆతికాద్ మాసిఙ్ ఎలాగసరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియా
లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వనాక్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాద్. 35మీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజినె నాను వెహిస్న,
మిఙి అడుడ్ కిదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . మీరు ఇతల్ అతాల్ ఆఏండ దేవుణు దరొట్ నెగెండ మంజి బత్ కిదెఙ్ ఇజి
వెహిస్న. 36 ఎయెన్ బా, వనిన్ వందిఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్ పెండిల్ కిఎండ మంజి, దనిఙ్ సిగు కిబిసాన్న్ 
ఇజి వనిన్ఙ్ తోరితిఙ, దనిఙ్ వయ్ సు డాటిస్నాద్ ఇజి ఒడిఃబిజి దనివెట పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ
వాండు కోరిజిన లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె. వాండు కినిక పాపం ఆఎద్. వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. 37 ఎయెన్ బా
పెండిల్ ఆదెఙ్ ఇని బలవంతం సిలెల్ండ, వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ గరబ్ం గదిస్ ఎండపూరి అణసె ఆదెఙ్ అటాన్న్ 
ఇజి అయఅయ్ లి వెటనాను పెండిల్ ఆఎ ఇజి,అయాసఙతి వందిఙ్ వనిన్మనుస్దు గటిఙ తీరమ్నం కితాత్ న్  
ఇహిఙ,వాండు కిని తీరమ్నమ్ బానెగిగ్కాదె.

38అందెఙెవనిన్ఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్పెండిల్ కినికాన్ నెగిగ్క కిజినాన్. అయాలెకెండ్ పెండిల్ ఆఇకాన్ మరి
ఒదె నెగిగ్క కిజినాన్.

39మాసి బతిక్తి మనిదాక ఆలిస్ వనిన్ వెట మండెఙ్ వలె. వాండు సాతిఙ దనిఙ్ ఇసట్మాతి వనిన్ వెట
పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ గానివాండు పబుఙ్ సెందితికాన్ ఆజిమండెఙ్ వలె. 40అదిరాండిణిలెకెండ్ నెమహిఙ
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ఒదెసరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన,నఙిబాదేవుణుఆతమ్మంజినాను ఒడిఃబినిదనిలొఇ
నఙి నడిఃపిసాన్న్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 

1 ఏలు బొమెమ్ఙ పూజ సితి బోజనం వందిఙ్ వెహిస్న. మాటు విజెటె గెణం మనికాట్ ఇజి నెసినాట్.
గాని అయా లెకెండ్ మని గెణం పొఙిసిప్సినాద్. గాని మా లిఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వెట పేమ
మహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ అటాన్ట్. 2ఎయెన్ బా, నాను ఇనికాదొ నెసిన్కాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు నెసెత్ఙ్ మని లెకెండ్ ఇనికబా నెసిత్కాన్ ఆఎన్. 3గాని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వనిన్ఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ సెందితి వనిన్ లెకెండ్ వాండు సుణాన్. 4అందెఙెబొమెమ్ఙపూజసితికెఙ్ తిని వందిఙ్ వెహిస్న.
ఉండి బొమమ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దు ఇనికబా ఆఇక ఇజిమాటు నెసినాట్. మరి దేవుణు ఒరెండె మనాన్ 
మరి ఒరెన్ దేవుణు సిలెల్న్ ఇజిమాటు నెసత్ మనాట్. 5దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ ఇజి నండొ మహిఙ్ బా,
నిజమెపబునిదేవుణుఇజి కూకెఆనికెఙ్ నండొమనెన్. ఆగాసమ్ దుగానిబూమిముసుక్గానిదేవుణుఇజి
పేరు కూకె ఆనికెఙ్ నండొ మనెన్. 6గాని మఙి ఒరెండె దేవుణు మనాన్, వాండు మా బుబబ్. వనిన్ బాణిఙె
మనికెఙ్ విజు కలిగ్తె. వనిన్ వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్. మఙి యేసు కీసుత్ ఒరెండె మా పబు ఆతికాన్.
మనికెఙ్ విజు వనిన్ వెటనె తయార్ ఆతె. వనిన్ వెటనెమాటు బతిక్నాట్.

7గానియాక విజెరె నెస్ ఎర్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెగొండార్ ఏలుబా బొమెమ్ఙ్ నిజమె దేవుణు ఇజి
ఒడ్ఃబిజినార్. అందెఙెవారు ననిబోజనం కినివలె, నిజమెఆకబొమెమ్ఙపూజ సితికెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్.
యాలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజినె వారు ఉణార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కితాత్ ర్  ఇహిఙ, వారు పాపం కితాత్ ర్ ఇజి
వరి గరబ్ం గదిసిమంజినాద్. 8గానిఉణిబోజనమ్ దాన్ మాటు దేవుణుదిఙ్ డగు ఆదెఙ్ అట్ ఎట్. మాటు
ఉణెఎండమహిఙఇనికాదొగొపప్ విలువాతికమఙినసట్ం ఆఎద్. మాటుఉటిఙ ఇనికాదొగొపప్ విలువాతిక
మఙిలాబమ్ బామన్ ఎద్ .

9అహిఙఇనికబా కిదెఙ్ నిఙిమనిఅకుక్దాన్,మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్ వరిఙ్ తొరొఇడిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఆఎద్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యా గెణం మని నీను, బొమెమ్ఙ మని గుడిఃదు బోజనం కిజి మంజినిక,
మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ,బొమెమ్ఙపూజసితికెఙ్ తిండెఙ్ వాండు దయ్ రంతపెఆనాన్.
అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిమంజినాద్. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యామనుస్దు దయ్ రం సిలి
వనిన్ వందిఙ్ బా కీసుత్ సాత మనాన్. గాని, “నఙి గెణం మనాద్ ”, ఇజి తోరె ఆజిని నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్ 
నీను వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసిన్,మరి వనిన్ఙ్ పాడ్ః కిజిని. 12యాలెకెండ్ మీరు, గరబ్ం గదిసిని, దయ్ రం సిలిల్
తంబెరిఙపడిఃఎండపాపం కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీను కిజినిపణిఙ్ సుడ్ఃజితపుఇజిఒడ్ఃబినికెఙ్,
వనిన్ గరబ్ం గదిసినికెఙ్ వాండుబా కిజి మంజినాన్. యా లెకెండ్ మీరు కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇ పాపం కిజినిదెర్.
13అందెఙెనానుఉణిజినిదనిదటాఙ్ నాతంబెరిఒరెన్ తపిస్సొనిస్నాన్ ఇహిఙ,నాతంబెరితపిస్సొన్ ఎండ
మండెఙ్ ఇజినాను ఎసెఙ్ బాననిన్ కండ తిన్ ఏ.

9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్అకుక్ఙ్ 

1 నాను అకుక్ మనికాన్ ఆఏనా? నాను అపొసుత్ డు ఆఏనా? మా పబు ఆతి యేసుఙ్ తొఏనా?
మీరు, పబు వందిఙ్ నాను కితిత్ పణిదిఙ్ పంట ఆఇదెరా? 2నాను అపొసుత్ డు ఇజి మహికార్  ఒడ్ఃబిఎండ
మహిఙ్ బా, నిజమె మీ వందిఙ్ నాను అపొసుత్ డునె. నాను పబు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఇని దనిఙ్ రుజుప్ 
మీరె. 3నాముసుక్ తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఎదు నాను నా వందిఙ్ వెహిస్నికయాక. 4మాపు దేవుణుమాటెఙ్ 
నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసి ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 5 మహి అపొసుత్ రుఙ్ లెకెండ్ ని, పబు
తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని, పేతురు లెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి ఆలిస్ వెట బులెల్య్ కిదెఙ్ మఙి అకుక్
సిలెల్దా? 6దేవుణు పణి కిజినిమహివరిలెకెండ్,మాపుదేవుణు పణి కినివలెనఙినిబరన్బెఙ్ తిండివందిఙ్ 
పణి కిఎండ ఉణిజి తిండెఙ్ అకుక్ మనాద్. 7వనిన్ సొంత డబుబ్ కరుస్ కిజి ఎయెన్ బా సయ్ నమ్ దు పణి
కినాండా? దాకస్ టోట ఉణుసి దని పటుక్ తిన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా? గొరెఙ పోస కిజి వనాక్ పాలు
ఉణిఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా? ఎయెర్ బామన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితివరివజనె
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వెహ్ ఎ. దేవుణు సితిత్ రూలుదుబాయా లెకెండ్ నె వెహిస్నాద్. 9 “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు
కిమా తొహ్ మాట్”, ఇజి మోసె వెట దేవుణు సితిత్ రూలుదు రాసత్ మనాద్. దేవుణు డాఃకు వందిఙ్ నె
విసారిసాన్ండా? 10 నిజమె, యాక మా వందిఙ్ బా వెహ్ ఎతాండా? మా వందిఙ్ వెహికెఙె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,పంటపంటితిఙ,ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజిఉండిఆసదాన్ డూనికాన్ డూజినాన్. మటిసినికాన్ బాఅయ
ఆసదాన్ మటిసినాన్. 11మీ వందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ మాపు మీ నడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ, అందెఙె
మీ బాణిఙ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ మాపులొసె ఆతిఙ ఆక పెరి సఙతినా? 12మీబాణిఙ్ సాయం
లొసెఆదెఙ్ మహివరిఙ్ అతికారంమనాద్ ఇహిఙ,మఙివరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గానిమాపుయా
అతికారమ్ దిఙ్ వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దెఅఎండ కీసుత్ సువారదిఙ్ ఇనిఅడుడ్ బారెఎండమండెఙ్ ఇజివిజు
వనాక్ఙ్ బరిసాత్ ప్. 13దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజినివరిఙ్ దేవుణు గుడిఃదాన్ బోజనందొహ్ కాన్ద్. పూజసీని
మాలిల్ పీటదు పణి కిజినివరిఙ్ పూజసితిత్ వనాక్లొఇహాన్  వంతుమనాద్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెరా? 14అయా
లెకెండ్ నెసువారవెహిస్నివరిఙ్ బతుక్దిఙ్ కావిలిసిత్కెఙ్ సువారదానెదొహ్ కికెఙ్ ఇజిపబుఆడసితాత్ మనాన్.

15గాని నాను ఇహిఙయా అతికారం లొఇ ఇనికబా వాడ్ఃఎత. మీరుయా లెకెండ్ నఙి కినిదెర్ లె ఇని
ఆసదాన్ ఇకరాస్ ఎత. నానుపొగ్ డెః ఆజివెహియామాటెఙ్ ఎయెన్ బాఇనిఅరద్ం సిలెల్ండ కిని దనిఙ్ ఇంక
నానుసాతిఙానెనెగెద్. 16అహిఙ,నాను సువారసాటిసినఇజిపొగ్ డెః ఆదెఙ్ నఙిఅకుక్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ సువారసాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి బలవంతంనాలొఇమనాద్. సువారసాటిస్ ఎండమహిఙ నఙిబాద.
17నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నాను సువార సాటిసిత్ఙ నఙి జీతం దొహ్ కాన్ద్. నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ ఆఏండ
కితిత్ఙ,నాను కిదెఙ్ ఇజి నఙి ఒపప్జెపె ఆతి పణి కిజిన ఇజి ఆజినాద్. 18అహిఙ నఙి దొహ్ కిన్ జీతం ఇనిక?
సువార సాటిసినివలె, నాను సువార సాటిసిని వరిఙ్ మని అతికారమ్ దాన్ ఇనికబా నా వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃఎండ, సెడిడ్నె కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్ ఇనాయం.

19 నాను ఎయెరిఙ్ బా అడిఃగి మనికాన్ ఆఏండ విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్. గాని, నఙి అటిన్
నసొండారిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నానె నఙి విజెరె వందిఙ్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిబె ఆత.
20యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి వందిఙ్ యూదురు లోకు లెకెండ్ ఆత. నానుమోసె
రాసిత్ రూలుఙ అడిఃగి మన్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బామోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిని వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి
వరివందిఙ్ మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙితి వనిన్ లెకెండ్ ఆత మన. 21 దేవుణు మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిఇ
వరిఙ్ దేవుణుదరోట్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినానువరిలెకెండ్ ఆత. దేవుణుమోసెవెటసితిరూలుఙ్ నానులొఙిఎ
ఇజినాను వెహ్ ఎ,గాని కీసుత్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజిమంజిన. 22సతుత్ సిలి వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ 
ఇజనానుసతుత్ సిలివనిన్లెకెండ్ ఆత. ఎలాగఆతిఙ్ బాసెగొండారిఙ్ దేవుణురకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినాను
విజెరె వందిఙ్ ననివరి లెకెండ్ ఆత మన. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని దినమ్ క వందిఙ్ 
సువారసాటిసినినఙిబావంతుమండెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజునానుసువారవందిఙ్ కిజిన. 24పందెంపోటిదు
ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఉహ్ కిస్నార్ విజేరె ఉహ్ కిస్నార్ గాని ఒరెన్ వనిన్ఙె ఇనాయం దొహ్ కాన్ద్ ఇజి మీరు
నెస్ ఇదెరా? అందెఙె ఇనాయం దొహ్ కెఙ్ ఇజినె మీరు పందెమ్ దు ఉహ్ కు. 25 పందెమ్ దు పోటి ఆనికార్ 
విజెరె దనివందిఙ్ ఒజ ఆజి తయార్ ఆజినార్. సాణెం మంజి పాడ్ః ఆజి సొన్ సిని టోపి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ 
యాకెఙ్ విజుకిజినార్. గానిమఙిఎలాకాలంమంజినిటొపినెదొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙెనాను గురిసుడ్ఃఎండ
ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నానుముటి అసిగాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గానిమహివరిఙ్ సువార
సాటిసి వెనుక, ఇనాయం దొహ్ కిఇ వనిన్ లెకెండ్ నఙి నానె కిఎండ మండెఙ్ ఇజి నా ఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండ
అడిడ్ఃజి, నఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.

10
ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1తంబెరిఙాండె,మాఅనిగొగొర్ ఆతియూదరు విజెరెమోసె వెటమహివలె ఇనిక జరిగ్త మనాద్ మీరు
నెగెండ నెసిమండెఙ్ ఇజినాను ఆసఆజిన. దేవుణు వరివెటమనాన్ ఇజిఉండి గురు లెకెండ్ దేవుణు వరి
ముసుక్ ఇడిత్ మనిమొసొప్ అడిఃగి వారు నడిఃతమహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని సమ్ దారం నడిఃమిహన్ 
వారు విజెరె వహి బూమిదాన్ అతాహ పడక నడిఃత సొహార్ . 2వారు విజెరె మోసె వెటమొసొప్ అడిఃగి
మంజి సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వహి బూమిదాన్ నడిఃజి మహిఙ్, మోసె వెట బాపిత్సం లాగె ఆతి లెకెండ్ 
అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు మోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్ లెకెండ్ వారు ఒపుప్కొటార్. 3 విజెరె దేవుణు సితి
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ఉండె బోజనమ్ నె ఉటార్. 4వారు విజెరె సటుట్ దాన్ దేవుణు రపిసిత్ ఉండె ఏరునె ఉటార్. అయ సటు
కీసుత్ ఙ్ గురు లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు
సీజి నిజమె వరి వెట నడిఃజి మహాన్ . 5అయా లెకెండ్ మహిఙ్ బా, వరి లొఇ నండోడారిఙ్ దేవుణు ఇసట్ం
ఆఏండ ఆతాన్. అందెఙె ఎయెర్ బామన్ ఇ అయాఅడిఃవిదు వరిఙ్ సపత్ విసీర్ తాన్. 6ఇకెక్ఙ్ విజుమాటు
నెసెత్ఙ్ ఇజిమఙిఉండిగురు లెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్తెమనెన్. వారుసెఇవనకాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆతిలెకెండ్ మాపు
ఆసఆఏండజాగరమండెఙ్ ఇజి. 7వరిలొఇ సెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ 
తిండెఙ్ ఉండెఙ్ బసాత్ ర్, కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”, ఇజి వరి వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 8వరి లొఇ
సెగొండార్ కితిత్ మహిలెకెండ్ మాటు రంకు బూలమాట్. ఉండెరోజుదు ననికార్ ఇరువయ్ మూండి వెయుఙ్ 
లోకుర్ సాతార్. 9వరిలొఇసెగొండార్ కితిత్ మహిలెకెండ్ మాటు పబుఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఎద్. ననికార్ సరాస్ 
వెట సాతార్. 10 వరి లొఇ సెగొండార్ దేవుణు ముసుక్ సణిఙితార్. వారు నాసనం కినికాన్ ఆతి దేవుణు
దూత వెటసాతార్. మాటు దేవుణుముసుక్ సణిఙిదెఙ్ ఆఎద్.

11మహివరిఙ్ తోర్ దెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ యాకెఙ్ వరిఙ్ జరిగ్తె. యా తరమ్ ది ఆకర్ దినమ్ దు
బతిక్జినిమఙి బుదిద్ వాదెఙ్ ఇజి గెపతం కితిత్ మని లెకెండ్ రాసి ఇడెః ఆతమనాద్. 12అందెఙె ఎయెన్ బా
దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు నాను గటిఙ నిలిస్న ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు వెటనె పాపమ్ దు
అర్ ఎండజాగరమండెఙ్ వలె. 13మాములుకలోకురిఙ్ వాజినిపరికెస్ఙ్ నెఆఏండమరిపెరికెఙ్ ఇనికెఙ్ బా
మిఙి రవుతె. దేవుణు నమమ్కమాతికాన్. అందెఙె ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక పెరిక ఇనికబా మిఙి వాదెఙ్ 
వాండు ఒప్ ఏన్. అకాక్దె ఆఏండ వాజిని పరికస్దిఙ్ నిలిస్ మండెఙ్ పరికస్ వెట తపె ఆదెఙ్ ఉండి సరిబా
తోరిసాన్న్ లె.

దెయమ్ క పండొయ్ నిపబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
14అందెఙె నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె,బొమెమ్ఙమాడిఃసినిబాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. 15మీరు

నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ ఇజినె నాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని సఙతిఙ మీరె అరద్ం కిజి సుడ్ఃదు. 16మాటు
విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె, మాటు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఉణువలె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ గినాదిక ఉణిజి,మాటు ఉండె రొటె రుకిస్ తినివలె కీసుత్ నలదాన్ మఙివాజిని నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కూడ్ఃజి
మంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటెఉండెనె,అయఉండెరొటెదునెమాటువిజెటె కూడ్ఃజితింజినాట్. అందెఙె
నండొండార్ ఆతి మాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనాద్ . 18 ఇసాయేలు లోకురిఙ్ సుడ్ఃదు, దేవుణుదిఙ్ 
సంద సురిన్ బాడిడ్దు సంద సీని వనాక్ఙ్ తినికార్, దనివెట కూడ్ఃజి మంజినికార్ ఆఎరా? 19 అందెఙె
బొమెమ్ఙ పూజ సితి వనకాఙ్ లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ, బొమెమ్ఙ లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ నాను
వెహిస్నానా? 20 సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ పూజెఙ్ సీనివలె దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనినార్ ఇజి
వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్ కాఙ్ నె పూజ సీజినార్.అందెఙె మీరు దెయమ్ క వెట
కూడ్ఃజి మంజినిక నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . 21మీరు పబు గినాదాన్ ఉణిజిమరి దెయమ్ క గినదాన్ బాఉండెఙ్ 
అట్ ఇదెర్. పబుఏరాప్టు కితిత్ బోజమమ్ దునిదెయమ్ కబోజనమ్ దుబాఒరెస్ కూడ్ఃజిమండెఙ్ అట్ ఇదెర్.
22దేవుణుదిఙ్ సెందితి గవ్ రం తగిన్ లెకెండె వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ కిఎండ పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ 
మాటుపణికిజినాటా? మాటువనిన్ఙ్ ఇంకసతుత్ మనికాటా? నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ మనిఅకుక్ఙ్ 23“విజువనాక్
వందిఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్”,గాని విజుపణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. “విజు వనక వందిఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్ ”,
గాని విజు నెగెండ్ పిరిపిన్కెఙ్ ఆఉ. 24 ఎయెన్ బా నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎండ మహికార్ బా
నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25మీ గరబ్ం మిఙి గదిస్ ఎండ మహిఙ సతాదు పొరిన్ ఇని కండబా తిండు. 26ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “యా
బూమి పబుదినె, దని ముసుక్ మనికెఙ్ విజు వనిన్వినె”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 27 ఒరెన్ 
నమిమ్ఇకాన్ మిఙి విందుదిఙ్ కూకిన్ తనివలె,మిఙిఆసమహిఙసొండు. గాని గరబ్ం గదిస్ ఎండ,మిఎదు
ఇడిన్కెఙ్ ఇనికబా వెన్ బాఎండ తిండు. 28గాని ఎయెన్ బా, “యాకబొమెమ్ఙ పూజ సితి దనిబాణిక”, ఇజి
వెహిఙ, వెహి వనిన్ వందిఙ్ నిమీ గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ అక తినామ్ట్. 29గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ ఇజి వెహిన్
వలె అకక్ నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె వెహిస్న. విజు వనాక్ వందిఙ్ మఙిమని అకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ గరబ్మ్ దుమనిఆలోసనమ్ దాన్ ఎందనిఙ్ మాపుతీరుప్ కిబెఆదెఙ్ ? 30నానుఅయాబోజనంవందిఙ్ 
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దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిఙ, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటి బోజనం వందిఙ్ ఎందనిఙ్ 
నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31అందెఙెమీరు ఉటిఙ్ బా,తిహిఙ్ బా, ఇనిక కితిత్ఙ్ బావిజుదేవుణుదిఙ్ గొపప్ పేరువానిలెకెండ్ నె కిదు.
32యూదురిఙ్ గాని, యూదురు ఆఇవ వరిఙ్ గాని, దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ గాని తొరొడిన్ లెకెండ్ ఇనికబా
కిఎండ మండు. 33నండొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, నాను నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎ. గాని
మహికార్ బా నెగెణ్ మండెఙ్ ఇజి విజు వనాక్ లొఇ విజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ నాను మంజిన. మీరుబా
నాను కిజిని లెకండ్ కిజిమండు.

11
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్క

1నాను కీసుత్ ఙ్ పోలిసి నడిఃసిని లెకెండ్ మీరు నఙి పోలిసి నడిఃదు. 2నాను మిఙి నెస్ పిసిత్ బోదదిఙ్ 
డిఃస్ ఎండ లొఙిజి నడిఃజినిదెర్ ఇజి, మరి విజు సఙతిఙ వందిఙ్ నఙి ఎతుత్ కిజిని వందిఙ్ నాను మిఙి
పొగ్ డిఃజిన. 3 ఏలు మీరు ఇకెక్ఙ్ నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజి కోరిజిన. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుర కీసుత్ , ఉండి బోదెలిదిఙ్ 
బురమొగకొడొః. కీసుత్ ఙ్ బుర దేవుణు ఇజిమీరు నెసిమండెఙ్. 4ఎమేణిమొగకొడొఃబాపారద్నం కినివలెనొ,
దేవుణు పవక లెకెండ్ వరిగ్ని వలెనొ వనిన్ బురాదు టుకుర్ ఇడిజ్ మహిఙవాండు వనిన్ నెయిక్ కీసుత్ ఙ్ గవ్ రం
సొనిప్సాన్న్. 5మరి ఎమేణి బోదెల్ బా పారద్నం కనివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిన్వలెనొ బురాదు
టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహివలె అది దని బుర బోడిః కిబె ఆతి లెకెండ్ సిగు లాగె ఆజినాద్. 6ఉండి బోదెలి
బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండమహిఙఅదిదనిబురదికొపుకతిసెత్ఙ్ వలె. కొపుకతిసెత్ఙ్ నొబోడిబురఆదెఙ్ నొ
సిగు ఆతిఙ అది బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. 7మొగకొడొః బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు,వనిన్ గవ్ రంతొరిసెత్ఙ్ ఇజిమొగవనిన్ఙ్ వనిన్మూరిలెకెండ్ తయార్ కితమనాన్.
గాని బోదెలి బురాదు టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలి దని మాసిఙ్ గవ్ రం తోరిసినాద్.
8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలిమొగకొడొః బాణిఙ్ తయార్ కిబె ఆత మనాద్, గానిమొగకొడొః బోదెలి బాణిఙ్ 
తయార్ కిబె ఆఏతాన్. 9అకాక్దె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ తయార్ కిఎతాన్,గాని
మొగకొడొఃవందిఙ్ నెబోదెలిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 10అందెఙెయాసఙతివందిఙ్ నిదేవుణుదూతార్ వందిఙ్ 
అతికారమ్ దిఙ్ అడిఃగిమని దనిఙ్ గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11 గాని పబు వెట కూడిఃతి మని బతుక్దు బోదెలి మొగకొడొః వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎద్ .
మొగకొడొః బోదెలి వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎన్. 12మొగకొడొః బాణిఙ్ బోదెలి వాతి లెకెండ్ నె బోదెలి
బాణిఙ్ మొగకొడొః పుటిస్నాన్. గాని విజు దేవుణు బాణిఙ్ నె వాజినె. 13ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ 
ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ తగాన్దా? మీరె ఒడిఃబిదు. 14మొగగ్ కొడొః వనిన్ బురది కొపు పిరిపిత్
మహిఙ అకక్ వనిన్ఙ్ సిగు ఇజి ఎయెర్ బా వెహ్ ఎండ మిఙిమీరె నెసిన్దెర్ గదె. 15గాని ఉండి బోదెలిదిఙ్ 
బురాది కొపు పిరితిమహిఙఅకక్ దనిఙ్ ఉండి పేరు మని లెకెండ్ నె,ఉండిపాత సెంగు లెకెండ్ నె. 16దినిన్
వందిఙ్ ఎయెన్ బా గొడఃబ రేపిత్ఙ ఇకాక్దె ఆఏండ మా లొఇ వేరె అలవాటు ఇనికబా సిలెల్ద్ . దేవుణు
సఙమ్ దుబా సిలెల్ద్ .
పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్.

17మరి ఏలు నాను వెహిస్ని మాటదు మీరు నెగిగ్కార్ ఇజి నాను మిఙి పొగ్ డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙ మీరు
నెగిగ్దని వందిఙ్ నె కూడ్ఃజివాజినిదెర్ గానినెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్ సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహిసఙతిఇనిక
ఇహిఙదేవుణు సఙం లెకెండ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలెమీలొఇగుంపుఙ్ మనెన్ ఇజినాను వెహమన. యాక
కండెక్ నిజమ్ నె ఇజినాను నమిమ్జిన.

19దేవుణుఎదునెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ మీలొఇబేదమ్ కుతప్ ఎండమంజినె. 20మీరువిజిదెరె
కూడ్ఃజి వానివలెమీరు ఉణిక పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఆఎద్. 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బోజనం కినివలె
ఎయెర్ వందిఙ్ బా కాప్ కిఎండ ఒరెన్ ఒరెన్ ముఙాల బోజనం కిజినాన్. ఒరెన్ బఙ సానాన్ మరి ఒరెన్ 
సొసి మంజినాన్. 22ఆహె ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మిఙి ఇలుక్ సిలునా? మరి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇజిరి కణక
సుడ్ఃజి ఇనిక సిలిల్ వరిఙ్ మీరు సిగు కిజినిదెరా? నాను మీ వెట ఇనిక వెహెఙ్ ? దినిన్ వందిఙ్ నాను మిఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనానుపొగ్ డిఃఏ.

23-24పబు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక నానుమిఙి ఒపజెపిత్క ఇనిక ఇహిఙ, పబువాతియేసువాండు ఒపజెపె
ఆతిపొదొయ్,ఉండిరొటెపెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్మీవందిఙ్ సీజిని
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నాఒడొఃల్. నఙి ఎతుత్ కిజియాలెకెండ్ కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నెబోజనం కితిత్ వెనుక
వాండుదాసకాలుమని గినన్ పెరిజ్, “యాగినన్నానలదాన్ కిజిని కొతత్ ఒపుమానం,మీరుయాగినన్దిక ఉణి
ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజియా లెకండ్ కిజి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 26అందెఙె మీరుయా రొటెట్ తింజియా
గినాదిదాసకాలు ఉణి ఎసిత్వలెబా పబుమర్ జివానిదాక వనిన్ సావుదిఙ్ సాటిసినిదెర్.

27 అందెఙె ఎయెన్ బా తగిన్కాన్ ఆఏండ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనమ్ దు రొటెట్ తింజి గినాదిక ఉటిఙ,
వాండుపబుఒడొఃల్ దిఙ్ వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండపాపం కినికాన్ ఆజినాన్. 28అందెఙెరొటెట్ని గినాదికఉణి
ముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండెనానుతగిన్కాండాఇజిసుడెఃఆదెఙ్ వలె. 29గానిఎయెన్ బాయాకపబు
ఒడొఃల్ ఇజి నిజం నెస్ ఎండ ఉణి తినికాన్ వనిన్ ముసుక్ వాండె సికస్ తపె ఆని వందిఙ్ ఉణిజి తింజినాన్.
30అందెఙెమీలొఇనండొండార్ సతుత్ సిలిల్కార్ నిజబుఙ్ మనికార్ ఆతార్. నండొండార్ సాతసొహార్ . 31గాని
మఙిమాటెనెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙదేవుణుతీరుప్దు రెఎండతపెఆతాట్ మరి. 32మాటుపబుబాణిఙ్ 
తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ, యాలోకమ్ ది వరిఙ్ సీని సికాస్దు రెఎండ పబు మఙి బుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ 
దిదిజినాన్.

33అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,మీరు కూడ్ఃజివాజిబోజనం కినివలెమహివరివందిఙ్ కాప్ కిదు. 34మీరు
కూడ్ఃజివాజినికసికస్దిఙ్ గురిఆఏండమండెఙ్ ఇజిఎయెరిఙ్ బాబఙకటిత్ఙవాండు వనిన్ ఇండొనెబోజనం
కిదెఙ్ వలె. నానువానివలెమరిమని సఙతిఙ వందిఙ్ వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1తంబెరిఙాండె,దేవుణుఆతమ్ సీజినివరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు నెగెండనెసిమండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన.
2దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఎండమహివలె,ఇనికాదొఉండిసతుత్ దాన్ ఎయెండొమిఙినడిఃపిసిత్ మహిలెకెండ్ మిరు
సొనిస్వరిగ్ఇబొమెమ్ఙమాడిఃసిమహిదెర్ ఇజిమీరునెసిన్దెర్. 3అందెఙె,నానుమిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,
దేవుణుఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ ఎయెన్ బా, “యేసుసయెప్ పొందితికాన్”,ఇజివెహెఙ్ నొ,దేవుణుఆతమ్దాన్ 
ఆఏండ “యేసు, పబు ఆతమనాన్”, ఇజి వెహెఙ్ నొఅట్ ఎన్.

4దేవుణుఆతమ్ సిజినివరమ్ కు నండొరకమ్ కుమనెన్. గానిఅయాఉండెదేవుణుఆతమ్నెవిజువరమ్ కు
సీజినాన్. 5మరి దేవుణు వందిఙ్ కిదెఙ్ అటిన్ పణిఙ్ నండొ రకమ్ కు మనెన్, గాని ఒరెండె పబు వందిఙ్ 
మాటు విజెటె పణి కిజినాట్. 6జరిగ్ని సఙతిఙ్ నండొ రకమ్ దికెఙ్ మనెన్. గానివిజువనాక్లొఇ,మరివిజెరె
లొఇ పణి కినికాన్ ఒరెండె దేవుణునె. 7విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ వానివందిఙ్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వెట దేవుణు
ఆతమ్ కిజినిపణిఙ్ తోరెఆజినె. 8ఎలాగఇహిఙ,ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుఆతమ్దాన్ బుదిద్ మనిమాటెఙ్ వెహెఙ్ 
వరం సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణంమనిమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అయాదేవుణు ఆతమ్నె వరం సీజినాన్.

9మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయా ఆతమ్నె దేవుణు ముసుక్ నమకం సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయా
దేవుణు ఆతమ్నె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం సీజినాన్.

10మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ సతుత్ ని,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ వనిన్
పవక లెకెండ్ వెహెఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆఇ ఆఇ
బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాసెఙ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ దేవుణు ఆతమ్ వరమ్ కు సీజినాన్. 11అయ
ఉండె దేవుణు ఆతమ్నె వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి వజ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరమ్ కు సీబాజి సీజియాపణిఙ్ విజు
కిజినాన్.
ఉండెఒడొఃల్ ని నండొబాగమ్ కు.

12ఒడొఃల్ ఉండెనె,గానినండొబాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ ఆతమనాద్. నండొబాగమ్ కు కూడిఃతికాదె
గాని అవి కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా మనాన్. 13ఎలాగ ఇహిఙ, యూదురు ఆతిఙ్ బా,
యూదురు ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా, వెటి పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా,అకుక్ మనికాన్ ఆతిఙ్ బామాటు విజెటెఉండె
ఒడొఃల్ దు ఉండె ఆతమ్దానె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్. అయఉండె దేవుణు ఆతమ్దానెమామనుస్ఙ దేవుణు
మఙి సిత మనాన్. 14 ఒడొఃల్ ఇహిఙ నండొ బాగమ్ కాణిఙ్ తయార్ ఆతిక. ఉండె బాగమ్ దాన్ తయార్ 
ఆతిక ఆఏద్. 15అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి పాదం వెహిఙ,
అకక్ ఒడొఃల్ దుమంజినికఆఏండఆజినాదా? 16మరి, “నాను కణకఆఎ,అందెఙెనాను ఒడొఃల్ దుమనిక
ఆఎ”, ఇజి గిబిబ్ వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17 ఒడొఃల్ విజు ఉండె కణకానె
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ఆతిఙ, ఎలాగ విండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ, వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ?
18గానిఉండిఉండిబాగం ఎలాగమండెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ ఒడొఃల్ దు
ఇటాత్ మనాన్. 19ఆకెఙ్ విజు ఉండె బాగం ఆతిఙ ఒడొఃల్ ఎంబె? 20ఆకెఙ్ మని లెకెండ్ నండొ బాగమ్ కు
మనెన్ గాని ఒడొఃల్ ఉండె. 21అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్.
బుర పాదమ్ కాఙ్, “మీరు నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. 22 అకాక్దె ఆఏండ, ఒడొఃల్ దు
కూడిఃతి మని సతుత్ తకు ఆతి బాగమ్ కాఙ్, అకెక్ఙ్ మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్.
23ఒడొఃల్ దు ఎమేణిబాగమ్ కాఙ్ గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ ఇజిమాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం
మని లెకెండ్ తయార్ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇ బాగమ్ కాఙ్ ఒదెద్ అందం వాని లెకండ్ కిజినాట్.
24 ఒడొఃల్ దు మని అందం మని బాగమ్ కాఙ్ మరి నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు విజు
బాగమ్ కాఙ్ కుడుఃపిస్ ఒడొఃల్ దు ఇటిత్వలె,మరాయ్ద తకు మని వనకాఙ్ లావ్ మరాయ్ద సితాన్. 25అందెఙె
ఒడొఃల్ దు గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ విజుబాగమ్ కు ఉండిమరిఉండిబాగం వందిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజిమంజినె.
26ఉండిబాగమ్ దు కసట్ం వాతిఙ,బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కసట్మ్ దుమంజినె. ఉండిబాగమ్ దిఙ్ 
గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె,బాగమ్ కు విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27 ఏలు, మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండి బాగం ఆత మనాద్. 28మరి దేవుణు
సఙమ్ దుముఙాలసెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి, వెనుకమరిసెగొండారిఙ్ దేవుణు పవకరు ఇజి, దనివెనుక
సెగొండారిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ కినికార్ ఇజి, దని
వెనుక మనికార్ ఇజి, సెగొండారిఙ్ మహివరిఙ్ సాయం కినికార్ ఇజి,మరి సెగొండారిఙ్ నడిఃపిసిన్కార్  ఇజి,
మరి సెగొండారిఙ్ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నికార్ ఇజి ఏరాప్టు కిత మనాన్. 29 విజెరె అపొసుత్ రునా? విజెరె
దేవుణు పవకరునా? విజెరె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ నా? విజెరె బమామ్తి పణిఙ్ కినికారా? 30విజెరె
జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం మనికారా? విజెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరె అయబాసెఙ
అరద్ం కిజి వెహిస్నారా? 31గాని వరమ్ క లొఇ గొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ ఆస ఆజిమండు. ఏలు నానుమిఙి
గొపప్ నెగిగ్ సరి తోరిసినాలె.

13
విజుదనిఙ్ పెరిక పేమ

1నాను లోకుర్ వరిగ్జిని విజుబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, దేవుణు దూతార్ వరిగ్ని బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా,
నాను పేమ సిలిల్కాన్ ఇహిఙ పణిదిఙ్ రెఇ కంసు, సిలిల్ఙ టిఙ్ టిఙ్ పలకిన్ తాలిబిలెఙ్ లెకెండ్ నె. 2నాను
దేవుణు పవక లెకెండ్ వరం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా, డాఙితి మని విజు సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా,
విజు గెణంమనికాన్ ఆతిఙ్ బా, గొరొకాఙ్ బసిల్సిని నమకంమనికాన్ ఆతిఙ్ బాపేమసిలికాన్ ఇహిఙనాను
పణిదిఙ్ రెఇక. 3నఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుబీదవరిఙ్ సితిత్ఙ్ బా, సిసుదు సుర్ దెఙ్ నాఒడొఃల్ ఒపజెపిత్ఙ్ బా,
పేమసిలిల్కాన్ ఇహిఙనాను కినిక పణిదిఙ్ రెఇక.

4 పేమ మనికాన్ నండొ ఓరిసినాన్. వాండు మహి వరి ముసుక్ దయ మనికాన్ ఆనాన్. వాండు గోస
ఆఎన్. వాండు పొఙిజినికాన్ ఆఎన్. వాండు గర ఆఎన్. 5 పేమ మనికాన్ మరాయ్ద సిలెల్ండ మనికాన్ 
ఆఎన్. వాండు నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఆఎన్. వాండు బేగి కోపం ఆఎన్. వాండు
వనిన్ వెట కితిత్మని సెఇ వనాక్ వందిఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃజి మన్ ఎన్. 6 పేమ మనికాన్ సెఇ వనాక్ వందిఙ్ 
సర్ ద ఆఏండ, నిజమాతి వనాక్ వందిఙ్ సరద్ ఆజినాన్. 7 పేమ మనికాన్ ఎసిత్వలెబా సణిఙిఎండ విజు
సెమిసాన్న్. వాండు ఎసిత్వలెబామహివరివందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబాఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ ఓరిసిమంజినాన్.

8 పేమ ఎలాకాలం మంజినాద్. దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహెఙ్ మని వరం ఎలాకాలం మన్ ఏద్ . ఆఇ
ఆఇబాసెఙ్ బావరిగ్నికబాఎలాకాలంమన్ ఉలె. గెణమ్ బాసిలెల్ండ ఆనాద్. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙఏలుమాటు
సెగమ్ నెనెసత్ మనాట్. సెగమ్ నెదేవుణుపవకలెకెండ్ వెహిస్నాట్. 10గానిపూరిఆతికవానివలెపూరిఆఇక
నిలెల్ండ ఆనాద్. 11నాను ఇజిరికాన్ మహివలె ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్త. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిత.
ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్ ఆతివలె ఇజిరికాన్ మహివలెమని పణిఙ్ డిఃసత్ సితత్ . 12ఏలు
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అదద్మ్ దు సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండి బొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలెమొకొం నిండు సూణాట్. ఏలు సెగమ్ నె
నెసాన్ట్, నసిత్వలె దేవుణు నఙి ఏలు నెసిత్మని లెకెండ్ పూరినెసాన్ట్ లె.

13అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకం,ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిక,పేమయామూండిబానిలిస్
మంజినె. గాని వినుక లొఇ గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1మీ బతుక్దు పేమనె ముఙాల మనిద్. దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆజి మండు.
దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆసఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆఇబాసెఙవరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటఆఏండ దేవుణు
వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమె లోకు ఎయెన్ బా వాండు వరిగ్నికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని వాండు వనిన్
ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ సెందితిడాఙితిమనిసఙతిఙ్ వరిగ్జినాన్. 3గాని,దేవుణుపవకరు లెకెండవరిగ్నికాన్ 
లోకుర్ వెటనె వరిగ్జినాన్. లోకుర్ మనుస్దు సతుత్ మనికార్ ఆదెఙ్, వరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్,మరి ఓదరిసెత్ఙ్ 
ఇజి. 4 ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జినికాన్ వనిన్ఙ్ వాండె దయ్ రం కిబె ఆజినాన్. గాని దేవుణు పవకారు లెకెండ్ 
వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దుమని వరిఙ్ ఉసార్ కిజినాన్. 5మీరు విజిదెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి
నాను కోరిజిన. గాని దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి లావ్ ఆస ఆజిన. ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్,
సఙమ్ దిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని మాటెఙ అరద్ం కిజి వెహ్ ఎండ మహిఙ, దేవుణు
పవకనె వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఆజినాన్.

6 తంబెరిఙాండె, నాను మీ డగు వాజి, దేవుణుది డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు తోరిసిత్కెఙ్ నొ, గెణం
మాటెఙ్ నో, దేవుణు పవక లెకెండ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ నో మీ వెట వరిగ్ఎండ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి
మహిఙ నా వెట మిఙి ఇని లాబం వానాద్ ? 7అయా లెకెండ్ నె, పలకిన్వలె సెవుడుః వాజిని పాణం సిలిల్
వసుత్ ఙ్ ఆతి, టొయ్ ల గాని పిరుడిః గాని పలకిన్వలె ఇని తేడ సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ పలకిస్ మహిఙ, ఊకి
మనిక ఇనిక, పలకిమనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 8విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ 
కూకెఙ్ జోడుబాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండజాటు సిఎండమహిఙ, విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ 
సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా? 9అయాలెకెండ్ నెమీరుబావెయుదాన్ నెగెండవరిగ్ఎండమహిఙ,మీరు
ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వినికార్ ఎలాగ అరద్ం కిదెఙ్ అటాన్ర్ ? మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్.
10యాలోకమ్ దు నండొ బాసెఙ్ మనెన్ ఇని దనిఙ్ ఇని అనుమానం సిలెల్ద్ . గాని వనాక్ లొఇ ఉండిబా
అరద్ం సిలిల్క ఆఏద్ . 11 ఒరెన్ వరిగ్ని మాటెఙ నాను అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ, నాను వరిగ్ని వనిన్ఙ్ 
ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్ లెకెండ్ ఆనాలె. వరిగ్నికాన్ నఙిబా ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్ లెకెండ్ మంజినాన్. 12మిఙిబా
అయాలెకెండ్ నెమంజినాద్. మీరు దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ నండొఆసఆజిమంజినికిదెర్.
అందెఙె సఙమ్ దిఙ్ పిరిపిన్ వందిఙ్ అయావరమ్ కాఙ్ నండొ పణి కిదు.

13అందెఙెదినిన్ వందిఙ్,ఆఇబాసదాన్ వరిగ్నికాన్,బాసెఙఅరద్ం కిజివెహెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్ 
వలె. 14అహిఙ,నాను ఆఇబాసదాన్ పారద్నం కిజిమహిఙ,నాఆతమ్పారద్నం కిజినాద్. గానినాగరబ్ం కాలి
మంజినాద్. 15అందెఙె నాను ఇనిక కిదెఙ్ వలె? నాను నా ఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గానినామనుస్దాన్ బా
నానుపారద్నం కినాలె. నానునాఆతమ్దాన్ పాటెఙ్ పారన్. గానినామనుస్దాన్ బాపాటెఙ్ పారాన్లె. 16మీరు
మీ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. మీరు వరిగ్ని
మాటెఙ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్, మీరు వెహిస్ని వందనమ్ దిఙ్, ఎలాగ మీ వెట కూడ్ఃజి, “ఆమెన్ ”
వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరుఇహిఙఒదెద్ నెగెండదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్నిదెర్. గానిఆఇకాన్ దయ్ రం
కిబె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.

18నానుమిఙివిజెరిఙ్ ఇంకనెగెండఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినివందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
19గాని సఙమ్ దు ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ పది వెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిఙ్ ఇంక మహివరిఙ్ నెసిప్సిన్ లెకెండ్ 
బుదిద్దాన్ కూడిఃతి అయ్ దుమాటెఙ్ నెనాను వెహన్.

20 తంబెరిఙాండె, మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి మంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇ వనాక్
వందిఙ్ లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మండు. గాని ఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ ఆదు. 21 “ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జిని ఆఇ
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దేసెమ్ ది లోకుర్ నా వందిఙ్ విరి వెట వరిగ్తిఙ్ బా వారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజి నా మటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు
వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రసత్ మనాద్.

22 అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నిక, నమిమ్ఇ వరిఙ్ దేవుణు సతుత్ దిఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ నె మనాద్ ఇజి
మాటు దేవుణు మాటదాన్ నెసాన్ట్ . నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పవకరు వెహిస్ని మాటెఙ్,
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ రుజుప్ ఆజినె గాని నమిమ్ఇ వరివందిఙ్ ఆఎద్. 23అందెఙె సఙమ్ దు మనికార్ విజెరె
కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి మహిఙ,యాకఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ, నమిమ్ఇకానొలొఇ
వాతిఙా, మీరు బుదిద్ నెగెండ సిలెల్ండ ఆజి వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వారు వెహ్ ఏరా? 24గాని ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ 
గాని దినిన్ వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ గాని లొఇ వాతిఙ, విజిదెరె దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వెహిస్ మహిఙ, వెని
మాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి వనిన్ మనుస్దు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు
వెహిస్నిమాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె తీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరి వనిన్ మనుస్దు డాఃఙితి మనికెఙ్ విజు
వెలిల్ తోరెన్. అయావలె, “నిజమె దేవుణు మీ వెట మనాన్ ”, ఇజి బమమ్ ఆజి వాండు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
26అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్, ఉండి పాటెఙ్ పారెద్ఙ్ 

వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ బుదిద్ మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ డాఃఙితి మనిక దేవుణు
తోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ బాసదిఙ్ 
అరద్ం వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్,యాకెఙ్ విజు సఙమ్ దుమని వరిఙ్ దయ్ రంవాని వందిఙ్ కిదెఙ్ వలె.

27ఆఇబాసెఙ వరిగ్నికార్ ఒరెనొ రిఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ వలె. రిఎరిఙ్ మిసిత్ఙముఎర్ వరిగ్దెఙ్ వలె. గాని విజెరె
ఒరెస్ వరిగ్ఎండ, ఒరెన్ ఒరెన్ వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎయెర్ బాదనిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28ఆఇబాసెఙవరిగ్ని దనిఙ్ 
అరద్ం కిజి వెహిన్కాన్ సిలెల్ండ మహిఙ, ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు పలల్క్ మండెఙ్. వాండు వనిన్
మనుస్దు వరిగ్జి దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ వలె.

29 దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వరిగ్నికార్ బా రిఎర్ నొ, ముఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. మహికార్ వెహిన్ దనిఙ్ 
నెగెండ వెంజి, ఇనిక వెహిస్నార్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 30డగు బసిత్మని మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ 
ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతిఙ, ముఙాల వరిగ్జి మంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె. 31 విజెరిఙ్ 
నెసిప్సిని వందిఙ్, విజెరిఙ్ దయ్ రం వెహిన్ వందిఙ్, మీరు విజిదెరె ఒరెన్ వనిన్ వెనుక మరి ఒరెన్ దేవుణు
బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. 32పవకరు లొఇ మని వరి ఆతమ్
పవకరిఙ్ లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్ దిఙ్ దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ 
దేవుణు ఆఎన్.

34విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని లెకెండ్, సఙమ్ దు పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్వలె, బోదెక్ గగోల్ ఆజి వరిగ్జి
మండెఙ్ ఆఏద్,పలక్ మండెఙ్ వలె. సఙమ్ దుఅవిక్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమోసెరాసిత్ రూలుదు వెహిమని
లెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజిమండెఙ్. 35వరిఙ్ ఇనికబానెసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఇండొవనాక్వనాక్మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ 
వలె.సఙమ్ దు బోదెలి వరిగ్జిమంజినిక దనిఙ్ సిగు.

36మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్ ? దేవుణు మాటెఙ్ మీరె రాసిత్ తయార్ కితిత్దెరా? అకక్ మిఙినె అకక్
దొహ్ క మనాదా? 37 ఎయెన్ బా వాండు దేవుణు పవక ఇజి ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ సితిత్
వరమ్ కు మనికాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ్ బా, వాండు నాను మిఙి రాసిత్ మనికెఙ్ పబుబాణిఙ్ వాతి ఆడెఙ్ 
ఇజి తప్ ఎండ ఒపుప్కొండెఙ్ వలె. 38ఎయెన్ బాయాకనెకిస్ పోకిఙ, వనిన్ఙ్ వాండె నెకిస్ పోకె ఆనాన్ లె.

39అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆజి మండు. గాని ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని
వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. 40గాని విజుబానెగెండమరాయ్దదాన్ తగిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె.

15
కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితివందిఙ్.

1తంబెరిఙాండె,నానుమీ నడిఃమిసాటిసిత్ సువార వందిఙ్ మరిమిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన.
మీరు డగు కిజి నమిమ్తిత్ అయ సువార, దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నిర్ ణెం కితిత్దెర్. 2నాను
మిఙి వెహి మని అయా సువారదానె దేవుణు మిఙి రకిస్సత్ మనాన్. అందెఙె నాను వెహి మని మాటెఙ్,
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మీరు నెగెండ అసి అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్. సిలెల్ండ మహిఙమీరు దేవుణు ముసుక్ ఇటిత్ నమకం నిజం
ఆఏండ మంజినాద్. 3 దేవణు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కి మనిన్క, నాను మిఙి ఒపప్జెపిత్ మని వనాక్ లొఇ గొపప్
ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ,ముఙాల దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహికపూరి కితిత్ లెకెండ్, కీసుత్ మాపాపమ్ క
వందిఙ్ సాతాన్. 4ముఙాల దేవుణు మాటదు రాసిత్ మహిక పూరి కితిత్ లెకెండ్ నె మూసె ఆతండె మూండి
రోసాక్ణిఙ్  మరిజ్ నీకె ఆతాన్. 5ముఙాల పేతుఙ్ ని* వెనుక వనిన్ సిసుర్ ఆతి పనెండు మన్ సిరిఙ్ తోరె
ఆతాన్. 6దనిన్వెనుకఅయ్ దువందెఙమిసిత్ నమిమ్తిత్ తంబెరిఙఒరెస్తోరెఆతాన్. వరిలొఇసెగొండార్ సాత
సొహార్ ఇహిఙ్ బా నండొండార్ ఏలుబా బతిక్జినార్. 7 వెనుక వాండుయాకోబుఙ్ ని అపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ 
తోరె ఆతాన్. 8విజెరిఙ్ తోరె ఆతి వెనుక, కడెఃవేరిదు, నెగెండపుట్ ఇకానాతి నఙిబాతోరె ఆతాన్.

9 అపొసుత్ రు లొఇ విజెరిఙ్ ఇంక వీస్ కొడొః నానె. అపొసుత్ డు ఇజి కూకె ఆదెఙ్ బా నాను తగితిక ఆఏ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిత మనన్. 10ఏలు నాను ఇనిక ఆత మనానో,
అకక్ దేవుణు నఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్మ్ దానె ఆతమనన్. అహిఙవాండు నాముసుక్ దయాదరమ్ం తోరిసిత్క
దరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్ లెకెండ్ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ ఇంక నండొ కసట్బాడ్ఃజినాను పణి కితమన. గాని కసట్బాడ్ఃతిక
నాను ఆఏ, నఙితోడుఃమహిదేవుణు దయాదరమ్మ్ నె. 11అందెఙెనాను ఆతిఙ్ బా,వారు ఆతిఙ్ బాఇకాక్దె
మాపుసాటిసత్ మనాప్.

సాతికార్ మర్ జినీఙ్ నివందిఙ్.
12గాని, కీసుత్ సాతి వరి బాణిఙ్ నీకె ఆత మనాన్ ఇజి సాటె ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి

నిఙ్ నికసిలెల్ద్ ఇజిమీలొఇసెగొండార్ ఎలాగవెహిస్నార్ ? 13సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నికసిలెల్ద్ ఇహిఙ
కీసుత్ బా మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్. 14 కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్ ఇహిఙమాపుసాటిసిని సువార
పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కబా పణిదిఙ్ రెఇక. 15అకాక్దె ఆఏండ,మాపుదేవుణు వందిఙ్ 
అబదద్ం వెహిన్ సాసిర్ ఇజి తోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సాతి వరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ 
ఇజి మాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహ మనాప్. సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ, దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా
నిక్ ఎతాన్. 16 దేవుణు సాతి వరిఙ్ మరిజ్ బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా మర్ జి
బతిక్స్ ఎతాన్. 17 కీసుత్ మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙమీరు నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు ఏలుబా
మీ పాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు సీని సికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె. 18 అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి సాతికార్ బా
నాసనం ఆత సొహార్ . 19యాబతుక్దునె వాండు మఙి సాయం కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిలెల్ద్ ఇజినె
మాటు కీసుత్ ముసుక్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినికాట్ ఇహిఙ, మా బతుక్ విజెరిఙ్ ఇంక హినమాతి
బతుక్ బతిక్జినాట్.

20 గాని, సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత పండితి పంట లెకెండ్, కీసుత్ నిజమె సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙిత
మనాన్. 21 ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు వెటనె సావు వాతాద్. అయాలెకెండ్ నె సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙె
ఆనికబా ఒరెన్ వనిన్ వెటనె వాతాద్. 22ఆదము వెట విజెరె ఎలాగ సాజినారొ, అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట
విజెరె పాణం మనికార్ ఆనార్ లె. 23గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వరాస్దునె పాణం మనికాన్ ఆనాన్. తొలిత
పండితి పంట కీసుత్ . వెనుక కీసుత్ వానివలె వనిన్ఙ్ సెందితికార్ పాణం మనికార్ ఆనార్. 24 దని వెనుక
వాండుయాలోకమ్ దుమనివిజుసెఇసతుత్ ఙ్ ని,విజుఅతికారమ్ కాఙ్,విజుసతుత్ ఙమాయిపిస్పోకిస్,వనిన్
బుబాబ్తి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ విజుఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలె విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

25ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్ఙ్ పగాతివిజెరిఙ్, వనిన్పాదమ్ కు అడిఃగి దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్ ఏలుబడిః
కిజిమండెఙ్ వలె. 26లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ పగాతిసావుదిఙ్, కడెఃవేరిదు వాండు నాసనం కినాన్ లె.

27దేవుణు, “విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిగ్ ఇటాత్ న్ ”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. “విజు
వనాక్ఙ్ ”, కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ మనాన్ ఇజి వెహిన్ వలె, విజు వనకాఙ్ విని పాదమ్ కు అడిఃగి ఇడిత్
మనికాన్ ఆతి దేవుణు అయ విజు వనకాఙ్ వెట వనిన్ఙ్ వాండె కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడెః ఆఎన్ ఇజి
టేట తోర్ జినాద్. 28వాండుయా లెకెండ్ కితిత్ వెనుక, మరిన్ విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి ఇటిత్
మనికాన్ ఆతిదేవుణుదిఙ్, వనిన్ఙ్ వాండెఅణఙిజిమంజినాన్ లె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు ఒరెండె అయ
విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారంమనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .



1కొరింతి 15:29 231 1కొరింతి 15:53

29సాతికార్ మరిజ్ నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇహిఙ, సెగొండార్ కిని లెకెండ్ సాతి వరి వందిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆని
దనిఙ్ ఇనిఅరద్ంమనాద్ ?సాతికార్ నిఙెఆఎర్ ఇహిఙఎందనిఙ్ లోకుర్ వరివందిఙ్ బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ?
30మరిసాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నార్ ఇజిమాపునమిమ్ఏప్ ఇహిఙఎందనిఙ్ సావుతపిసిన్పమాదమ్ కాఙ్ మాపు
గురిఆదెఙ్. 31తంబెరిఙాండె,పబు ఆతి కీసుత్ యేసుకీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతివందిఙ్ నాను నిజం ఎసొసరద్
ఆజినానొ అయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబా నాను సపె ఆదెఙ్ బా అకుక్ మనద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న.
32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెనాను ఎపెసి పటన్మ్ దు అడిఃవి జంతుఙ వెట విదెద్ కితానా?
సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ నఙి ఇని లాబం మనాద్ ? సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ ఎర్ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్ 
సానాట్,అందెఙె ఉణాట్ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా కిదెఙ్ వలె.

33మీరు మొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజి మనిఙ్, నెగిగ్ అలవాటుఙ్ 
మనికార్ బా పాడ్ః ఆజినార్”. 34 నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరు మహిస్ సొనిస్ పాపం కిఎండ
నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ సెగొండార్ దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు కిదెఙ్ 
ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35సెగొండార్ యాలెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగమరిజ్ నికెఆనార్ ? ఎలాగమరిఒడొఃల్ దాన్ 

వారువానార్ ?”. 36బుదిద్ సిలికిదెరామీరు వితుత్ వితిన్వలె,అయవితిన్ వితుత్ సబితిఙానెదనిబాణిఙ్ మొక
నేరిజ్నాద్. 37నీను వితిక కూలిఙ్ గాని,మరి ఎమేణివితుత్ బగాని వహివితుక్నె వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని
నేరిజ్నిమొకక్ ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె. 38గానిదేవుణువాండు నిర్ ణెం కితిత్ లెకెండ్ దనిఙ్ ఉండిఒడొఃల్ సిజినాన్.
వితిత్మనిన్ విజు రకమ్ ది వితుత్ ఙ వనక వనక ఒడొఃల్ సీజినాన్. 39 కంట విజు ఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు
కంట ఉండి రకంమనాద్. జంతు కంటమరిఉండి రకం,పొటి కంటమరిఉండి రకం,మొయకంటఉండి
రకం. 40అయాలెకెండ్ నె ఆగాసమ్ ది వనకాఙ్ ని, బూమిదు మని వనాక్ఙ్ తేడమంజినాద్, ఉండె ననికెఙ్ 
ఆఉ. విజుఅంతంమనికెఙ్ గాని వనక అంతం ఉండె లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41ఎలాగ ఇహిఙ,పొదుద్ ది అందం
ఉండి రకం,నెలాదిఅందంమరిఉండిరకం,సుకెక్ఙఅందంమరిఉండిరకం. ఉండిసుకాక్దిఅందంమరి
ఉండి సుకాక్ది అందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42అందెఙెసాతికార్ మరిజ్ నిఙెఆనివలెఅయాలెకెండ్ నెమంజినాద్. బూమిదుమూసెఆతిమనిపీనుగు
సబ్ జిసొనిక. గానిసబ్ జిసొన్ ఇఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు నికె ఆనార్ లె. 43మూసెఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్ 
బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక ఆనాద్. 44మూసె ఆజిని
పీనుగుయాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ 
తగిన్క. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ మనాద్ ఇహిఙ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ 
తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ బామంజినాద్. 45అందెఙె, “తొలితలోకు ఆతి ఆదము బతిక్జిని జీవు ఆతాద్ ”, ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము ఆతి కీసుత్ పాణం సీజిని ఆతమ్ ఆతాన్. 46పరలోకమ్ దు
బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ ముఙాల రెఎతాద్. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ నె ముఙాల వాతాద్.
వెనుక పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితిఒడొఃల్ వానాద్. 47తొలితఆదాముయాబూమిదూలిదాన్ తయార్ 
ఆతమనాన్. వెనుకాహిఆదాము ఆతి కీసుత్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48 బూమిది దూలిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ మాటు వనిన్ లెకెండ్ నె మంజినాట్. దేవుణు
మంజిని బాడిఃదాన్ వాతి వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆనార్ లె.
49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ మూరి లెకెండ్ మనాటొ, అయా లెకెండ్ నె దేవుణు
మంజినిబాడిఃదాన్ వాతివనిన్ కీసుత్ మూరి లెకెండ్ తయార్ ఆనాట్ లె.

50 తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్ తయార్ ఆతిమని యా ఒడొఃల్ దాన్ మాటు దేవుణు కిజిని
ఏలుబడిఃదు సొనిస్ మండెఙ్ అట్ ఎట్ ఇజి నాను మిఙి కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సావు మని
యా ఒడొఃల్ కు సావు మన్ ఇ బాడిఃదు మండెఙ్ అట్ ఎద్. అకెక్ఙ్ కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51 గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి విండు, నాను దేవుణుది డాఃఙితి మని ఉండి సఙతి మిఙి తెలియ కిజిన. మాటు విజెటె సాఎట్.
మాటు విజెటెమారాన్ట్. 52 సణెమ్ దు, అహిఙ ఉండి కణక రెప డెఃయ్ జి పెరిన్ ముఙాలె, కడెఃవెరిది పెరి
జోడుఃబంగ పలకిఙ సరి అకక్ జరిగ్నాద్. జోడు బాంగ పలకిన్వలె సాతికార్ సావుమన్ ఇ ఒడొఃల్ దాన్ నికె
ఆనార్. ఏలుదాక బతిక్జినిమాపు కొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతి ఒడొఃల్ దాన్ మారాన్ట్ లె. 53సబ్ జి సొనిస్నిమాయా
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ఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బాసబ్ జిసొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె,సావువాజినియామాఒడొఃలుఙ్,
సావుసిలి ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54సబ్ జిసొనిమాఒడొఃలుఙ్,ఎసెఙ్ బాసబ్ జిసొన్ ఇఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. సావువాజినిమా
యాఒడొఃలుఙ్,సావుసిలిల్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. నసిత్వలె దేవుణుమాటదురాసిత్యామాటెఙ్ నిజం
అనాద్, “సావుముసుక్ పూరి గెలిసిత్ వందిఙ్, సావుమరి మన్ ఎద్ . సావు డిఃఙె ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”.
55 “సావుమాముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా? మఙి గుతెత్ఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ మరిసాపుక్మనాదా?”, ఇజి
దినిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిక,నసిత్వలెపూరిఆనాద్. 56సావుతపిసినిసాంపుపాపం. మాటు
దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక, మఙి ఓడిఃసెత్ఙ్ పాపమ్ దిఙ్ సతుత్ ఆజినాద్. 57మా పబువాతి
యేసుకీసుత్ దాన్ మఙిపాపమ్ దిఙ్ నిసావుముసుక్ గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58అందెఙె, నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబా మిఙి కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్ మండు. ఎసిత్వలెబా
దేవుణువందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజిపణికిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙపబువేట కూడ్ఃజిమీరు కసట్బాడ్ఃజి కిజినిపణిఙ్,
ఎసెఙ్ బాపణిదిఙ్ రెఎండాఃజిమన్ ఉ ఇజి నెసి ఎసిత్వలెబా పణి కిజిమండు.

16
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ వెహిస్నిక.

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ ఇహిఙనాను గలాతియదుమని దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ వెహి మని లెకెండ్ మీరుబా కిదు. 2నాను వానివలె, అయావలెనె కుడుఃపెత్ఙ్ తొఎండ, విజు
ఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని దని బాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ 
కుడుఃపిస్ మండెఙ్ వలె. 3 అహిఙ నాను వానివలె, మీరు తగిన్కార్ ఇజి ఎయెరిఙ్ ఎరిల్సినిదెరొ, వరిఙ్ 
ఉతమ్ కు రాసి సీజిమీరు కుడుఃపిస్ని డబుబ్ వరి కీదుయెరూసలెమ్ దు పోకాన్ట్. 4నానుబాసొహిఙబాగ
మంజినాద్ ఇజి తోరె ఆతిఙ వారు నా వెట వానారెల్. 5అహిఙ ఏలు నాను మాసిదోనియాదు సొనిస్ అబెబ్
మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సి మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదు సొహి వెనుక నాను
మీ డగు వాన. 6 నసిత్వలె మీ డగు సెగం రోసుక్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి, సిలిల్ఙ పణి కాలం విజు మీ బానె
గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెనాను ఎమేణి దరిఙ్ సొండెఙ్ నొ,అయాపయ్ నమ్ దు నఙిసాయం
కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7ఏలు పయ్ నమ్ దు మీ డగు వాజి మిఙి దసూల్ ఆజి సొండెఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ .
పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు సెగం కాలం మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన. 8గాని పెంతుకొసుత్ * పండొయ్ దాక
ఇబెబ్ ఎపెసి పటన్మ్ దునె నాను మంజినలె. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇబెబ్ నెగెండ సువార పణి జరిగ్ని లెకెండ్,
తగిన్ నెగిగ్ అవ్ కాసం నఙి దొహ్ కమనాద్. నఙి ఎదిసినికార్ బామనార్.

10 తిమోతి మీ డగు వాతిఙ, ఇని దనిఙ్ బా తియెల్ ఆఏండ మీ వెట మంజిని లెకెండ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి
మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను కిజిని లెకెండ్ నె వాండుబా పబు పణి కిజినాన్. 11 ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండు మరిజ్ నా డగు వాదెఙ్ వనిన్ మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ పొకు. మహి
తంబెరిఙ వెటవాండు వానానెల్ ఇజినాను ఎదు సుడ్ఃజిన.

12ఏలు తంబెరిఆతిఅపొలొవందిఙ్ వెహిన్క ఇమికఇహిఙ,మహితంబెరిఙవెటమీడగుసొండెఙ్ ఇజి
నాను వనిన్ఙ్ బతిమాలితగానిఏలువాదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. గానిమరిఎసెఙ్ బావాండు అవ్ కాసం
దొహ్ కిన్వలెమీడగు వానానెల్.

13మీరు జాగర మండు. దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ మండు. దయ్ రమ్ దాన్ మండు.
సతుత్ దాన్ మండు. 14మీరు కిజిని పణిఙ్ విజు పేమదాన్ కిదు. 15-16 అకాక్య పాంతమ్ దు తొలిత
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పాను ఇండొణికార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ 
పణి సాయం కిదెఙ్ వరిఙ్ వారె ఒపజెపె ఆత మనార్ ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె తంబెరిఙాండె,
మీరు నిని వరిఙ్ అణిఙిజి మండు. అకాక్దె ఆఏండ పణిదిఙ్ కూడ్ఃజి వాని వరిఙ్ ని కసట్బాడ్ఃజి పణి
కిజిని వరిఙ్ బా అణిఙిజి మండెఙ్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 17మీరు వాదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్ బా,
సెత్పానుని పొరూమ్నాతు, అకాక్యికు ఇనికార్ వాతివలె నాను సరద్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీబాన్ నఙి

* 16:8 16:8 పడాయిపమాణమ్ దు ఇకక్ వారమ్ క పండొయ్ ,మరిపంట కొయిన్ పండొయ్ ఇజి వెహెఆజినాద్ . (నిరగ్మ 34:22, 23:16)
వెజేరెవెట కూడ్ఃజియాపండొయ్ కిదెఙ్ ఇజిఇసాయేలులోకుర్ యెరుసలేమ్ దుమందవాజిమహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙయాబయ్ ఇజిఅరద్ం.
యాకపసక్ పండొయ్ ఆతి వెనుకయాబయ్ రోసుక్ ఆనివలె ఆజినాద్ .
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సీదెఙ్ సిలిల్తికెఙ్ వీరు నఙిసితార్. 18నామనుస్దిఙ్,మీమనుస్దిఙ్ వారుసరద్ కితాత్ ర్ . ననికార్ గవ్ రమ్ దిఙ్ 
తగిన్కార్.

19 ఆసియాదు మనిన్ సఙమ్ కాణికార్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినర్. అకుక్ల, పిసిక్ల
ఇనకార్ ని వరి ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ బా పబు పేరుదాన్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి
వెన్ బాజినార్. 20నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ్ విజెరెమీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజినార్ . దేవుణు వెట కూడిఃతి మనిన్
వరిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ . నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22ఎయెన్ బా పబుఙ్ పేమిస్ ఎండ మహిఙ సయిప్ వనిన్ ముసుక్ రపిద్. యేసు పబు వాజినాన్. రఅ

పబువా. 23పబువాతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమిఙితోడుః ఆజిమనీద్ .
24 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిన్మీరు విజిదెరె వెటనాపేమమనీద్. ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ ది
వరిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్మనిన్ రుండి ఉతం. యాఉతమ్ దు పవులు

వనిన్ వందిఙ్ ,మరివాండు ఎలాగసువారపణి కితాత్ న్ ,మరిఅయావలెవనిన్ఙ్ ఇనిఇనికెఙ్ జరిగ్తె ఇజియా
ఉతమ్ దులావ్ వెహిస్నాన్ . కొరింతిపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ సెగొండార్ ,ఆఇవరిబోదవెంజి
పవులు అపొసుత్ డు ఆఏన్ ఇజి వెహార్ . దనిన్ వందిఙ్ జవాబ్ వెహిలెకెండ్ యాఉతమ్ దు నండొ సఙతిఙ్ 
రాసత్ మనాద్ . దేవుణుఇసట్మాతివజయేసుపబునెవనిన్ఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజిరుజుప్ కిజినాన్ .
వాండు కితిత్ పణిదునొ, వెహి మాటదునొ, వనిన్ బతుక్దునొ, ఇనికబా తపుప్ మహిఙ తోరిసుత్ ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాజినాన్ . ననిన్ వరి వెటమొకొంసుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజివెహిస్ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజిమర్ జి నిఙితి వెనుకయాబబ్య్ ఆరునొయాబబ్య్ ఏడునొ పంటెఙ్ వెనుకయాఉతం

రాసాత్ న్ ఇజి దినిన్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులు మాసిదోనియదు మహివలె బాణిఙ్ యాఉతం
రాసత్ పోకాన్ ఇజిబావారు నమిమ్జినార్ .

1 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులుని మా తంబెరి ఆతిమోతితి కొరింతి
పటన్మ్ దుమనిదేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ నిఅకాక్యపాంతమ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరిఙ్ 
రాసినిఉతం. 2మాబుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ ని పబువాతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ దయాదరమ్మ్ ని సమాదనం
మిఙిమనీద్.
ఓదరిసిని దేవుణు

3 ఎసిత్వలెబా మా ముసుక్ కనికారం మనికాన్ ఆతి బుబబ్, ఎసిత్వలెబా మఙి ఓదరిసిని దేవుణు ఆతి,
మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు పొగిడెః ఆపిన్ . 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, విజు కసట్మ్ కాఙ్ 
దేవుణుమఙి ఓదరిసిని ఓదరుప్దాన్ ఎలాగమరి కసట్మ్ దుమని వరిఙ్ బాఓదరిసెత్ఙ్ మాపుసతుత్ మనికాప్ 
ఆదెఙ్ ఇజి వాండు మా విజు కసట్మ్ కాఙ్ మఙి ఓదరిసినాన్. 5 కీసుత్ వెట కసట్మ్ కు మా బతుక్దు ఎలాగ
లావ్ ఆజినెనొ, అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట ఓదరుప్బా మా బతుక్దు నిండిజి పొఙిజి వాజినాద్. 6మాపు
కసట్మ్ దు మనాప్ ఇహిఙ అకక్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ ఒదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజిని దేవుణు మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ 
ఇజినె మాపు కసట్మ్ దు మనాప్. దేవుణు మఙి ఓదరిసిత్ మనిక మిఙి ఓదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజినె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మఙి వాతిమని లెకెండ్ కసట్మ్ కు మిఙి వానివలె, అయాకెఙ్ మీరు డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివలె అయ
ఓదరుప్ ఎలాగ మరిక ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 7మఙివాతిమని కసట్మ్ కాఙ్ మీరు ఎలాగమా వెట కూడ్ఃజి
మంజినిదెరొ,అయలెకెండ్ నెమావెటఓదరుప్దుబా కూడ్ఃజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమీ
వందిఙ్ మాపుఆసదాన్ ఎదు సూణిక కదిల్ఎండమంజినాద్.

8తంబెరిఙాండె, ఆసియపాంతమ్ దుమాపు ఓరిసిత్మని కసట్మ్ కు మీరు నెస్ ఎండ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
మాపు కొరిజినాప్. మాపుసానాప్ పెల్సు ఇజి ఒడిఃబితాప్. మఙి ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నని నసొ కసట్మ్ కు మఙి
వాతె. 9నిజమెసావుదిఙ్ సికస్ మఙి దొహ్ క మనాద్ ఇజిమాపు ఒడ్ఃబితాప్. గానిమాపు, మాముసుక్నె
ఆదారం ఆఏండ, సాతి వరిఙ్ నికిన్ దేవుణు ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకెక్ఙ్ విజు మఙి జరిగ్తె.
10-11మీరుబామా వెట కూడ్ఃజి పారద్నం కిజి సాయం కితిత్ఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి సావు నని కసట్ం కాణిఙ్ 
మఙితపిసాత్ న్. మరివానికాలమ్ దుబా తపిసినానెల్. వాండు మరి ఎసిత్వలెబామఙి తపిసిమంజినానెల్ ఇజి
వనిన్ వందిఙ్ నె మాపు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాప్. నండొండార్ పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ 
అయపారద్నమ్ క వందిఙ్ మఙికనికారందొహ్ కి వందిఙ్,నండొండార్ మావందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహన్రెల్.

12మా గరబ్ం వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, యాలోకమ్ దు మని బతుక్దుబా, మరి మీవెట మనిన్
విజుసఙతిఙలొఇబాగరబ్ం గదిస్ ఎండదేవుణు సితిత్మనినెగిగ్ మనుస్దాన్,లోకమ్ దుమనిన్ వరి బుదిద్దాన్ 
ఆఏండదేవుణుదయాదరమ్మ్ దిసతుత్ దాన్ బతిక్తాప్. దినిన్వందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజినాప్. 13సద్ విదెఙ్ నొ,
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పూరిఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇమాటెఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ సిలెల్. 14ఏలుమీరుమఙిసెగం నెసిత్ మనిదెర్. గాని
పబుఆతియేసుమరిజ్వానిదినమ్ దుమాపుమీవందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహ్ నాన్ప్ లె. అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ 
పొగ్ డిఃజివెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబానఙిపూరినెసిన్దెర్ లెఇజిమాపుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మామనుస్దు నమకం తప్ ఎండ మనిన్ఙ్, మిఙి రుండి వంతుఙ్ లాబం మండెఙ్ ఇజి
ముఙాలమీడగువాదెఙ్ ఇజినఙిఉండిఉదెసంమహాద్ . 16ముఙాలమీడగువాజిమాసిదోనియసొండెఙ్ 
ఇజి,మరిమాసిదొనియదాన్ మరిజ్ మీడగువాజి,మీరెయూదయదేసెంసొండెఙ్ మఙిపోకిన్దెర్ ఇజినాను
ఒడిఃబిత. 17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబితివలె, యాక ఇజిరి సఙతి ఇజి నాను ఒడ్ఃబితానా?.
“ఒఒ” ఇజివెహిస్ వెటనె “ఆఎద్,ఆఏద్ ” ఇజివెహెఙ్ యాకెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితిలెకెండ్ కిజినానా?

18దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజిమనిన్ లెకెండ్ నె, మాపుమిఙి వెహిమనిమాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’
ఇజినె మంజినె, “ఆఏద్ ’ ఇజి వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నావెట, సిలువాను వెట, తిమోతి వెట
మీ నడిఃమి సాటె ఆతి మని దేవుణు మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’ ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ ఇజినొ ఆఎతాన్ . గాని
వనిన్ వెట అకక్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్. 20 దేవుణు సితి పమాణమ్ కు ఎసొస్డు ఆతిఙ్ బా,
అకెక్ఙ్ విజు కీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ ఇజినె మనెన్. అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట
‘ఆమెన్ ’ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్.

21-22మీవెటమఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్ మంజినికాన్ దేవుణునె. బురదాన్ నూనెవాకిస్
కేట కితిత్ లెకెండ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్ సొంతం ఇజి మా ముసుక్ ముద పోకిస్, వెనుక మఙి
దొహ్ కెఙ్ మనిమేలుఙ వందిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙి సితమనాన్.

23మీముసుక్ కనికారం మనిఙ్ నె నాను మరి కొరింతి పటన్మ్ దు రెఎత, ఇని దనిఙ్ దేవుణునె సాకిస్.
24అందెఙె మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ దనిఙ్ మీముసుక్ అతికారం మనికాప్ ఇజి ఆఏప్ గాని
సరద్ వందిఙ్ మీవెటకూడ్ఃజిపణికినికాప్ లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దాన్ 
మీరు గటిఙ నిలిస్మంజినిదెర్.

2
1అందెఙెమరి ఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీడగు రెఎ ఇజినామనుస్దు నానె నిర్ ణెం కిత. 2ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ, నాను మిఙి దుకం తపిసత్ ఇహిఙ, నా వెట దుకం ఆతికారాతి మీరు ఆఏండ ఎయెర్ నఙి సరద్
కిబిసాన్ర్?. 3 ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను మిఙి రాసత్ ఇహిఙ, నాను వానివలె, నఙి సరద్ కిబిసెత్ఙ్ మని
వరివెట నఙి దుకం రెఎండమండెఙ్ వలె ఇజిరాసత్. మరినఙిమని సరాద్ దుమీరుబానావెట సరద్ ఆనిదెర్ లె
ఇజిమీవందిఙ్ నామనుస్దు నమకంఇటాత్ మన. 4మీరుదుకంఆదెఙ్ ఇజిఆఏద్ ,గానిమిఙినానుఎసొనొ
పేమిసిన ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొ దుకమ్ దాన్ మనుస్దు బాద ఆజి, ఎసొనొ కణెరు వాకిస్ మిఙిరాసత్
మన.

తపుప్ కితిత్ వరిఙ్ సెమిసిన్ వందిఙ్ 
5 ఎయెన్ బా దుకం కిబిసాత్ న్ ఇహిఙ, నఙినె లావ్ ఆఏండ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ కండెక్ దుకం కిబిసత్

మనాన్. అందెఙె నఙి దుకం కిబిసిత్ వందిఙ్ నాను గటిఙ వెహెఙ్ ఆఏద్ గదె? 6వనిన్ఙ్ మీలొఇ నండొండార్ 
వెట సితి సికస్ సరి ఆనాద్. 7అందెఙెమీరు వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు మరి
నండొ దుకమ్ దు మడుఃగ్ జి మని లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి. 8అందెఙె వనిన్ఙ్ మీరు పేమిసినిదెర్ ఇజి
మరి వనిన్ఙ్ మీరు తోరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. 9మీరు విజు దనిఙ్ లొఙిజి తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ 
మంజినిదెరాఇజినెసెత్ఙ్ నెనానుమిఙిరాసత్మన. 10మీరుఎయెరిఙ్ బాసెమిసిత్ఙనానుబావనిన్ఙ్ సెమిసిన.
మరిఇనిదని వందిఙ్ బాసెమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ,మీవందిఙ్ అకక్బా కీసుత్ ఎదు నాను సెమిసత్ మన. 11ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, సయాను మా ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను సెమిసత్ మనన్. మరి వనిన్ సెఇ పణిఙ వందిఙ్ 
మాటు నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ గదె?

కొతత్ ఒపుప్మానం వందిఙ్ సాటిసిన్కార్.
12 కీసుత్ సువార సాటిసెత్ఙ్ నాను తోయ పటన్మ్ దు వాతివలె అబెబ్ నెగిగ్ అవ్ కాసం దేవుణు నఙి సితాన్.

13గాని నా తంబెరి ఆతి తీతుఙ్ తొఎండ నా మనుస్దు నిపాతి సిలెల్ండ ఆతిఙ్, వరిఙ్ నాను సొనిస్న ఇజి
వెహిస్ అబెబ్ణిఙ్ మాసిదోనియసొండెఙ్ సోత.
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14గానిమాపుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతిమఙిదేవుణు
ఎసిత్వలెబా గెలిసిత్ వరి సరద్దాన్ నడిఃపిసినాన్. ఉండి నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ విజుబాన్ మాపు సాటిసిన్
సువారదాన్ కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసిత్లెకెండ్ వాండు కిబిసాన్న్. 15 దేవుణు రకిస్సిత్ వరి నడిఃమి, పాడాఃజి
సొనిస్ని వరి నడిఃమిమాపు దేవుణుదిఙ్ కీసుత్ ది నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ ఆత మనాప్. 16పాడాఃజి సొనిస్ని
వరిఙ్ మాపుసాతిఒడొఃల్ దికంపులెకెండ్ మనాప్. దేవుణురకిస్సిన్వరిఙ్ బతుక్సిజినినెగిగ్ వాసనంలెకెండ్ 
మనాప్ . నిని పణిదిఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? 17మహినండొండార్ లెకెండ్,లాబం రపిద్ ఇజి దేవుణు
మాటదిఙ్ బేరం కినికాప ఆఎప్. దేవుణుబాణిఙ్ పోకెఆతివరి లెకండ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి నీతినిజాయిదాన్ 
దేవుణు ఎదుమాపువరిగ్జినాప్.

3
1 మరి మఙి మాపె మరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా? సెగొండారిఙ్ అవ్ సరం మని లెకెండ్ 

మీబాణిఙ్ నొ,మిఙితోరిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కీదుపోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ఉతమ్ కుమఙిమండెఙ్ నా? 2మామనుస్ఙ
రాసె ఆతిమని లోకుర్ విజెరె నెసి సదివ్జిని ఉతమ్ కు మీరె. 3 పణకుదాన్ తయార్ కితిత్ బలెల్ఙ ముసుక్
గీసిత్ మనిక ఆఏద్ , మరి సిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ , గాని లోకురి మనుస్ ఇని మెతాని బలెల్ఙ ముసుక్, మాపు
కితిత్ సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,రాసెఆతిమని కీసుత్ బాణిఙ్ వాతిమనిఉండి ఉతమ్ నె
మీరు ఇజిమీరెతోరిసినిదెర్.

4కీసుత్ వెటదేవుణుఎదుమామనుస్దునసొస్నమకంమనాద్. 5మాపుకిజినిపణిఙ్ విజుమాసతుత్ దాన్ 
మాపె కిజినాప్, ఇజి ఒడ్ఃబిదెఙ్ మాలొఇ ఇనికబా సిలెల్ద్. యాకెఙ్ కిదెఙ్ మని సతుత్ దేవుణు బాణిఙ్ నె
వాతాద్. 6వాండె మఙి కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దిఙ్ నెగెండ పణికనికార్ ఇజి ఇటత్ మనాన్. కొతత్ ఒపుప్మానం
ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతిక. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ 
రాసెఆతి పమాణంసావుతపిసినాద్. ఆతమ్దాన్ వాతిపమాణంపాణం సీజినాద్.

కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.
7పణకు బలెల్ఙముసుక్ అసరమ్ దాన్ రాసెఆతిమనిసావుతపిసిత్ పమాణం నసొస్ గొపప్ పెరికమహాద్ .

8ఇహిఙ,మోసెమొకొంతగిజిసొనిస్నిజాయ్ దాన్ మహిఙ్ బా, ఇసాయేలులోకుర్ వనిన్మొకొమ్ దు తినాఙ్ 
బెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ గొపప్ పెరి జాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్ అయాలెకెండ్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, దేవుణు
ఆతమ్దాన్ మని పణిఙ్ దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పణి
నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ నీతి నిజాయితిదికార్ కిజినియాపణి, దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరిక
మంజినాద్. 10ఏలు మనిక ఒదె గొపప్ పెరిక ఆతిక ఆతిఙ్, దినిఙ్ పోలిసి సుడ్ఃతిఙ, ముఙాల గొపప్ పెరిక
మహి దనిఙ్ ఏలు ఇనిక సిలెల్ండ ఆతాద్. 11అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతి, కండెక్ కాలం మహియాపమాణం
యాలెకండ్ గొపప్ పెరిక వాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా మంజిని యా కొతత్ పమాణం మరి ఒదె గొపప్ పెరిక
మంజినాద్.

12 మాపు యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాట్. అందెఙె మా మనుస్దు దయ్ రమ్ దాన్ 
మనాప్. 13మాపుమోసెలెకెండ్ ఆఏప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఇసాయేలులోకుర్ వనిన్మొకొమ్ దుమనితగిజి
సొనిజాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండమోసెవనిన్మొకొమ్ దు టుకుర్ ఇటాత్ న్. 14గానివరిమనుస్ గుడిః ఆతమహాద్ .
అందెఙె ఏలుబా వారు పడాఃయి ఒపుమానం సదివ్జినివలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ అయా టుకుర్ ఏలుబా
లాగె ఆఏండ అయా లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వెటనె అకక్ లాగె ఆజినాద్. 15 ఏలుదాక
మోసె రాసిత్ మనికెఙ్ వారు సదివ్జిని వలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ ఉండి టుకుర్ మని లెకెండ్ నె మనాద్.
16గాని ఎయెన్ బాఎసిత్వలెబా పబువాతియేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙవనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల కిజినాద్. 18మాటు విజెటె టుకుర్ మన్ ఇ
మొకొమ్ దాన్, ఆదమ్ దాన్ జాయ్ తోరితి లెకెండ్, పబు జాయ్ తోరిసినాట్. ఆతమ్ ఆతి పబుబాణిఙ్ వాని
జాయ్ దాన్ మరి ఒదెద్ జాయ్ ఆజి వనిన్మూరి లెకెండ్ ఆజిమంజినాట్ లె.

4
ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండలొఇమనిన్ ఆసిత్
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1దేవుణు కనికారమ్ దానెమాపు దేవుణు పణిదు మనాప్ . అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలెల్ండ
ఆఏప్. 2మాపుసిగు లాగిజ్ని డాఃఙిజి కిజిమహి పణిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ప్. మాపుమోసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఎప్.
మాపు దేవుణుమాటమని లెకెండ్ దనిఙ్ మారిస్ ఎండ వెహిస్నాప్. మాపుమొసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ .
మాపుదేవుణుమాటమనిన్లెకెండ్ మారిస్ ఏండవెహిస్నాప్ . అకాక్దెఆఏండనిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ నెసిని
లెకెండ్ వరిగరబ్మ్ దిఙ్  ఎదుమఙిమాపెనెగెండదేవుణుఎదుబతిక్జినాప్. 3మాపువెహిస్నిసువారడాఃఙె
ఆతి మహిఙ, అకక్ పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙె డాఃఙె ఆత మనాద్. 4 దేవుణు మూరి ఆతిమని కీసుత్ జాయ్ 
ఆతిసువారదిఙ్ జాయ్, వరిఙ్ తొర్ ఏండమంజిని వందిఙ్ యాతరమ్ దిఙ్ అతికారిఆతిసెతూను నమకం
సిలిల్కార్ ఆతివరి మనుస్ది కణకెఙ్ గుడిడ్ కిబిసాత్ న్. 5-6 “సీకటిదాన్ జాయ్ ఆపిద్”, ఇజి వెహి దేవుణునె,
కీసుత్ మొకొమ్ దుమనిజాయ్ దేవుణు గెణమ్ దిజాయ్ మఙిమండెఙ్ ఇజివనిన్జాయ్ మామనుస్ఙజాయ్ 
సీని లెకెండ్ మఙి సితత్ మనాన్. అందెఙె మఙిమాపె ఆజి సువార సాటిస్ ఏప్. గానియేసుకీసుత్ పబు ఇజి
ఒడిఃబిజి,మాపుయేసు వందిఙ్ మిఙిపణి కినికాప్ ఇజి సువారసాటిసినాప్.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్ యా సతుత్ మాది ఆఏద్, గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఇజి
యా నెగిగ్ ఆసిత్ మా ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండెఙ లొఇ మఙి దొహ్ క మనాద్. 8 విజు దరిఙాణిఙ్ గటిఙ సీపె
ఆజినికాప్ గానిపెడెఃహికాప్ ఆఏప్. ఇనిక కిదెఙ్ నొ ఇజితెలిల్ఎండ ఆతికాప్ గాని ఇనిన్ ఆస సిలిల్కాప్ ఆఏప్.
9హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజినాప్ గాని డిఃసి సిబె ఆతికాప్ ఆఏప్. డెఃయె ఆజి అడిఃగి అరికాప్ గాని నాసనం
ఆజినికాప్ ఆఏప్. 10మాపు ఎసిత్వలెబా మా ఒడొఃల్ దు యేసు సావుదిఙ్ బరిసినాప్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యేసు బతుక్బా మా ఒడొఃల్ దాన్ తొరె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11 ఏలు బతిక్జినికాప్ ఆతి మాపు ఎసిత్వలెబా
యేసు వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపె ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాసనం అజి సొనిమా ఒడొఃల్ దు యేసు
బతుక్ తొరె ఆదెఙ్ వలె. 12అందెఙెసావుమాలొఇపణి కిజినాద్ గానిమీలొఇపాణం పణి కిజినాద్.

13 “నాను నమిమ్త మనన్. అందెఙె నాను వరిగ్త మనన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్.
అయాలెకెండ్ మనిన్ మనుస్దాన్ మాపుబా నమిమ్త మనాప్, అందెఙె వరిగ్జినాప్. 14 ఇనిక ఇహిఙ, పబు
ఆతియేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ నికికాన్,యేసు వెటమఙిబానికిస్మీవెటవనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ ఇజిమాటు
నెసినాట్.

15 దేవుణు దయా దరమ్ం మరి ఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజి సారిన్వలె, నండొ పారద్నమ్ కు కిజి, మరి
వందనమ్ కు వెహిస్వారు దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. యాకెఙ్ విజుమీవందిఙ్ నె.

16అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరె ఆజినిమాఒడొఃల్ పాడాఃజిసొనిస్నాద్ 
గానిమామనుస్దు మాపు రోజు రోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ ఆజినాప్. 17మాపు ఓరిసినియాసాణెం
మంజినిఇజిరి కసట్మ్ కు,మఙివనకాఙ్ విజుమిసిత్క ఆతిఎలాకాలంమంజినిగవ్ రందొహ్ కిస్నె. 18అందెఙె
మాపు తోరిజిని వనక ముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఏండ, తోర్ ఇ వనక వందిఙ్ నె ఎదు సుడ్ఃజినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙతోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నెమంజినె,తోర్ ఇకెఙ్ ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.

5
1యా బూమి ముసుక్ మాపు బతిక్జిని గుడారం* లెకెండ్ మని మా ఒడొఃల్ ఎసిత్వలె నాసనం ఆతి

సొహిఙ్ బా, మావందిఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు లోకు కికాక్ణిఙ్ తొహిక ఆఏండ, దేవుణు తయార్ కితిత్
మనిన్ ఎలాకాలంమంజినిఉండి ఇలుల్ మంజినాద్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 2పరలోకమ్ దుమనిన్ ఇలుల్ లెకెండ్ 
మనిన్ ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆసదాన్ యా గుడారం ఆతి ఒడొఃల్ దు మాపు ములుఙిజినె మంజినాప్ .
3మాపు అబెబ్ ఒడొఃల్ మనిన్ వరి లెకెండ్ మనిన్ఙ్ మా ఆతమ్ డుమ్ డ లెకెండ్ తోర్ ఏప్ . 4 గుడారమాతి
యాఒడొఃల్ దాన్ మనిన్వలెమాటు ములుఙిజి బరు పిండ్ జిని వరిలెకెండ్ మంజినాప్ . యాఒడొఃల్ డిఃసి
సీదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మని ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజినాప్. అందెఙె
సావుమనిన్యా ఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బాసావు సిలిల్ పాణం మని ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5 వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ 
బయాన్ లెకెండ్ మఙి సితిమనికాన్ ఆతి దేవుణునె దినిన్ వందిఙ్ మఙి తయార్ కితత్ మనాన్. 6అందెఙె
మాపుఎసిత్వలెబామనుస్దు దయ్ రం మనికాప్. మాపుయాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జిని దాక పబు బాణిఙ్ 
దూరంమనాప్ ఇజి నెసినాప్.

7 మాపు దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దానె బతిక్జినాప్. కణకెఙ తోరిజ్ని వనిన్క దటాఙ్ ఆఏద్.
8యాఒడొఃల్ దు బతిక్ని దనిన్ఙ్ ఇంక, యాక డిఃసి సిజి పబు వెట మంజినికాదె మఙి ఒదె ఇసట్ం, దినిన్

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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వందిఙ్ మఙి మనుస్దు దయ్ రం మనాద్, ఇజి నాను వెహిస్న. 9 అందెఙె, మా ఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జి
మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి పబు వెట మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మాపు గురి
సుడ్ఃజినాప్. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఒరెన్ యాఒడొఃల్ దాన్ మహివలె కితిత్ పణిఙ వందిఙ్, అయాకెఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా, సెఇకెఙ్ ఆతిఙ్ బా దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ దొహిక్ని వందిఙ్ మాటు విజెటె కీసుత్ నాయం
తీరిసిన్ బాడిఃదు తోరె ఆదెఙ్ వలె.

మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలతొహ్ పిసిన్ పణి
11అందెఙెదేవుణుదిఙ్ ఎసొస్నొతియెలాజిమండెఙ్ ఇజినెసినె,మహివరిఙ్ అయాలెకెండ్ మండు ఇజి

బుదిద్ వెహిస్నాప్. మాపుఎలాగమరికాప్ ఇజి దేవుణు నెసినాన్. మీ గరబ్ం ఎదు మీరుబామఙి నెసినిదెర్ 
ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. 12మరిమాపుమీ ఎదు మా వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్, గాని
మావందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మిఙి ఉండి అవ్ కాసం సీజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమనుస్దు మనికెఙ్ నెస్ ఏండ,
వెలిల్ తొరిన్కెఙ్ సుడ్ఃజి పొగ్ డిఃజి వరిగ్జిని వరివెట మరిజ్ వెహెఙ్ మీరు అటిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజినె. 13మాపు
వెరిదికాప్ లెకెండ్ మనాప్ ఇహిఙ అకక్ దేవుణు వందిఙ్ నె. నెగిగ్ బుదిద్ మనికాప్ ఇహిఙ అకక్మీ వందిఙ్ నె.
14 కీసుత్ పేమమఙి బలవంతం కిజి నడిఃపిసినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సాతాన్ అందెఙె
విజెరె సాతార్ ఇజి ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నెసినాప్. 15 మరి, వాండు విజెరె వందిఙ్ సాతాన్ ఇజి
బతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరి వందిఙ్ నె బతిక్ఏండ వరి వందిఙ్ సాజిమరిజ్ నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నె బతిక్దెఙ్ 
ఇజి నెసినాప్.

16అందెఙె ఏలుదాన్ మాపుఎయెర్ వందిఙ్ బాయాలోకమ్ దు మనికార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్.
కీసుత్ ఙ్ వందిఙ్ బా ముఙాల యా లెకెండ్ నె ఒడిఃబితాప్ గాని ఏలుదాన్ వనిన్ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ 
ఒడిఃబిఏప్. 17అందెఙె, ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ, వాండు కొతాత్ ఙ్ తయార్ ఆజినాన్. పడాఃయికెఙ్ 
విజుసొహె, ఇదిలో విజుకొతాత్ కెఙ్ ఆతె. 18యాకెఙ్ విజు దేవుణుబాణిఙ్ నె ఆతె. దేవుణు వెట పగాతికాట్ 
మఙి కీసుత్ వెట, దేవుణు మఙి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మరిమహికార్ దేవుణు వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ 
లెకెండ్ తయార్ కిని పణిబామఙి ఒపజెపాత్ న్. 19అహిఙ, దేవుణు లోకురి పాపమ్ కు విజు వరి ముసుక్నె
మొప్ ఏండ, లోకమ్ దు మని వరిఙ్ కీసుత్ వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మహి వరిఙ్ దేవుణు వెట
కూలెఙ్ లెకెండ్ కిబిసిన్ అయ మటెఙ్ మఙి ఒపజెపాత్ న్. 20 అందెఙె మాపు కీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్.
దేవుణుమావెటమిఙిబతిమాల్ జినిలెకెండ్ వరిగ్జినాన్. మీరుదేవుణువెటపగాతికిదెర్ లెకెండమన్ ఏండ
వనిన్వెట రాజినమాజి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ మండు ఇజి మాపు కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి బతిమాల్ జినాప్.
21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు నీతినిజాయి మనికాట్ ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇని పాపం సిలిల్కాన్ ఆతి
కీసుత్ ఙ్ మావందిఙ్ పాపం ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజి మపుమిఙి బతిమాలిజ్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ 

మిఙి దొహ్ కి మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం పణిదిఙ్ రెఇదని లెకెండ్ మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్. 2 “నీను మొరొ
ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను వెహమనన్. రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్ రోజుదు నాను మిఙిసాయం కితమనన్ ఇజి
వాండు వెహిస్నాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. అందెఙెనాను వెహిస్న, ఇకాక్దె దేవుణుది తగితి
సమయం. ఇకాక్దె దేవుణు రెసిసిని రోజు.

పవులుఙ్ వాతి కసట్మ్ కు
3 ఎయెరిఙ్ బ ఇని తొరొ ఇడ్ఃఎండ మపు కిజిని విజు పణిదు ఎలాగ మరి నిందబా రెఎండ మాపు

సుడ్ఃజినాప్. 4విజు వనాక్ లొఇ దేవుణు వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజిమఙిమాపెతోరిసినాప్. ఎలగ ఇహిఙ
కసట్మ్ కు విజు గొపప్ఙ ఓరిసినిబాన్, సమెఙ లొఇ బాద ఆనిబాన్, దుకమ్ దు, 5 డెఃయె ఆనిబాన్, జెలిదు
మనిన్బాన్ , మహికార్ గొడొఃబ ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజి పణి కినిబాన్, నిద సిలిల్ రెయ్ కాఙ్, బఙ ఆతివలె,
దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙిమాపె తోరిసినాప్. 6మాపు ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ మహప్. అరద్ం
కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్, దయఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్ సిలిల్ పేమదాన్, 7నిజమాతిమాటెఙ్ 
వరిగ్ని దనిన్ లొఇ, దేవుణు సతుత్ లొఇ,ఉణిర్ డెబ కికాక్ణిఙ్ నీతి నిజాయితి ఇని ఆయుదమ్ కు అసిన్బాన్,
8 మరాయ్ద సితిత్బాన్, సిగు ఆతిబాన్ , పొగ్ డెః ఆనిబాన్, సెఇ మటెఙ్ వెహె ఆనిబాన్  దేవుణు వందిఙ్ 
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పణికినికాప్ ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్. నిజమాతికెఙ్ మాప్ వరిగ్జినాప్ గాని అబదద్ం వరిగ్నికాప్ ఇజి
లోకుర్ మఙి ఒడ్ఃబిజనార్. 9 విజెరె బాగ నెసిత్కార్ గాని ఎయెర్ బా నెస్ ఇ వరిలెకెండ్ మనాప్. సాజిని
వరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపు బతిక్జినాప్. డెఃయె ఆజినాప్ గాని సపె ఆఏప్. 10 దుకమ్ దాన్ మనిన్కాప్ 
గని ఎసిత్వలెబా సరద్ మనిన్కాప్. బీదాదికాప్ గాని నండొండారిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కార్ కిజినాప్. ఇనికబా సిలిల్కాప్ 
గాని విజుమనిన్కాప్.

11 కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబా డాఃప్ ఎండ మా మనుస్దు మనిన్కెఙ్ విజు మీవెట మాపు వరిగ్త
మనాప్. 12మాపుమీవందిఙ్ పేమదాన్ కికుక్ సాపిస్నాప్. మీరు మూకి కికుక్బామా వందిఙ్ సాప్ ఇదెర్.
13మీరు నా కొడొఃర్ ఇజిమిఙియాలెకెండ్ వెహిస్న. మాపుమీవందిఙ్ కితిత్ లెకెండ్ మీరుబామావందిఙ్ 
కిదు. మావందిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ .

నమిమ్ఇ వరి వెటజతత్ కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .
14 నమిమ్ఇ వరివెట మీరు జతత్ కూడ్ఃజి మనామ్ట్. నీతి నిజాతిమనికార్ ని సెఇకార్ ఎలాగ కుడ్ఃజి

మండెఙ్ అటెన్? జాయ్ ని సీకటి ఎలాగ ఉండెబాన్ కుడ్ఃజి మండెఙ్ అటెన్? 15 కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ ఆతి
బెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్. నమిమ్తి వరిఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇని పొతుత్ మనాద్ ?
16 దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్ ? మాపు బతిక్జిని దేవుణుది గుడిః ఆత మనాప్.
అహిఙ దేవుణు వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట నడిఃన. నాను వరిఙ్ దేవుణు ఆజి
మంజినాన్ లె. వారునాలోకర్ ఆనమంజినార్”. 17“అందెఙెవరిబాణిఙ్ వెలిల్ వాజికేటమండు”,ఇజిపబు
వెహిస్నాన్. “సుబారం సిలిల్ ఇని దనిఙ్ బాముట్ మాట్,నానుమిఙి డగు కిన”, 18 “నానుమిఙి బుబబ్ ఆన
మంజిన,మరిమీరు నఙిమరిసిర్ గాలిస్క్ ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు వెహిస్నాన్”.

7
1 నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙి యాలెకెండ్ పమాణమ్ కు సితత్ మనాన్. అందెఙె

ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ సెఇకెఙ్ కిజిని విజు వనక బాణిఙ్ దూరం మంజి మఙి మాటె సుబారం కిజి,
దేవుణుదిఙ్ గొపప్మరాయ్ద సీజి,పూరినెగిగ్కాట్ ఆజిమంజినాట్. 2మీమనుస్ఙమఙిబాడిడ్ సిదాట్. మాపు
ఎయెరిఙ్ బా ఇని తపుబా కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాపాడ్ః కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబామోసెం కిజి లాగ్ గె
ఆఎతాప్. 3మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజి మీముసుక్ తపుమోపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఇక వెహ్ ఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నానుముఙాలవెహిమనిన్ లెకెండ్ మీరుమఙినండొడగుహికిదెర్. అందెఙెమాపుబతిక్తిఙ్ బామీవెటనె,
సాతిఙ్ బా మీ వెటనె ఎసిత్వలెబా మంజినాప్. 4మీ వందిఙ్ నా మనుస్దు నండొ దయ్ రం మనాద్. మీ
వందిఙ్ నాను గొపప్ పొగ్ డిఃజిన. నాను ఓదరుప్దాన్ నిండిత మనన్. నఙి నండొ కసట్మ్ కు వాతె గాని నాను
గొపప్ ఓదరుప్దాన్ మనన్.

5మాపు మాసిదోనియాదు వాతి వెననుకబా కండెక్ బా రోమ్ దెఙ్ అట్ ఏతాప్. విజు దరిఙాణిఙ్ మఙి
కసట్మ్ కునె మహె. వెలిల్హన్ గొడఃబెఙ్, మాలొఇ ఇహిఙ తియెల్ దాన్ మహప్. 6గాని ఇని ఆస సిలెల్ండ
అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు, తీతు వాతిఙ్ వనిన్వెటమఙి ఓదరిసాత్ న్. 7వాండు వాతి దని వెటనె
ఆఏండ, మీరు వనిన్ఙ్ ఓదరిసిత్ దనివెటా దేవుణు మఙి ఓదరిసాత్ న్. నా వందిఙ్ మీమనుస్దు మని పేమ
వందిఙ్, మీరు నా వందిఙ్ నండొ దుకం ఆతి వందిఙ్, మరి నా వందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొస్ ఆస మనాద్ 
ఇజి వాండు నఙి వెహాన్ . అందెఙె నాను మరి ఒదె గొపప్ సరద్ ఆత. 8నాను మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దాన్ మీరు
దుకం ఆతిఙ్ బా, నఙి దని వందిఙ్ విసారం సిలెల్ద్ . అయ ఉతం మిఙి సెగం రొసుక్ దుకం కిబిసాత్ ద్ ఇజి
నెసాత్ నె విసారం అసత్. 9గాని నాను ఏలు దని వందిఙ్ సరద్దాన్ మన. మీరు దుకం ఆతి వందిఙ్ ఆఏద్,
గానిమీరు అయ దుకమ్ దాన్ దేవుణు ఎదు మీ తపుఙ్ ఒపుకొడ్ఃజిమారు మనుస్ పొందితిదెర్ ఇజినాను
సరద్దాన్ మన. దేవుణు ఇసట్మాతి వజనె మీరు దుకం ఆతిదెర్, అందెఙె దనివెట మిఙి ఇనికబా నసట్ం
రెఎత. 10దేవుణు ఇసట్మాతివజవాజినిదుకమ్ దాన్,దేవుణుమిఙిరకిస్సిన్ లెకెండ్ మీలొఇమారుమనుస్
పుటిసినాద్. అయమరుమనుస్దుకంపుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ సెందితిదుకంసావుతపిసినాద్. 11దేవుణు
ఇసట్మాతివజవాతియాదుకమ్ దాన్ మీరుఎసొనొజాగరమనికిదెర్ ఆతిదెర్. మరిమీరుకలిత్ సిలికిదెర్ ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొ ఆస, తపుప్ పణి వందిఙ్ ఎసొనొ కోపం రెపిసాత్ ద్ . మరి, దేవుణు వందిఙ్ ఎసోనొ తియెల్,

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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దేవుణు వందిఙ్ ఎసొనొ పేమ, దేవుణు వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ మనుస్దు ఎసొనొ ఆస, నయం జరిగ్జి మండెఙ్ 
ఇజి ఎసొనొఆస,మీలొఇపుటిసాత్ ద్. యావిజుసఙతిఙ వందిఙ్ మీరు నెగిగ్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిబె ఆతె.

12అందెఙె, నాను మిఙి ఉతం రాసిత్క అయ సెఇ పణి కితిత్ వనిన్ వందిఙ్ ఆఏద్. వాండు కితిత్ పణిదాన్ 
దుకం ఆతి వనిన్ వందిఙ్ బా ఆఏద్. గానిమా వందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొనొ ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి దేవుణు
ఎదుమీరు నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజినెనానురాసత్. 13యావిజువనాక్వందిఙ్ మాపుఉసార్ కిబెఆతాప్. అకాక్దె
ఆఏండ, మీరు తీతు మనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ వాండు సరద్దాన్ మనికబా సుడ్ఃజిమాపుమరి ఒదెద్ సరద్
ఆతాప్. 14నాను మీ వందిఙ్ తీతు ఎదు పొగ్ డిఃజి వెహి వందిఙ్ మీరు నఙి సిగు కిఇతిదెర్. మాపుమిఙి
వెహి విజుమాటెఙ్ ఎలాగ నిజమాతికెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ నె మీ వందిఙ్ తీతు వెట పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ బా
నిజం ఇజి తోరె ఆతె. 15మీరు విజిదెరె వనిన్ఙ్ లొఙిజి, ఎసొనొ తియెలాజి ఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ డగు
కితిత్దెర్. అకక్ఎతుత్ కినివలెమీవందిఙ్ వనిన్మనుస్దుమనిపేమమరిఒదెద్ పిరిజినాద్. 16మరిమీవందిఙ్ 
మనుస్దుపూరి దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, మాసిదోనియాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం
వందిఙ్ మీరు నెసిమండెఙ్ ఇజిమాపుకోరిజినాప్. 2వరిఙ్ వాతి గొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వారు పరిస కిబె
ఆతార్ గాని ఒదెద్ సరద్ ఆజి మహార్ . వారు గొపప్ బీదదికార్ ఆతి మహిఙ్ బా దేవుణు వందిఙ్ నండొ సీదెఙ్ 
అకక్ వరిఙ్ అడుడ్ కిఏతాద్. 3నాను వరి వందిఙ్ వెహిస్నిసాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, వరిఙ్ ఎసొ సీదెఙ్ అటాన్రొ
అయాలెకండ్ నెవారు సితాత్ ర్,నిజమెవరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంకలావ్ నెసితార్. వరిసొంతఇసట్మ్ దాన్ 
సితాత్ ర్. 4నమిమ్తిత్ వరివందిఙ్ కిజినియాసాయమ్ దు వరివంతుఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజివరిఙ్ అవ్ కాసంసీదెఙ్ 
వారుమఙి నండొ బతిమాలితార్. 5వారు కితిత్కమాపుఒడిఃబితి లెకెండ్ బాఆఏతాద్. ముఙాల వరిఙ్ వారె
పబుదిఙ్ సితాత్ ర్. వెనుక దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వరిఙ్ వారె మఙిబా సితాత్ ర్. 6 అందెఙె తీతు మీ లొఇ
మొదొల్ సిత్ లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిపూరి కిదెఙ్ ఇజిమాపువనిన్ఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరు
విజువనాక్లొఇముఙాలమనికిదెర్. అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దు,మాటెఙవరిగ్ని దనిలొఇ,
గెణమ్ దు, మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసాదు, మావందిఙ్ మనిన్ పేమాదు ముఙాలమనిన్ లెకెండ్ 
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ సీని కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిదుబామీరుముఙాలమండెఙ్ వలె.

8 ఇకక్ నాను మిఙి ఉండి ఆడ సితిత్ లెకెండ్ వెహ్ ఏ, గాని సీదెఙ్ ఇజి మహివరిఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ పోలిసి
సుడ్ఃతిఙ, మీ మనుస్దు మని పేమ ఎసొస్ నిజమాతిక ఇజి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహ. 9మీరు మా పబు
ఆతి యేసుకీసుత్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెసిన్దెర్ గదె? వాండు గొపప్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ గాని వాండు మీ వందిఙ్ 
బీదవాండు ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు ఆసిత్ మనిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె బీదవాండు కిబె
ఆతాన్.

10యాసఙతిఙ వందిఙ్ మీరుయా లెకెండ్ కితిత్ఙ బాగ మనాద్ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. నీరొండు, యా
లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆసమనికిదెరె ఆఏండ, సీదెఙ్ బామీరెముఙాహికిదెర్. 11అందెఙె,మీరు సీదెఙ్ ఎలాగ ఆస
ఆజినిదెరొ, దనిఙ్ తగితి లెకెండ్, ఇహిఙమిఙి కలిగ్తి మనిదనిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీజియా పణిపూరి కిదు.
12ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజిమనుస్మహిఙ,అటిన్దనిన్ఙ్ ఇంకమిసిత్ ఆఏద్,గానివనిన్ఙ్ మనిదనిన్ఙ్ తగితి
లెకెండ్ సితిత్ఙ,అకక్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13మహివరిఙ్ సులు ఆజిమంజిమిఙిలావ్ బరు మండెఙ్ ఇజి ఆఏద్ గాని విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ బరు
మనిన్ద్ ఇజినె మాపు కోరిజినాప్. 14 ఏలు మిఙి లావ్ మనిక వరిఙ్ అవ్ సరమ్ క వందిఙ్ సితిత్ఙ, వరిఙ్ 
లావ్ మనిన్వలె మీ అవ్ సరం వందిఙ్ మరిజ్ సీనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ మంజినాద్.
15 “లావ్ పెహి వనిన్ఙ్ ఇనిక మిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి వనిన్ఙ్ సాల్ ఏండ ఆఏతాద్”.* ఇజి దేవుణు

* 8:15 8:15 నిరగ్మకాండం 16:8 ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ కనాను దేసం సొనిస్ మహివలె, వారు బిడిఃఙ్ బూమిదు 40
పంటెఙ్ మహివలెమనన్నె వరిఙ్ ముకెలమతితిండిఆతమహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదుమహివలెవరిఙ్ సరిఆతితిండి సిలెల్ద్ ఇజివారు దేవుణు
వెటసణఙితార్ . దేవుణుఆగసమ్ దాన్ వరిఙ్ మనన్సితాత్ న్ . రోజుపెందలమనన్వారుమనిన్బాన్ ,ఇజిరిబెలల్మ్ లెకెండ్ బూమిదుఅరిస్మహాద్ .
రోజురోజుదిఙ్ సరిఆతికఅయరోజుదునె దేవుణు వరిఙ్ సీజిమహాన్ . వారు కనాను దేసంఅందిజిబాణకతిండితినిదాకదేవుణు వరిఙ్ మనన్
సీజిమహాన్ . (యెహొసువ 5:12)
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మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్ నె. 16 మీ వందిఙ్ మా మనుస్దు మనిన్ ఆస లెకెండ్ నె, దేవుణు తీతు
మనుస్దుబా ఆస సితిత్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 17 తీతు మాపు వెహిక విహన్.
అకాక్దెఆఏండ వనిన్ఙ్ వాండెఆజిగొపప్ సరద్దాన్ మీడగువాజినాన్. 18సువార పణిదు విజుసఙమ్ కాఙ్ 
వనిన్ పణి వందిఙ్ పేరు మనికాన్ ఆతి మరి ఒరెన్ తంబెరిబా వనిన్ వెట పోకిస్నాప్. 19అకాక్దె ఆఏండ,
పబుఙ్ పేరు వాదెఙ్ ఇజిని మహి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె మాపు
కనికారమ్ దాన్ కిజిని యా పణి కిజినాప్. యా సంత అసి మాపు సొనివలె, మా వెట వాదెఙ్ ఇజి విజు
సఙమ్ కు కూడ్ఃజి యా తంబెరిఙ్ నె ఎరిల్సత్ మనార్. 20 విజు సఙమ్ కు కూడ్ఃజి లోబం కిఏండ సితిత్ యా
సందదాన్ మాపుపణికితిత్ వందిఙ్ ఎయెర్ బామాముసుక్ఇనితపుబావెహ్ ఏండగొపప్జాగరదాన్ మనాప్.
21అందెఙె పబు ఎదునె ఆఏండలోకురి విజెరి ఎదుబా సరి ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ జాగరమనాప్.

22అకాక్దెఆఏండ,వరివెటమరిఒరెన్ తంబెరిఙ్ బాపోకిస్నాప్. నండొపణిఙాణిఙ్ నండొసుటుక్వనిన్ఙ్ 
పరిస కిజివనిన్మనుస్దిఆసనెసత్ మనాప్. ఏలుమీవందిఙ్ వనిన్మనుస్దుమనిగొపప్దయ్ రమ్ దాన్ ఆస
ఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజి మరి నెసినాప్. 23తీతు ఇహిఙ, నా వెట మహికాన్, మీ నడిఃమి నా వెట జత కూడిజ్
పణి కితిత్కాన్. వనిన్ వెట వాజినియా కూలెఙ్ ఇహిఙ, ఉండి ఉండి సఙమ్ కాణిఙ్ వాతికార్. కీసుత్ ఙ్ నెగిగ్
పేరు తపిసినికార్. 24అందెఙె విజు సఙమ్ క ఎదు తోరిన్ లెకెండ్, విరిఙ్ మీపేమ, మరిమీ వందిఙ్ మాపు
పొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

9
1 నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజిని యా పణి వందిఙ్ నాను మిఙి రాసెత్ఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . 2సాయం కిదెఙ్ 

మీ మనుస్దు మని ఆస నాను నెసిన. అందెఙె అకాక్యదికార్ ఆతి మీరు దేవుణు వందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజి
నీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజిమీ వందిఙ్ మాసిదోనియాది వరివెటపొగ్ డిఃజి వెహిస్ మహప్. మీ
మనుస్దు మని ఆసదిఙ్ నెసాత్ రె వరి లొఇ నండొండార్ సీదెఙ్ ఇజి ఉసార్ ఆజినార్. 3మాపుమీ వందిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఏలుయాతంబెరిఙ పోకిస్న. నాను వెహి వజసాయం
సీజిపోకెఙ్ తయార్ ఆజిమండు. 4ఉండివేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ మావెటవాతిఙ,మీరుతయార్ 
అఏండ మనిక సుడ్ఃతిఙ, మీ ముసుక్ మఙి మనియా నమకం వందిఙ్ అయావలె మఙి సిగు వానాద్,
మీరుబా సిగు ఆనిదెర్. 5 అందెఙె, మీరు సీనాప్ ఇజి వెహి మనిక లోబం కిఏండ ముఙాలె తయార్ కిజి
మండెఙ్ ఇజియాతంబెరిఙ మూఙాల్ నెమీ డగు సొండు ఇజి వెహిస్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఒడిఃబిత. అహిఙ
మీరు సీనా ఇజి వెహి మనిక లోబమ్ దాన్ సీని లెకెండ్ మన్ ఏండ పూరి మనుస్దాన్ సీని సంత లెకెండ్ 
మంజినాద్.

దేవుణుదిఙ్లోబం కిఏండ సర్ దదాన్ సీదెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
6తకుక్ వితిన్కాన్ తకుక్నె పంట కొయాన్న్. నండొ వితిన్కాన్ నండొ పంట కొయాన్న్. ఇజి గెపతం కిజి

మండు. 7 ఒరెన్ ఒరెన్, ఎసొస్ సీన ఇజి వనిన్ మనుస్దు నిర్ ణెం కితిత్లెకెండ్ నె సీదెఙ్. అకక్ సణఙిఎండ,
బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండ సీదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సరద్దాన్ సీని వరిఙ్ దేవుణు పేమిసినాన్.
8ఎసిత్వలెబామిఙికావాలిసిత్ దనిన్ఙ్ ఇంకలావ్ మండెఙ్ ని,మరివిజునెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మిఙి
మండెఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సీజిని దేవుణు ఇంక మరి ఒదెద్ మిఙి సీదెఙ్ అటిన్కాన్. 9 దినిన్ వందిఙ్ 
దేవుణుమాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “వాండు దోసదాన్ కెహిస్ విరివితిస్ ఇనాయమ్ కు బీదాది వరిఙ్ 
సీజినాన్. వనిన్ నీతి నిజాయితి ఎలాకాలం మంజినిక”. 10 వితిన్ వనిన్ఙ్ వితుక్ని ఉండెఙ్ తిండి సీని
దేవుణు సీజినాన్. మిఙిమావాండు వితెత్ఙ్ వితుక్ సీజి, మీరు వితిన్కెఙ్ నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ కిజి, మీరు
కిజిని నీతినిజాయితిపణిఙ్ బాలావ్ కిబిసాన్న్. 11విజుసఙతిఙలొఇమీరులావ్ మనిన్కిదెర్ కిబెఆనిదెరెల్.
అందెఙె ఎసిత్వలెబామహి వరి వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. మీరు మఙి సిజిని దనిదటాఙ్ మాపు
మహివరిఙ్ సీనివలె మా వెట దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహె ఆనాద్ లె. 12యా పణివెట నమిమ్తిత్ వరి
అవ్ సరమ్ కు తీరిసినికాదె ఆఏండ దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్ని వందనమ్ కు మరి ఒదెద్ లావ్ ఆజినె. 13యా
పణిఙాణిఙ్ మీరు తగిన్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. అందెఙె మీరు కీసుత్ సువారదిఙ్ ఒపుప్కొటి లొఙితిత్
వందిఙ్,మిఙికలిగ్తిమనిన్కెఙ్ వరిఙ్ నిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబంకిఎండసీదెఙ్ తయార్ ఆతివందిఙ్ వారు
విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ లె. 14 వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ దేవుణు మీ ముసుక్ తోరిసిత్ విజు దనిఙ్ మిసిత్
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వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్, మీ వందిఙ్ పారద్నం కినివలె, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ మనుస్దు ఆసదాన్ మంజినార్.
15వెహెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు!

10
1 ఏలు పవులు ఇని నాను బతిమాలిజ్న. మీ వెట మనివలె నిపాతి మనికాన్ లెకెండ్ గాని మీ బాణిఙ్ 

దూరం మనివలె గటిఙ మనికాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజిని నాను, కీసుత్ ఙ్ మనిసారిల్దాన్ ని సాంతిదాన్ మిఙి
బతిమాలిజ్న. 2మాపు లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ మా వందిఙ్ 
వెహిస్నిదెర్. ననివరి వెట నాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ తెగిజి నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్. గానినాను వానివలె
గటిఙ వరిగ్ఎండ మంజిని లెకెండ్ మీరు మండు ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 3యాలోకమ్ దునె మపు
బతిక్జినాప్ గాని లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ ఆఏప్. 4మాపు విదెం కిని ఆయుదమ్ కు యా
లోకమ్ దిఙ్ సెందితిననికెఙ్ ఆఉ. గానిసెఇవనాక్పెరిఎతుత్ మనికోటెఙఅర్ పెత్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమని
సతుత్ మనిఆయుదమ్ కుఅకెక్ఙ్. 5మాపు,దేవుణువందిఙ్ నెస్ ఎండమండెఙ్ అడుడ్ కినిలెకెండ్ మనుస్దాన్ 
రేఙ్ జి వాజిని విజు వనాక్ఙ్ అడిడ్ఃజి అర్ పిస్, విజు ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్.
6మీరుపూరిలొఙిజిమంజినికిదెర్ ఆనిదాక,లొఙిఏండమనిన్విజువనాక్వందిఙ్ మిఙిసికస్సీదెఙ్ తయార్ 
ఆతమనాప్.

7మీరు వెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నె సుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బా వాండు కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి
మహిఙ,వాండుఎలాగకీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆజిమంజినాండొ,అయాలెకెండ్ నెమాపుబాకీసుత్ ఙ్ సెందితికాప్ 
ఇజివాండు ఒడ్ఃబిదెఙ్ వలె. 8మీబతుక్నాసనం కిదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ గానిదనిన్ఙ్ నెగెండ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి పబు
మఙిఅతికారం సితత్ మనాన్. అయఅతికారం వందిఙ్ నండొపొగ్ డిఃజి వెహిఙ్ బానాను సిగు ఆఏ. 9నాను
మిఙిరాసిని ఉతమ్ దాన్ మిఙితియెలిస్ని వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి కోరిజిన. 10 “వనిన్ ఉతమ్ కు
గొపప్ అరద్ం మనిన్మాటెఙ్ మనిన్కెఙ్, సతుత్ దాన్ కూడిఃతికెఙ్ గానివాండుమా నడిఃమిమనివలె సతుత్ సిలిల్
వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. వరిగ్జినిమాటెఙ్ ఇనిఅరద్ం సిలిల్కెఙ్ మనెన్”, ఇజిఎయెరొవెహిస్నార్ గె. 11యాలెకెండ్ 
వెహిస్నికార్ యాక నెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙమాపు దూరం మనివలె రాసిని ఉతమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ ఎలాగ
మరికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీనడిఃమిమాపుమనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12వరిఙ్ వారెపొగ్ డెఃఆజినిసెగొండార్ లెకెండ్ మాపుబామనాప్ ఇజినొ,మాపువరిఙ్ సమానంఆతికాప్ 
ఇజినొ వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మహి వరి వెట విజు సఙతిఙలొఇ సమానంమనానా ఇజిపోలిసి
సుడ్ఃజినార్. అయాకబుదిద్ సిలిల్ పణినె. 13గానిమఙిఅకుక్మనిదనిఙ్ ఇంకమాపుపగ్ డెఃఆఏప్. దేవుణు
మావందిఙ్ కేట కితిత్ మనిన్ పణిదిఙ్ జవడాట్ ఏండ దనిన్ లొఇనెపొగ్ డిఃజినాప్. మాపుమీనడిఃమి కిజిని
పణిబాదనిన్లొఇమనాద్. 14మాపుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసిమీడగువాతివలెదేవుణుమఙిఒపజెపిత్
మనిన్ దనిఙ్ జవ డాటిస్ సొనికాప్ ఆఏతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దనిన్ లొఇనె మనిన్దెర్. మాపె కీసుత్
సువారముఙాలమీనడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్లొఇ వంతుమనికాప్ ఇజిమాపుపొగ్ డిఃఏప్. గానిదేవుణుముసుక్
మనిన్మీ నమకం పిరిజివానివలెమీనడిఃమిమాపు కిజిని సువార పణిమరి ఒదెద్ పెరిక ఆజి సరాన్ద్ ఇజి
మాపు ఆస ఆజినాప్. 16మీ అతాల మని నాహక్ఙ్ బా సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అటాన్ప్. అయాలెకెండ్ 
కిజిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపెఆతిమనిపాంతమ్ దు కిబెఆతిపణివందిఙ్ మఙిమాపెపొగ్ డెః ఆఏప్. 17గాని
దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్లెకెండ్, “పొగ్ డెఃఆజినికాన్ పబు కితిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ నెపొగ్ డెఃఆదెఙ్ వలె”.
18వనిన్ఙ్ వాండెపొగ్ డెః ఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్, తగిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహిన్కాండె తగిన్కాన్ ఆజినాన్.

11
1నాబుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజినానుఆసఆజిన,నిజమెఏలుబామీరుఓరిసినిదెర్.

2మీవందిఙ్ దేవుణుమనుస్దుమనిన్ఆసవజనెనానుబామీవందిఙ్ అయాలెకెండ్ నెసతుత్ మనిన్ఆసదాన్ 
మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ దఙడః వందిఙ్ నాను మిఙి పదానం కితత్ మనన్. అహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ 
నాను మిఙి ఇని కలిత్సిలిల్ ఉండి విడిఃబోదెలి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనన్. 3 గాని సరాస్ వనిన్ సెఇ
ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్, మీ మనుస్బా తపు బోదెఙాణిఙ్ మోసెం కిబె ఆజి, మీరు
కీసుత్ ముసుక్ మిఙి మనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమ డిఃసి సీజి, వనిన్ బాణిఙ్ దూరం ఆనిదెరెల్, ఇజి నాను తియెల్ 
ఆజిన. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెన్ బామీడగు వాజిమాపుసాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండమరి ఒరెన్ యేసుఙ్ 
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సాటసిత్ఙ,మరిమావెటమీరు పొందితిమని దేవుణు ఆతమ్ ఆఏండమరి ఉండి ఆతమ్ పొందితిఙ, అకాక్దె
ఆఏండమాపువెహిసువార ఆఏండమరిఉండి సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగమీరు వనాక్ఙ్ లొఙిజి వరిఙ్ 
ఒరిసినిదెర్. 5అయగొపప్ పేరు పొందితికార్ ఆతి అపొసుత్ రు ఇంక నాను ఒదెద్ తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజినాను
ఒడ్ఃబిజిన. 6నాను నెగెణ్ వరిగ్దెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా,గానినాను గెణం సిలిల్క ఆఏ. మిఙి విజేరిఙ్ విజు
పణిఙాణిఙ్, విజుమాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణం వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసత్ మనాప్.

7మీబాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ దేవుణు సువార మీ నడిఃమిసాటిసి, మీరు పెరికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి నఙి
నానెతగెఆతివలెనానుపాపం కితాత్ నా? 8మీనడిఃమిదేవుణుపణికిదెఙ్ మహిసఙమ్ కాణిఙ్ వరిడబుబ్ఙ్ 
డొఙ కితిత్ లెకెండ్ వరిబాణిఙ్ కూలిల్ లొసెఆత. 9నానుమీనడిఃమిమహివలె, ఇనికబాఅవ్ సరం ఆతిఙ్ బా,
నానుఎయెరిఙ్ బాఇనికబాలొస్ ఏత. మాసిదోనియదాన్ వాతితంబెరిఙ్ నాఅవ్ సరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సితాత్ ర్.
మీబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండ,నానుమిఙిఉండిబరు లెకెండ్ మన్ ఏండజాగరదాన్ మహిలెకెండ్ నెవాని
కాలమ్ దుబామంజిన. 10 కీసుత్ ఙ్ మని నిజం నాలొఇమనిన్ఙ్ అకాక్యపాంతమ్ దు మనికార్ ఎయెర్ బా
నానుయాలెకెండ్ పొగ్ డిఃజి వెహిస్ని దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 11ఎందనిఙ్ నాను అయాలెకెండ్ మహ
ఇహిఙ, మిఙి పేమిస్ ఇ వందిఙ్ ఆఏద్. నాను మిఙి ఎసొస్ పేమిసిన ఇజి దేవుణు నెసినాన్. 12గాని ఏలు
కిజిని లెకెండ్ నె నాను దేవుణు పణి కిజి మంజిన, అందెఙె మాపు కిజిని లెకండ్ నె వారుబా దేవుణు పణి
కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిని వరిఙ్ మావెటపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ సిలెల్ండమన్ ఏద్ ఇజి.

13వారు ననిన్కార్ , కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు లెకెండ్ వేసం పోకె ఆజి తోరె ఆతిమనిమోసెం పణిఙ్ కిజినిమిఙి
మోసెం కితిత్ డొఙ అపొసుత్ రు. 14దనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆదెఙ్ అకక్ర్  సిలెల్ద్ . సయానుబాజాయ్ మని దూత
లెకెండ్ వేసం పోకె ఆనానెల్. 15అందెఙె సయాను వందిఙ్ పణి కినికార్, వారు వరిఙ్ వారె నీతి నిజాయితి
పణిఙ్ కినివరి లెకెండ్ వేసం పోకె ఆతిఙ అకక్ పెరిక ఆఎద్. వారు కిజిని పణిఙ తగితి లెకెండ్ నె ఆకార్ దిఙ్ 
వరిఙ్ జరిగ్నాద్ లె.

పవులు వనిన్ఙ్ వాతి కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజినాన్ .
16 నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజి ఎయెన్ బా ఒడ్ఃబిదెఙ్ అఏద్ ఇజి నాను మరి మిఙి వెహిస్న. నాను

బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబితిత్ఙ ఆహె ఒడ్ఃబిదు. అందెఙె నానుబా కండెక్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అటన్.
17యాలెకెండ్ నామనుస్దు దయ్ రం ఆజిపొగ్ డిఃజినివలె, అకక్ పబుమాటెఙ్ వరిగ్తి లెకెండ్ ఆఏ, ఉండి
బుదిద్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ వరిగ్జిన. 18నండొండార్ యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ పొఙిజినార్, అందెఙె
నానుబా అయా లెకెండ్ నె పొఙిజిన. 19మీరు గొపప్ బుదిద్ మనిన్కిదెర్ గె. మీరు బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్ సరద్దాన్ 
డగు కిజినిదెర్. 20 ఒరెన్ మిఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా, ఒరెన్ మోసం కిజి మిఙి మనిన్కెఙ్ 
విజులొసెఆతిఙబా, ఒరెన్ మిఙిమోసెం కిజి వనిన్ఙ్ లాబం తపిసిత్ఙ్ బా,మీమొకొమ్ దు డెఃయిఙ్ బామీరు
వనిన్ఙ్ ఓరిసినిదెర్. 21 అయా లెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆఏప్ ఇజి నాను
సిగు ఆజి వెహిస్న. గాని ఎయెన్ బా ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ, నఙిబా
అయాలెకెండ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్. నాను ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ నె వరిగ్జిన. 22వారు
ఎబివారునా? నానుబా ఎబి వాండునె. వారు ఇసాయేలుదికారా? నానుబా ఇసాయేలుదికానె. వారు
అబాహము కుటుమ్ దికార్ రా? నానుబా ననిన్కాండె. 23వారు కీసుత్ వందిఙ్ పణి కినికారా? నాను వెరి వనిన్
లెకెండ్ వరిగ్జిన. నాను కీసుత్ వందిఙ్ మరి ఒదెద్ పణి కితత్ మనన్. నాను నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితత్మనన్.
నండొ సుటుక్ జెలిదు మహ. కొర్ డెఃఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ గొపప్ డెఃయెఆత. నండొ సుటుక్ సావుదిఙ్ డగు
ఆత. 24యూదురు లోకుర్ బాణిఙ్ అయ్ దు సుటుక్, ఉండి తకుక్ నలపయ్ దెబెబ్ఙ్ తిహ. 25మూండి
సుటుక్ డుడుడ్ దాన్ డెఃయె ఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ డెఃయె ఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు
పయ్ నం కిజి మహిఙ్ ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ బాద ఆత. ఉండి రెయు పొగొల్ సందరమ్ దు ఏరుదు మహ
26ఎసిత్వలెబానాను పయ్ నం కిజిమహిఙ్ నండొ సుటుక్ పయనమ్ దు పెరి గడెడ్ఙాణిఙ్ పమాదమ్ కు వాతె.
డొఙారిఙువెటపమాదమ్ కువాతె. మాసొంతజాతిదికారాతియూదురివెటపమాదమ్ కువాతె. పటన్మ్ దు
పమాదమ్ కు వాతె. అడిఃవిదు పమాదమ్ కు వాతె. సందరమ్ దు పమాదమ్ కు వాతె. డొఙ తంబెరిఙ వెట
పమాదమ్ కు వాతె. 27నాను నండొ కసట్మ్ దాన్ సమెఙాణిఙ్ పణిఙ్ కిజి, రెయక్ నిద సిలెల్ండ మహ. ఏక,
ఏక తిండి సిలెల్ండ బఙ ఎహిక్దాన్ మహ. ఒడొఃల్ దు సొకెక్ఙ్ సిలెల్ండ పినిన్దు నిగసాణెమహ. 28యాకెఙె
ఆఏండ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ ఆనెనొ ఇజి రోజు మనుస్దు ఒడ్ఃబిజి మహ. 29 సతుత్
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సిలిల్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? నానుబా సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా? ఎయెన్ పాపమ్ దు తొరొడె ఆజినానా? నఙి
మనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?

30నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె ఇహిఙ నఙిమనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నెనాను పొగ్ డిఃనాలె. 31నాను
వరిగ్జినికఅబదద్ం ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడెః ఆజినిమాపబువాతియేసుఙ్ బుబాబ్తిదేవుణునె
నెసినాన్. 32 దమసుక్ పటన్మ్ దు నాను మహివలె, రాజు ఆతి అరెత అడిఃగి మనిన్కానాతి అదికారి నఙి
అసెత్ఙ్ ఇజి దమసుక్ పటన్ం విజుకాపు ఇడాత్ న్. 33నసిత్వలె పటన్మ్ ది కోట గోడాఃదు మనిన్ కిటికి బొరొదాన్,
గంపదు డిఃపె ఆతానె వనిన్ కియుదాన్ తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙమరి నండొమనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇనిలాబం సిలిల్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ తోరె

ఆతి కలెఙ వందిఙ్, డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ వందిఙ్ నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ నానునెసిన. పదనాలిగ్ పంటెఙ్ ముఙాలవాండుమూండిఆగాసందాకపెరెఆతాన్. ఒడొఃల్ దాన్ పెరె
అతాండొ,ఒడొఃల్ సిలెల్ండపెరెఅతాండొఇజినానునెస్ ఏ. అకక్దేవుణునెనెసినాన్. 3పరదీసుఇనిదేవుణు
మంజినిబాడిఃదాకపెరెఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. వాండు ఒడొఃల్ దాన్ పెరెఅతాండొ,ఒడొఃల్ సిలెల్ండ
పెరె అతాండొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. అయాక దేవుణు నెసాన్న్. 4అబెబ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ సఙతిఙ్ వెహాన్.
లోకుఎయెన్ బావనిన్వెయుదాన్ అయమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 5ననిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజినాను
వరిగ్న గాని నఙి నానె పొగ్ డెః ఆఏ. నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఇహిఙ నఙి మనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె
పొగ్ డెః ఆన. 6నాను పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ఙ, నిజం మనికెఙ్ నె వెహన్. అందెఙె నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ 
ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను కితిత్కెఙ్ సుడ్ఃజినొ, నాను వరిగ్నికెఙ్ వెంజినొ, నాను మనిన్ దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్
పెరికాన్ ఇజినా వందిఙ్ ఎయెన్ బాఒడ్ఃబిఏండమండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.

7దేవుణుదిడాఃఙితిమనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙితోరె ఆతి వందిఙ్, నఙినానె పెరిక ఇజి ఉబె ఆఏండ
మండెఙ్ ఇజి నఙిబాద కిదెఙ్ ఇజినాఒడొఃల్ దు ఉండిసాంపుఇడెడ్ః ఆతి లెకెండ్ ఒరెన్ సయాను దూతనా
డగు పోకె ఆత మనాన్. 8అయాక నా ఒడొఃల్ దాన్ లగ్ జి విసిర్ అ ఇజి నాను పబు వెట మూండి సుటుక్
బతిమాలిత. 9గానివాండు నఙి, “నాదయాదరమ్ం నిఙిఆనాద్, సతుత్ సిలిల్బాన్ నాసతుత్ పూరి సతుత్ మనిక
ఆజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె నఙి సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ మరి ఒదెద్ సరద్దాన్ పొగ్ డిఃనాలె అందెఙె
కీసుత్ సతుత్ నా ముసుక్ నిలిస్ మంజినాద్. 10 ఎసిత్వలె నాను సతుత్ సిలిల్కానొ, నసిత్వలె నాను సతుత్ దికాన్ 
ఆజినాన్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నఙిమనిన్సతుత్ సిలిల్ వనకవందిఙ్,నిందెఙవందిఙ్, కసట్మ్ కువాతివందిఙ్,
హిమ్ సెఙ వందిఙ్, సమెఙ వందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన.

11నాను బుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజిమీరె నఙి బలవంతం కితిత్దెర్. నాను
తగిన్కాన్ ఇజిమీబాణిఙ్ వెహెఆదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను ఎపటిదికాన్ ఆఇఙ్ బా,
మీగొపప్ పేరు పొందితి అపొసుత్ రు ఇంక తకుక్దికాన్ ఆఏ. 12నాను ఎసొస్నొ ఓరుప్దాన్ మీనడిఃమితోరిసిత్
మనిన్ బమామ్తి పణిఙ్, ఎసెఙ్ బాతొఇ పణిఙ్, బమామ్ని గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఇని దనిన్ఙ్ రుజుప్ 
కిజినె. 13 ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానాను మీ ముసుక్ ఆదారం ఆఏత. ఇకక్దె ఆఏండ మరి ఇని సఙతిదుబా
మీరుమహిసఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్. నాను కితిత్ యాతపుమీరు సెమిసుత్ .

14ఏలు మూండి సుటుక్ మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి తయారాజిన. నాను వాతివలె ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానాను
మీ ముసుక్ ఆదారం ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ ఇనికబా నఙి అవ్ సరం సిలెల్ద్ , గాని
మీరె నఙికావాలి. కొడొఃర్ అయ్ సిఅపొప్సిర్ వందిఙ్ ఆఏద్,గానిఅయ్ సిఅపొప్సిర్ నె కొడొఃర్ వందిఙ్ ఆసిత్
గణసెత్ఙ్ గదె. 15అందెఙెనాను నఙి కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ విజుమీవందిఙ్ కరుస్ కిన. మరి నఙినానెమీవందిఙ్ 
కరుస్ కిబె ఆన. నానుమిఙిలావు పేమిసిత్ఙమీరు నఙి తకుక్ పేమిసినిదెరా? 16నాను ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా
మీముసుక్ ఆదారంఆఏ,అకక్ నిజమె. గానిఇనికాదొఉండిఉపాయ్ కిజిమిఙిమొసెం కిజిలొసెఆనాన్ లె
ఇజి ఎయెర్ బా వెహన్ర్ లె. 17నాను మీ డగు పోకి ఎయెర్ వెటబా మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబా లొసె ఆత
మనానా? 18మీడగుసొండెఙ్ ఇజితీతుఙ్ నానుబతిమాలిత. వనిన్వెటమాతంబెరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాపోక.
తీతుమిఙిమొసెం కిజి ఇనికబాలొసెఆతాండా? మాపుఉండెమనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?
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19మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి మీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజు మీవెట వరిగ్జినాప్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా?
కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్ ఇజిదేవుణు ఎదునెమాపువరిగ్జినాప్. మాతంబెరిఙాండె,మీరుమీమనుస్దు నెగెండ్ 
దేవుణుసతుత్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినెయాకెఙ్ విజుమాపుకితాత్ ప్. 20నానువానివలెమీరునఙిఇసట్మాతికిదెర్ 
లెకెండ్ మన్ ఇదెర్ సు, మరిమిఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ నానుబామన్ ఎసు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరిమీ
నడిఃమిజటిఙ్,గోసఆనికెఙ్,కోపంఆజిమంజినిక, గుంపుఙ్ గుంపుఙ్ ఆనికెఙ్,దుసలాడ్ఃనికెఙ్, గుసగుస
వరిగ్నిక, పొఙిజి ఉబె ఆనిక, గగోలి ఆనిక విజుమంజినెసు ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. 21మరినాను మీ డగు
వానివలెమీఎదు దేవుణునాబుర డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజినాను తియెలాజిన. మరిముఙాలవరిఙ్ 
అలవాటుమహిలెకెండ్ సెఇపణిఙ్ కిజి, కేలార్ బూలాజి,రంకుబూలాజివిజెరెముందాలసిగుఆజిమంజిని
వందిఙ్ మరివారు దుకమాజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండమనిన్ వందిఙ్ నాను దుకం ఆనాలె ఇజి
తియెలాజిన.

13
1ఏలునానుమీడగువానివలెఇక కూడుఃపిస్మూండిసుటుక్ ఆనె. దేవుణుమాటదురాసిత్మనిలెకెండ్,

“రిఎర్,ముఎర్ సాసిరిమాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె”. 2 రుండి సుటుక్
నాను వాతిఙ్ మీవెట మహివలె నాను మిఙి బుదిద్ వెహి లెకెండ్ నె వెహ మన. ఏలు మీబాణిఙ్ దూరం
మంజిబ వెహిస్న. నాను మర్ జి వానివలె ముందాహన్ తపు కితిత్ వరిఙ్ బానాను డిఃస్ ఎ, వెనుక తపు కితిత్
విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బాడిఃస్ ఏ. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ నావెట వరగ్జినాన్ ఇని దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజిమీరు
వెహిస్నిదెర్ గదె? వాండు మీ వెట సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏన్, గాని మీ నడిఃమి గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్. 4 కీసుత్
యా బూమిముసుక్ మహివలె సతుత్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ్ సిలువ పోకె ఆతాన్,యాకనిజమ్ నె. గాని దేవుణు
సతుత్ దాన్ ఏలు బతిక్జినాన్. అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట కూడ్ఃజి మాపుబా సతుత్ సిలిల్కాప్ గాని దేవుణు
సతుత్ దాన్ మీవందిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి బతిక్జినాప్.

5మీరుదేవుణుముసుక్నమకంమనికిదెరొఇజిమిఙిమీరెపరిసకిబెఆదు. యేసుకీసుత్ మీలొఇమనాన్ 
ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ, నిజమె మీరు అరిమనికిదెర్.
6మాపుఅయాలెకెండ్ అరికాప్ ఆఏప్ ఇజిమీరు నిజం నెసిన్దెర్ ఇజినామనుస్దు నఙి నమకం మనాద్.
7మీరు ఇని సెఇ పణిఙ్ కిఎండ మండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మాపు పరిసెఙ నిలిస్
మంజినికాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు తొరె ఆదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గానిమాపు వీఙితికాప్ ఇజి తోరె ఆతిఙ్ బామీరు
నిజమాతికెఙ్ కిజిమండెఙ్ ఇజికోరిజినాప్. 8నిజమాతికెఙ్ నెఆఏండ,నిజమాతిదనిఙ్ పడిఃఎండఇనికబా
కిదెఙ్ మాపుఅట్ ఎప్. 9మాపుసతుత్ సిలికాప్ మనివలె,మీరుసతుత్ మనికదెర్ ఇజిమాపుసరద్దాన్ మనాప్.
అకాక్దెఆఏండమీరుదేవుణుఎదుఇనికబాతకుసిలెల్ండవిజునెగెణ్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపుపారద్నం
కిజినాప్. 10మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ నె పబు నఙి అతికారం సితాన్ గాని మిఙి
అర్ పెత్ఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . అందెఙె నాను మీ డగు వానివలె పబు నఙి సితిమని అతికారమ్ దాన్ కోపమ్ దాన్ 
గటిఙ ఇనికబా కిఎండమండెఙ్ ఇజినెమీబాణిఙ్ దూరంమంజియాఉతంరాసిన.

11 కడెఃవెరిదు, తంబెరిఙాండె, మీరు సరద్దాన్ మండు. మీరు మరి ఒదెద్ నెగెణ్ మనికిదెర్  ఆదెఙ్ ఇజి
దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిదెఙ్ మిఙి ఆటిన్ లెకెండ్ విజు సఙతిఙ్ కిదు. ఓదరుప్దాన్ మండు. మామాటెఙ్ మీ
మనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె ఉండె మనుస్దాన్ మండు. సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని
సమాదనంమనికానాతి దేవుణుమీవెటమంజినాన్.

12నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజిమాడిఃసిమండు. 13ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె
మీరుబాగమనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్.

14 పబువాతి యేసుకీసుత్ దయా దరమ్ం, దేవుణు పేమ, దేవుణు ఆతమ్ మీవెట కూడ్ఃజి మంజినిక, మీ
విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియముటాదుమని దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతత్రమ్ నె యాక.

గలాతియ ముటదు పవులునె సువార వెహాన్ . వీరు నెగెండనె కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి వాజి మహార్ . నసిత్వలె
సెగొండార్ నమిమ్తి యూదురు, కీసుత్ ముసుక్ మని నమకమ్ నె ఆఏండ, యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి,
సునతిబా కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి తపు బోద వరిఙ్ వెహార్ . యామాట వెహరె, విరి మనుస్ అయా బోద
దరోట్ మహర్. దినిఙ్ దిదిజి పవులు రాసిని ఉతమ్ నెయాక. ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతిఙ, దేవుణు ఎదు
నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆనాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, మాటు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివలె డిఃబె ఆతి మని వరి లెకెండె మనాట్,
అకుక్ మని వరి లెకెండ్ మనాట్. రూలుఙ అడిఃగి మన్ ఎట్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ 
కిబిసిన్పణిఙ్ ఇనిఇనికెఙ్,దేవుణుఆతమ్ నడిః పిసినివజనడిఃనికాన్ ఎలాగమంజినాన్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను, గలాతీయముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతం.
సెగొండార్ నఙి అపొసుత్ డు ఇజి ఏర్ పాటు కితిత్ఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఆఏత. ఒరెన్ లోకు నఙి అపొసుత్ డు ఇజి
పోకిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఆఏత. గానియేసు కీసుత్ ని బుబాబ్తి దేవుణు నఙి అపొసుత్ డు ఇజి ఏర్ పాటు కితిత్
పోకిఙ్ నె నాను అపొసుత్ డు ఆత. వాండెయేసుకీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ న్. నానుని నా వెట ఇబెబ్
మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి తంబెరిఙు, అబెబ్ మని సఙమ్ కాణి విజెరిఙ్ వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 3మా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

4మాటు కితిత్ తపుప్పణిఙ్ మఙితపిసెత్ఙ్ ,యాలోకమ్ దుమనిసెఇబాణిఙ్ డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మాపాపమ్ క
వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతండె సాతాన్. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె వాండుయా
లెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6నిజమాతిసువార నమిమ్తి వెనుక నిసొబేగిమీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సీజినిదెర్ ఇజినాను నండొ బమమ్

ఆజిన. కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మిఙి సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ నె, దేవుణు మిఙి కూకాన్. వనిన్ఙ్ డిఃసిత్దెరె,
సువార ఇజి పేరు వెహె ఆజిని తపు బోదదు మనుస్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి నాను నండొ బమమ్ ఆజిన. 7నాను
నిజం వెహిస్న, అయాక కీసుత్ వందిఙ్ తోరిసి నెసిప్సిని సువార ఆఎద్. గాని సెగొండార్ మిఙి పంర కిబిసి,
అయా సువార మారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8గాని అపొసుత్ రు ఆతి మాపునొ, పరలోకమ్ దాన్ వాతి దేవుణు
దూతనో మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బ, మాపుముఙాలె మిఙి వెహి సువార ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువార
మిఙి వెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ ఎలాకాలంమనీద్.

9మాపుముఙాలె మిఙి వెహి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండి సుటుబా వెహిస్ న. మాబాణిఙ్ మీరు
వెంజి, నమిమ్తి సువార ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువార మిఙి ఎయెన్ బా వెహిఙ, దేవుణు సాయిపు
వనిన్ముసుక్ మనీద్.

10నాను యా లెకెండ్ వెహిస్ లోకుర్ బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా? దేవుణు బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా?
లోకురిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ నాను సుడ్ఃజినె మహిఙ, నాను కీసుత్ ఙ్ సేవ
కినికాన్ ఆఏండమన.
దేవుణునె పవులుఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్.

11 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి వెహి సువార లోకు బాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న.
12అయాక లోకు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక ఆఎద్. ఎయెన్ బా నఙి నెస్ పిసిత్క ఆఎద్. గానియేసు కీసుత్ నెయా
సువార నఙి తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 13ఒరెన్ యూదవాండు కిజిని లెకెండ్ యూదురిమతమ్ ది రూలుఙ్ విజు
లొఙిజి పటుదలదాన్ అయాకెఙ్ కిఙి నాను ఎలాగ బతిక్జి మహ ఇజిమీరు వెహిమనిదెర్. అయాలెకెండ్ 
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దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొ హిమెస్ఙ్ కిజి, వరిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ సుడఃత ఇజి
మీరు వెహిమనిదెర్. 14నా జతదు మనిమహియూదురిఙ్ ఇంకయూదమతమ్ ది రూలుఙ్ విజునాను
తప్ ఎండ కిత. నా అనిసిర్ నెస్ పిసిత్ ఆసారమ్ కు పటుదలదాన్ కిదెఙ్ నండొ సుడఃత. 15-16గాని నాను
నాయాయపొటాదు పిండెం ఆతిమహివలె, దేవుణు నఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ దయ దరమ్మ్ దాన్ 
వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . నానుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమియేసు వందిఙ్ సువార వెహిన్
వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు తిరామ్మానం కితాత్ న్ . ఆహె తిరరామ్నం కితిత్వలె
నాను ఎయె వెటబా ఆలోసనం వెన్ బాఎత. 17నాను అపొసుత్ డు ఆని ముఙాల అపొసుత్ డు ఆతి వరిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ యెరూసలెమ్ దుబసొన్ ఎత. గానివెటనెనానుఅరెబియముటదుసొహ. వెనుకనానుదమసుక్
పటన్మ్ దుమర్ జివాత.

18దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి, మూండి పంటెఙ్ వెనుక, కేపా ఇజి కూకె ఆని పేతురు వెట నెలవ్
ఆదెఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహ. అబెబ్ వనిన్ వెట రుండి వారమ్ కు మహ. 19మరి, పబుఙ్ ఎయెరిఙ్ బ
సుడ్ఃఎత. పబుఙ్ తంబెరి ఆతియాకోబుఙ్ నె సుడ్ఃత. 20నాను రాసినికెఙ్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఉ. దినిన్
వందిఙ్ దేవుణు నెసినాన్. 21 పేతురు వెట యెరూసలెమ్ దు మహి వెనుక నాను సిరియ, కిలికియ ఇని
ముటెఙసొహ.

22నసిత్వలెయూదయపాంతమ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ నఙితొఎండమహార్ .
23గానిమహికార్ నా వందిఙ్ వెహిమనికెఙ్ నె వెహమనార్. “మఙిముఙాలె హిమెస్ఙ్ కిజి మహికాన్,

ఉండికాలమ్ దువాండునాసనం కిదెఙ్ సుడ్ఃతిమనిసువారఏలు వెహిస్నాన్”, ఇజివెహిమనికెఙ్ నెవెహ
మనార్.

24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక,నానుయెరూసలెమ్ దుమరిసొహ. బరన్బనావెటవాతాన్. తితుఙ్ బా
మాపు వెట కూక ఒతాప్. 2నాను సొండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసి వెహిఙ్ నె నాను సొహ. అబెబ్
పలుక్బడిఃమని పెదద్లిఙ కూడుపాత్ నె,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నాను వెహిస్ని సువార ఇనిక ఇజి వరిఙ్ వెహ.
ఎందనిన్ఙ్ ఇహిఙనాను వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజివారు నెసిమండెఙ్ . సిలిల్ఙ నాను ఏలు కిజిని సువార పణి,
పణిదిఙ్ రెఏండ ఆనాద్ . యాలెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ పలుక్బడిః మని పెదెద్ల్ ఙనె కుడుఃపత్. మరి ఎయెరిఙ్ బ
కూడుఃఎత. 3నావెటవాతితీతుయూదవాండు ఆఎన్. వాండు గీకు వాండు. అందెఙెవాండు సునతి కిబె
ఆఇకాన్. అహిఙ్ బా,వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజివారు కసితం వెహ్ ఎతార్. 4గానినమిమ్తికాప్ ఇజి
వెహెఆనిసెగొండార్ తీతుసునతికిబెఆదెఙ్ వలెఇజివెహార్ . వీరు గుటుట్ నెసెత్ఙ్ ఇజిమానడిఃమిడుగితారె,
కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదనిన్దటాన్ మఙివాతివిడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ .మాటుయూదురి రూలుఙ్ 
లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్వాతార్ . 5వారు వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబా లొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి
సువారమీనడిఃమి నిలిస్మండెఙ్ ఇజి కోరితాప్.

6గానిపలుక్బడిఃమనిపెదెద్ల్ ఙు,నాను వెహిస్నిసువారమారిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కండెక్ బాదనివెట కుడుఃపెత్ఙ్ 
ఇజినొ వెహ్ ఎతార్. నఙి వారు పలుకు బడిః మనికార్ ఆతిఙ్ బ ఆఇతిఙ్ బ నాను లెకక్ కిఎత. దేవుణు
ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తెడః తొఎన్. 7గానియూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ దేవుణు పేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ,
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువారవెహెఙ్ నఙిఒపజెపత్ మనాన్ ఇజివారు నెసాత్ ర్. 8ఇహిఙయూదురు నడిఃమి
అపొసుత్ డు ఆజిసేవ కిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితిదేవుణునెయూదురు ఆఇవరినడిఃమిఅపొసుత్ డు ఆజిసేవ
కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్. 9నిటకొహిలెకెండ్ మనిపెరిపెదెద్ల్ ఙు ఆతియాకోబు,పేతురు,యోహాను ఇనికార్ 
దేవుణునఙియాపెరిపణిఒపజెపత్ మనాన్ ఇజినెసిత్వలెబరన్బెఙ్ నినఙివరివెటజతకూడ్ఃజిపణికినికార్ 
ఇజిఉండిగురు లెకెండ్ మాకికు వరివెట కలపాత్ ర్. మాపుయూదురు ఆఇవరినడిఃమిసువారవెహెఙ్ ఇజి
వారుయూదురు నడిఃమి సువార వెహెఙ్ ఒపుప్కొటార్ . 10వరి నడిఃమియెరూసలెమ్ దు మని బీద వారు
ఆతి నమిమ్తియూదురిఙ్ మాపుసాయం కిదెఙ్ ఇజినెవారుమాబాణిఙ్ కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజి నండొ
ఆస ఆతికాదె అయాసఙతి.

పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.
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11 కేపా ఇని పేతురు అంతియొకయ ఇని పటన్మ్ దు వాతివలె, ఎదునె నాను వనిన్ఙ్ జటిఙ్ ఆత.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు కితిత్ పణి తపు. 12యాకోబు వెట కూడిఃతిమని సెగొండార్ నమిమ్తియూదురుఙు
అబెబ్ వాని ముఙాల వాండు యూదురు ఆఇ నమిమ్తి వరి వెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజి మహాన్ . గాని వారు
వాతిఙ్, వీండు యూదురు ఆఇ నమిమ్ఇ వరివెట బోజనం కిఎండ వరి బాణిఙ్ దూరం ఆతాన్. వాండు
యా లెకెండ్ కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసే సితి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి డటట్ం వెహిస్మహియూదురి
గుంపుదిఙ్ తియెల్ ఆతాన్. 13అంతియొకయదుమనిమహినమిమ్తియూదురు పేతురు వెటవాండుఆతి
వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి, బరన్బమొసెం ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14నిజమాతిసువారదు వెహివజవారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె,అబెబ్మని నమిమ్తి విజెరె ఎదు పేతురుఙ్ 
జటిఙ్ ఆత. నాను ఈహ వనిన్ఙ్ వెహ, “ఓ పేతురు, నీను యూద వాండు ఆజిబా, వరి లెకెండ్ బతిక్ఇ.
యూదురుఆఇవరిలెకెండ్ బతిక్జిని. మరియూదురుఆఇకార్ యూదురులెకెండ్ మండెఙ్ వలెఇజిఎలాగ
నీను డటం వెహెఙ్ అట్ సిని”.

15నానుమరి వరి విజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటుయూదురు జాతిదు పుటిత్కాట్. దేవుణు రూలుఙ్ నెస్ ఇకాట్ 
ఆఎట్ .

16గాని దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్.
గాని యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆనాన్ ఇజి నెసత్ మనాట్. అందెఙె
యూదురు ఆఇకార్ నె ఆఏండ, మాటుబా కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. రూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి
నిజాయితిమనికాట్ ఆఎండ, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినెదేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాట్ఆనివందిఙెమాటు
కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజి ఎయెన్ బా దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి
మనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు నెసినాట్.

17 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ మాటు దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆదెఙ్ 
కోరినాట్. గాని మాటు యా లెకెండ్ ఆదెఙ్ సూణివలె, యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ పాపమ్ దు మనాట్.
అయావలె కీసుత్ నామఙి తపు కిబిసినికాన్ ? ఆఎన్.

18రూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇజినానుముఙలెతొరిసత్. నాను
నెకిపొకి దనిన్ దరోట్ మరిమహిఙరూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ నానుమనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన. 19యూదురి
రూలుఙ్ లొఙిజి మహివలె, అయాకెఙ్ కిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజి
నాను నెసత్. అందెఙె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె ఆత.

20నాను కీసుత్ వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయె ఆతి లెకెండ మన. నాను బతిక్జి మహి లెకెండ్ మరి
బతిక్ఎ. కీసుత్ నె నా మనుస్దు బతిక్జినాన్. ఏలు నాను ఆఎ నా ముసుక్ అతికారం కిజినాన్. గాని కీసుత్
నా లొఇ మంజి నాముసుక్ అతికారం కిజినాన్ . నానుయాలోకమ్ దు బతిక్జిని బతుక్ దేవుణు మరిసిఙ్ 
నమిమ్జి బతిక్జిన. వాండు నఙి పేమిసి నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితాన్ . 21 దేవుణు దయ దరమ్ం నాను
నెకిస్ పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆనాన్ ఇహిఙ కీసుత్ సాతి సావు
అనవసరమ్ నె.

3
యూదురి రూలుఙ్ నాకీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నానిజమాతిక?

1గలాతియముటాదుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికిదెరా,ఎందనిఙ్ మీరుబుదిద్ సిలివరిలెకెండ్ మనిదెర్ ?
ఎయెర్ మిఙిమొసెం కితాత్ ర్? యేసు కీసుత్ మీవందిఙ్ సిలువాదుసాతిదనివందిఙ్ నానుమీకణకెఙ్ నిండు
తోరిసి వెహ మన గదె? 2 “యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి దొహ్ క మనాదా? మాపు
మిఙివెహిసువార వెంజి నమిమ్తిత్ఙ్ గదెమిఙిదొహ్ క మనాద?”.యాఉండె సఙతినె వెహ . 3మీరు నిసొ
బుదిద్ సిలికిదెరా? మీరు మీ కొతత్ బతుక్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మొదొల్ సిత్దెర్. మరి ఏలు
మీ సొంత సతుత్ దాన్ మీ బతుక్ పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃజినిదెరా? 4మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వెనుక, నండొ
ఓరిసిత్దెర్. మీరు ఒరిసిత్కెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙి జరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఉతె ఇజి నాను
ఆస ఆజిన. 5అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నండొ సీజి గొపప్ సతుత్ మని పెరి పణిఙ్ మీ నడిఃమి కిజినిక,
మీరు మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్. గాని మీరు సువార వెంజి నమిమ్జినిఙ్ నె వాండు మిఙి
వనిన్ ఆతమ్ సీఙినాన్.
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6అబాహము వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక నెసుత్ , “వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె
దేవుణువనిన్ఙ్ నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజిఒపుప్కొటాన్”,ఇజిరాసత్ మనాద్. 7అందెఙెదేవుణుముసుక్
నమకం ఇటిత్కారె, నిజమాతి అబాహము కొడొఃర్ ఇజి నెసుత్ . 8సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె దేవుణుమాటదు
రాసత్మనాద్ ,యూదురు ఆఇకార్ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ,వాండు వరిఙ్ నీతి నిజాయితిమనికార్ 
ఇజి డగు కినాన్ . వాండు అబాహముఙ్, “లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెఙ్ నీ వెట నాను దీవిసన్”, ఇజి అయాక
జరిగ్ఇముఙాలెసువారవెహాన్ . 9అందెఙెదేవుణుముసుక్ నమకంఇటిత్ విజెరిఙ్ అబాహమువెటకూడుఃపిస్
దీవిసినాన్ .

10దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి వనిన్ ఎదు నీతి నిజాయితిమనికార్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని విజెరె,
దేవుణు సితిసాయిపుఅడిఃగిమంజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “మోసెరాసిత్
పుసత్కమ్ కాఙ్ మని రూలుఙ్ విజు ఎసిత్వలెబా కిఇ ఎయెన్ బా దేవుణు సితి సాయిపు అడిఃగి మంజినాన్”,
11గానినిజమె,ఒరెన్ విజురూలుఙ్ లొఙితిఙ్ బాదేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజినాను ఇటత్మననోవాండునాముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వందిఙ్ 
ఎలా కాలం బతిక్నాన్ ”, ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ ఇజి దేవుణు మాటదు మనాద్. 12గాని దేవుణు సితి
రూలుఙలొఇఅయాలెకెండ్ ఆఏద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙనమమ్కంమండెఙ్ వలెఇజి రూలుఙ్ వెహ్ ఉ. దేవుణు
మాటదు వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, ‘రూలుఙ్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్దెఙ్ కోరిజినికాన్ అయాకెఙ్ ఎసిత్వలెబ
లోఙిదెఙ్ వలె’, 13మోసేసితివిజురూలుఙ్ లొఙిఇవరిముసుక్వాజినిసయిపుదాన్ కీసుత్ మఙిడిఃస్ పిసాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “కొహిదు డెఃల్ పె ఆజిసానిఎయెన్ బాదేవుణుసాయిపు
మనికాండె”. 14 కీసుత్ యా లెకెండ్ ఆతండె మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ 
ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙి మని
నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ మఙి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్ యా లెకెండ్ సాయిపు
మొపెఆతండెమఙిసాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15తంబెరిఙాండె,మాటురోజుబతిక్జినిబతుక్దాన్ ఉండిమాటలాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ ఉండిసఙతివందిఙ్ 
ఉండె ఆజి ఉండి ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బా అయాక తపెత్ఙ్ నొ, దనివెట ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొ
అకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్, దేవుణు మా వెట కితిత్ యా ఒపుమానమ్ బా నిలిస్ మంజినాద్. 16 దేవుణు
అబహము వెట, మరి వనిన్ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్వెట ఒటుట్ ఙ్ కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దు పుటిత్ వరిఙ్ ఇహిఙ నండొ
లోకురిఙ్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహ్ ఎద్. గాని ‘నీ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్ఙ్’ ఇజి వెహిస్నాద్. ఇహిఙఅయాక
ఒరెన్ వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్వాజినిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుముఙాలెఅబహము వెటఒటుట్
కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి తీరామ్నం కిత ఇటాత్ న్. అందెఙె నాలిగ్ వందెఙ్ ముపాయ్ (430) పంటెఙ్ వెనుక
దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ అబహము వెట కితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ తపిసి నసిత్వలె కితిత్ తిరుమానమ్ దిఙ్ 
సిలెల్ండ కిదెఙ్ అట్ ఉ.

18 దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ అకుక్, మాటు రూలుఙ లొఙితిఙనె దొహ్ కాన్ద్ . ఇహిఙ వాండు కితిత్
ఒటుట్ దాన్ మఙి అయాఅకుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు వనిన్
దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19అందెఙె మరి ఎందనిఙ్ దేవుణుమోసె వెట రూలుఙ్ సితాన్ ? ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తపుఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ 
ఇజి తోరిసెత్ఙె రూలుఙ్ సితాన్. యారూలుఙ్ అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాన్ వానిదాక లోకురిఙ్ నడిఃపిసెత్ఙె
సితాన్. ఒటుట్ దు ఎయె వందిఙ్ వెహమనానోవాండె వీండు. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్ వెటమోసెఙ్ రూలుఙ్ 
సితాన్. మోసె అయాక లోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె, దేవుణు లోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిని వనిన్ లెకెండ్ నిహ
మనాన్.

20 రిఎర్ నడిఃమి నిలిన్కాండె ఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గాని ఒపిస్ నికాన్ సిలెల్ండనె దేవుణు అబాహముఙ్ 
ఒటుట్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె దేవుణు.

21 అహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ వెనుక, మోసెఙ్ రూలుఙ్ సితివలె వాండు కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ 
వెతెకమ్ దికెఙ్ న రూలుఙ్ ? సిలెల్ ఆహె ఆఏద్ . రూలుఙ్ లోకురిఙ్ ఎలల్కాలం బతిక్దెఙ్ బతిక్ని బతుక్ సీదెఙ్ 
అటెన్ ఇహిఙ, యారూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికార్ ఆతార్ మరి. 22గాని దేవుణు
మాట వెహిస్నాద్, యాలోకమ్ దు మని లోకుర్ విజెరె తొహె ఆతి వరిలెకెండ్ పాపం అడిఃగి మనార్ ఇజి.
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అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ దెఙ్ . నమమ్కం ఇటిత్ఙనె
దొహ్ కెన్.

23 కీసుత్ రెఎండ మహి ముఙాల, యా నమకం రెఎండ మహాద్ . నసిత్వలె మోసె సితి రూలుఙ్ , ఒరెన్ 
జమానుకాప్ కిని లెకెండ్,యూదురు ఆతిమఙితొహిస్ ఇడ్ఃజికాప్ కిజిమహె. ఇహిఙయారూలుఙ్ నెమా
ముసుక్ అతికారం కిజిమహె. యాక,లోకుర్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజి దేవుణు తోరిసిని కాలమ్ దాన్ నె
మహాద్ . 24అందెఙెకీసుత్ రెఎండమహివలె,యాయూదురిరూలుఙ్ నె,మఙిసుడ్ఃజినడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ వాతి వెనుక వనిన్ఙ్ నమిమ్జి దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి ఆదెఙ్ ఇజి వెహాన్ . 25గాని ఏలు
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటాత్ ట్. అందెఙె రూలుఙ్ మాముసుక్ అతికారం కిదెఙె అట్ ఉ.

దేవుణు కొడొఃర్ 
26 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెర్. అందెఙె మీరు విజిదెరె దేవుణు కొడొఃర్. 27మీ లొఇ మని

బాపిత్సం లాగె ఆతికార్ విజెరె కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ గుణమ్ కు మిఙిబామంజినె.
28 అందెఙె యూదురు ఇజినొ, యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, వెటిట్పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ,

మొకకొడొః ఇజినొ, అయ్ లికొడొః ఇజినొ ఆఏద్ ముకెలం మీరు విజెదెరె ఉండె లోకుర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదెర్.

29మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనికిదెర్ ఇహిఙ, అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్
అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాన్. మీరు దేవుణు అబాహము వెట ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ .

4
1నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె. గాని అయాకొడొః

ఇజికాన్ మనివలె,వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదనిముసుక్బా అతికారం సిలెల్ండమనాన్.
అయాకొడొఃఅపొప్సిఆసిత్దిఙ్ అకుక్మనికాన్ ఆతిఙ్ బాఇనిదనిముసుక్అతికారంసిలెల్ండమనాన్. 2వనిన్
అపొప్సి ఎతుత్ కితిత్ వయుసు వానిదాక,వాండు వనిన్ఙ్ కోప కినివరి అడిఃగి, వనిన్ ఆసిత్ సూణి పణిమణిసిర్ 
అడిఃగిమంజినాన్. 3అయాలెకెండెమాటుబాకీసుత్ యాలోకమ్ దువానిముఙాల,మాటుబాయాలోకమ్ ది
అలవాటుఙ అడిఃగి మహట్. 4గాని దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ తగితి సమయం వాతివలె వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ 
పోకాన్. వాండుఉండిబోదెలిపొటాలొఇహన్ పుటాత్ న్. వాండుయూదురి రూలుఙ్ విజులొఙిజిబతిక్తాన్.
5యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి మహి మఙి, దని బాణిఙ్ డిః డిఃస్ పిసిన్ వందిఙ్, దేవుణు వనిన్
మరిసిఙ్ పోకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుపూరి అకుక్ మని దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజి, 6మీరునిమాపు
వనిన్ కొడొఃర్. అందెఙె దేవుణు వనిన్మరిసిఆతమ్దిఙ్ మామనుస్దుమండెఙ్ ఇజిపోకాన్. యాఆతమ్నెమా
లొఇహాన్ ‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్మఙిపారద్నం కిబిసినాన్. 7అందెఙె ఏలుదాన్ మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ వెటి పణికిని
వనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్. గానిమీరు ఒరెన్ ఒరెన్ దేవుణు కొడొః ఆతిమనిదెర్ . అందెఙెమీరు వనిన్ మరిసిరిర్ 
సీన ఇజివాండు ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్ మనికిదెర్ .

8ఉండికాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇముఙాలనిజంఆఇదేవుణుకఅడిఃగిమహిదెర్. 9గానిఏలుమీరు
దేవుణుదిఙ్ నెసిత్ మనిదెర్. మరి ఒదెవాండు మిఙి నెసత్ మనాన్. మరి ఎందనిఙ్మీరు సతుత్ సిలి పణిదిఙ్ 
రెఇ దెయమ్ క దరోట్ మర్ జినిదెర్ .మరిబదనిన్ అడిఃగిమండెఙ్ కోరిజినిదెరా? 10మీరు నెగిగ్ దినమ్ కు ఇజి
నెగిగ్ నెలెఙ్ ఇజి సర్ ద ఆనికాలమ్ కు ఇజి నెగిగ్ ఏంటుఙ్ ఇజి సూణిదెర్. 11మీరు కిజిని వనాక్ఙ్ నాను నెసి,
మీ వందిఙ్ బాద ఆజిన. నాను మీ నడిఃమి కసట్బడిఃజి కితిత్ సేవ పణి, పణిదిఙ్ రెఎండ ఆనాద్ ఇజి బాద
ఆజిన.

12అందెఙె తంబెరిఙాండె,నానుమిఙి బతిమాలిజ్న. మీరు నఙిపోలిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసె
సితి రూలుఙబాణిఙ్ డిఃబె ఆతియూదురు ఆఇమీలెకెండ్ ఆతమననాను. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి నెగెండ
సుడ్ఃతి మనిదెర్. 13నాను మిఙి సువార తొలిత వెహివలెనాను ఎలాగమహ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్ . నాను
నెగెండ్ సిలెల్ండ కసట్ం ఆర్ తమహ. 14నాను కసట్ం అరివలె మీరు నండొ బాద ఆతిదెర్. గాని మీరు నఙి
ఇజి కణకదాన్ తొఇదెర్. నఙి నెకిస్ పొక్ ఇతిదెర్. అహిఙ దేవుణు పోకి ఒరెన్ దూత లెకెండ్ మీరు నఙి డగు
కితిత్దెర్. కీసుత్ యేసుఙ్ డగు కిని లెకెండ్ నఙి డగు కితిత్దెర్. 15అయావలెమీరు గొపప్ సర్ దదాన్ మహిదెర్.
ఏలు మీ సర్ ద విజు ఇనిక ఆతాద్ ? మీరు నా వందిఙ్ ఇనికబా కిదెఙ్ తయార్ దాన్ మహిదెర్. మీసొంత
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కణుకుబాలాగిజ్ సీదెఙ్ ఇజినానులొసిన్క ఇహిఙ,అయాకబాకిదెఙ్ మీరు తయార్ దాన్ మహిదెర్ ఇజినాను
మీ వందిఙ్ నిజం వెహిస్న. 16ఏలు నానుమిఙి నిజం వెహిస్నిఙ్ మిఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతానా?

17యూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరి వెట మీరు కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి పటుదలదాన్ నండొ
ఆస ఆజినార్. గాని వరి ఉదేసమ్ కు నెగిగ్కెఙ్ ఆఉ. మిఙిమాబాణిఙ్ దూరం కిబెసెత్ఙె వారు సుడ్ఃజినార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు వరివెట కూడ్ఃజి, వారు మీ వందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరు
వరి వందిఙ్ ఆస ఆజి మండెఙ్. 18 ఉదెసం నెగిగ్క ఇహిఙ పటుదలదాన్ మంజినిక నెగెదె. ఎసిత్వలెబా
పటుదలదాన్ ఆహె మండెఙ్. నాను మీ వెట మని వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా పటుదలదాన్ మండెఙ్.
19నాను పేమిసిన్ లోకురండె, నాను మీ వందిఙ్ మరిబాబాద ఆజిన. ఏరు ఈబదెఙ్ నొపిప్దాన్ బాద ఆని
ఉండిబోదెల్ లెకెండ్ నానుమరిబామీవందిఙ్ బాదఆజిన. కీసుత్ నని గుణమ్ కుమిఙివానిదాకనానుబాద
ఆజినెమంజిన. 20ఏలుమీ నడిఃమిమంజి,మిఙినిపాతి వెహెఙ్ ఇజినాను నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమీరు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కితిత్దెర్ ఇజినాను గాబ ఆజిన.
ఆగారునిసార

21మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరిఙ్ నాను వెన్ బాజిన. మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్
ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెరా? 22 ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, అబాహముఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ 
మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటి పణిమణిసి కాసాత్ ద్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిట్పణి మణిసి ఆఇకాద్ కాసాత్ ద్.
23వెటిట్పణిమణిసివెటపుటిత్కాన్ ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్. గానివెటిట్పణిమణిసిఆఇదనివెటపుటిత్కాన్,
దేవుణు ఎతుత్ కిజి అబాహము వెట కితిత్ ఒటుట్ వజపుటాత్ న్.

24యారుండిబోదెకాఙ్ రుండి సఙతిఙ వెటపోలిసి వెహెఙ్ ఆనాద్. యారుండిబోదెకు దేవుణులోకుర్ 
వెట కితిత్ రుండి ఒపుమానమ్ కు లెకెండ్ మనెన్. సీనాయి గొరొతు దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రూలుఙ్ 
సితివలె, వరి వెట కితిత్ ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పోలితమనాద్. ఆగారు వెటిట్పణి కొడొఃరిఙ్ ఇటిత్ లెకెండ్,యా
ఒపుమానంలోకురిఙ్ వెటిట్పణిమణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్. 25ఏలు అరెబియాదు మని సీనాయిగొరొతు సితి
ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పొలితమనాద్. వెటిట్పణిమణిసి ఆతి ఆగారు ని దని కొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలు
యెరూసలెమ్ నిబాన్ మనిలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుఅయాఒపుమానమ్ దు వెహిస్ని రూలుఙఅడిఃగి
మనార్. 26గానిముసుక్మనియెరూసలెంవెటిట్పణిమణిసిఆఇకాద్ ఆతిసారెఙ్ పోలితమనాద్. నమిమ్తి
మఙి విజెరిఙ్ అయ్ సినె సార. 27 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు వెహిస్నాద్, “కొడొఃర్ కాస్ ఇ గొడుడ్
బోదెలి సర్ ద ఆఅ. ఏరు ఈబని వలెమనినొపిప్ నెస్ ఇకి, నీను గొపప్ సర్ ద ఆజి డటం డెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంకమాసిడిఃసిత్ బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ మనార్”.

28ఏలు తంబెరిఙాండె, మీరు ఇసాస్కు లెకెండ్ మనిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ సీన
ఇజి కితిత్ ఒటుట్ వజమీరు పుటిత్దెర్. 29నసిత్వలె ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ పుటిత్ వనిన్ఙ్ 
మాలెఙ్ కితాత్ న్ . అయాలెకెండె ఏలుబా జరిగ్జినాద్. 30గాని దేవుణుమాట ఇనిక దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్,
‘వెటిట్పణి బోదెల్ దిఙ్ దని కొడొః వెట నెకిస్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెటిట్పణి మణిసి పొటది కొడొఃదిఙ్,
వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని పొటది కొడొః వెట అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మండెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ ”, 31అందెఙె
తంబెరిఙాండె,మాటు వెటిట్పణిబోదెలి కొడొఃర్ ఆఎట్. గానిమాటు వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దని కొడొఃర్ నె.

5
1 కీసుత్ మోసె సితి రూలుఙ అడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె, దని అడిఃగి మన్ ఎండమంజిని వందిఙె డిఃబిసాత్ న్.

అందెఙె డిఃబె ఆతి వరిలెకెండ్ నెగెండ నిలిస్ మండు. మీరు వెటిట్పణి మణిసి లెకెండ్ రూలుఙ అడిఃగి
మన్ మాట్. 2నామాటెఙ్ జాగర విండు. పవులు ఇని నాను మిఙి వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికిదెర్ ఆదెఙ్ మీరు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, కీసుత్ మీ వందిఙ్ ఆతిదని వందిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ .
3 సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నాను మరిబా వెహిస్న. మోసె సితి రూలుఙ్ విజు మీరు పూరి లొఙిదెఙ్ వలె.
4మోసెసితి రూలుఙ్ లొఙిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ సూణికాన్, కీసుత్ బాణిఙ్ పూరి
దూరంఆతాన్. దేవుణుదయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెకిపొకిదెర్. 5గానిదేవుణుమఙినీతినిజాయితిమనికార్ ఇజి
వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజిమాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్ 
ఇహిఙ, దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి ఇడాన్న్ దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దయ్ రం సీజినాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట
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కూడిఃతిమనాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతమనాండొ, సిలెనొ ఇజి దేవుణు తొఎన్ . గాని
దేవుణు సూణిక, ఒరెన్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాండా ఇజినె. మహివరిఙ్ పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్
నమకం ఇటాత్ మనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరు నెగెండనె నమిమ్జి మహిదెర్. మరి, ఎయెన్ మిఙిమొసెం కిజి, నిజమాతి సువార లొఙిఎండ
అడు కితాత్ న్? 8 వనిన్ లోకుర్ ఆదెఙ్ మిఙి కూకి దేవుణు యా లెకెండ్ మిఙి వెహ్ ఎన్. 9పులాని దూరు
కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మని దూరు విజు పులాఙ్ కినాద్. అయాలెకెండ్ ఉండి తపు బొదబ కినాద్.
10మాటు పబు వెట కూడిఃత మనాట్. అందెఙె మహి బొదెఙ మిరు లొఙిఇదెర్ ఇజి నాను అనుమానం
సిలెల్ండ నమిమ్జిన. మిఙి పంబ కిబిసిన్కాన్, వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ తగితి సికస్ సీనాన్.
11తంబెరిఙాండె, సెగొండార్ వెహిస్నార్ దేవుణు కొడొఃరస ఆదెఙ్ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. నాను
అయాలెకెండ్ వెహిన్ మంజినిక ఇహిఙ, యూదురు నఙిమాలెఙ్ కిఎతార్ మరి. సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి
నానువెహిన్మంజినికఇహిఙ,సిలువాదు కీసుత్ సాతిసావువందిఙ్ నానువెహిన్వలెవారునాముసుక్ కోపం
ఆఎతార్ మరి. 12సునతి కిబెఆదెఙ్ వలె ఇజివెహిస్మఙిపంబ కిబిసిన్యాలోకుర్,కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ
వరి లెకెండ్ ఆపిర్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

13తంబెరిఙాండె, డిఃబె ఆతి వరి లెకెండ్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. మీరు ఇసట్ం ఆతి సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ 
ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్. గానిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి సేవ కిదెఙ్ మిఙి అకుక్ మనాద్ . 14మోసె సితి
రూలుఙ్ విజు ఉండెమాటాద్ కూడిఃతె మనెన్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్, మహి
వరిఙ్ పేమిస్ అ”, ఇజి. 15గానిమీరు జంతుఙ లెకెండ్ కటె ఆజి, ముకెఙ్ లాగిజ్ మహిఙ, మీరు ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ పూరినాసనం ఆనిదెర్ ఇజిజాగర సుడెఃఆదు.

దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్
16అందెఙెనానుమిఙివెహిస్న,దేవుణుఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ వెహిస్నడిఃపిసినివజనడిఃదు. అయావలె

మీఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ కిబిసిన్సెఇపణిఙ్ మీరుకిఎండమంజినిదెర్. 17మాఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙపడిఃఎద్ 
దేవుణు ఆతమ్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పడిఃఎద్ సెఇ ఆసెఙ్. యారుండి సెఇ ఆసెఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ కూడ్ఃజి
మన్ ఉ. అందెఙె మీరు ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్ కోరిజినిక కిఎండ మండెఙ్ అటిన్దెర్. 18గాని దేవుణు ఆతమ్నె
మిఙి నడిఃపిసిమహిఙ,మీరుమోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగిమన్ ఇదెర్.

19-21 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ పణిఙ్ విజెరె నెసిన్కెఙె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, రంకు
బూలానిక, కెలార్ బూలానిక,సానిబూలానిక,బొమెఙమాడిఃసిన్క,సెట్ నిక,పగఆనిక,గొడబఆనిక,ఆఇవరి
వనాక్ వందిఙ్ నండొఆసఆనిక,సొంత ఇసట్మ్ కునె సూణిక, కేటెఙ్ ఆనిక,మిఙిపడ్ఃఇ వరిబాణిఙ్ దూరం
ఆనిక, మిఙి కూడిన్ వరివెట కూడిన్క, గోస ఆనిక, సోసిన్క, ఉణిజి తింజి సోసి కర్ జిజి సెఇ పణిఙ్ కిజినిక.
నానుముఙాలెమిఙి డటం వెహి లెకెండ్ మరి వెహిస్న. నిని పణిఙ్ కిజి బతిక్నికార్ దేవుణు ఏలుబడిః కిని
లోకుర్ లొఇమండెఙ్ అట్ ఎర్.

22-23గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వనిన్ఙ్ నిని గుణమ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ 
ఇహిఙ,మహివరిఙ్ పేమిసాన్న్, సరద్దాన్ మంజినాన్,సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మంజినాన్, కీడు కితిత్ఙ్ బా
అయాకెఙ్ ఓరిసిమంజినాన్ , కనికారంతోరిసాన్న్,నెగిగ్కెఙె కినాన్,నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్,సారిల్దాన్ మంజినాన్,
సోస్ ఎండమంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్, ఇని రూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతి మనికార్, వరి పడాఃయి బతుక్, వరి సెఇ ఆసెఙ్ విజు, సిలువాదు
కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయె ఆతి లెకెండ్ మనాద్. ఇహిఙ వారు అయాకెఙ్ పూరి డిఃసత్ సితార్. 25 దేవుణు ఆతమ్
మఙి కొతత్ బతుక్ సిత మనాన్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజమాటు బతిక్దెఙ్. 26మాటు
గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండమహివరిఙ్ కోపం రేపిస్ ఎండ, గోస ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ వెటమండెఙ్.

6
1 తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ ఒరెన్ తపు కితిత్ఙ, దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃజిని మీరు సారిల్దాన్ 

వనిన్ తపు దిదిజి, నెగిగ్ సరిదు తతెఙ్. మరిఅయాలెకెండ్,మీరుబాపాపమ్ దు అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.
2మహి వరి బాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. యాలెకెండ్ కిజి కీసుత్ వెహి రూలుఙ్ మీరుపూరి
కిజినిదెర్. 3ఎయెన్ బావాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా, గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం
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కిబె ఆజినాన్. 4విజెరె ఎయెన్ కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నాసెఇకెఙ్ నాఇజివాండె సుడెః ఆదెఙ్. అయావలెవాండు
కిజినిదనితాన్ వాండుపొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ కిజినిదనిఙ్ ఆఏండ,వాండు కిజినిదాన్ సుడ్ఃజి
పొగడెః ఆదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కిదెఙ్ మనిబాజితమనాద్.

6దేవుణుమాటవెంజినెసినికాన్ ఎయెన్ బావెహిస్నెసిప్సిన్ వనిన్ఙ్,వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనివిజునెగిగ్ వనాక్ఙ్ 
లొఇ వంతు సీదెఙ్.

7మిఙిమీరెమొసెం ఆమాట్. దేవుణుదిఙ్ సుతిసి అర్ పెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. నాను ఎందనిఙ్ 
యాక వెహిస్న ఇహిఙ, వితిన్కాన్ ఇనిక వితాన్ండొ, అయాపంటనె కొయినాన్. 8ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ వజి
కిజి బతిక్జినికాన్ నాసనం ఆనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు సెఇ ఆస వజ బతిక్తాన్. గాని దేవుణు ఆతమ్
వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణు
ఆతమ్వెహిస్నడిఃపిసినివజబతిక్తాన్. 9నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ విసిక్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటువిసిక్ఎండ
మహిఙ, దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయమ్ దు మాటు కితిత్ దనిఙ్ వాండు పలితం సీనాన్. 10అందెఙె మహి
వరివందిఙ్ సాయం కిదెఙ్ సమయం దొహిన్వలె, మాటు విజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్. ముకెలం దేవుణుదిఙ్,
నమిమ్తి వరివందిఙ్ కిదెఙ్.

సునతిఆఏద్ కొతత్ బతుక్నెముకెలం.
11నానుయామాటెఙ్ నాసొంత కీదాన్ నెరాసిన. ఎసొపెరి అసరమ్ కాణిఙ్ రాసిన ఇజి సుడ్ఃదు.
12మహియూదురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ సూణికారె,మీరు తప్ ఎండ సునతి కిబెఆదెఙ్ వలె ఇజిమిఙిడటం

వెహిస్నార్. వారు ఎందనిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్నార్ ఇహిఙ, కీసుత్ సిలువాదు సాతాన్ ఇజి నమిమ్తిఙనె
దేవుణు రకిస్సాన్న్ ఇజి వెహిస్ని వలె లోకుర్ వరిఙ్ మాలెఙ్ కినార్. ఆహె వరి ముసుక్ మాలెఙ్ రెఎండ
మండెఙ్ నె సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి డటం వెహిస్నార్. 13సునతి కిబె ఆతికార్ బా, మోసె సితి రూలుఙ్ 
విజులొఙిఎర్. గానిమిఙిసునతి కిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వెహిస్నిఙ్ మీరు సునతి కిబె
ఆతిదెర్ ఇజిమహియూదురిఙ్ వెహిస్ వరి నడిఃమిపొగిడెః ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్ . 14గానినాను,మాపబు
ఆతియేసు కీసుత్ సిలువాదుమా వందిఙ్ సాతాన్ ఇజి ఆఏండమరి ఇనిదని వందిఙ్ బాపొగ్ డిఃఎ. వాండు
అయాలెకెండ్ సాతిఙ్, నాను గొపప్ విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ యాలోకమ్ దికార్ విలువ సిఎర్.
వారు విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ నాను విలువ సిఎ. 15ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతాండా, సిలెల్నా ఇజి
ఆఏద్ ముకెలం. ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ పడాఃయి బతుక్ డఃసి కొతాత్ ఙ్ ఆతాన్ ఇజినె. 16యా
మాట వెంజి అయా వజ కిని విజెరిఙ్ దేవుణు వనిన్ సమాదనం సీజి, వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్.
వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సిత్కారె.

17ఆకార్ దు, ఎయెన్ బానఙిమరిబాదెఙ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుఙ్ సేవ కితిత్ వందిఙ్ నఙి కితిత్
బాదెఙమసెఙ్ నాఒడొఃల్ దుమనెన్. యాకెఙ్నాను వనిన్ వెటిట్పణిమణిసి ఇజితోరిసెన్.

18తంబెరిఙాండె,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమీముసుక్ మనీద్. ఆమెన్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసుదు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ 
రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసు ఇని పటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతమ్ నెయాక. యా

ఉతం రాసిత్ మహివలె, వాండు రోమ జెలిదు తొహె ఆత మహాన్ . నసిత్వలె ఆసియ ఇని రోమపాంతమ్ దు
మనిఉండిముకెలమాతిపటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులుయాఉతం రాసాత్ ండె, తుకికు వెటపోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్, వనిన్ దయ దరమ్ం ఎసొ

గొపప్ పెరిక ఇజి వారు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సఙతిఙ్ కీసుత్ వెటనెపూరి ఆతె.
వాండెవిజువనాక్ముసుక్మనికాన్. కీసుత్ వెటనెదేవుణుయూదురిఙ్ ,యూదురు ఆఇవరిఙ్ రకిస్సి వరిఙ్ 
ఉండె ఒడొఃల్ కిజినాన్ . ఇబెబ్ ఒడొఃల్ ఇజి వెహిస్నిక, యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె
కూడిఃతి మని సఙమ్ నె. మరి దేవుణు సఙం ఎలాగ ఉండె ఆజి మండెఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ఎదిసినికయాలోకమ్ దిలోకుర్ వెటనెఆఏద్ . గానిసయ్ తానువెటనె
ఎదిసినార్ ఇజి ఎతుత్ కిబిసి, ఎలాగ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్.

1 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను ఎపెసు పటన్మ్ దు మని దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతి వరిఙ్ రాసిని ఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె నాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు
కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినెమనికిదెర్. 2మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ 
మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్. 3 దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండె మా పబు ఆతి యేసు
కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్ బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మా మనుస్దిఙ్ వెహిస్, వనిన్
సరిదు నడిపిసిన్దనితాన్ మఙివాజిని విజు నెగిగ్కెఙ్ సీజివాండెమఙి దీవిసాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ వాజినికెఙె
అయానెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, యానెగిగ్కెఙ్ మఙి సితాన్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు లోకం
పుటిస్ ఎండముఙాలెమఙివనిన్లోకుర్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్. కీసుత్ వెటమఙిమనిసమమ్ దమ్ దాన్ యాలెకెండ్ 
మఙి ఎరిల్సాత్ న్. మాటు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ లెకెండ్, ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు మండెఙ్ నె
వాండుయాలెకెండ్ ఎరిల్సాత్ న్. 5వాండుమఙిపేమిసినాన్. అందెఙెయేసు పబుమావందిఙ్ ఆతి దనితాన్ 
మాటువనిన్కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజినండొముఙాలెవాండుతిరుమానంకితాత్ న్ .వాండుయాలెకెండ్ తిరుమానం
కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకదె వాండు ఎతుత్ కితిత్క. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 6అందెఙె గొపప్ బమమ్ కిని
వనిన్ దయ దరమ్ం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండు పేమిసిని వనిన్ మరిసి ఆతి దని దనటానె
యాగొపప్ దయదరమ్ంమాముసుక్ వాతాద్. మఙి సెడిడ్నె దొహ్ కాద్. 7-8 కీసుత్ మా వందిఙ్ నలవాకిస్ సాతి
సావుదాన్ దేవుణుమాపాపమ్ కాణిఙ్ మఙిడిఃస్ పిసాత్ న్. ఇహిఙమాపాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ 
వనిన్ దయ దరమ్ం గొపప్ పెరిక ఇజి తోరిసాత్ న్. మాముసుక్ నండొ దయ దరమ్ం సెడిడ్నె తోరిసాత్ న్. వనిన్ బుదిద్
గెణమ్ దానె వాండు వనిన్ దయ దరమ్ం మాముసుక్ తోరిసాత్ న్. 9 దేవుణు ఎతుత్ కితిత్క వాండు కితాత్ న్ . కీసుత్
వెటపూరి కిదెఙ్ ఇజి వాండు వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్ పణి మఙి తోరిసాత్ న్. అయాకముఙాల్ 
ఎయెర్ బానెస్ ఎతార్. 10వాండు గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మని విజు
వనాక్ఙ్, బూమిముసుక్ మని విజు వనాక్ఙ్ , కూడుఃపిస్ ఒరెన్ వనిన్ అడిఃగి ఇట్ తాన్ . వాండె కీసుత్ . యాక
కిదెఙ్ తగితి సమయంవానివలెవాండుపూరి కినాన్.

11విజుసఙతిఙ్ దేవుణుఎతుత్ కితిత్ వజవాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెటమఙికుడుపాత్ ండె,వనిన్సొంతలోకుర్ 
ఇజి మఙి ఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయా లెకెండ్ ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు పూర్ బమ్ దునె తిరుమానం
కిత మహాన్ . అయాకదె వాండు ఎతుత్ కితిత్క. 12 కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లె ఇజి విజెరె ఇంక ముఙాలె
నమకం ఇటిత్కాపె యూదురు ఆతిమాపు. అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి పొగిడిఃజినాప్. అయాకదె
వనిన్ ఉదెసం. 13అయాలెకెండె యూదురు ఆఇ మీరుబ నిజమాతి బోద వెహిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి
రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వెహిస్ని సువార వెహిదెర్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెరె వనిన్ వెట కూడిఃతి
మనిదెర్. అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ మిఙిసితాన్. సితండె దేవుణుమిఙిలోకుర్ 
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ఇజి కూకాన్. యాదేవుణు ఆతమ్నె, మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇని దనిఙ్ ఉండి గురు. 14మరి దేవుణు వనిన్
లోకురిఙ్ ఒటుట్ కితిత్ విజు మఙి దొహ్ కెన్ఇని దనిఙ్ ఉండి ఆదారమ్ నె యా దేవుణు ఆతమ్. వాండు వనిన్
లోకురిఙ్ పూరి విడుఃదల కినివలె అయాకెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్. దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దినితాన్ లోకుర్ 
పొగిడిఃనార్.

ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం
15-16 దేవుణు మిఙి ముసుక్ వెహి లెకెండ్ దీవిసత్ మనాన్. అందెఙె నాను మీ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ పారద్నం

కిజిన. మీరు పబు ఆతియేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజి
నాను వెహిబాణిఙ్ అసిమీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎసిత్వలెబా
నాను పారద్నం కినివలె, మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 17 గొపప్ పెరికాన్ ఆతి మా బుబెబ్ఙ్ పారద్నం కిజిన.
వాండెమాబుబబ్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరు వనిన్ఙ్ బాగ నెసిన్ వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి గెణం
సీదెఙ్ ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ మిఙి తెలివి కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 18 దేవుణు వందిఙ్ 
కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మని గొపప్ పెరి దీవెనమ్ కు ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసిన్ వందిఙ్, అయా
దీవెనమ్ కాఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సూణి వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణు వనిన్
లోకురిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు ఎసొ పెరికెఙ్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.

19-21 వనిన్ఙ్ నమిమ్జిని మా లొఇ మని వనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం
కిజిన. అయాసతుత్ విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరిక. యాగొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ 
బతిక్సాత్ ండె పరలోకమ్ దు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ అబె అతికారం కిజినాన్. విజు
రకమ్ కాణిఅతికారంకిజినిదూతెఙ,దెయమ్ కముసుక్అతికారంకిజినాన్. అతికారంకిజినివిజెరెముసుక్
వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. వనిన్ అతికారం ఏలు అతికారం కిజిని వరి ముసుక్నె ఆఏద్ . గానివాని
కాలమ్ దు అతికారం కిని వరిముసుక్బావాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. 22దేవుణు విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్
పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు సఙం ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు
దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ఙ్ పూరి
కిజినాద్. ఎంబెబావిజువనాక్ఙ్ పూరి కిజినికాన్ వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ ముఙాల సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙి ఇతిదెర్, సెఇ పణిఙ్ కిజి మహిదెర్. 2యా లోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ కిజి మహి
లెకెండ్ మీరుబా కిజిమహిదెర్. ఆగాసమ్ దు బులెల్య్ కిని దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి సయ్ తానుఙ్ లొఙిజి
మహిదెర్. వీండె దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇ వరి ముసుక్ ఏలు అతికారం కిజినాన్. 3ఉండి కాలమ్ దు, నిజమె,
మాటుబా నని వరి లెకెండ్ మహట్. మాసొంత సెఇ ఇసట్మ్ దానె కిజి మహట్. మ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ వజ,
సెఇఆలోసమ్ క వజ కిజిమహట్. మహివిజెరెలెకెండ్,మాటుబాదేవుణుకోపమ్ దిఙ్ గురిఆతిమహికాట్.
4గాని దేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు మఙి నండొ పేమిసినాన్. 5 అందెఙె మఙి కీసుత్ వెట
కుడుపాత్ ండె మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. మాటు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి లెకెండ్ 
మహట్. అయావలెబా వాండుయా లెకెండ్ కొతత్ బతుక్ సితాన్. దేవుణు దయాదర్ మ్ దానె వాండు మఙి
రకిస్సాత్ న్. 6వాండుమఙి కీసుత్ యేసు వెటసావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ ండె, పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి
ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసెకితాత్ న్ . కీసుత్ వెటమఙికుడుపాత్ ండెయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . 7వానికాలమ్ దులోకుర్ విజెరె
వనిన్ దయదరమ్ం విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ నండొ పెరిక ఇజి సుడ్ఃదెఙెయాలెకెండ్ కీసుత్ వెటమాముసుక్
దయ దరమ్ం తోరిసాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, దయాదర్ మమ్ దానె మిఙి రకిస్సాత్ న్. మీరు కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్ దనితానె రకిస్సాత్ న్. మీరు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ వాండుమిఙి రకిస్సిత్క. అయాకవాండుమిఙి
సితి ఉండి ఇనాయమ్ నె. 9మీరు కితిత్నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ దేవుణు మిఙి రకిస్సిత్క. అందెఙె ఎయెన్ బా
నాను కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ దేవుణు నఙి రకిస్సాత్ న్ ఇజిపొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 10మాటునెగిగ్ పణిఙ్ కిజినెమంజిని
వందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట మఙి కుడుఃపాత్ ండె కొతత్ బతుక్ మఙి సితాన్. మాటు కిదెఙ్ మనియానెగిగ్ పణిఙ్ 



ఎపెసి 2:11 256 ఎపెసి 3:9

వాండు ముఙాలె తిరుమానం కితాండె ఇటాత్ న్. నిజమె దేవుణు ఒరెండెయాలెకెండ్ మాబతుక్దిఙ్ కొతాత్ ఙ్ 
కితాత్ న్ .

11అందెఙెయూదురుజాతిదుపుట్ ఇతిమీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇముఙాలఎలాగమహిదెర్ ఇజిఎతుత్ కిదు.
మీరు సునతి కిబె ఆఇకిదెర్ ఇజి యూదురు మిఙి వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సునతి కిబె ఆత
మనార్. అందెఙె వారు దేవుణు లోకుర్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. (గాని యా సునతి ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు
కిని ఆసారమ్ నె) 12 సుడ్ఃదు, అయా కాలమ్ దు మీరు కీసుత్ ఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణు లోకుర్ ఆతి
ఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరు పయివారు. దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ సమందం సిలికిదెర్.
మీరుయాలోకమ్ దు ఇని ఆస సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్జిమహిదెర్. 13గానిముఙాల కీసుత్ ఙ్ 
దూరం మహి మీరు ఏలు వనిన్ వెట కూడిఃతి మనిదెర్. కీసుత్ నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ దేవుణు మిఙి
డగు కితాత్ న్ . 14 కీసుత్ నె యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి రాజినం కిబిసిత్కాన్. ముఙాల మిఙి
మఙి అడుడ్ లెకెండ్ మహిపగవాండు లాగితండె, ఉండె ననిన్ లోకుర్ కితాత్ న్ . 15యూదురి రూలుదు మని
ఆడెఙ, రూలుఙ కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు సాతిసావుదాన్ వనాక్ఙ్ సతుత్ సిలెల్ండ కితాండె, అడు లెకెండ్ మహి
పగ లాగితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రుండి లోకురిఙ్ ఇహిఙ, యూదురిఙ్, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వనిన్ వెట
కుడుపిస్ ఉండె నని కొతత్ లోకు కితాత్ న్  . యాలెకెండ్ వాండు రాజినం కిబిసాత్ న్. 16మరి సిలువాదు సాతి
సావుదాన్ వాండు రుండి జాతిఙ నడిఃమి మహి పగ సొనిప్సి, ఉండె నని లోకుర్ లెకెండ్ కిజి, దేవుణు
డగు మర్ జి తతెఙ్ యాలెకెండ్ రాజినం కిబిసాత్ న్. 17 కీసుత్ యా లోకమ్ దు వాతండె, దేవుణుదిఙ్ దూరం
మహి యూదురు ఆఇ మిఙి, వనిన్ డగు మహి యూదురు ఆతి మఙి సమాదనం సీజిని సువార వెహాన్ .
18 వనిన్ వెట మఙి రిఎరిఙ్, ఇహిఙ యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి, బుబబ్ ఆతి దేవుణు
ముఙాలదయ్ రమ్ దాన్ సొండెఙ్ వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ అకుక్దొహ్ కాద్. యాకదేవుణుఆతమ్ వెటమఙిదొహ్ కాద్.
19అందెఙెమీరు ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్ ఆఇదెర్. గానిమీరు దేవుణు
లోకుర్ వెట అకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు కుటుమ్ దికిదెర్. 20ఉండి ఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. దనిఙ్ పునాది ఆతికార్ పవకరు, అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూల పణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండె ఆ
ఇలుల్ అర్ ఎండఅసిన్కాన్. వనిన్వెటనెఆఇలుల్ తొహెఆజిపిరిసిపబుఆతియేసుకీసుత్ మండెఙ్ వనిన్వందిఙ్ 
కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనిమిఙివాండు మహి నమిమ్తిత్ వరివెట కుడుపిస్నాన్.
అయావలెమీరుమహినమిమ్తిత్ వరివెట, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మంజినిఉండి ఇలుల్ ఆజినిదెర్ .

3
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహిన్ పణిపవులుఙ్ దేవుణు ఒపజెపిస్నాన్ 

1అందెఙె కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదు మని పవులు ఇని నాను మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన.
యూదురు ఆఇమిఙి సువార వెహిస్ని వందిఙెనాను జెలిదు ఆత.

2మీరు తప్ ఎండ వెహిమనిదెర్. దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్, మిఙి సువార వెహిన్ పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్ 
3-4 దేవుణు ఎతుత్ కిజి వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క వాండు నా వెట తోరిసాత్ న్. దిని వందిఙ్ నాను ముసుక్
కండెక్ రాసత్ మన. అయాకమీరు సద్ వితిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క నాను
నెసత్ మన ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 5యాక దేవుణు పూర్ బమ్ దు మహి లోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిస్ ఎతాన్.
గాని ఏలు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ డురిఙ్, పవకరిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె
ఈహ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 6దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దుడాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక ఇహిఙ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్,
యూదురుఆతివరివెటదేవుణుసీనిదీవెనమ్ కాఙ్ అకుక్మనాద్. యూదురుఆఇకార్ ని,యూదురుఉండె
ఒడొఃల్ ఆతమనార్. దేవుణు కీసుత్ యేసు వెటయూదురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బావంతు
మనాద్. యాకెఙ్ మీరు సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7యా సువారనె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యా సువార పణినె దేవుణు వనిన్ దయ దరమ్మ్ దాన్ నఙి
ఒపజెపాత్ న్. వనిన్ సతుత్ సీజి నా వెట కిబిసినాన్ . 8దేవుణు లోకుర్ లొఇనాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్.
గానివాండు నఙియాపెరి పణి ఒపజెపాత్ న్. ఇహిఙ, కీసుత్ సీజిని అంతు సిలి దీవెనమ్ క వందిఙ్ యూదురు
ఆఇ వరిఙ్ వెహెఙ్, 9మరి దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్ ఇటిత్క ఎలాగ వాండు కినాన్ ఇజి లోకుర్ 
విజెరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వాండు యా పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్. విజు తయార్ కితి దేవుణు పూర్ బమ్ దాన్ అసి
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వాండు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు ఇటిత్క లోకురిఙ్ డాఃపాత్ న్. 10వాండు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ డాపాత్ న్ ఇహిఙ,
పరలోకమ్ దు మని దూతారిఙ్, వనాక్ అతికారిఙ, వాండు గొపప్ గెణం మనికాన్ ఇజి దేవుణు సఙం వెట
ఏలు తోరిసెత్ఙ్ యాక వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఆతి దనితాన్ నె తోరిసినాన్. 11లోకం పుటిస్ ఎండ
ముఙాలె,యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎతుత్ కితమహాన్ . అయాలెకెండ్ మాపబు ఆతి కీసుత్ యేసు వెట
కితాత్ న్  12మాటువనిన్ఙ్ నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట కూడిఃతమనాట్. అందెఙెతియెల్ సిలెల్ండదయ్ రమ్ దాన్ 
దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ క మనాద్. 13అందెఙెమా వందిఙె వనిన్ఙ్ సమెఙ్ వాతె ఇజి నా
వందిఙ్ విసారిసామ్ట్ ఇజినానుమిఙి బతిమాలిజ్న. గానియాసమెఙాణిఙ్ మిఙి గవ్ రం సీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14 దినివందిఙె, నాను మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన.

15 పరలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్, యాలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్. విజెరె వనిన్
కుటుమ్ దికార్. 16వనిన్లోకుర్ వందిఙ్ ఇటిత్ మనినండొదివెనమ్ కాణిఙ్,మీమనుస్ దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ
మండెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ వెట సతుత్ సీదెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 17మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్.
అందెఙె వాండు మీ మనుస్దు ఎలాకాలం మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. మీరు దేవుణుదిఙ్ పేమిసి
మహి వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయ లెకెండ్ కిజి మహిఙ, బూమి లొఇ సారితి
సొహివెలెల్ఙ్ మనిమరాన్ లెకెండ్ మీరుమనిదెర్. నెగిగ్ పునాదిముసుక్తొహ్ కిమనిఇలుల్ లెకెండ్ మనిదెర్.
18అయావలె కీసుత్ మఙి ఎసొ పేమిసినాన్ ఇజి మీరు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ విజెరె వెటపూరి
నెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండు మఙి అంతు సిలెల్ండ నండొ పేమిసినాన్. 19 ఎయెర్ బా అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ కీసుత్
పేమ మీరు నెసినె మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణుదిఙ్ మని పూరి బుదిద్ మిఙిబా మంజిని
వందిఙెనానుఈహ పారద్నం కిజిన. 20మాటులొసిన్ విజుదనిఇంక,ఒడిఃబిని దనిఙ్ నండొ కిదెఙ్ దేవుణు
అటాన్న్. మాలొఇపణికిజినివనిన్ఆతమ్సతుత్ దాన్ నెవాండు కిజినాన్. 21కీసుత్ యేసువెటవాండు కితిగొపప్
పణి వందిఙ్, దేవుణు సఙం వెటవాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్ యాదేవుణుదిఙ్ తర తరమ్ కు పొగిడిఃజి
మంజినాట్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1అందెఙెపబుఙ్ సేవ కిజినివందిఙ్ జెలిదుఆతినానుమిఙిబతిమాలిజిన. దేవుణుమిఙినాలోకు ఇజి
కూకివలెనెగిగ్ సరిదు నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్ వజమీరుమండెఙ్ ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజిన.
2 ఎసిత్వలెబా గర ఆఏండ తగిజి మండు. మహి వరివెట సారిల్దాన్ మండు. మహి వరిఙ్ పేమిసి, వరి
వందిఙ్ ఓరిసిమండు. 3దేవుణు ఆతమ్నెమిఙి కుడుపత్ మనాన్. అందెఙెమీరుఉండెఆజిమంజినివందిఙ్ 
సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ నండొ సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

4 మాటు ఉండె ఒడొఃల్. ఉండె దేవుణు ఆతమ్ మఙి దొహ్ క మనాన్. దేవుణు మఙి వనిన్ లోకుర్ 
ఇజి కూకివలె, వాండు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి ఉండె నని దీవనమ్ క వందిఙ్ మాటు విజెటె ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాట్. 5మఙి విజెరిఙ్ ఒరెండె పబు. మాటు నమిమ్జిని బోద ఉండె. మాటు ఉండె బాపిత్సం లాగె
ఆతాట్. 6మాటుఒరెండెదేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండెవిజెరిఙ్ బుబబ్. వాండెవిజెరెముసుక్అతికారం
కినికాన్. వాండెమాలొఇమంజినాన్. మావెటపణి కిబిసినాన్.

7గానిమాలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం, కీసుత్ మఙి సితాన్. అయాక వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి
వజ వాండు సీబాత సితాన్. 8 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “వాండు ఎతుత్ మని బాన్ ఎకిస్
సొహివలె, వాండు ఉదద్ం గెలసిత్వలె, అసిత్ వరిఙ్ వనిన్వెట తొహ్ క ఒతాన్. వాండు లోకురిఙ్ ఇనాయమ్ కు
సీబాత సితాన్”, ఇజి. 9 (వాండు ‘ఎక సొహన్ ’, ఇజి వెహిస్ని దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక? దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,
వాండు ముఙాల,అడిఃగిమనియాబూమిదు వాతాన్ . 10యాబూమిముసుక్ డిగితివాతికాండె అగాసం
డాటిస్ ముసుక్ నండొ అతికారం మని బాన్ ఎకిస్ సొహికాన్. యాబూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ వనిన్
వెటపూరి కిదెఙె వాండు ముసుక్ ఎక సొహాన్) 11వాండె, లోకురిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం
ఒపజెపాత్ న్. సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి సెగొండారిఙ్ పవకరు ఇజి, సెగొండారిఙ్ సువార వెహిన్కార్ ఇజి,
సెగొండారిఙ్ దేవుణు సఙం సుడ్ఃజి, నెసిప్సి, వరిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు ఇజి వాండు ఏర్ పాటు
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కితాత్ న్ . 12-13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ పూరి నెస్ పిసెత్ఙె యా లెకెండ్ 
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణుదిఙ్ నెసి పూరి పిరిని వందిఙె దేవుణు
లోకుర్ దేవుణు పణి కిదెఙ్. అయా లెకెండ్ మాటు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి, వనిన్ మరిసిఙ్ నెసి ఉండె ఆజి
మంజినాట్. మాటుపూరిబుదిద్ వాతివరి లెకెండ్ పిరినాట్ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆనాట్. 14అయావలె
మాటు కొడొఃర్ లెకెండ్ మన్ ఎట్. గాలి డెఃయిజి, ఉలెక్ఙ్ ఇతల్ అతాల్ దూకిస్ని డోణి లెకెండ్, అబద బోద
నెసిప్సిన్మొసెం కిని వరి బాణిఙ్ మొసెం ఆఎట్. 15గానిమాటు ఎసిత్వలెబా నిజం వెహిస్ పేమిసిమండెఙ్.
అయాలెకెండ్ మాటుకిజినివిజువనాక్లొఇ, కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆనాట్. వాండెమాబురలెకెండ్. 16మాటు
వనిన్ ఒడొఃల్. ఒడొఃల్ దు ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙి అతిక్సాత్ న్. ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ 
విజు అయాకెఙ్ పణి కిదెఙ్ మని లెకెండ్ పణి కితిఙ, ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ దేవుణు
సఙమ్ దికార్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి వారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ కితిఙనె దేవుణు సఙం సతుత్ దాన్ 
పిరినాద్.

17అందెఙెపబునఙిసితిఅతికారమ్ దాన్ నానుమిఙివెహిస్న. నానుడటమ్ నెమిఙివెహిస్న. ఏలుదాన్ 
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ కిజినిలెకెండ్ మీరుమన్ మాట్. వారుపణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ 18వరిమనుస్దు
సీకాట్ మని లెకెండ్ మనార్. దేవుణు సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ దూరం మనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వారు అరద్ం కిఎర్. వరిమనుస్ గటిదిక. 19వరిఙ్ సిగు సొహద్. వారు ఒడొఃల్ ది సెఇ
ఆసెఙ ఒజ ఆతార్. విజు రకమ్ కాణిపాపమ్ కు కిజినార్. వారు అయాకెఙ్ డిఃస్ ఎర్. మరిమరి కిదెఙె ఆస
ఆజినార్. 20గాని మీరు కీసుత్ వందిఙ్ నెసిత్వలె అయాలెకెండ్ మండెఙ్ అఎద్ ఇజి నెసిత్దెర్. 21 నిజమ్ నె,
మీరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిదెర్. మీరు వనిన్ వెట కూడిఃతివలెయేసు వందిఙ్ నిజమాతిదనిఙ్ తగిన్వజమిఙి
దేవుణు ఆతమ్ నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరు బతిక్జి మహి పడాఃఇ బతుక్ డిఃసుత్ ఇజినె నెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇ
బతుక్దు,మిఙిమహిసెఇ ఆసెఙ్ మిఙిమొసెం కిజిపాడు కిజినెమహె. 23మీబుదిద్ని మీమనుస్ దేవుణు
మారిసెత్ఙ్ వలె. 24 దేవుణు మిఙి వనిన్ నని బుదిద్ సితాన్. అందెఙె వాండు సితి ఆ కొతత్ బుదిద్దాన్ మీరు
మండు. అయావలె నీతి నిజాయితిదాన్ మంజినిదెర్. తపుఙ్ కిఎండమంజినిదెర్.

25అందెఙె ఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహి వరి వెట నిజం వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు
ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్. 26మీరు కోపం ఆతిఙ, మీ కోపం మిఙి పాపం కిబిస్ ఎండ సుడ్ఃదెఙ్.
మీ కోపం వెడారు మండెఙ్ ఆఎద్. 27తపు కిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ సరి సీమాట్ . 28డొఙ కిజి మహికాన్ 
ఏలుదాన్ డొఙ కిదెఙ్ ఆఎద్. గాని వాండు వనిన్ కికాణిఙ్ కసట్బడిఃజి వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిదెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

29మీ వెయ్ దాన్ సెఇమాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గాని మహికార్ నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మాటెఙె
వరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ వరి అవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలె మీమాటెఙ్ వెని వరిఙ్ 
లాబంమంజినాద్. 30దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దుకం కిబిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమిఙిపూరివిడుఃదల
కిని దినమ్ దాకమీరు వనిన్ లోకుర్ ఇని దనిఙ్ గురుయా దేవుణు ఆతమ్నె. 31మీలొఇమని కుత అసిన్క,
కోపం,పగఅసిన్క,జటిఙ్ ఆనిక,దుసలాడ్ఃనిక,మహివరిఙ్ సెఇకెఙ్ కిఇబుదిద్ ,మీలొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32గాని
మహి వరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . మిఙి కితి సెఇ దని వందిఙ్ సెమిసుత్ . కీసుత్ వెట
దేవుణుమీతపుప్ఙ సెమిసిత్ లెకెండ్,మీరు వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ పేమిసిన్ వనిన్ కొడొఃరె

మీరు. 2 కీసుత్ మఙి పేమిసాత్ ండె, మావందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు వనిన్ పాణం
నెగిగ్ వాసనం సీనిపూజ లెకెండ్ సితాన్. దనివెట దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. అయావజమీరుబా ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మండు. 3మీలొఇ ఎయెన్ బా రంకు బూలమాట్. కేలార్ బూలమాట్. మని దనిఙ్ 
ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. నిని పణి మీ లొఇ మంజినె ఇజి మహికార్ వెహెఙ్ బా సరి
సీదెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దేవుణు లోకుర్. 4గానిమీలొఇ కేడిమాటనొ, బుదిద్ సిలిమాటనొ
వెంజి, సిగు ఆనిమాటెఙ్ నో వరిగ్దెఙ్ ఆఎద్. అయాకెఙ్ మిఙి తగ్ ఉ. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు మీరు
వెహెఙ్. 5యాక మీరు తప్ ఎండ నెసుత్ రంకు బూలానికాన్, కెలార్ బూలానికాన్, మని దనిఙ్ ఇంక మరి
నండొకావాలిఇజిఆసఆనికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుని కీసుత్ ఏలుబడిః కినిలోకుర్ లొఇమన్ ఎర్. అబెఅకుక్
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మనికార్ ఆఎర్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆనికాన్, బొమెఙ మాడిఃసిన్ వనిన్లెకెండ్ 
మనాన్. వాండు వనిన్ఙ్ కావాలి ఇజి ఆస ఆని దనిఙె దేవుణు ఇజి ఒడిఃబినాన్. 6 పణిదిఙ్ రెఇ మాటెఙ్ 
వెహిస్ ఎయెన్ బా మిఙిమొసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెఇకెఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ
మని వరిఙ్ వాండు సికస్ సీనాన్. 7 అందెఙె నని వరి వెట జత కూడామ్ట్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి
కాలమ్ దు మీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గాని ఏలు మీరు పబు వెట కూడితిదెరె జాయిదు బతిక్జినిదెర్.
అందెఙె జాయిదు బతిక్జిని వరిలెకెండ్ బతిక్దు. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ జాయిదు బతిక్జినికార్, ఎసిత్వలెబా
నెగిగ్కెఙ్, నీతి మనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ కిజి మంజినార్. 10పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి అయావజ కిదెఙ్ 
సుడ్ఃదు. 11 సీకటుదు మనికార్ కిని పణిదిఙ్ రెఇ పణిఙ వెట కూడామ్ట్. గాని అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి
లోకురిఙ్ వెహ . 12వారు సడి సిలెల్ండ కిజిని పణిఙ వందిఙ్ వెహెఙ్ బా సిగునె. 13గాని విజు వనాక్ఙ్ 
జాయి వెలిల్ తపిసిన్వలె అయాకెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి లోకుర్ నెసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, జాయి నిజమాతికెఙె
వెలిల్ తోరాన్ద్ . 14అందెఙె వెహిస్ మంజినార్, “నిద కిజినికి తెలి ఆఅ. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙ్ అ. కీసుత్ నిఙి
జాయి సీనాన్”, ఇజి. 15అందెఙె మీరు ఎలాగ నడిఃజినిదెర్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదు. బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ 
ఆఏండ, బుదిద్ మని వరిలెకెండ్ నడిఃదు. 16కాలం గడాపామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఏలు నెగిగ్ దనిమ్ కు ఆఉ.
17అందెఙె బుదిద్ సిలిలెకెండ్ బతిక్మాట్. గాని పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి అయాకెఙ్ కిదు. 18మతు
సీనికెఙ్ ఉణిజిసోసిమన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకపాడు కినాద్. గాని దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి
మండు. 19మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెట వరిగ్ని వలె దేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ వెహిస్, దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజి వందనమ్ కు వెహిస్, దేవుణు ఆతమ్ మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ పాటెఙ్ వెహిస్ వరిగ్దు. మీమనుస్
పూరిదాన్ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 20మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటమఙిదొహ్ కిమనివిజు
దని వందిఙ్ ఎసిత్వలెబామాబుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ కీసుత్ మాసి
21 కీసుత్ ఙ్ మీరు గవ్ రం సీజినిదెర్. అందెఙె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిదు. 22బోదెకాండె, మీరు

పబుఙ్ లొఙిజిని వజమీమాసిరిఙ్ లొఙిదు. మాసిరుమీముసుక్ అతికారంమనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ 
లొఙిదు. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ ,విజుదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ బురఆతిలెకెండ్,మాసివనిన్బోదెల్ దిఙ్ బుర
ఆతమనాన్. దేవుణు సఙమ్ కు విజు కీసుత్ ఒడొఃల్ నె. వాండెవిజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్. 24విజు
దేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని వజ,బోదెకుబా వనాక్మాసిరిఙ్ విజు వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.

25మొగగ్ కొడొఃరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసివిజుసఙమ్ క
వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ .

26-27 కీసుత్ ఎందనిఙ్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ ఇహిఙ, విజు దేవుణు సఙమ్ కు
సుబబ్రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె. వాండు దేవుణు మాటదాన్, బాపిత్సమ్ దాన్ సఙమ్ కాఙ్ సుబారం కితాత్ న్ .
మరిసఙమ్ కు ఇనిపాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ,తకుఙ సిలెల్ండ, ఇని సెఇకెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదువాండె
నెగెండ తోరిసెత్ఙె విజు దేవుణు సఙమ్ క వందిఙ్ వాండు సాతాన్. 28 అయలెకెండ్ నె కీసుత్ విజు దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ పేమిసినాన్. అయలెకెండ్ నె ఒరెన్ మాసి ఆలిస్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్. ముకెలం మాసిరు వరి సొంత
ఒడొఃల్ దిఙ్ పేమిసిన్ లెకెండ్, వరి బోదెకాఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ పేమిసిన్కాన్ వనిన్ఙ్ వాండె
పేమిసాన్న్.

29-30ఎందనిఙ్ ఇహిఙఎయెన్ బావనిన్సొంతఒడొఃల్ దిఙ్ దూసిస్ ఎన్. గానిదనిఙ్ నెగెండసుడ్ఃజిపోస
కినాన్. మాటు కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్తమనాట్. అందెఙె కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతి విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక దేవుణుమాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్
అయిసి అపొప్సిరుఙ్ డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యా
మాటదిఙ్ నండొ నిరీ అరద్ం మనాద్. గానియామాటెఙ్ కీసుత్ వెట విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని సమదం
వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియామాటెఙ్ మీవందిఙ్ బామనికాదె. ఒరెన్, వనిన్ఙ్ 
వాండె పేమిసిన్ లెకెండ్,వాండు వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె. మరిబోదెల్ మాసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ వలె.

6
కొడొఃరిఙ్,అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ వెహిస్నిక
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1 కొడొఃరాండె, మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. అందెఙె మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిదు. యాక
కిదెఙ్ తగిన్కాదె. 2-3 దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు. యాకదె
దేవుణు వెహి ఆడెఙ లొఇ ఒటుట్ దాన్ కూడిఃతి మని మొదొహి ఆడ. అయా ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘మీరు
మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙితిఙ విజు మిఙి నెగెండ మంజినె. మీరు నండొ పంటెఙ్ యా బూమిదు
బతిక్నిదెర్ ’. 4అపొప్సిరాండె,మీరుమీ కొడొఃర్ మనుస్దిఙ్ కోపం రేప్ మాట్. గాని పబుఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ,
వరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, నెసిప్సిపోస కిదు.

వెటిట్పణి కిని వరిఙ్ ఎజమానిరిఙ్ వెహిస్నిక
5 వెటిట్పణి కినికిదెరా, బూమిముసుక్ మని మీ ఎజుమానిరిఙ్ లొఙిదు. మీరు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని లెకెండ్ 

వరిఙ్ లొఙిదు. మీరుపూరిమనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ సీని గవ్ రం సీజిలొఙిదు. 6నెగిగ్కార్ ఇజి
వెహె ఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఎద్. వరిఙ్ లొఙిదెఙ్. గాని మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన వజ మీ
పూరిమనుస్దాన్ కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు కీసుత్ ఙ్ వెటిట్ పణిమణిసీర్. 7మీరు పణిఙ్ కిని వలె,లోకుర్ 
వందిఙె కిజినాప్ ఇజి ఆఏండ, దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి సరద్దాన్ కిదు. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వెటిట్పణి
కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బామరి ఇని నెగిగ్ పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బ పబు పలితం సీనాన్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్.

9ఎజమానురుఙాండె, మీరుబామీ వెటిట్పణి మణిసిరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదు. వరిఙ్ బెదిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమీరు నెసిన్దెర్,మిఙినివరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమానిదేవుణుమంజినిబాడిఃదుమనాన్ . ఇజికాన్ పెరికాన్ 
ఇజి వనిన్ఙ్ తెడ సిలెల్ద్ .

సయ్ తానుఙ్ ఎదిసిన్క ఎలాగ ఇజివెహిస్నాన్ 
10 కడఃవెరిదు నాను మిఙి వెహిస్న, పబు వెట మీరు కూడ్ఃజి వనిన్ సతుత్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ వనిన్ సతుత్ గొపప్ పెరిక. 11 దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి తయార్ ఆజి మండు.
సయ్ తాను అడుడ్ ఙ ఎదిసి గెలసిన్వందిఙ్ యాలెకెండ్ తొడిఃజి తయార్ ఆజిమండు. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు లోకుర్ వెట ఆఏద్ ఎదిసిన్క. గాని సీకటుదు మని లోకుర్ ముసుక్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క
వెట, వనాక్ నెయ్ కిర్ వెట, ఆగాసమ్ దు మని విజు దెయమ్ కాఙ్ నెమాటు ఎదిసినాట్. 13అందెఙె మీరు
దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మండు. సెఇ దినమ్ కు
వానివలె, దయిరమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ అటిన్దెర్. ఆకర్ దాక,మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ నిదెర్. 14అందెఙెమీరు
దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ తయార్ ఆజిమండు. ఒరెన్ విదెం కినికాన్ నడుముదుబెలుట్ తొహెఆజివిదెమ్ దిఙ్ 
తయార్ ఆజిని లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి తయార్ ఆజిమండు. గుండెదు కాడ్ఃఎండ
మంజిని వందిఙ్ ఇనుము కవసం తొడిఃగిజిని లెకెండ్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిదాన్ మంజి, సయ్ తాన్ 
బాణిఙ్ తపెఆదు. 15జార్ ఎండ నెగెండ నిలిన్ వందిఙ్ బూటుక్ తొడిఃగిని లెకెండ్ సమాదనం సీజిని సువార
మాట నమిమ్జి, సయ్ తానుఙ్ ఎదిసి నెగెండ నిల్ దు. 16యాకెఙె ఆఏండ, ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ఙ్ 
పడ్ఃఇకాన్ వనిన్ ముసుక్ పోకిస్ని సిసు బాణమ్ కు డాలు అసి నపిస్ ఎదిసిన్ లెకెండ్, సయ్ తాను బాణిఙ్ 
తపె ఆదెఙ్ ఎసిత్వలెబాయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ జినె మండు. 17బురదు దెబ తగిల్ఎండ మంజిని
వందిఙ్ గొపప్ గటిమనిటోపితొడిఃగిని లెకెండ్ దేవుణుమిఙి రకిస్స్ తమనాన్ ఇజి నెసి నమిమ్జి సయ్ తాన్ 
మిఙి బాదెఙ్ కిఎండ వనిన్ బాణిఙ్ దూరం మండు. కీదు కూడం అసి తయార్ ఆతి లెకెండ్, దేవుణు
మాటదాన్ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ దాన్ మండు. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సీజిని కూడఃమ్ నె దేవుణు
మాట. 18 దేవుణు ఆతమ్ మనుస్దు వెహిస్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. దేవుణు బాణిఙ్ 
సాయం లొసుత్ . మీరు ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివలె బదకమ్ దాన్ పారద్నం కిమాట్. పారద్నం డిఃసామ్ట్.
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిదు. 19నా వందిఙ్ బాపారద్నం కిదు.
నానువరిగ్నివలెనెగిగ్ మాటనావెయిదుదేవుణుసీనిలెకెండ,ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సువారదుముఙాలెడాఃఙితి
మహి. గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్ సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.

20యాసువారవెహెఙ్,వనిన్ కబు తనివనిన్ లెకెండ్ యేసుకీసుత్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దినివందిఙెఏలు
నాను జెలిదుమన. అందెఙెనాను నెగెండ దయిరమ్ దాన్ వెహెఙ్,మనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నావందిఙ్ పారద్నం
కిదు. 21మాటు పేమ కిజినిమాతంబెరి ఆతి తుకికు, నా వందిఙ్ మిఙి విజు వెహన్న్. నాను ఇనిక కిజిన,
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ఎలాగమన ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ నా వందిఙ్ వాండు వెహన్న్. వాండు పబు వందిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ సేవ పణి
కిజినికాన్. 22మఙిజరిగ్జిని దని వందిఙ్ మిఙివెహెఙ్,మిఙిదయిరంమాటవెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙె
నాను వినిఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 23మాబుబబ్ ఆతి దేవుణునిమా పబు ఆతియేసు కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతి
మీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . మీరు మహి వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె
మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . 24 కొస సిలెల్ండ, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ పేమిసిన్ విజెరిఙ్ దేవుణు దయ
దరమ్ం మనీద్.



పిలిపిప్ 1:1 262 పిలిపిప్ 1:15-17

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియపటన్మ్ దుమని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దిఙ్ రాసిని

ఉతమ్ నెయాక. యాసఙంమొదొల్ సిత్కాన్ పవులునె. డగు పది పంటెఙ్ వెనుక, సువార వెహిస్ని వందిఙ్ 
పవులు జెలిదు మహివలె, యాసఙమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితారె, వరి లొఇ మని ఎపపొదితుఙ్ వనిన్ఙ్ 
తోడుః కినివందిఙ్ పోకిస్నార్. పవులుఙ్ సాయమ్ బావనిన్ వెటపోకిస్నార్. వారు కితియానెగిగ్ పణివందిఙ్ 
వరిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. నిజమాతి సర్ దయేసుకీసుత్ బాణిఙెవానాద్ ఇజి వెహిస్
వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసినాన్.

1 కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం. కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి తిమోతి
నావెటమనాన్. పిలిపియపటన్మ్ దుమని కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమని దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి విజెరిఙ్,
మరి సఙం నడిఃపిసిన్ పాసట్ర్ ఙ, సఙ పెదద్ల్ ఙ, రాసినిక. 2 బుబబ్ ఆతి దేవుణు ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్
దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పవులు కినిపారద్నం
3నాను ఎసిత్వలెబా, మిఙి ఎతుత్ కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్ మీ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 4-5మీరు

సువార వెంజి, నమిమ్తిత్ దినందాన్ మొదొలిస్ ఏలుదాక, సువారసాటిసిన్ వందిఙ్ మీరునావెటజత కూడిఃతి
మనిదెర్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ నాను పారద్నం కినివలె, నాను సర్ దదాన్ పారద్నం కిజిన. 6మరి, మీ
మనుస్దునెగిగ్ పణిమొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్ యేసువానిరోజుదుఅయాకపూరిఆనిదాక,వాండునడిఃపిసినె
మంజినాన్. యాసఙతి,నాను అనుమానం సిలెల్ండపూరి నమిమ్జిన.

7మిఙి నాను నండొ పెమిసన్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ యా లెకెండ్ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుజెలిదుమనివలెబా,సువారదిఙ్ విరోదంఆతికెఙ్ వెహిన్వరిఙ్ నెగెండమర్ జివెహిస్,
అయాసువార నిజం ఇజిలోకురిఙ్ వెహిస్తోరిసిన్ వలెబా, దేవుణు నఙి సితియాగొపప్ పణిదుమీరు విజెరె
నావెటకూడిఃతిమనిదెర్. 8కీసుత్ యేసుమిఙిపేమిసినివజనె,నానుబామిఙిపేమిసన్. మిఙివిజెరిఙ్ నండొ
ఎతుత్ కిజినయాక నిజం ఇని దనిఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 9-11నాను ఈహ నెమీవందిఙ్ పారద్నం కిజిన ఇనిక
వాతిఙ్ బా,మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండలావుపేమిసిమండెఙ్ ఇజిపూరినెసెత్ఙ్ ఇజి,మరి, ఇనిక
వాతిఙ్ బా, నెగిగ్కెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన.
నాను ఎందనిఙ్ ఈహ పారద్నం కిజిన ఇహిఙ, కీసుత్ వాని రోజుదాక నెగిగ్క ఇనిక ఇజి టెట నెసి మీరు ఇని
పాపం సిలెల్ండ, ఇని నింద సిలెల్ండ నెగెండ మండెఙ్. మరి, యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్ మీబతుక్ విజు పలితం
వాని లెకెండ్ నీతి నిజయితిదాన్ మంజిని వందిఙ్ నానుఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయాలెకెండ్ పారద్నం
కిజిన, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబతుక్ సుడ్ఃజిలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం సీదెఙ్,పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12తంబెరిఙాండె, నఙివాతిబాదెఙ్ విజు,మరి నండొలోకుర్ సువార విని వందిఙ్ పణిదిఙ్ వాతాద్ ఇజి

మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. 13అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నె తొహెఆతమన ఇజి
రాజుఇండొమనిజమనుఙు విజెరెనిమరిపటన్మ్ దిలోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్ మనార్. 14మరినానుతొహె
ఆతిమనిఙ్, నమిమ్తిత్ తంబెరిఙాలొఇనండొడార్ దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణుమాటవెహిస్నార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను జెలిదుమహివలె, పబు ఎలాగ నఙిసాయం కితాన్ ఇజివారు సుడ్ తార్. అందెఙె,
వారు పబు ముసుక్ నండొ నమకం ఇటాత్ మనార్. 15-17 నిజమె, సెగొండార్ నా ముసుక్ గోస ఆజినార్.
గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙెవారు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. వీరు నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఆఏండ, పవులుముసుక్
మాపుపెరికాప్ ఇజిపొఙెఆనివందిఙె కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ కితిఙ,నాను జెలిదుమనివలె,మరి
నండొబాదెఙ్ నఙివానె ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్. గానిమరి సెగొండార్ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. వీరు నఙి
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పెమిసినార్. సువారదిఙ్ ఎదిసిన్వరిఙ్,మర్ జివెహిస్నిజంఇజితోరిసెత్ఙ్ దేవుణునఙిఏర్ పాటుకితమనాన్ 
ఇజి వీరు నెసినార్. అందెఙె వీరు నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. 18వారు నా వందిఙ్ ఇనిక ఒడ్ఃబితిఙ్ బా,
ఇనిక కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బానఙిఇనితియెల్ సిలెల్ద్ . నెగిగ్ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా,సెఇబుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా,ఎలాగ
ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఆజినె. అయాకదెముకెలం. దని వందిఙ్ నాను సర్ ద ఆజిన.

19మరి, సర్ ద ఆజినె మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ పారద్నమ్ దాన్, యేసు కీసుత్ నఙి సితి దేవుణు
ఆతమ్ సాయమ్ దాన్, నఙి ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు, ఆకార్ దు,నావిడుఃదల వందిఙ్ నెవాతె ఇజినాను
నెసిన. 20నాను ఇని దనిలొఇబాసిగు ఆఏండమండెఙ్ ఇజినెనాను నండొ ఎదు సుడ్ఃజి ఆసఆనిక. గాని
ఎసిత్వలెబా నాను కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ దయ్ రమ్ దాన్ కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుసాతిఙ్ బా, బతిక్తిఙ్ బాకీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజినాను కిజిని విజుపణిఙాణిఙ్ నాను తోరిసన్.
21అందెఙె నాను బతిక్జిన ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙె. నాను సాతిఙ నఙి లాబం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె
నాను కీసుత్ వెటనె మంజినలె. 22-23గాని నాను బతిక్జి మహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ పలితం వాని పణి కిదెఙ్ 
అటన్. అయావలె ఇనిక నాను కోరిదెఙ్ ? సాదెఙ్ నా, బతిక్దెఙ్ నా? నాను నెస్ ఎ. నాను రుండి వనాక్ఙ్ 
గుపె ఆజిన. యాలోకం డిఃసి కీసుత్ వెట మండెఙ్ ఇజినె నా ఆస. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకదె నఙి ఒదె
నెగెద్. 24-25గాని నాను బతిక్జినిక, మిఙి గొపప్ అవుసరం. యాక నాను పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను
మంజిమీవిజెరెవెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ వలెఇజినెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె,మీరు కీసుత్ ఙ్ నెగెండ
నమిమ్జి మండెఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను అటన్. అయాలెకెండ్ మీరు నెగెండ నమిమ్జినిఙ్ మీరు సర్ ద
ఆనిదెర్. 26అందెఙె,నానుమీవెటమరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙిమీనడిఃమితపిసాత్ న్ ఇని దని వందిఙ్ 
కీసుత్ యేసుఙ్ పొగిడిఃనిదెరెల్.

27 ఇనిక ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారదు మని దనిఙ్ తగిన్ వజ నడిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నాను మీ డగు వాజి, మిఙి సుడ్ఃతిఙ్ బా, సిలిఙ రెఎండ మీ వందిఙ్ వెహిఙ్ బా, మీరు విజిదెరె సువారదు
వెహిస్ని నమకం వందిఙ్ ఉండెమనుస్ కలిగ్ జి ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ ఉండె ఆజి నెగెండ నిలిన్దెరెల్ ఇజి నాను
నెసాన్లె. 28మరి, మిఙి ఎదిసిన్ వరిఙ్, ఇని దని లొఇ మీరు తియెల్ ఆఇదెర్  ఇజి నాను నెసాన్లె. యాక
దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని దేవుణు మిఙి ఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె
ఇని దనిఙ్ బా రుజుప్ ఆనాద్. దేవుణునె యాకెఙ్ విజు కినాన్. 29 కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్
వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ బా దేవుణు మిఙి అకుక్ సిత మనాన్. 30అందెఙె సువారదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ 
వెహిన్వరిఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃజి దనిఙ్ మాటు ఉండె ఆతాట్. నాను ముఙాలె, పిలిపిప్యదు మహివలె
ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃతికమీరు సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కసట్బాడిఃజినిక వెంజినిదెర్.

2
1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిఙ్, మీబతుక్దు దయ్ రం మనాద్ గదె? కీసుత్ మిఙి పేమిసిని పేమదాన్ మిఙి

నిపాతి కలిగ్త మనాద్ గదె? దేవుణు ఆతమ్ వెటమిఙి సమందం మనాద్ గదె? కీసుత్ మీ వందిఙ్ పాణం నొత
మనాన్ గదె? 2 ఆహె మహిఙ, మీరు ఉండె లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి, ఉండె
మనుస్దాన్, ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ మంజి, నా సర్ ద పూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ ఆఏండ, కితి దని
వందిఙ్ నాను కిత ఇజి పొఙె ఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్ గాని, మహికార్ నఙి ఇంక పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి,
తగిజిమండెఙ్. 4మీలొఇవిజిదెరెబా,మీసొంతపణిఙెతొఎండ,మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ బాసుడ్ఃదెఙ్ 
వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియామనుస్నెమిఙిబామండెఙ్ .

6వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి, అయా అకుక్
మండెఙ్ వలె ఇజి పటుతల కిఎతాన్. 7గానివాండు వనిన్ మనుస్దాన్, అయాక విజు డిసాత్ ండె, ఒరెన్ పణి
కినివనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి,లోకుఆతాన్. 8వాండుఒరెన్ లోకుఆతండె,వనిన్ఙ్ వాండెతగెఆతాన్. వాండు
దేవుణుదిఙ్ లొఙితాండె,సాదెఙ్ బావనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్. గొపప్సిగుదాన్ కూడిఃతిమనిసిలువాదు
సాని సావు సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. 9అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ కితాండె,
మహివిజుపెరుక్ ముసుక్ గొపప్ పేరు సితాన్.

10-11 దేవుణు యా లెకెండ్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు, బూమి ముసుక్
మనికెఙ్ విజు సాతికార్ ని మరి తోర్ ఇకెఙ్ విజు యేసు పేరుదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసెత్ఙ్. విజు
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యేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ ఒపుప్కొండెఙ్. అయ లెకెండ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ గొపప్ గనం
సీజినార్.

12 అందెఙె నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు రకిస్సిత్ లోకుర్ కిదెఙ్ తగిన్ పణిఙ్, మీ లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ 
తియెల్ దాన్ వణుకుదాన్ కిదెఙ్ నండొ కసట్పడిఃదెఙ్. ఎసిత్వలెబా, మీరు నామాట వెంజి లొఙితిదెర్. నాను
మీవెటమనివలెనెఆఏండ,మీవెటఏలుసిలివలె,మరిఒదెఅయాకకిదెఙ్  కసట్బాడిఃదు. 13మీరుఅయాక
కిదెఙ్ అటిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కితి పణిఙ్, కిదెఙ్ ఇజి మీ లొఇ ఆస పుటిసిన్కాన్ 
దేవుణునె. అయాక కిదెఙ్ సాయం కినికాన్ బాదేవుణునె.

14-15మీరు విజు పణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొఆఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
మూరక్మ్ ది వరి నడిఃమి, సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె, నిందెఙ్ సిలెల్ండ, పాపం సిలెల్ండ, ఇని తపు సిలి
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్. మీరు నని వరి నడిఃమి మంజి, బతుక్ సీని మాట మీరు నెస్ పిసిన్వలె,
ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ ఎలాగ జాయి సీజినానో, అయా లెకెండ్ మీరుబా మనిదెర్. 16మీరు యా లెకెండ్ 
మహిఙ, కీసుత్ వాని దినమ్ దు నాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ సర్ ద ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మీ
నడిఃమి కసట్ బాడిఃజి కితిపణి,ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండఆఎతాద్ ఇజిమీబతుక్ రుజుప్ కినాద్. 17మీరు
సువార నమిమ్తిత్వలె,మీబతుక్ దేవుణుదిఙ్ సితిదెర్. ఒరెన్ పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజసీనివలె,పూజసీని
దనిముసుక్ దాకస్ పటుక్ రసంవాకి లెకెండ్,రోమఅతికారిఙు నఙి సపిత్ఙ,నానలమీపూజముసుక్వాకిన్
లెకెండ్ ఆనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్తిఙ,నాను సర్ ద ఆజిన. మీవిజెరె వెట సర్ ద ఆజిన. 18అయాలెకెండ్ 
మీరు విజిదెరెబానావెట నండొ సర్ ద ఆదు.

తిమోతినిఎపపొదితు
19తిమోతిఙ్ మీడగుబేగిపోకెఙ్ పబుఆతియేసునఙితప్ ఎండసాయంకినాన్ ఇజినానుఆసఆజిన.

వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్, మిఙి సర్ ద కిబిసాన్న్. అయ లెకెండ్ వాండు మర్ జి వాజి మీ వందిఙ్ వెహిఙ,
నాను సర్ ద ఆన. అందెఙె తిమోతిఙ్ మీ డగు బేగి పోకిస్న. 20మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి నిజం ఆస
ఆజినికాన్ వీండె. మీవందిఙ్ వినిఙ్ మనిఆసననికాన్ మరిఎయెన్ బానాడగుసిలెన్. 21మహికార్ విజెరె,
వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి సొంత పణిఙె సుడ్ఃజినార్. గానియేసు కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ తొఎర్. 22గాని, తిమోతి
నమమ్కమ్ దాన్ పబుఙ్ సేవ కిజినెగిగ్కాన్ ఇజిరుజుప్ కితికమీరు నెసిన్దెర్. అపొప్సివెటమరిసిఎలాగకూడిజ్
పణి కినాండొ,అయాలెకెండ్ సువార నండొలోకుర్ విని వందిఙ్ నావెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్. 23అందెఙె, ఇబెబ్
నఙి జరిగ్దెఙ్ మనిక ఎలాగ జరిగ్నాద్ ఇజి నెసిత్ఙ, వెటనెనాను వినిఙ్ మీడగుపోకెఙ్ ఇజినాను ఆసఆజిన.
24నానుబా బేగిమీడగు వాదెఙ్ పబు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ ఇజినాను నమిమ్జిన.

25ఎపపొదితుఙ్ మీడగు మర్ జిపోకెఙ్ వలె ఇజినాను బాగ ఎతుత్ కిజిన. వాండు నా తంబెరి ననికాన్.
నా వెట జత కూడ్ఃజి పణి కినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి నండొ కసట్బాడిఃజినాన్. నఙి అవ్ సరం
మనివలె తోడుః మంజి సాయం కిదెఙ్ మీరు నా డగు పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీడగు మర్ జి పోకిస్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్ వాతాద్ ఇని మాట మీరు
విహిదెర్ ఇజినెసాత్ ండె,మీరువెహిదెర్ ఇజినండొబాదఆజినాన్. 27నిజమె,వాండునండొకసట్ంఅరిస్సావు
బతుక్ ఆతాన్. గాని దేవుణు వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙె ఆఏండ, నాముసుక్ బా కనికారం
తోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం ఆతి దని ముసుక్ వనిన్ సావు వందిఙ్ బా దుకం ఆఏండ మంజిని
వందిఙ్ నాముసుక్ కనికారంతోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 28అందెఙె,మీరు వనిన్ఙ్ మరిసుడ్ఃజి సర్ ద
ఆనివందిఙ్, నఙిమనిదుకం తకు ఆని వందిఙ్ గజిబిజిపోకెఙ్ ఇజిఒదెఆసఆజిన. 29-30అందెఙె, పబు
వెట కూడిఃతిమనివినిఙ్ నండొసర్ దదాన్ డగు కిదు. వాండు కీసుత్ ఙ్ సేవ కినివందిఙ్ సావుబతుక్ ఆతాన్.
మీరునావందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతిసాయంకిదెఙ్,వాండువనిన్పాణంసీదెఙ్ బాగుసెఆఏండ కితాన్. అందెఙె
వినిఙ్ గవ్ రం సీదు. విని నని వరిఙ్ బాగవ్ రం సీదు.

3
1ఆకార్ దు,నాతంబెరిఙాండె, పబు వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె,మీరు సర్ ద ఆజినెమండు.

నానుముఙాలెసెగొండార్ సెఇవరివందిఙ్ వెహమన. అయాసఙతిఙ్ నెమరిమరిరాసిత్ఙ్ బానానువంద్ ఎ.
అయాకమిఙిమొసెం కిని వరిబాణిఙ్ తపిసాన్ద్.
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2 వెరి నుకుడిఃఙ పోలితి వరి వరిఙ్ జాగత మండు. వారు నండొ సెఇ పణిఙ్ కినికార్. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి లోకు ఆని వందిఙ్ మొగకొడొఃర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వారు కసితం వెహిస్నార్. అయాక
నిజం ఆఎద్. వారు పణిదిఙ్ రెఎండ ఒడొఃల్ కొయ్ జినార్. అందెఙె వరి వందిఙ్ జాగత మండు. 3నాను
ఆహెవెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతిసునతి కిబె ఆతికాట్ మాటె. వారు ఆఎర్. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
నిజమాతి లోకుర్ మాటె. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె, మాటు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసినాట్. కీసుత్ యేసు
మావందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ సర్ ద ఆజినాట్. సునతిముసుక్ ఆఎద్,మానమకం సునతి కితిఙ, దేవుణు
కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నమిమ్ఎట్. 4అహిఙ,యాలెకెండ్ మని సఙతిఙముసుక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకం
ఇడ్ దెఙ్ ఆనాద్ ఇహిఙ,మహివరిఙ్ ఇంక నండొ వెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె. దేవుణు కొడొః ఆదెఙ్ యాలెకెండ్ 
మని సఙతిఙ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఎయెన్ బా ఒడ్ఃబితిఙ, వనిన్ ముసుక్ మరి ఒదె వెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె.
5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను పుటిస్ ఎనిమిది రోసాక్ఙె నఙి సునతి కితాత్ ర్ . నాను ఇసాఏలు జాతిదిదు మని
బెనియమిను తెగగ్దు పుటిత్కాన్. నా అనిగొగొర్ విజెరె ఎబివారు. నానుబా పూరి ఎబి వాండునె. నాను
పరిసయ వాండు. దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నాను పూరి లొఙిత. 6యాలెకెండ్ కినిక దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతికాదెసు ఇజి ఒడిఃబిజి, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ నాను నండొ బాదెఙ్ కితికాన్. మోసెఙ్ 
సితిరూలుఙలొఙిజి,ఒరెన్,నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ అట్ తిఙ,వనిన్ లెకెండ్ నానుబాతోరె
ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙలొఇ ఇనికబాతప్ ఎత.

7నఙిలాబంవానిక ఇజి ఒడిఃబితియాసఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ రెఇక ఇజినాను డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ నెసిన్
వందిఙె డిఃసత్ సిత. 8-9 అయాకదె ఆఏండ, నాను ముఙాలె కిజి మహి విజు సఙతిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసినికాదె విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ విలువ మనిక. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసిన్
వందిఙెయాసఙతిఙ్ విజు పణిదిఙ్ రఇక ఇజి డిఃసత్ సిత. నాను కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్,మరి,
నానుపూరి కీసుత్ యేసువాండు ఆని వందిఙ్ నాను అయాకెఙ్ విజు గుమమ్ ది కసర ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.
దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుదు మనికెఙ్ లొఙిజినిఙ్ ఆఏద్ నాను నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆతిక. నాను
కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నె, దేవుణు నఙి నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నాను కీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్ ఇజినెనానుమరిమరికోరిజిన. ముకెలం,వాండుసావుదాన్ నిఙితివలె,
దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి సతుత్ నఙిబా కావాలి ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు నా వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ లెకెండ్ 
నానువనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసివనిన్వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజినానుకోరిజిన. వాండునావందిఙ్ సాతి
లెకెండ్ నాను వనిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ ఇజి కోరిజిన. నాను సాతి వెనుక మర్ జి బతిక్ని బతుక్ ఎలాగ్ బా నఙి
దొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆత ఇజి నాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ నాను పూరి
ఆతమన ఇజి వెహ్ ఎ. గాని కీసుత్ యేసు నఙి కూకివలె,నాను ఎలాగమండెఙ్ ఇజివాండు కోరితమనాండొ,
దని వందిఙ్ నాను కసట్బడిఃజిన.

13తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నానుపూరిఆతఇజినాను వెహ్ ఎ. గానిఉండిసఙతినాను కిజిన. నాను
ముఙాలె కిజిమహివనాక్ఙ్ పోసి,నాను బతిక్జిని బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినాను సుడ్ఃజి
కసట్బాడిఃజిన. 14అందెఙె దేవుణు నఙి పరలోకమ్ దు కూకిస్ సీని ఇనాయం లొసిన్ నా గురి వందిఙ్, నాను
కసట్ బాడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నాను నమకం ఇటాత్ మన. 15అందెఙె, నమకమ్ దు
పూరిపిరీతిమాటువిజెటె,ముఙాలెవెహివజమండెఙ్ ఇజి,ఉండెమనుస్మండెఙ్. గానిముఙాలెవెహిఇని
దనిలొఇబామిఙిమరిఉండిమనుస్మహిఙ,దేవుణుఅయాకబామిఙివెహిస్తోరిసాన్న్. 16దేవుణుమిఙి
వెహిస్ తోరిసిత్ వజమాటుమండెఙ్ ఇనికాదెముకెలం ఆతిక. 17తంబెరిఙాండె,మీరు విజిదెరె, నఙి సుడ్ఃజి
నడిఃదు. మాపు నడిఃతి వజ నడిఃజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి మీరు నడిఃదు. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ 
నమిమ్తిత్కాప్ ఇజివెహెఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదుసాతిఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండమనార్ ఇజివరిబతుక్దాన్ 
తోరిసినాద్. నినివరివందిఙ్ నానుముఙాలెమిఙినండొసుటుక్ వెహమన. ఏలు వరి వందిఙ్ నాను వెహిన్
వలె, అడఃబాజినె వెహిస్న. 19 దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్. వారు ఒడొఃల్ ది ఆస వందిఙె బతిక్జినార్.
దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ బతిక్ఎర్. సిగు తపిసిన్ పణిఙెవారు కిజినార్. వనాక్లొఇనె సర్ ద ఆజినార్. యా
లోకమ్ ది పణి కిదెఙె వారు ఎతుత్ కినార్. 20గాని మాటు పరలోకమ్ దు మనికాట్. అబెణిఙ్ వాని, మఙి
రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ . 21వాండుమర్ జివానివలె,మా
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సతుత్ సిలి సబ్ జిసొని ఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజు వనాక్ఙ్ అతికారం
కిని వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్,వాండుయాలెకెండ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కినాన్.

4
1 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, ముఙాలె నాను నెస్ పిసిత్ దని వజ మీరు పబు ముసుక్ మని నమకం

డిఃస్ ఎండనె మండు. మీరు నా లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్. మీరు నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. మీ
వెట మండెఙ్ నాను నండొ ఆస ఆజిన. మీరె నఙి నండొ సర్ ద కిబిసిన్కిదెర్, నఙి నెగిగ్ పేరు తపిసిన్కిదెర్.
2ఓయువొదియసుంటుకెమీరు కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండు ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరుపబులోకు. 3మరి,నావెటసేవపణికినికి,నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి. నీనుయాబొదెక్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి
మంజిని లెకెండ్ వెహ్ అ ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ నావెట
నండొ కసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతు వెట,నావెటజతపణి కినిమహివరివెటబా కూడ్ఃజి సువారసాటిసెత్ఙ్ 
అవికు నండొ కసట్బాడిఃతె. ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని వరి పేరుక్ రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు వాండు
వనాక్ పేరుక్ రాసత్ మనాన్.

4 ఎసిత్వలెబా మీరు సర్ ద ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబు లోకుర్. నాను మరిబా వెహిస్న, సర్ ద
ఆదు. 5మీరు విజెరె వెట సారిల్దాన్ మంజిన ఇజి తోరిస్ అ. పబు బేగి వానాన్ ఇజి పోసామ్ట్ 6 ఇని
దని వందిఙ్ బా విసారిసామ్ట్. గాని ఎలాగ మరి సమయమ్ దుబా, మహిఙ్ బా, సిలిఙ్ బా, దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్. మిఙి మని అవ్ సరమ్ కు వనిన్ఙ్ వెహెఙ్. వనిన్ సాయం మీరు లొసెత్ఙ్. వనిన్ఙ్ 
ఎసిత్వలెబావందనమ్ కు వెహెఙ్. 7అయావలె,దేవుణువనిన్ సమాదనంమీమనుస్దు,మీగరబ్మ్ దుమిఙి
కాపాడఃదెఙ్ సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనికిదెర్. యాసమాదనంలోకుర్ 
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇక. 8నాతంబెరిఙాండె, ఆకార్ దు,నాను ఉండి వెహిస్న. మీరు ఈహ ఒడిఃబిజిమండెఙ్ 
ఇజినాను వెహిస్న. నిజమాతివనాక్ఙ్,లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్,నాయంమనివనాక్ఙ్,పాపం
సిలివనాక్ఙ్,లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ తగిన్వనాక్ఙ్,గొపప్పేరుతపిసిన్వనాక్ఙ్,లోకుర్ పొగిడిఃనివనాక్ఙ్ మీరు
ఒడిఃబిజి మండు. 9మరి నాను మిఙి నెస్ పిసిత్కెఙ్, మీరు నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినె మండు. నా బాణిఙ్ మీరు
విహికెఙ్, నాను కిజినికెఙ్ మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ కిజినె మండు. అయావలె, సమాదనం మిఙి సీజిని దేవుణు
మిఙితోడుః మంజినాన్.
నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు

10సెగం రోసుక్ డిఃసిత్దెరె, నఙి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి ఏలు మీరు తోరిసిన్ వందిఙ్ నాను పబుఙ్ సర్ ద ఆజి
వందనమ్ కు వెహిస్న. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజినెమహిదెర్ ఇజినాను నెసన్. గాని నఙిసాయం కిజి
ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజిమిఙితోరిసెత్ఙ్ అవకాసందొహ్క్ ఎతాద్. 11నఙిఅవ్ సరంమనిఙ్ ఇజిఆఏద్ యాలెకెండ్ 
వెహిస్నిక. ఎలాగ మరి సమయమ్ దుబా నఙి మనికాదె సాలు ఇజి సరి కిదెఙ్ నెసత్ మన. 12 ఇహిఙ, నఙి
కావాలసిత్కెఙ్ విజు సిలితివలె ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. నండొ మనివలె ఎలాగ మండెఙ్ ఇజిబా
నాను నెసిన. ఎలాగ మరి సమయమ్ దుబా సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. పొట పంజితి వలెబా, బఙ
కటిస్ని వలెబా, నండొ మనివలెబా, ఇనిక సిలివలెబా సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. 13యాలెకెండ్ సరి
కిబె ఆదెఙ్ విజునాను అట్ సిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ నఙి సతుత్ సీజినాన్.

14 అహిఙ్ బా, ఏలు యా లెకెండ్ నాను కసట్మ్ దు మనివలె, మీరు నఙి సాయం కితిదెర్. నెగిగ్ పణినె
కితిదెర్. 15పిలిపిప్యదుమనినమిమ్తిత్కిదెరా,మీరునెసిన్దెర్ నానుసువారవెహెఙ్ మొదొలిస్తొలిరోసాక్ఙ్,
నానుమసిదొనియరాసట్ర్ం డిఃసిత్ వాతివలె,మీసఙమ్ దికిదెరె నఙి సితిదెర్,నాబాణిఙ్ లొసెఆతిదెర్. మరి
ఎమేణి సఙమ్ దికార్ బా సిఎతార్. 16మరి నాను తెసెలొనికయ పటన్మ్ దు మహివలెబా నఙి అవ్ సరం
మహివలె మీరు ఉండి సుటునె ఆఏండ నండొ సుటుక్ డబుబ్ పోకిదెర్. 17మీరుయా లెకెండ్ మరి డబుబ్
పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజి వెహ్ ఎ. గాని మీరుయా లెకెండ్ సితి దనిఙ్ దేవుణు మిఙి నండొ దీవిస్ పిన్ 
ఇజినె ఆస ఆజిన.

18 ఏలు నఙి సరి ఆని నసొ మనాద్. మరి నండొబామనాద్. మీరు ఎపపొదితు వెట పోకికెఙ్ వాండు
తత సితాన్. అందెఙెఒదె నండొమనాద్ .మీరు నఙి సితిక, దేవుణుదిఙ్ సీజినివాసనంమనిపూజలెకెండ్ 
మనాద్. వాండు దని వెట సర్ ద ఆతండె డగు కితాన్. 19మరి,నాదేవుణు,మీఅవ్ సరం విజు తీరిసాన్న్.
లెకక్ సిలిల్ వనిన్ నండొ ఆసిత్దాన్ మాటు బమమ్ ఆని లెకెండ్ తీరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట
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కూడిఃతి మనికిదెర్. 20మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం గవ్ రం మనిద్. ఆమెన్.
21 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ దేవుణు లోకుర్ ఆతి విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహ . నా వెట
మనితంబెర్ ఙుమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22 ఇబెబ్ మని దేవుణు లోకుర్ విజెరె, ముకెలం కయ్ సరు రాజు ఇండొ పణి కిజిని నమిమ్తిత్కార్ మిఙి
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 23పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్. ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసు పటన్మ్ దుమని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  రాసిని ఉతమ్ నెయాక. వాండు

రోమ జెలిదు పొకె ఆతి మహివలె రాసిత్కాదె. పవులు ఎసెఙ్ బా కొలొసి పటన్మ్ దు సొన్ ఎతాన్. వాండు
దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునెయాపటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరెకూడిఃతిమనిసఙమ్ దిఙ్ బురలెకెండ్ కీసుత్ మనాన్.

వనిన్ ఒడొఃల్ దేవుణు సఙం. వాండు విజువనాక్ఙ్ ముఙాలెమనికాన్. విజుతయార్ కితికాన్ వాండె. విజు
అతికారమ్ కముసుక్ అతికారంమనికాన్ వాండె ఇజి ఎతుత్ కిబిసి రాసినాన్.
నమిమ్తిత్కార్ యాలోకమ్ ది సఙతిఙ ముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఎండ, పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙ ముసుక్

మనుస్ ఇడ్ దెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిబాయాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్ .

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నానుని, మా తంబెరి ఆతి తిమోతి కొలొసి
పటన్మ్ దుమనిదేవుణు వందిఙ్ కేటఆతివరిఙ్  రాసినిఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనెనాను కీసుత్ యేసు
వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు నమిమ్దెఙ్  తగిన్ తంబెరిఙు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్,
మీరు నిపాతిదాన్  మండెఙ్  సాయం కిపిన్.

3మాపు మీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి పారద్నం కినివలె, ఎసిత్వలెబా మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్  బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసుఙ్  నమిమ్జినిదెర్  ఇజి, దేవుణు
వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ విజెరిఙ్  పేమిsiనిదెర్ ఇజిమాపువెహమనాప్. 5మీరుయాలెకెండ్, కీసుత్ యేసుఙ్ 
నమిమ్జినిదెర్, దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతిలోకురిఙ్ విజెరిఙ్  పేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,నిజమాతిబోద,
ఇహిఙ, సువారమీరు వెహివలె, దేవుణు పరలోకమ్ దు మీ వందిఙ్ ఇడిత్ మని దని వందిఙ్ ముఙాలెమీరు
వెహిమనిదెర్. అయాకతప్ ఎండ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి దని వందిఙ్ ఆసదాన్  ఎదు సుడఃజినిదెర్. 6-7లోకమ్ ది
నండొ దేసమ్ కాఙ్  యాసువార వెహెఆతి లెకెండ్,మీనడిఃమిబావెహెఆతమనాద్. మీరు అయాక వెంజి
దేవుణు దయదరమ్ం నిజం ఇజినెసిత్ బాణిఙ్  అసిమీనడిఃమిఅయాసువారనెగిగ్ పణి కిజినాద్. మీనడిఃమి
అయా సువార నెగిగ్ పణికిజిని లెకెండ్  మహి లోకురిఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిబిసాన్ద్. మరి, నండొ నండొ లోకుర్ 
సువార నమిమ్జినార్. ఎపపానెమిఙి సువార నెస్ పిసాత్ న్. మాపువనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙిబదులు వాండు
కీసుత్ ఙ్ అబె  సేవ కిజినాన్. మీమేలువందిఙ్ నమకమ్ దాన్వాండు కీసుత్ ఙ్  సేవ కిజినాన్. 8దేవుణుఆతమ్మీ
లొఇపుటిసిత్ పేమదాన్,మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజిబావాండు మఙి
వెహమనాన్.

9 అందెఙె, మీ వందిఙ్  వెహి బాణిఙ్  అసి, డిఃస్ ఎండ ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్  దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజినాప్. మీ బతుక్దు మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన విజు సఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసెత్ఙ్ ఇజి పారద్నం
కిజినాప్. ఇహిఙ మీరు, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని విజు గెణం, బుదిద్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్  ఇజి మాపు పారద్నం
కిజినాప్. 10మాపుఎందనిఙ్ యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్ ఇహిఙ, దేవుణు కోరిజిన వజ మీరు బతిక్జి,
వనిన్ఙ్ సర్ ద కిబిసిన్కెఙ్  ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్. ముకెలం, మీరు విజు రకమ్ కాణి నెగిగ్ పణి కిని వందిఙ్,
దేవుణుదిఙ్ నిజం మరి లావు నెసిన్ వందిఙ్  మాపుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 11 దేవుణు, లోకురిఙ్ 
తోరిసిత్ గొపప్ బమమ్ కిని వనిన్ సతుత్ దాన్  మీరు సతుత్ మనికిదెర్  ఆని వందిఙ్ యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా విజుబాదెఙ, సర్ దదాన్ విజు ఓరిసి, బరిసి మండెఙ్, మీరు సతుత్ మనికిదెర్ 
ఆదెఙ్. అందెఙెయాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్. 12మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు ఇహిఙ గొపప్జాయిదు వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు తయార్ కితి ఇడిత్ మని విజు దని లొఇ మిఙిబా అకుక్ మండెఙ్ 
తగిన్ వరి లెకెండ్ మిఙి కితి దని వందిఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండెఙ్ ఇజిమాపు
మీ వందిఙ్ యాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13దేవుణు మఙి సయ్ తాన్ అతికారం అడిఃగి సీకటుదు తొహె
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ఆతిబాణిఙ్ తపిసాత్ ండెవాండు పేమిసినివనిన్మరిన్  అతికారంఅడిఃగిమఙితతాన్. 14వనిన్మరిన్ ఆతి
దనితాన్  దేవుణుమఙి విడుఃదల కితాత్ న్ .ముకెలం,మాపాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
15తోర్ ఇ దేవుణుమూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగమనాన్ ఇజి వీండు తోరిసాన్న్. దేవుణు విజు తయార్ 

కిని ముఙాల వీండు మహాన్ . తయార్ కితి విజు వనాక్ ముసుక్ అతికారం మనికాండె కీసుత్ . 16ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు విజు తయార్ కిత మనాన్. బూమిదు మనికెఙ్, ఆగాసమ్ దు మనికెఙ్,
తోరిన్కెఙ్,తోర్ ఇకెఙ్,ముకెలం గొపప్ సతుత్ మని విజు రకమ్ కాణిఅతికారం కిని విజు దూతెఙ దెయమ్ కాఙ్,
విజు వనిన్ వెటనె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు కీసుత్ వెటనె తయార్  కితాత్ న్ . విజు వనిన్ఙ్  గవ్ రం సీని
వందిఙె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . 17 కీసుత్ , విజు తయార్ ఆని ముఙాల మనికాన్. విజు వనాక్ఙ్ వాండు
కుడుపిస్ అసత్ మనాన్. 18 వనిన్ ఒడొఃల్  ఆతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  బుర వాండె. వనిన్ బాణిఙె దనిఙ్  కొతత్
బతుక్ వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి వరి బాణిఙ్  ముఙాల్  మర్ జి బతిక్తి మనికాన్ వాండె. విజు
వనాక్ముసుక్గొపప్పెరికాన్ ఆనివందిఙె,సాతివరిబాణిఙ్,ముఙాల్ మర్ జిబతిక్తమనాన్. 19ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వనిన్లొఇనెవనిన్బుబబ్ఆతిదేవుణువెల్ తిసిలెల్ండపూరిమండెఙ్  ఇజితీరమ్నం కితాత్ న్ . 20అందెఙె,
మరిన్ వెటనెబూమిదుమనివిజువనాక్ఙ్,పరలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్,వనిన్డగుమర్ జికుడుఃపెత్ఙ్ 
ఇజిదేవుణుతీరమ్నం కితాత్ న్ . వనిన్మరిన్ సిలువాదుసాతివలె,నలవాకిదనితాన్,దేవుణుబూమిదుమని
విజు వనాక్ వెట, దేవుణు మంజిని పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ వెట రాజినం ఆతండె, విజు వనాక్ఙ్ 
వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపాత్ న్. 21 ఉండి కాలమ్ దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్, సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ 
దేవుణుబాణిఙ్ దూరంమహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండమహిదెర్. 22గానిఏలు,వనిన్మరిన్ ఒరెన్ లోకు
ఆజిసాతిసావుదాన్ వాండుమీ వెటరాజినం ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇని నింద సిలి, ఇని నేరమ్ కుబా
రెఇ, నొరె ఆతి లోకుర్ లెకెండ్, కీసుత్ మర్ జి వానివలె మిఙి దేవుణు ఎదు మిఙి నిల్ పెత్ఙె వాండు మీ వెట
రాజినం ఆతాన్. 23మీరు సువార నమిమ్జి మహిఙ అయాలెకెండ్ మంజినిదెర్. మీరు నమమ్కమ్ దాన్ 
దిగజార్ ఎండ మండెఙ్ వలె. యాసువార వెహిస్ని ఆస వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ ఎదు సుడ్ఃజినె మండెఙ్ వలె.
యా సువారనె నండొ దేసెమ్ కాణి లోకుర్ నడిఃమి వెహె ఆత మనాద్. యాక వెహెఙె పవులు ఇని నఙి
దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్ సేవ కిజినాన్ 
24ఏలు, మీమేలు వందిఙ్ నాను సమెఙ్ ఓరిసిన ఇజి సర్ ద ఆజిన. ఇహిఙ, కీసుత్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మని

సఙమ్ ది మేలు వందిఙ్ నాను నా ఒడొఃల్ దు సమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి కీసుత్ ఏర్ పాటు కితిక నాను పూరి
కిజిన. 25-26దేవుణునఙిసఙమ్ దిఙ్ సేవకిదెఙ్ ఇజిఏర్ పాటుకితాత్ న్ .మీమేలువందిఙ్, కీసుత్ వందిఙ్ మని
సువారమిఙిపూరినెసిప్సిన్బాజతవాండునఙిసితాన్. యాసువార,ముఙాలెబతిక్తిమహిలోకుర్ బాణిఙ్ 
దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ . గాని ఏలు వాండు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతిలోకురిఙ్ అయాక
తోరిసినెస్ పిసాత్ న్. 27దేవుణుఅయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుయూదురు ఆఇవరిఙ్ నండొ
దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్ గరబ్మ్ దు వాండు ఎతుత్ కిజి డాఃపిస్ ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇజి
తోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ ,యూదురు ఆఇమీమనుస్దుమంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణుజాయ్ దు
మండెఙ్ మిఙిఒనిదెర్ ఇజిఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిదెర్ ఇజి. యాకదెదేవుణువనిన్లోకురిఙ్ తోరిసి
నెస్ పిసిత్ సువార.

28అందెఙెమాపు కీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలం మాపు నండొ గెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ బుదిద్
వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు మర్ జి వానివలె
దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారు పూరి ఆతికార్ ఆదెఙ్ మాపు బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. 29వారు పూరి
ఆతికార్ ఆని వందిఙ్ కీసుత్ సీజిని గొపప్ సతుత్ దాన్ నాను నండొ కసట్బాడిఃజిన. అయాగొపప్ సతుత్ నె, నాను
కసట్బాడిఃదెఙ్ నఙి సతుత్ కిబిసాన్ద్.

2
1మీ వందిఙ్, లవొదియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్, నఙి ఎసెఙ్ బా తొఇ వరి

వందిఙ్ నాను ఎసొ కసట్బాడిఃజిన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ 
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కసట్బడిఃజిన ఇహిఙ, మీరుని వారు, నెగెండ దయ్ రమ్ దాన్ నిలిన్ వందిఙ్, మరి, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పేమిసిని వజ, కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మంజని వందిఙ్ కసట్ బడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె
మీరు అనుమానం సిలెల్ండ దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క ఇహిఙ, కీసుత్ ఙ్ పూరి నెసెత్ఙ్. 3 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ వెటనె దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇడిత్ విజు గెణమ్ ని ఆలోసనెఙ్ నెసెత్ఙ్ అటాన్ట్. 4నాను
ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్న ఇహిఙ, ఎయెర్ బామిఙి తియానిమాటెఙ్ వెహిస్మోసెం కిఎండ మండెఙ్.
5నాను మీ నడిఃమి సిలితిఙ్ బామీ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ సర్ దబా ఆజిన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరుఉండెఆజి కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ డటం నమిమ్జినిదెర్ ఇజినాను నెసన్.
6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్,పబుఇజిఒపుకొటిమనిదెర్. అందెఙెవనిన్వెటకూడిఃతిమనికార్ కిదెఙ్ మనిలెకెండ్ 
మండు. 7వనిన్ వందిఙ్ మిఙినెస్ పిసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్జి,అయకెఙ్ కిజినెమండు. అయాసఙతిఙ్ నలిఙిజి
నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙి నెస్ పిసిత్ వజ నిజమాతి బోదదిఙ్ అసినె మండు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు మీ
వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ పూరిమనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండు.

8ఎయెర్ బామొసెం కినిబోదెఙ్ నెసిప్సిమిఙితొహ్ కిమనివరిలెకెండ్ కిఎండజాగరమండు. వారుమిఙి
అరద్ం సిలిమొసెం కినిలోకురిఙ్ మనిగెణం నెసిప్సిమొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజినికెఙ్ ఆఉ.
గానిపూర్ బమ్ దాన్ అసి నెసిప్సిని బోదెఙబాణిఙ్ వాజినికెఙె. యాలోకమ్ దిఙ్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క
బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయ లెకెండ్ వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు, కీసుత్ ఒడొఃల్ దునె వెల్ తి
సిలెల్ండపూరిమంజినాన్. 10 కీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతిమనిఙ్,మీకొతత్ బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమిఙి
సితమనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ ముసుక్, ఏలుబడిః కిని వరి ముసుక్, తోరిన్ వనాక్ఙ్ ని, తోర్ ఇ
వనాక్ఙ్ ముసుక్ వాండె గొపప్ అతికారంమనికాన్. తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు దూతార్ ని దెయమ్ కు.
వనాక్ ముసుక్ గొపప్ అతికారం మనికాండె వాండు. 11 వనిన్వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె కీసుత్
బాణిఙ్ సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్ మనిదెర్. లోకుర్ వరి కికాణిఙ్ కిని సునతి కిబె ఆఇదెర్, గాని కీసుత్ కితి
సునతినె కిబె ఆతిదెర్. ఇహిఙ, కీసుత్ మీ సెఇ ఆసెఙ్ విజుపూరి లాగితాన్. 12మరి, మీరు బాపిత్సం లాగె
ఆతివలె, కీసుత్ వెటసాజిముసెఆతిలెకెండెమనిదెర్. వనిన్ వెటమర్ జినికె ఆతిలెకెండెమనిదెర్. దేవుణు
గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజిమీరు నమిమ్జిని దనిదానె వనిన్ వెటమర్ జి నికె ఆతిదెర్. దేవుణు సతుత్ నె వనిన్ఙ్ 
సాతివరిబాణిఙ్ బతిక్సాత్ న్.

13 ఉండి కాలమ్ దు, మీరు సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పాపమ్ కు కిజినె
మహిదెర్,పాపం కిబిసిన్ సెఇఆసెఙ్ బామిఙిమహె. అయాకెఙ్ సొన్ ఎండమహె. గానిఏలుమిఙినెదేవుణు
కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుమాపాపమ్ కు విజునొహన్. 14ఇహిఙ,మఙిసికస్
సీని, మాటు కితి తపుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ కాకితం సిలెల్ండ లెకెండ్ మనాద్ అయాక కీసుత్ సాతివలెమాపాపమ్ క
వెటఅయాకాకితమ్ బాసిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయితాండెఅయాకెఙ్ పూరిసిలెల్ండఆతెఇజితోరిసాత్ న్.
15అతికారమ్ దు మహిఏలుబడిః కిజిమహిదెయమ్ కాఙ్ మరితోర్ ఇ సతుత్ ఙ, దేవుణు వీఙిసాత్ ండె, వనాక్
ముసుక్ గెలసాత్ న్. కీసుత్ సిలువాదు ఆతి దనిదనటాన్ దేవుణు వనాక్ ముసుక్ గెలసాత్ ండె, విజెరె ఎదు
వనాక్ఙ్ సిగు కితాత్ న్ .

16అందెఙె,మీరుసెగంబోజనంఉణిజితింజినివందిఙ్ సిలిఙ,మీరుఏంటుఏంటుబతుక్వందిఙ్ కిజిని
పండొయికిఇవందిఙ్,ఆమాస్ దు పండొయికిఇవందిఙ్,విసాంతిదినంసుడ్ఃఇవందిఙ్ మీరుతపుకితిదెర్ 
ఇజి తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ. 17 నిని ఆడెఙ్ విజు ఉండి నీడః లెకెండె మనెన్. ఆ నీడ ఎయెదినొ
వాండు వెనుక వాజినాన్. అయా వాండు కీసుత్ నె. 18 ‘తగె ఆజినాప్ ’ ఇజి వేసం తోరె ఆఇతిఙ్, దూతెఙ్ 
మాడిఃస్ ఇతిఙ్, మీరు తపు కితిదెర్ ఇజి మిఙి తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
కలాదు సుడ్ఃతి ఇనిదనిఙొఆదారం ఇడ్ఃజి అతికారం కిజినాన్. వాండు కిజిని ఆలోసనెఙ్ సెఇకెఙ్. అందెఙె
వాండు గర ఆజినాన్. వాండు గర ఆదెఙ్ మని ఇని సఙతిబా వనిన్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గర ఆజినాన్. 19అయా
లెకెండ్ మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆత మనాన్. బుర ఆతి కీసుత్ వందిఙ్ మని నిజమాతి
బోదవాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర వెహి వజనె ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ 
అతిక్సత్ మనాద్. అయాలెకెండె, దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనె సఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21 సాతి కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె నని ఆడెఙ, బోదెఙ లొఙిఎండ డిఃబె
ఆతిదెర్. అయకెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ లోకుర్ వందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙె. అందెఙె మరి ఎందనిఙ్, సెగం సఙతిఙ్ 
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వాడుకొడుమాట్, రుసి సుణ్ మట్,ముట్ మాట్, ఇనియాలోకమ్ దిఆడెఙలొఙిదెఙ్ వలెఇజిలొఙిజినిదెర్.
22 ఆడెఙాదు వెహిస్ని బోజనమ్ ని మహి సఙతిఙ్ వాడు కొడుజి మహిఙ, సిలెల్ండ ఆనె. మరి ఎందనిఙ్ 
అయాకెఙ్ లొఙిజినిదెర్. అయకెఙ్ లోకుర్ ఇడిత్ ఆడెఙబోదెఙె. 23నినిఆడెఙ్, ఇటిత్కార్ గొపప్ గెణంమనికార్ 
ఇజి తోరాన్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ తీరమ్నం కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి. అయాలెకెండె
కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. తగె ఆజినాప్ ఇజి వేసం తోరె ఆదెఙ్ ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ ఒరెన్ 
వనిన్ ఒడొఃల్ దిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ నెగిగ్కెఙె ఇజి తోరెన్. గాని, ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్, వనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ, ఆప్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆని వనిన్ఙ్ ఇనిసాయమ్ బా కిఉ. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ 
లోకురిఙ్ సెఇకెఙె కిబిసెన్.

3
పరలోకమ్ దుమంజిని సఙతిఙవందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమండు

1 కీసుత్ ఙ్ సాతిబాణిఙ్ దేవుణు బతిక్సిత్ లెకెండె,మిఙిబావాండు కొతత్ బతుక్ సితాన్. అందెఙె కీసుత్ మని
దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమనిసఙతిఙవందిఙ్ ఎసిత్వలెబానండొఆసఆజిమండు. వనిన్ఙ్ దేవుణుగొపప్
అతికారమ్ ని నండొ మరాయ్ద సిత మనాన్. 2యాలోకమ్ దు మని సఙతిఙ ముసుక్ మీ మనుస్ ఇడామ్ట్ .
గానిపరలోకమ్ దుమనిసఙతిఙముసుక్మీమనుస్ఇడ్ఃదు. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపడాఃయిబతుక్సాత
మనాద్. మీరు ఏలు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు బతిక్జినిదెర్. అయాక లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. 4మిఙి
నిజమాతిబతుక్ సీజినికాన్ కీసుత్ నె. వాండుమర్ జివానివలె, దేవుణు విజెరె ఎదు వనిన్ఙ్ వెలిల్ తోరిసిన్ వలె
మిఙిబావనిన్వెట వెలిల్ తొరిసాన్న్. మీరుబావనిన్ వెట వనిన్జాయ్ దుమంజినిదెర్. లోకుర్ మిఙివనిన్ వెట
గవ్ రం సీనార్. 5అందెఙె, మీరు ముఙాలె కిజి మహియాలోకమ్ ది తపు పణిఙ్ పూరి డిఃసుత్ . ముకెలం,
రంకు బూలమాట్, కేలార్ బూలమాట్. దినిన్ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ ఆజి మనుస్ ఇడామ్ట్ . సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆస
ఆమాట్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయా లెకెండ్ కినిక
మీరు ఆస ఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని లెకెండ్ మనాద్ . 6యాలెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కోపం
యాలెకెండ్ కిజినివరిముసుక్వానాద్. 7ముఙాలెమీరుబాదేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండమహివలె,యాలెకెండ్ 
కిజి మహిదెర్. 8గాని ఏలుయాకెఙ్ ఇనికబా కిమాట్. ముకెలం పగ అసామ్ట్. కోపం ఆమాట్. మహి వరి
వందిఙ్ సెఇకెఙ్ ఎతుత్ కిమాట్. దుసలాడ్ఃమాట్. కేడిమాటెఙ్ మీవెయ్ దాన్ వరిగ్మాట్. 9మరి ఒరెన్ వనిన్
వెట అబదద్ం వరిగ్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ పడాఃయి బతుక్ మీరు డిఃసిత్దెరె, నసిత్వలె కిజి మహి సెఇ
పణిఙ్ మీరు డిఃసిత్దెర్. 10అయాకెఙ్ డిఃసిత్దెరె, ఉండి నెగిగ్ కొతత్ బతుక్ బతిక్జినిదెర్. మిఙి తయార్ కితి
దేవుణునెయాకొతత్ బతుక్మీలొఇఇటాత్ న్. వనిన్ లెకెండ్ మంజినివందిఙ్ మరిమరిమిఙికొతాత్ ఙ్ కిజినాన్.
వనిన్ఙ్ మీరు నెగెండ నెసిన్ వందిఙె,యాలెకెండ్ మరిమరికొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. 11అందెఙె,యూదురు ఇజినొ,
యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, సునతి కిబె ఆతికార్ ఇజినొ, కిబె ఆఇకార్ ఇజినొ, తకు జాతిదికార్ ఇజినొ,
మూరక్మ్ ది నని ఒదె తకు జాతిదికార్ ఇజినొ, వెటి పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ ఆఏద్ ముకెలం.
గాని కీసుత్ నె ముకెలమాతికాన్. వాండు నమిమ్తిత్ వరి విజెరె లొఇ మంజినాన్. 12మీరు దేవుణు లోకుర్.
వాండుమిఙిపేమిసాత్ ండె వనిన్సొంతలోకుర్ ఇజి కేట ఇటాత్ న్. అందెఙె,మీరుమరి ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీ
పాణం నొతెఙ్ దయతోరిసుత్ . తగిజిమండు. సారిల్దాన్ మండు. ఓరిసిమండు. 13మహివరి వెట బరిసుత్ .
మీలొఇఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెటమొరొఆజిమహిఙ,అయాకఇనికఆతిఙ్ బాసెమిసుత్ . పబు ఆతి కీసుత్
మిఙి సెడిడ్నె సెమిసిత్ వజ, మీరు సెమిసుత్ . 14దినిఙ్ విజు ఇంక మహి వరిఙ్ పేమిసుత్ . అయాకదెముకెలం.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ కీసుత్ సీని సమదనం నీ మనుస్దు
మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దేవుణు సఙమ్ దు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమాదనమ్ దాన్ 
మంజిని వందిఙె, దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. దేవుణు కితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపోస్ ఎండ దనిఙ్ 
ఎతుత్ కిజినె వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 16 కీసుత్ వందిఙ్ మని బోద మీరు నెగెండ నెసినె మండు. నండొ
గెణమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నేర్ పిసి, బుదిద్ వెహిస్మండు. దేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజపార్ జి, దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజి వందనమ్ కు వెహిస్ని పాటెఙ్ పార్ జి, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ పాటెఙ్ పార్ జి
మండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండ మీ పూరి మనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 17మీరు ఇనిక
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వెహిఙ్ బా, ఇనిక కితిఙ్ బాపబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మని వజ కీదు. మాపబు ఆతి కీసుత్ వెట, మిఙి
దొహ్ కి దని వందిఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .
18బోదెకాండె, మీరు మీమాసిర్ మీముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు

పబు వెట కూడిఃతిమనికిదెర్. అందెఙె అయాకదెమీరు కిదెఙ్ మనిక.
19మాసిరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . వనాక్ఙ్ బాదెఙ్ కిమాట్.
20కొడొఃరాండె, మీరు మీయాయబుబెబ్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వెండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాకదె పబుఙ్ ఇసట్ం

ఆతిక.
21అపొప్సిరాండె,మీకొడొఃర్ మనుస్ రుఙ్ ఎండమంజిని వందిఙ్ మరిమరి జటిఙ్ ఆమాట్.
22వెటి పణి కినికిదెరా, మీరుయాలోకమ్ దిమీ ఎజుమారుఙ, విజు వనాక్ లొఇ లొఙిదు. నెగిగ్కార్ ఇజి

వెహె ఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఏద్ . గాని పూరి మనుస్దాన్ వరిఙ్ లొఙిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
పబుఙ్ తియెల్ ఆజి గవ్ రం సీజినిదెర్. 23మీరు ఇనిక కితిఙ్ బా, పూరిమనుస్దాన్ కిదు. లోకుర్ వందిఙ్ 
ఆఎద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి పూరి మనుస్దాన్ కిదు. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబునె మిఙి
పలితం సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. ఇహిఙ,వాండు ఒటుట్ కితికెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు
సేవ కిజిని నిజమాతి ఎజమాని పబు ఆత కీసుత్ నె. 25తపు కిని వనిన్ఙ్, వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బావాండు
కితి తపుప్దిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ తేడ సిలెల్ద్ .

4
1 ఎజుమానిరాండె, మీరు మీ వెటిట్పణి మనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనికెఙ్ సీజి నెగెండ

సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మిఙిబాఒరెన్ ఎజమానిపరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
2 విసిక్ఏండ పారద్నం కిజి మండు. మీరు పారద్నం కినివలె మనుస్ ఇతాల్ అతాల్ ఆఏండ జాగరదాన్ 

మండు. దేవుణుమిఙి కితి దని వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 3మరిమావందిఙ్ బాపారద్నం కిదు.
దేవుణు బోద వెహెఙ్ మఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజిపారద్నం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ 
ఉండి కాలమ్ దు డాఃఙితి మహికెఙ్ గాని, ఏలు తోరె ఆతి నిజమాతి సఙతిఙ్ బోదిసెత్ఙ్. యాకబోదిసిత్ఙ్ నె,
నాను జెలిదు ఆత. 4యాకనానుబోదిసెత్ఙ్ మనికాదె. అందెఙెనాను నెగెండ,అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి
సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజినా వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదు. 5మీరు కిజిని దనితాన్ తెలివిదాన్ 
నమ్ ఇవరివెటమండు. మిఙిదొహ్ కిన్ సమయమ్ దువిజుకీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ వెహెఙ్ తయార్ దాన్ మండు.
6మీరు తెలివిదాన్, నెగెండ, ఎసిత్వలెబా వరి వెట వరిగ్దు. అయావలె, వరి లొఇ విజెరె వెటవారు వెన్ బాతి
దనిఙ్ ఎలాగమర్ జి వెహెఙ్ ఇజి ఎసిత్వలెబానెసిన్దెర్. 7నఙి జరిగ్జిని విజుసఙతిఙ్,తుకికుమిఙి వెహన్న్.
వాండునాను పేమ కిజినిఒరెన్ తంబెరి. నమమ్కమ్ దాన్ దేవుణు సేవపణి కిజినికాన్. నావెటజత కూడ్ఃజి
పబుఙ్ సేవ కిజినికాన్. వాండు నా వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 8మఙి జరిగ్నికెఙ్ మీరు నెసిన్ వందిఙ్ నెగిగ్ మాట
వెహిస్ మిఙి దయ్ రం కిబిసిన్ వందిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 9 ఒనెసిము వనిన్ వెట మీ డగు
వాజినాన్. వీండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాపుపేమిసిన్ ఒరెన్ తంబెరి. మీపటన్మ్ దికాన్. ఇబెబ్ జరిగ్జినికెఙ్ 
విజువీరుమిఙి వెహన్ర్ .

10నా వెట జెలిదు మని అరిసత్రుక్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. బరన్బెఙ్ బణిజ ఆతిమారుక్బా
మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. (విని వందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహె ఆతిమనిదెర్. అందెఙె వాండు మీ
డగు వాతిఙ డగు కిదు) 11యుసుత్ ఇనియేసుబామిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్ యూదుర్ ఙ
లొఇనావెట కూడ్ఃజి పణి కిజినికార్ వీరుముఎరె. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వెహెఙ్ వారు పణి కిజినార్.
వారు నఙి గొపప్ తోడుః ఆత మనార్. 12 కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిజిని, మీ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఎపపా మిఙి
వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటం పారద్నం కిజినాన్. మీరు
అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ నమకమ్ దు పూరి పిరీని వందిఙ్, దేవుణు ఇసట్ం కినికెఙ్ విజు మీరు పూరి నెసిన్
వందిఙ్ వాండు డటం పారద్నం కిజినాన్. 13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వందిఙ్, లవొదికియ పటన్మ్ ది
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ఇయరపొలి పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాక
నిజంఇజినానువెహెఙ్ అటన్. 14మాపుపేమకిజినిలూకడాకట్రునిదెమామిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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15 లవొదికియ పటన్మ్ దు మని కూలెఙ్, నుమ్ పాకుఙ్, వనిన్ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.

16మీలొఇయాఉతం డటం సద్ విజి వెనుక లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దుబాయాక
సద్ విదెఙ్. అయాలెకెండ్ లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను రాసిత్ ఉతం, వారు మిఙి
పోకాన్ర్. అయాకమీరుబా డటం సద్ విదెఙ్.

17అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబు వెట నీను కూడిఃతి మనికి. నిఙి ఏర్ పాటు కితి పణిపూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
వలె’, ఇజి. 18పవులు ఇని నాను మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్న. నాసొంత కీదానె ఆకర్ తియామాటెఙ్ 
రాసిన. నాను జెలిదుమన ఇజిపోసామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్ంమీముసుక్ మనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోణిక పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ఙ్ 
రాసిత్ మొదోహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతిపవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దుమనిదేవుణు సఙమ్ దివరిఙ్ రాసిత్మొదొహిఉతం.

పవులు కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె బాణిఙ్ యా ఉతం రసత్పోకాన్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ .
తిమోతి, సిల ఇనికార్ యా ఉతం ఒతత్ సితాత్ ర్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . పవులుని వనిన్ వెట
సువార పణి కినికార్ కూడ్ఃజి దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్ సువార సాటిసి దేవుణు సఙం మొదోల్ సత్
మనాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 17:1-9). యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వాండు సువార సాటిసెత్ఙ్ 
మొదోల్ సాత్ న్ . బకిమనికార్ ఆతియూదురు ఆఇకార్ బానండొండార్ బాన్ కూడిజ్ వాజిదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిసిమహార్ . అందెఙె దెసలోనిక పటన్మ్ దుమని సెగొండార్ యూదురునియూదురు ఆఇకార్ , పవులు
సాటిసిత్మని సువార నమిమ్తార్ . యూదురిఙ్ ఇంక యూదురు ఆఇకార్ నండొండార్ సువార నమిమ్తార్ .
ఇంజుముంజు మూండి వారమ్ కు బాన్ మహండె వాండు బాణిఙ్ సోత సొహన్ . కొతాత్ న్ దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కినార్ లెసు ఇజి వరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజిబాన్ తిమోతిఙ్ పోకాన్ . మరి వెనుక
దేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ దయ్ రంవెహెఙ్ ఇజి,మరిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికార్ దేవుణుదిఙ్ తియోలాజిఎలాగ
బతిక్దెఙ్ , మరి బండెఙ్ ఆఏండ, మహికార్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజియా
ఉతం వరిఙ్ రాసాత్ న్ . నండొండార్ యేసుపబు మరిజ్వాని దనిన్ వందిఙ్ అనుమానమాతార్ . దనిన్ వందిఙ్ 
వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .యేసుపబుమరిజ్వాని వందిఙ్ విజుఅదయ్యమ్ కు రాసత్ మనాద్ .*

1బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితి మనిన్, తెసస్లొనిక పటన్మ్ దు
మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్, పవులుని సిలువాను తిమోతి ఇనికార్ రాసిని ఉతం. దేవుణు
దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సయం కిపిన్ .
తెసస్లొనికాదివరి నమకం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సమదనమ్ కు!

2ఎసిత్వలెబామాపారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి, మీరు విజిదెరె వందిఙ్ మాపుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నాప్. 3మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్ మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్, మహి వరి వందిఙ్ 
పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజిని దనిన్ వందిఙ్, పబు ఆతియేసు కీసుత్ ముసుక్ మని ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
డిస్ ఏండ ఓరిసిని ఓరుప్ వందిఙ్ మాపుఎసిత్వలెబామాబుబాతి దేవుణుముందాల ఎతుత్ కిజిమంజినాప్.

4 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి పేమిసాత్ ండె ఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజి మాపు నెసాన్ప్. 5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాపుమిఙి వెహి సువార, వహిమాటెఙాణిఙ్ నె ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మరిమా
మనుస్దుపూరి నమమ్కమ్ దాన్ మిఙినెసిప్సాత్ ప్. మీవందిఙ్ మాపుమీవెట కూడ్ఃజి ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 6గొపప్ పెరి కసట్మ్ దు మీరు పబుఙ్ నిమఙిపోలిసి నడిఃతిదెర్. గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు మిఙి
వాతె. గానిదేవుణు ఆతమ్మిఙి సితి సరద్దాన్ మీరుయాసువారదిఙ్ డగు కితిదెర్. 7అందెఙెఅయాలెకెండ్ 
నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజినెసెత్ఙ్ మాసిదోణియనిఅకాయఇనిపాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
మీరు ఉండి గురు లెకెండ్ ఆతిదెర్. 8మాసిదోణియని అకాయపాంతమ్ కాఙ్ నె ఆఏండ దేవుణు సువార
మీ బాణిఙ్ విజుబాన్ సాటె ఆతాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం విజేరె నెసాత్ ర్.
అందెఙె దని వందిఙ్ మాపుఇనికబా వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

9-10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు ఎలాగ మఙి డగు కితిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బొమెమ్ఙ మాడిఃసిన్క
డిఃసి,సిజిబతిక్జినినిజమాతిదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ మీరుఎలాగదేవుణుదరోటుమహిదెర్ 
ఇజి వారె వెహిస్నార్. బతిక్జిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాని
కోపమ్ దాన్ మఙి తపిసినికాన్ నాతి, సాతివరి బాణిఙ్ దేవుణు నికిమని వనిన్ మరిన్ ఆతి యేసు,
దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జివానాన్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదేర్.

* 0: 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24
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2
దెసలొనిక పటన్మ్ దు పవులు కితి సువార పణి

1 తంబెరిఙాండె, మాపు మీ డగు వాతిక పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఏతాద్, ఇజి మీరె నెసినిదెర్. 2ముఙాల
పిలిపియా పటన్మ్ దు మఙి ఎసొ కసట్మ్ కు వాతె, మరి ఎసోనొ సిగు కితాత్ ర్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్. గాని
గొపప్ గటిదాన్ అడుడ్ ఙ్ వాతిఙ్ బాగాని దేవుణు మఙి సితి దయ్ రమ్ దాన్ సువారమాపుమిఙి వెహప్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 3మామనుస్దు ఇనికాదొసెఇఉదేసమ్ దానొ,మఙిఇనికాదొలాబందొహ్ కెఙ్ ఇజినొ,మిఙి
మోసెం కిదెఙ్ ఇజినోమాపుయాసువార మిఙి వెహ్ ఏతాప్ . 4గాని అకక్దె ఆఏండమాపు తగిన్కాప్ ఇజి
దేవుణు మఙి సుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ మాపు వరిగ్జినాప్. అందెఙెమాపు లోకురిఙ్ 
సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ,మామనుస్ఙ పరీకస్ కిజిని దేవుణుదిఙ్ నె సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినాప్.
5మాపుమిఙి వెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బాపొఙిజినిమాటెఙ్ ఆఉ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. మరిమఙి డబుబ్ వందిఙ్ 
నండొఆసమనాద్ ఇజిమీరునెస్ ఎండ,మీబాణిఙ్ ఇనికబాగణసెత్ఙ్ ఇజిమాపుఇనికబాడాఃపిస్వరిగ్ఏతాప్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 6లోకుర్ మఙి పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి మాపు కోర్ ఏతాప్. మీరు గాని మహికార్ 
ఎయెర్ బాగాని మఙి పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి మాపు కోర్ ఏతాప్. మాపు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజి
మీబాణిఙ్ లొసెఆదెఙ్ అకుక్ మనిన్కాప్ .

7గాని అయాలెకెండ్ కిఎండ, ఉండి అయ్ సి దని కొడొఃరిఙ్ ఎలాగ సుడ్ఃజినాదొ, అయలెకెండ్ నెమాపు
మీ నడిఃమి తగె ఆత మహప్. 8మీరు మఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. అందెఙెమాపు గొపప్ సరాద్ దాన్ మీ
వెట దేవుణు సువార వెహిన్కదె అఏండ, మరి మీ వందిఙ్ మా బతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్పొ అకెక్ఙ్ 
కిదెఙ్ బాతయార్ ఆతమహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరుమఙి నసొడగుహికిదెర్ ఆతిదెర్. 9తంబెరిఙాండె,
మీనడిఃమిసువారవెహిస్మహివలె,మాపుమీముసుక్ ఆదారంఆఏండ, రెయుపొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజి
మహప్. మాపు కసట్బాడిజ్ పణికితిక మరిమా కసట్మ్ కు విజు మీరు తప్ ఏండ ఎతుత్ కిజి మంజినిదెర్ ఇజి
మాపునెసినాప్.

10 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ నడిఃమి, మాపు ఎసొ బకిదాన్, నీతి నిజాయితిదాన్, నిందెఙ్ 
సిలెల్ండ ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇని దనిఙ్ మిరె సాకిస్, దేవుణుబా సాకిస్. 11-12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్ గొపప్
జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ ఇజి మిఙి కూకి మని దేవుణుదిఙ్ తగితి లెకెండ్ మీరు బతిక్దెఙ్ 
ఇజి మిఙి ఒరెన్ అపొప్సి వనిన్ కొడొఃర్ వెట ఎలాగ వెహిస్ నెగిగ్ సరుద్ నడిపిసినండొ, అయ లెకెండె మీ లొఇ
పతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్,బతిమాల్ జిమాపుమీవెటమహప్ ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13మాపు దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఏండ వందనమ్ కు కిజినె మంజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మా
బాణిఙ్ మీరు వెహి మని దేవుణు మాట, అకక్ లోకుర్ బాణిఙ్ వాతి మాట లెకెండ్ ఆఏండ, అక నిజం
మని లెకెండ్ నె, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి దేవుణు మాట లెకెండెన్ మీరు డగు కితిదెర్. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ మనుస్దు అకక్ నెగిగ్ పణి కిజినాద్. 14 తంబెరిఙాండె మీరు యూదయ దేసమ్ దు
మని కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మని దేవుణు సఙమ్ కాణివరిఙ్ పోలిసి నడిఃసినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు
వరిసొంతలోకుర్ ఆతియూదురు బాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహి లెకెండ్ మీరుబామీసొంతలోకుర్ బాణిఙ్ 
సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు ఆతియేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ సపాత్ ర్. వారు మఙిబా
డిఃస్ ఏండ హిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ . యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజిమాపు
వరివెటవరిగ్ఏండమఙిఅడు కిజిదేవుణుదిఙ్ పడిఃఇపణిఙ్ కిజివారులోకుర్ విజెరిఙ్ పగాతికార్ ఆజినార్.
16యాలెకెండ్ వారు వరి పాపమ్ కు ముసుక్ మరి కుడుఃపిస్ పూరి కిజినార్. అందెఙె కడిఃవేరిదు దేవుణు
కోపం వరిముసుక్ మనాద్.

తెసస్లొనికది వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులుఙ్ మనిగొపప్ ఆస
17 తంబెరిఙాండె, మాపు సెగం కాలం మీ బాణిఙ్ దూరం ఆతి మనిఙ్ (మా ఒడొఃల్ నె దూరం ఆతాద్ 

గానిమామనుస్ దూరం ఆఏతాద్ )మర్ జిమీ డగు వాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి నండొ పణి
కితాప్. 18 నిజమె, మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి గొపప్ ఆస ఆతాప్ గాని సయ్ తాను దనిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . పవులు
ఇనినానుమరిమరిమీడగువాదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃత. 19మాపుఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాప్ ? మఙి సరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్? సిలిల్ఙ ఎసిత్వలెబామాపుయేసుకీసుత్ ఎదు పొగిడిఃజి, మఙి
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గొపప్ సరద్ కలిగ్ సిని ఉండి టోపి లెకెండ్ మనికార్ ఎయెర్ ? మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వాని వలె వనిన్ ఎదు
మంజినిమీరెగదె?. 20నిజమెమీరెమఙి నెగిగ్ పేరు తపిసినికిదేర్. మఙిసరద్ కిబిసినికిదెర్ మీరె.

3
1మిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఇజిమఙిమనిఆసబరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాతిఙ్,మాపుఏదెనుస్ ఇనిపటన్మ్ దుమంజినిక

నెగిగ్క ఇజి ఒడిఃబిజినె, 2యేసుకీసుత్ ముసుక్ మీరు ఇడిత్ నమకమ్ దు కదిల్ఎండమిఙి దయ్ రం వెహిస్, సతుత్
మని వరి లెకెండ్ ముఙాల నడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజి యేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువార సాటిసెత్ఙ్ మావెట కూడిజ్ దేవుణు
పణి కినికానాతి మా తంబెరి ఆతి తిమోతిఙ్, మీ డగు పోకాప్. 3 అందెఙె మీ లొఇ ఎయెన్ బా యా
కసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుక సొన్ ఎండ, యేసుకీసుత్ ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ నిలిస్ మండెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుయాకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 4నిజమె,మాపుమీవెటమహివలెనె
మఙిహిమెస్ఙ్ వానెఇజిమిఙివెహిస్మహప్. యాకెఙ్ మాపువెహితిలెకెండ్ నెజరిగ్తె ఇజిమీరు నెసినిదెర్.
5ఎలాగబాసయాను సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు ఆసపుటిసి,మీనడిఃమిమాపుకితి పణిఙ్ విజు
ఉండి వేల పణిదిఙ్ రెఏండ కితాత్ ను ఇజినాను తియెలాత. అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి,యాకఓరిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏండమీనమకం వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజినాను తిమోతిఙ్ పోక.
తిమోతితతినెగిగ్ కబు

6గాని తిమోతి మీబాణిఙ్ ఏలెమా డగు వాతాన్. మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమకం వందిఙ్, మీ
పేమ వందిఙ్ నెగిగ్ కబు తతాన్. మాపు మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరుబా మఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి వాండు వెహాన్ . మరిమా వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా సరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె. 7అందెఙె
తంబెరిఙాండె, మాపు మఙి వాతి దుకమ్ దాన్ మహివలె, మఙి హిమెస్ఙ్ వాతివలె మీ నమకం వందిఙ్ 
విహపె ఉసార్ కిబె ఆతాప్. 8మీరు పబు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ నిలిస్ మంజినిదెర్, అందెఙె
దేవుణుముసుక్మిఙిమనినమకంమాబతుక్ లెకెండ్ నెమఙివిలువాతికఆజినాద్. 9దేవుణుముందాల
మీ వందిఙ్ మనిన్ విజు సరద్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొ వెహిఙ సరి ఆనాద్ ? ఎసొస్ మాపు
వెహిఙ్ బా అకక్ తకుక్నె మంజినె. 10మాపుమిఙి మరి ఉండి సుటు సుడ్ఃజి దేవుణు ముసుక్ మని మీ
నమకమ్ దుమిఙితకుమనికపూరికిదెఙ్ ఇజిఉండిసుటుఅవ్ కాసందొహ్ కికెఙ్ ఇజిరెయుపొకల్ దేవుణు
వెటపారద్నమ్ దు నండొ బతిమాలిజినాప్.

11మాబుబాబ్తిదేవుణునిమాపబువాతియేసుమీడగువాదెఙ్,మఙిఇనిఅడుడ్ సిలెల్ండ సరితొరిసిన్.
12మాపుమిఙిపేరెమిసిని లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసెత్ఙ్,మరిమీలొఇమని పేమనండొ
అజిపొగిజిని లెకెండ్ పబుమిఙిసాయం కిపిన్.

13మాపబువాతి యేసు వనిన్ నీతి నిజాయితి మని వరి వెట వాని వలె, మాబుబాబ్తి దేవుణు ఎదు
మీరు ఇని కరయిసిలెల్ండ, నీతి నిజాయి తిదాన్ మండెఙ్,మీమనుస్దు దేవుణుమిఙి సతుత్ సిపిన్.

4
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ బతిక్ని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి నెసిప్సత్ మనాప్. మీరు
అయాలెకెండ్ నె కిజినిదెర్. గాని అకక్ర్ దిఙ్, మాపు మిఙి యేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙ సారిసి సారిసి
వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙమీరుఅయలెకెండ్ మరిఒదెనెగెణ్ కిజిమండు. 2యేసుపబుబాణిఙ్ మఙిదొహ్ కి
అతికారమ్ దాన్ మాపుమిఙినెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

3 మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు
ఇసట్మాజినాన్. మీరు రంకు బూలానిక ఆఎద్  ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. 4అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు మీ
ఒడొఃల్ దిఙ్ మనిఆసదిఙ్ సరి సిఏండ, ఒరెన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనిపాపమ్ దిఙ్ సొన్ ఏండ ఎలాగ తగితి
లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజఅడిదెఙ్ ఇజిమీరుఒరెన్ ఒరెన్ నెసెత్ఙ్ వలె. 5మీరు,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరిలెకెండ్ , ఉత్ పుత్ ఆజి మండెఙ్ ఆఏద్ . 6 ఎయెన్ బా, ఉత్ పుత్ ఆజి, వనిన్ వెట
మనిన్ నమిమ్తిత్కానాతి ఒరెన్ తంబెరి ఆలిస్ వెట, కూడ్ జిమంజి, వనిన్ఙ్ మొసెం కిదెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ 
కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. దినిన్ వందిఙ్  మాపుముఙాలమీ వెట కసితం వెహామహప్. 7ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ. రంకు బూలాజి బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు మఙి కూకెఙ్ సిలెల్న్ ,గానిపాపం సిలి నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ 
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ఇజినె కూకమనాన్. 8అందెఙెయాబోదదిఙ్ నెకిస్పొకిన్కాన్,లోకుదిఙ్ నెకిస్పొక్ ఏన్ గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ 
మిఙిసీజిని దేవుణుదిఙ్ నె నెకిస్ పొకిన్కాన్ ఆజినాన్.

9తంబెరిఙ నడిఃమి, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమనిన్ పేమ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి,మాపుమిఙి
ఏలురాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగపేమిసిమండెఙ్ ఇజిదేవుణునెమిఙినెసిప్సత్
మనాన్. 10 నిజమెమాసిదొనియపాంతమ్ దు మనిక తంబెరిఙ విజేరిఙ్ మీరు పేమిసినిదేర్. గాని మీరు
మరిఒదెపేమిసిమండెఙ్ ఇజిమాపుసారిసిసారిసివెహిస్నాప్. 11మాపుముఙాల్ లెమిఙిఆడసితిత్మహి
లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజి మండు. మరి మీ కికాణిఙ్ మీ వందిఙ్ పణి కిజి మండు మహివరి
సఙతిఙ లొఇ బుర డుఃత్ ఏండ, మీ పణిఙ్ సుడ్ఃజి మండు. 12 నసిత్వలె మీ బతుక్ సడ్ఃజి నమిమ్ఇకార్ 
మిఙి గవ్ రం సీనార్. మరిమీరు,మహివరిముసుక్ ఇనిదని వందిఙ్ బాఆదారం ఆఏండమంజినిదెర్.
పబుమర్ జివానివందిఙ్ 

13తంబెరిఙాండె,దేవుణుముసుక్నమకంఇటిత్ సాతివరిఙ్ ఇనికాజరిగ్నాద్ లెఇజిమీరునెసిమండెఙ్ ఇజి
మాపుకోరిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు ఇని ఆస సిలి నమిమ్ఇ వరి లెకెండ్ మీరు దుకం ఆఏండ
మండెఙ్ వలె ఇజిమాపు కోరిజినాప్. 14యేసుపబు సాతండె మర్ జి నిఙితాన్ ఇజిమాటు నమిమ్జినాట్.
అయలెకెండ్ నె యేసుపబు ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃజి సాతివరిఙ్ బా దేవుణు యేసు వెట కూకన్ తనాన్.
15అందెఙెపబుఆతియేసువెహిమనిమాటఅసిమాపుమిఙిదయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్నికఇనికఇహిఙ,ఏలు
బతిక్జినిమాటు, యేసు పబు మర్ జి వాని రోజు బతిక్జి మహిఙ్ బా, పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతి
వరిఙ్ ఇంక ముఙాల వనిన్ డగు సొండెఙ్ అట్ ఏట్. వారెముఙాల సొనారెల్. 16పబువాతియేసుకీసుత్ వనిన్
గొపప్ పెరిజాటుదాన్ ఆడ సీజి, విజుదాతారిముసుక్ నెయిక్ ఆతి దూతజాటుదాన్ ని, దేవుణుది గొపప్ పెరి
జోడుఃబంగఊకిన్జాటుదాన్ పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె,యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజిసాతికార్ 
ముఙాలనిఙ్ నార్ లె. 17నసిత్వలెబూమిముసుక్ బతిక్జినిమాటుయేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దు
మనిమొసొపుదువరివెటపెరెఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటుపబు వెటఎలాకాలంమంజినాటెల్ . 18అందెఙె
మీరుయామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె, ఎసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్నాద్ లె ఇజి, ఆ గడిఃయ వందిఙ్ నొ, ఆకెఙ్ ఎలాగ జరిగ్నె ఇని

వందిఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎయెర్ బాఒడ్ఃబిఎండమనివలెరెయక్,డొఙకిదెఙ్ డొఃఙారిఎలాగవానాండొ,అయా

లెకెండ్ నెపబువానిదినంబామంజినాద్ ఇజిమీరుబాగనెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ మనాప్,మఙిఇని
తియెల్ సిలెల్”, ఇజి లోకుర్ వరిగ్జి మంజిని వలెనె, పొటాదు మనిన్ బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొపిప్
వానాదొ,అయలెకెండ్ నె వెటనెనాసనం వరిముసుక్ వానాద్ లె. అందెఙె ఎయెర్ బాతపెఆదెఙ్ అట్ ఏర్.

4 తంబెరిఙాండె, ఇనికబా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె, ఒరెన్ డొఙారి లెకెండ్ అయా దినం మీ ముసుక్
వాతిఙ్ బా మీరు బమమ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దిని వందిఙ్ నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని కిదెర్ 
ఆఇదెర్. 5మీరువిజిదెరెజాయ్ దుపుటిత్ ననివరిలెకెండ్ మనిదెర్,వెడెదిఙ్ పుటిత్ ననివరిలెకెండ్ మనిన్దెర్.
మాటు రెయుదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకండ్ ఆఎట్. 6అందెఙెమాటు మహి వరి లెకెండ్ నిద కిజి మన్ ఏండ
మామనుస్దిఙ్ అడిఃజి తెలిదాన్ మంజినాట్. 7నిద కినికార్ రెయు నిద కిజినార్. ఉణిజిసోసిన్కార్ రెయక్
సోసి మంజినార్. 8మాటు వేలెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనికాట్. అందెఙె మాటు మా మనుస్దిఙ్ 
అడిడ్ఃజి, దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ ని పేమ, మఙి గుండెదిఙ్ అడు కిని ఉండి ఇనుము సొక లెకెండ్ 
తొడుఃగినాట్. మరి దేవుణు మఙి రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిక, మఙి
బురాదిఙ్ అడు కిని ఇనుము టోపి లెకెండ్ తొడిఃగిజి మంజినాట్. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మా పబువాతి
యేసుకీసుత్ మఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె దేవుణు మఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . గాని వనిన్ బాణిఙ్ వాని సికస్ వందిఙ్ 
అఏద్. 10మాటుబతిక్తిమహిఙ్ బా,సాతిమహిఙ్ బా,వాండుమర్ జివానివలెవనిన్వెటమఙిబతిక్సెత్ఙ్ నె
యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్. 11 అందెఙె మీరు ఏలు కిజిని లెకెండ్ నె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట
దయ్ రం వెహిస్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్ మని నమమ్కమ్ దు పిరిని లెకెండ్ సాయం కిజిమండు.

12 తంబెరిఙాండె, యేసుపబు బాణిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ మిఙి నెసిప్సి, బుది వెహిస్, మీ నడిఃమి
కసట్బాడిఃజి దేవుణు పణి కిని వరిఙ్ గవ్ రం సీదు ఇజిమిఙి బతిమాల్ జినాప్. 13వారు కిజిని పణి వందిఙ్ 
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వరిఙ్ నండొ పేమిసి గవ్ రం సీజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట నిపాతిదాన్ బతిక్జి మండు.
14తంబెరిఙాండె,మాపుమిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,బదకమ్ దాన్ మనివరిఙ్ మీరుబుదిద్ వెహ . విసారం
అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్మండు. దేవుణుముసుక్మని నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం
కిజి మండు. విజేరె వెట ఓరిసి మండు. 15 ఎయెన్ బా వనిన్ వెట మరి ఒరెన్ కితి సెఇ పణిదిఙ్ మరిజ్ సెఇ
పణిఙ్ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎసిత్వలెబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కనికారమ్ దాన్ మండు. లోకుర్ విజెరె
వెటబా కనికారమ్ దాన్ మండు.

16 ఎసిత్వలెబా సరద్దాన్ మండు. 17 డిస్ ఏండ పారద్నం కిజి మండు. 18 ఎలాగ మరి సమయమ్ దుబా
విజుదనిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మనిమీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ 
ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.

19మీలొఇ మని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నపామ్ట్. 20 దేవుణు బాణిఙ్ వాతి దేవుణు పవకరు వెహిమాటెఙ
నెకిస్ పొకామ్ట్. 21విజు వనకాఙ్ పరిస కిజి నెగిగ్ దనిఙ్ డగు కిదు. 22సెఇ విజు వనాక్ఙ్ దూరం కిదు.

23నిపాతిదిఙ్ పబువాతిదేవుణునెమిఙిపూరినెగిగ్కార్ కిపిన్. మాపబువాతియేసుకీసుత్ వానిదాక వనిన్
ఎదు మీ దేవుణు ఆతామ్ని, మీపాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి మనీన్ ఇజి
నానుపారద్నం కిజిన. 24మిఙికూకిమనిదేవుణు నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙెవాండు వెహిలెకెండ్ నె కినాన్.

25తంబెరిఙాండె, మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26పూరి నెగిగ్ మనుస్దాన్ పొంపిజి ముదుద్ కిజి తంబెరిఙ్ 
విజెరిఙ్ వందనమ్ కు వెహ . 27తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యాఉతంసద్ వీజివెన్ పిసెత్ఙ్ ఇజిపబువాతియేసుకీసుత్
పేరుదాన్ మిఙిబతిమాలిజిన. 28మాపబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోనిక పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరిఙ్ రాసిత్
రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి

ఉతం. సీలాని తిమోతి ఇనికార్ దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్, అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రాసిత్ ఉతం సీజి
మరిజ్ వాతిత్ వెనుకయాఉతంరాసె ఆతమనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యాఉతమ్ దుమొదొహిఉతమ్ దుమనిన్దనిన్ఙ్ సమానమాతిమాటెఙ్ మనెన్. (ఉండిదెసస్లోనికనెలవ్

కిబిసినిక సుడ్ఃదు). రుండి ఉతమ్ కాఙ్ ,వాండు కితిత్ సువార పణిదాన్ తయారాతిమనిన్ సఙమ్ కాఙ్ వనిన్
మనుస్దు మనిన్ బాద, పవులు తోరిసినాన్ . తపుప్ బోదదిఙ్ , అబదద్ం నెసిప్సిని వరిఙ్ లొఙిజి మన్ ఎండ,
గటిఙ నిలిస్మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసినాన్ .
యేసుపబు మరిజ్ వాని వందిఙ్ యాఉతమ్ దు రాసత్ మనాద్ . (రుండి దెసస్లోనిక 1:9-10; 2:1-3).

యేసుపబు సిలువాదుసాజి,మరిజ్ నిఙితి వెనుక ఇంజుముంజు 17-20 పంటెఙ్ డాటిత్ వెనుక పవులు ఇకక్
రాసాత్ న్ ఇజి విజెరె ఒడ్ఃబిజినార్ దేవుణు ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వరిఙ్ వాని కాలమ్ దు ఇనిక ఆనాద్ ఇజి
నెసిప్సెత్ఙ్ ,మరివారు నమకం డిఃస్ ఏండ గటిఙ నిలిస్మండెఙ్ ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ సెందితి మని దెసలోనిక పటన్మ్ ది దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ పవులుని సిలువానుని తిమోతి రాసిని ఉతం. 2 బుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ,దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్ .

3తంబెరిఙాండె, మాపుఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ వలె. అయ
లెకెండ్ వెహిస్నిక, కిదెఙ్ మనిన్ సరిఆతిసఙతినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుముసుక్మనిమీనమకంమరి
నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మని పేమ మీరు విజిదెరె లొఇ మరి నండొ
ఆజినాద్. 4అందెఙెమీరు,డిఃస్ ఎండహిమెస్ఙ్ ఓరిసినివందిఙ్,సమెఙ్ ఓరిసిమహిఙ్ బాదేవుణుముసుక్
మనినమకమ్ దుమీరు ఎలాగ గటిఙనిలిస్మంజినిదెర్ ఇజిమహిదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మీవందిఙ్ మాపు
పొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5 నీతి నిజాయిదాన్ దేవుణు తీరుప్ సిజినాన్ ఇని దనిఙ్ యాకెఙ్ విజు రుజుప్ ఆజినె. దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ మిరు తగిన్కిదెర్ ఆజినిదెర్. దని వందిఙ్ నెయా కసట్మ్ కు విజు మీరు ఓరిసినిదెర్.
6-8మాపబు ఆతియేసు నేగ్ డిఃజిని సిసు కొనెఙాణిఙ్ వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని దూతెఙ వెట పరలోకమ్ దాన్ 
తోరె ఆనివలె, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ ని, మా పబు ఆతి యేసు సువార మాటెఙ్ లొఙిఇ వరిఙ్ సికస్
సీనాన్ లె. దేవుణునీతినిజాయిమనికాన్. అందెఙెనసిత్వలెమిఙిసమెఙ్ కితివరిఙ్ సమెఙ్ మర్ జిసీనాన్ లె.
సమెఙ్ ఓరిసిత్మని మిఙిని, మఙి రొంబిసాన్న్ లె. 9 నసిత్వలె యేసుపబు సెఇ వరిఙ్ వనిన్ ఎదుహన్, వనిన్
గొపప్ సతుత్ దాన్,వారు వనిన్ డగు మన్ ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలంమంజినినాసనమ్ దాన్ సికస్ సీనాన్ లె.
10అయారోజు,వనిన్ఙ్ సెందితివరివెటవనిన్గొపప్జాయ్ తొరెఆదెఙ్,మరివనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరెబమమ్
ఆని లెకెండ్ వరి నడిఃమి పబు వానివలెమాపువెహిమాసాసయ్మ్ కు నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీరుబా వరి వెట
మంజినిదెర్ లె. 11యాకామామనుస్దు మంజి,మిఙివాండు కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణుమిఙి
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి, మరిమీ నెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు, మరిమీరు వనిన్ ముసుక్ ఇడిత్ మని నమమ్కమ్ దాన్ కిజిని
విజు పణిఙ్ దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ పూరి కిదెఙ్ ఇజిమాపుమీ, వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజినాప్. 12మాదేవుణు బాణిఙ్ ని పబు ఆతియేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వాతి దయా దరమ్మ్ దాన్ యేసు పబు
పేరు మీ నడిఃమి గొపప్ పెరిక ఆదెఙ్,మరిమీరు వనిన్ వెట కూడిజ్ గొపప్ పేరు పొందితికిదెర్  ఇజి తొరె ఆదెఙ్ 
ఇజిమాపుయాలెకెండ్ మీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్.

2
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 



2దెసస్ 2:1-2 280 2దెసస్ 3:5

1-2 తంబెరిఙాండె, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ వందిఙ్ ని మాటు వనిన్ వెట కూడిజ్
మంజినివందిఙ్ ఏలు వెహిస్నాప్. పబుఆతియేసువాతమనాన్ ఇజిఉండిపవకమాటదానొ,మాబాణిఙ్ 
వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం వాతాద్ ఇజినొ, కబు వాతాదిజినొ వెంజి గజిబిజి ఆజి మీ మనుస్ సెదిస్ ఏండ,
తియెల్ ఆఏండమండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙిబతిమాలిజ్నాప్. 3ఎయెర్ బాఇని పణి కిజిమిఙిమోసెం కిఏండ
జాగరమండు. (అయదినం ఏలుదాక రెఏదె). లోకుర్ నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి టంటెఙ్ 
ఆనారెల్. మరిదేవుణు రూలుఙవిజుపడిఃఇ కిజినినాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిసెఇకాన్ తోరెఆనిదాకఅయ
రోజురెఎద్ . 4దేవుణుఇజిపేరు ఇడెఃఆతిమనివిజువనాక్ఙ్,పూజెఙ్ కిబెఆజినివిజువనకాఙ్ పడిఃఏండ
పణిఙ్ కిజి,అయవిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణు ఇజి వెహన్డె,వాండు దేవుణు గుడిఃదుబా
సొనిస్ బసాన్న్.

5నాను మీ వెట మహివలెయా సఙతిఙ్ మీవెట వెహి మహిక మీరు ఎతుత్ కిఇదెరా? 6 వనిన్ వందిఙ్ 
ఏరాప్టు కితి మని గడిఃయాదునె వాండు తోరె ఆదెఙ్ వలె. అందెఙె, ఏలు నాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి
వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిజినిల్ సినికఇనికాదొఇజిమీరునెసిన్దెర్. 7దేవుణువిజురూలుఙపడిఃఇపణికిజినిడాఃఙితి
మనిసతుత్ ఏలుబాపణికిజినాద్. గానిదనిఙ్ అడుడ్ కిజినిల్ సిమంజినికాన్ నడిఃమిహన్ లాగెఆనిదాకయా
లెకెండ్ అడుడ్ కిజిమంజినాన్. 8నసిత్వలెదేవుణు రూలుఙపడిఃఇపణిఙ్ కినికాన్ తోరెఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మా
పబుఆతియేసువనిన్ వెయుదాన్ వానిఊపిదాన్ సపిస్,వాండువానివలెమంజినిగొపప్జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ 
నాసనం కినాన్ లె. 9-10 దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ తోరె ఆనివలె సయాను వనిన్ సతుత్ దాన్ 
రకరకమ్ ది బమమ్ పణిఙ్ ని గొపప్ పెరి పణిఙ్ కిజి,నాసనం ఆజిసొని వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెం కిదెఙ్ విజుసెఇ
పణిఙ్ కిజితొరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనిజమాతిదనిఙ్ పేమిసిదేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వారు ఒప్ ఎతార్.
అందెఙెవారునాసనంఆజిసొనిస్నార్. 11అందెఙెవారుఅబదమ్ దిఙ్ నమిమ్నిలెకెండ్ మోసెంకినిసతుత్ దిఙ్ 
దేవుణు వరి ముసుక్ పోకాన్న్. 12అందెఙె, నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని వెట సరద్ ఆతి విజెరిఙ్ 
దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13 గాని మీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ మాపు వందనమ్ కు వెహిస్ మండెఙ్ వలె. యాక కిజి

మంజినికసరిఆతిపణినె. తంబెరిఙాండెఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్,వనిన్ నెగిగ్క కిజినిపణిదాన్,మీరు
నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్జి దేవుణుమిఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, దేవుణుయాలోకం పుట్ ఎండముఙాలెమిఙి ఎరిల్సత్
మహాన్ . 14మీరుయాలెకెండ్ యేసుపబు వెట వనిన్ గొపప్ పెరిజాయ్ దుమండెఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ 
ఇజిమాపు వెహి సువారదాన్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. 15అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాపుమాటాదానొ
ఉతమ్ దానొమిఙినెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండమీమనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17 మఙి పేమిసి ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని ఆసని, ఉసార్ మా మనుస్దు వనిన్
దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙి సితిమా బుబాబ్తి దేవుణుని, మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ మీ మనుస్ఙ దయ్ రం
వెహిస్,మీవిజునెగిగ్ మాటాదుని,మీరు కిజిని నెగిగ్ పణిదు సతుత్ సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు

1 కడెఃవేరిదిమాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబుమాటెఙ్ మీనడిఃమిసారితి లెకెండ్ మహిబాన్ బా
మరి బేగి సారెద్ఙ్, గవ్ రం లొసె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు మా వందిఙ్ పారద్నం కిజి మండు. 2 విజెరిఙ్ నమకం
సిలెల్ద్ గదె, అందెఙె మాపు మూర్ కతమ్ దు మని వరి బాణిఙ్ సెఇ వరి బాణిఙ్ తపె ఆనిలెకెండ్ బా మా
వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 3అహిఙపబు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ అందెఙెవాండుమిఙిసతుత్ సీజి సెఇవనిన్బాణిఙ్ 
వాండు కాపాడాన్న్. 4 ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజి మండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి ఆడ సితిమనికెఙ్ అయాలెకెండ్ మీరు
కిజినిదెర్. మరి కిజిమంజినిదెర్ లె ఇజి పబు పేరుదాన్ మాపుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజినాప్. 5దేవుణుముసుక్
మనిపేమని,మరిమీరు ఎలాగ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ ఇజియేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ మీమనుస్దు రేపె
ఆజిమండెఙ్ దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
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6 తంబెరిఙాండె, మాబాణిఙ్ మీరు నెసిత్మని లెకెండ్ ఆఏండ బదకమ్ దాన్ మంజిని వరిఙ్ గురు కిజి,
వరి బాణిఙ్ మీరు ఏడాః డిఃసి మండు ఇజి మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి ఆడ సితి లెకెండ్ 
వెహిస్నాప్. 7మఙిసుడ్ఃజిమాలెకెండ్ ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమిరు నెసిన్దెర్ గదె. మాపుమీవెటమహివలె
బదకమ్ దాన్ మన్ ఏతాప్. 8 మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బా సెడిడ్ఃనె తిండి ఉణ్ ఏతాప్. ఎయెన్ ముసుక్బా
ఆదారంఆఏండమాపురెయుపొగల్ కసట్బాడ్ఃజిపణి కిజిమహికమీరు నెసిన్దెర్. 9మీబాన్ లొసిఉండెఙ్ 
అతికారం సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గానిమీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయా లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినెమాపు అయా
లెకెండ్ ఇనికబా లొస్ ఎండ పణి కిజి మహప్. 10మరిమాపుమీ నడిమి మహివలె “ఒరెన్ పణి కఏండ
మహిఙవాండు బోజనం కిదెఙ్ ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.

11మీలొఇ సెగొండార్ వరి సొంత పణి ఇనికబా కిఏండ, అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరి సఙతిఙ లొఇ బుర
డుకిస్ మంజినార్ ఇజిమాపువెహాప్. 12ననికార్ వారు కిజిని అవ్ సరం సిలిల్ పణిఙ్ డిఃసి సిజి నిపాతి పణి
కిజి, వరి తిండి వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ ఇజి మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ బతిమాల్ జి ఆడ సితి లెకెండ్ 
వెహిస్నాప్. 13మరితంబెరిఙాండెమీరు నెగిగ్కెఙ్ ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దు రాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇ వనిన్ఙ్ గురు కిదు. వాండు సిగు ఆని వందిఙ్ వనిన్
వెట కూడ్ఃఏండ మండు. 15అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి
వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16 సమాదానమ్ దిఙ్ ప్ పబు ఆతికాన్ ఎసిత్వలెబె ఎలాగ మరి కాలమ్ దుబా మిఙి నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సిపిన్. పబుమీవిజెరెవెటఎసిత్వలెబామనిన్. 17పవులు ఇనినాను,నాకియుదాన్ యాకడెఃవెరిమాటెఙ్ 
రాసిన. నా విజు ఉతమ్ దుయాకాదె గురు. అందెఙె నాను ఎలాగ రాసిన ఇజి మీరు పోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్.
18మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ నెయాక. ఎపెసి పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ 

నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ తిమోతిఙ్ ఏరాప్టు కితమనాన్. అందెఙె,సఙంనడిఃపిసిన్క
ఎలాగ, నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు, పెదెద్ల్ ఙు ఎలాగమండెఙ్ ఇని దనివందిఙ్ వెహిస్నాన్.
ఎపెసిపటన్మ్ దు నండొరకమ్ కాణిగుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ నండొలోకుర్ బాన్ వానార్. అందెఙె కీసుత్

వందిఙ్ నిజమాతిబోదదిఙ్ కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నండొడార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగతమండు. నని
బొద తపిసిన్వరిఙ్ బాణిఙ్ దూరం ఆదు ఇజి వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను తిమోతిఙ్ రాసిన. నీను నాసొంతమరిన్ లెకెండ్ 
మని. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నానె నిఙి దేవుణు దరొట్ తత. మఙి రకిస్సిని దేవుణు వెహి ఆడ వజ, మాటు
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిని కీసుత్ యేసు వెహి ఆడ వజ, నాను కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. బుబబ్ ఆతి
దేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్, మీ ముసుక్ కనికారం తోరిసి, మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

3-4నాను మసిదోనియదు సొన్ సిమహివలె నిఙి వెహి లెకెండె, నీను ఎపెసుదు మండెఙ్ వలె ఇజినాను
కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబె సెగొండార్ తపుబోద నెస్ పిసినార్. వారు అయకెఙ్ మరి ఎసెఙ్ బా
నెస్ పిస్ తెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం వెహెఙ్ వలె. వారు డొకార్ వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ క లొఇ,
అంతు సిలెల్ండ అని గొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్ని సాస్ తరమ్ క లొఇ మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం
వెహెఙ్ వలె. అయాకెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ అడుడ్ కిజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ తరిక్సిని సఙతిఙ్ నె
రేఙ్ జినె. దేవుణు ముసుక్ మని నమకం దానె, వాండు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 5 నమిమ్తిత్కార్,
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిమండెఙ్. అందెఙె నీనుయా లెకెండ్ డటం వెహెఙ్ వలె ఇజి నాను నిఙి వెహిస్న.
నెగిగ్ మనుస్దాన్ వాజిని పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ వాజిని పేమదాన్, దేవుణు ముసుక్ మని
నిజమాతి నమకమ్ దాన్ వాజిని పేమదాన్, పేమిసి మండెఙ్. 6 సెగొండార్, ముసుక్ వెహి సఙతిఙ డిఃసత్
సొహరె పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7వారు దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ఆదెఙె కోరిజినార్.
గాని ఇని దని వందిఙ్ వరిగ్జినార్ ఇజినొ, నండొ దయ్ రమ్ దాన్ నిజమ్ నె ఇజి వరిగ్జిని సఙతిఙ వందిఙ్ నొ,
వారు నెస్ ఎర్.

8 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వాడుకండెఙ్ మని వజ వాడుకొటిఙ, అయా రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె
ఇజి మాటు నెసాన్ట్. 9-11మరి మాటు నెసినాట్, దేవుణు మోసెఙ్ సితి యా రూలుఙ్, నాయమ్ దాన్ 
మని వరిఙ్ వరి తపుఙ్ దిదిదెఙ్ సిఎన్ ఇజి. గాని రూలుఙ్ తపిన్ వరిఙ్, లొఙ్ ఇ వరిఙ్, నమిమ్ఇ వరిఙ్,
పాపిస్ టిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని సఙతిఙ్ ఇజి కణకదాన్ సూణి వరిఙ్ మతమ్ దిఙ్ దూసిసిన్ వరిఙ్,
అయిసి అపొప్సిరిఙ్ సపిన్ వరిఙ్, లోకాఙ్ సపిన్ వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్, మొకకొడొః మొకకొడొఃర్ నె
కూడిన్ వరిఙ్, వెటిట్పణి కిదెఙ్ లోకురిఙ్ అసి పొరిన్ వరిఙ్, అబదద్ం వరిగ్ని వరిఙ్, అబదద్మ్ దిఙ్ ఒటుట్ కిని
వరిఙ్, నిజమాతిబోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్, నని వరి వందిఙె రూలుఙ్ సితమనాన్. నీనుమహి
లోకురిఙ్ వెహ్ అఇజి, దేవుణు నఙిఒపజెపిత్ సువారదు అయానిజమాతిబోదమనాద్. లోకుర్ పొగిడిఃజిని
కిజిని గొపప్ పెరి దేవుణుబాణిఙెఅయాసువారవాజినాద్.

పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం
12-13ముఙాల నాను యేసుపబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఇమెస్ఙ్ కిజి ఆహె

వనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ కితికాన్. వనిన్ఙ్ సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బా నాను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి వాండు
ఒడిఃబిజి, మహివరిఙ్ సువార వెహిస్ని వనిన్ పణిదిఙ్ నఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . అందెఙె నాను మా పబు
ఆతి కీసుత్ యేసు నఙి కితి దని వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా పోస్ ఎండ మన. వాండునె వనిన్ పణి కిదెఙ్ నఙి సతుత్
సితాన్. నానుయేసుఙ్ నమిమ్ఎండమహివలె,తెలిఎండఅకెక్ఙ్ కిత. అందెఙెదేవుణునాముసుక్ కనికారం
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తోరిసాత్ న్. 14మాపబు దయా దరమ్మ్ దాన్, వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్, మహివరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ నఙి సాయం కితాత్ న్ .
కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతిమని దని దటాన్, నమకమ్ ని పేమనఙిదొహ్ కె.

15పాపం కిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ కీసుత్ యేసు లోకమ్ దు వాతాన్ ఇని మాట నిజం ఆతిక. అయాక పూరి
నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. నాను కితిత్ పాపం నసొ పాపం కినికార్ కిఎర్. 16 గాని, నసొ పాపం కితి నా ముసుక్
దేవుణు కనికారం తోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వానికాలమ్ దుయేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి, ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్ వరిఙ్ నాను ఉండి గురు లెకెండ్ ఆని వందిఙ్, నసొపాపం కితి నఙి,
కీసుత్ యేసు అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17 ఎలాకాలం రాజు ఆతి, ఎసెఙ్ బా సాఇ, సుడఃదెఙ్ అట్ ఇ
ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నామరిన్ లెకెండ్ మనితిమోతియాకదెనానువెహిస్నిబుదిద్ 'నీను కిదెఙ్ మనివనాక్వందిఙ్ పవకరు
ముఙాలె వెహ మనార్ గదె. వారు వెహి వజనె నాను వెహిస్న. వారు వెహి మని వజ లొఙిజి, తపు బోద
నెస్ పిసిన్ వరిఙ్ గటిఙ ఎదిస్ అ. 19నాముసుక్ మని నీ నమకం డిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండ నెగెండ మన్ అ.
సెగొండార్,గరబ్ం గదిసివెహిస్నిదనిఙ్ నెకపొకారెవరినమకంపాడు కితాత్ ర్ . 20ననివరిలొఇ,హ మెనియ,
అలకాస్ండర్ ఇనికార్ మనార్. దేవుణుదిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజివారునెసిన్వందిఙ్,సయ్ తాను కీదునాను
వరిఙ్ ఒపజెపత్ మన.

2
సఙమ్ దుపారద్నం కిని వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .

1అందెఙెమరిముకెలం,లోకుర్ విజెరెవందిఙ్,దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సిఅఇజి
బతిమాల్ జిలొసెత్ఙ్,వరివిజువనాక్వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిదెఙ్,వాండు విజెరిఙ్ కితిమేలు వందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహెఙ్ ఇజినాను మిఙి ఉసార్ కిబిసన్. 2యాలెకండ్ రాజుర్ వందిఙ్, అదికారమ్ దు
మని విజెరె వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మహి వరి ఎదు
నెగెండ బతిక్దెఙ్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి పూరి బకిదాన్ మండెఙ్. 3యాలెకెండ కినిక నెగెద్. మఙి
రకిస్సిన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ 
ఇజి, లోకుర్ విజెరె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాన్. 5 దేవుణు ఒరెండె.
దేవుణు, లోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిన్కాన్ ఒరెండె మనాన్. అయాఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ విజెరె
పాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. యాకదె,
దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు, లోకుర్ విజెరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు కోరిజిని దనిఙ్ సాసయ్ం. 7 అందెఙె,
ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్,అపొసుత్ డు లెకెండ్, నేర్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్,యూదురు ఆఇకార్ యేసు వందిఙ్ 
నిజమాతిసఙతిఙ్ నెసినమిమ్దెఙ్,వరివందిఙ్ దేవుణునఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . ఈహ నఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్  
ఇజి వెహిస్నిక నిజమ్ నె అబదద్ం ఆఎద్. 8 అందెఙె, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె
ఎంబెబామొకకొడొఃర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ 
వలె. వారు పారద్నం కినివలె, వరి మనుస్దు కోపం సిలెల్ండ, ఎయెవెటబ జటిఙ్ ఆఏండ కికుక్ పెరిజ్ కిదెఙ్.
9అయాలెకెండ్,దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలె,బోదెకు నెగెండతయార్ ఆజి,వనాక్ఙ్ 
తగిన్ వజ తయార్ ఆజి వాదెఙ్. అవికు సోకుఙాణిఙ్ మూల కసినొ, బఙారమ్ నొ, నండొ కరీద్ దిపూసెఙ్ నొ
నండొ కరీద్ తిపాతెఙ్ నొపొర్ పాజితయార్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. 10గానిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినికెఙ్  ఇజివెహెఆని
బోదెకు మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్ సోకు తోరె ఆదెఙ్. 11మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె, బోదెకు
నెగెండ వెంజి, జమ్ న మంజి, వరిఙ్ లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొక వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ వరి ముసుక్ అతికారం
కిదెఙ్ నొబోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ నమండెఙ్. 13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అవెవ్ఙ్ ఆఎద్,
ఆదముఙునె ముఙాలె తయార్ కితాత్ న్ . 14 సయ్ తాను ఆదముఙ్ ఆఎద్, అవెవ్ఙ్ నెమొసం కితాత్ న్ . ఆహె
అది పాపమ్ దు అరాద్. 15గాని అవికు దేవుణు ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండ, మహి వరిఙ్ పేమిసి,
దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతిలోకు వజ నెగెండ బతిక్దెఙ్. ఆహె బతిక్జి మహిఙ, కొడొఃరిఙ్ ఏరుఈబాని వలె
దేవుణు బోదెకాఙ్ రకిస్సాన్న్.
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3
1 ఒరెన్ పాసట్రు ఆదెఙ్ కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ పణి కోరిజినాన్. యామాటపూరి నమిమ్దెఙ్ 

తగిన్క. 2పాసట్రు నిందసిలికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఉండెఆలిస్మంజినికాన్,అణసెఆజిమంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె.
నెగిగ్ బుది మంజినికాన్, వని పణిఙాణిఙ్ తగమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. వాతి వరిఙ్ నెగెండ డగు
కినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. దేవుణుమాటనెగెండనెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 3వాండుసోస్ ఎండ,డెఃయ్ సెఆఏండ
మంజినికాన్, సారిల్దాన్ మంజినికాన్, జటిఙ్ ఆఏండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వాండు డబుబ్దిఙ్ ఆస
ఆఇకాన్ ఆదెఙ్ వలె. 4వాండు వనిన్ సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సూణికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃర్ 
ఎసిత్వలెబా విజెరిఙ్ గవ్ రం సీజి, వనిన్మాటదిఙ్ లొఙిజిని వరి లెకెండ్ వాండు కిదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఇహిఙ ఎలాగ దేవుణు సఙం నడిఃపిసెత్ఙ్ అటాన్న్.
6వాండు కొతాత్ ఙ్ నమిమ్తిత్కాన్ ఆజి మండెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొతాత్ ఙ్ నె వనిన్ఙ్ యాపెరి పణిదిఙ్ 
ఏర్ పాటు ఆత ఇజి గర ఆజి, సయాన్ ఎలాగ దేవుణు తీరుప్ ఆజి సికస్దు అర మనాండొ, అయ లెకెండ్ 
వీండు బా అరాన్న్. 7మహికార్ వనిన్ వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహ్ ఎండ, సయ్ తాన్ సికుదు అర్ ఎండ మంజిని
వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు పలుక్బడిః మనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

8అయాలెకెండ్, పెదెద్ల్ ఙు, విజెరె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మండెఙ్. వారు రుండినాలికెఙ్ 
మన్ ఇకార్ ఆదెఙ్ వలె. వారు సొస్ ఎండ, డబుబ్ వందిఙ్ ఆసగొటు ఆఏండ మంజినికార్ ఆదెఙ్ వలె.
9 దేవుణు ఏలు తోరిసి నెస్ పిసిత్ డాఃఙితి మహి గొపప్ నిజమాతి సఙతిఙ్, వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిని
లెకెండ్ ఆఏండ నెగెండమంజినికాన్ ఆదెఙ్. 10పెదెద్ల్ ఙు ఇజి వరిఙ్ ఏర్ పాటు కినిముఙాల,వారు నెగెండ
మంజినారా, నమమ్కమ్ దాన్ పణి కిజినారా ఇజి సుడుఃదెఙ్. నింద సిలికార్ ఇజివారు రుజుప్ కితిఙ,వారు
పెదద్ల్ ఙ పణి కిదెఙ్ .

11అయాలెకెండ్, పెదద్ల్ ఙ బోదెకు, మహికార్ వరిఙ్ గవ్ రం సీని వరి లెకెండ్ మండెఙ్. అవికు సొండిఙ్ 
వరిగ్ఎండ, సోస్ ఎండ మండెఙ్ వలె. విజు దని లొఇబా మాపు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె.
12 పెదెద్లి ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ వనిన్ ఇండొమని వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి
నడిఃపిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 13నెగెండి పణి కిని పెదెద్లి ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాపలుక్ బడిః మనాద్. కీసుత్ యేసు
ముసుక్ మని వనిన్ నమకం వందిఙ్ వెహెఙ్ వనిన్ఙ్ తియెల్ సిలెల్ద్ .

14నీ డగు బేగివాదెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా,నానుయాసఙతిఙ్ నిఙిరాసిన. 15ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను వాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆతిఙ, దేవుణు కుటుమ్ దు ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్లె.
బతిక్జిని దేవుణు సఙమ్ దికార్ విజెరెనె దేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండి నిట కొహి ఉండి ఇలుల్ అర్ ఎండ
అసిన్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. అయాలెకెండ్, ఉండి పునాది
లెకెండ్ దేవుణుసఙమ్ దికార్ దేవుణువందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. 16మాటునమిమ్జినిమతమ్ దుమని,
యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలెడాఃఙితిమహికెఙ్ ,గానిఏలు దేవుణుతోరిసినెస్ పిసిత్ నిజమాతికెఙ్ గొపప్పెరిక
ఇజి ఎయెర్ బా ఒపుకొణార్. కీసుత్ లోకు వజ లోకమ్ దు వాతాన్. దేవుణు ఆతమ్, వాండు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . దేవుణు దూతార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్. లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ వెహార్ . లోకమ్ దు ఎంబెబా,లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. పరలోకమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతమనాన్.

4
తపుప్బోదనెస్ పిసినికార్ .

1 కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ సెగొండార్,వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ డిఃసి,అబదద్ం వరిగ్ని దెయమ్ కు వెట
సొనారె, అయా దెయమ్ క బోద వినారె దనిఙ్ లొఙినార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ టెటఙ్ వెహిస్నాన్. 2అబదద్ం
వరిగ్ని వేసం కినికారె యా బోదెఙ్ నెస్ పిసినార్. ఇనుముదాన్ సుహ్ తిఙ ఎలాగ మా తోలు సాతి లెకెండ్ 
ఆనాదొ అయ లెకెండ్ వరి గరబ్ం గదిస్ ఎండ సాత మనాద్. 3 పెండిల్ ఆనిక తపు ఇజి, సెగం రకమ్ కాణి
ఉణితినికెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజివారు నెస్ పిసాన్ర్. గానిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ,నిజమాతిమాటెఙ్ నెసిత్కార్,
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ తిండెఙ్ ఇజినె దేవుణు అయాకెఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు తయార్ కితికెఙ్ విజు నెగిగ్కెఙె. ఇనికబా నెకిస్ పొకిన్క ఆఎద్. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్
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అయకెఙ్ తిండెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదాన్, పారద్నదాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికెఙ్ ఆతె
మనెన్.

6 నీను యా సఙతిఙ్, నీ సఙమ్ దు మని తంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సి మహిఙ, నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నెగిగ్ పణి
మనిసి ఆని. దిని వెట, ఏలుదాక నీను నమిమ్జిని నీ నమకం వందిఙ్ వెహిస్ని మాటదాన్ నిజమాతి నెగిగ్
బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ 7వరిగ్దెఙ్ బావిలువ సిలి,డొకార్ వెహిస్మంజిని కతసాస్ తరమ్ కాణిఙ్ 
నీను దూరం మన్ అ. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకిజి మండెఙ్ నీను ఒజజ్ ఆఅ. 8 ఒడొఃల్ దిఙ్ 
రూణు వాకిస్ ఒజజ్ కితిఙ నెగెద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకితి మహిఙ, విజు వనాక్ లొఇ
గొపప్ లాబం మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఏలుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్, వాని
కాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి ఒటుట్ కిజినాద్.

9నానుముసుక్ వెహిసఙతినమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరినమిమ్దు. 10బతిక్జిని దేవుణుముసుక్నెమాఆస
మాటు ఇటాత్ మనాట్. అందెఙెమాటు అయానెగిగ్ బతుక్ వందిఙ్ నండొఅరల ఆజి కసట్బడిఃజినాట్. వాండె
లోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11నీనుయాసఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దుమనివరిఙ్ నెస్ పిసి,ఆహె కిదెఙ్ ఇజి డటం వెహ్ అ. 12నీను దఙడః
ఇజి,ఎయెర్ బానిఙిఇజి కణకసుడ్ఃఎండనీను నిఙిసుడ్ఃఅ. గానినీను వరిగ్నిమాటదు,నడిఃనినడఃకదు,
నీను పేమిసిన్ పేమదు, దేవుణుముసుక్ మని నీ నమకమ్ దు, ఇనిపాపం సిలి నీ బతుక్దు, నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
ఉండి గురు లెకెండ నీను మన్ అ. వారు నిఙి సుడ్ఃజి అయాలెకెండ్ మండెఙ్, నీను గురు లెకెండ్ మన్ అ.
13నానువానిదాక, నీను విజెరిఙ్ దేవుణుమాటసద్ విజి విన్ పిసినె,బోదిసినె, నెస్ పిసినెమన్ అ. 14సఙం
పెదెద్ల్ ఙు నీ ముసుక్ కికు ఇటిత్వలె, పవకరు నీ వందిఙ్ వరిగ్తి దని వెట, దేవుణు ఆతమ్ నిఙి సితి వరం
డిఃస్ ఎండ, నీను అయాక కిఅ.

15యాసఙతిఙ్ నీను జాగరదాన్ కిఅ. నీమనుస్ విజు, దినిముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను
నమకమ్ దు పిరిజినిక లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్. అందెఙె, నీ మనుస్ విజు దని ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ.
16నీను కిజిని పణి నెగెండ కిఅ. నీను నెసిప్సినిబోదదు తపు సిలెల్ండ నెసిప్స్ అ. నీను అయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ
కిజిమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను అయలెకెండ్ కితిఙ, ఎలాకాలంమనిసావుదాన్ నిఙి నీనె తపెఆనిలె.
నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బాతపిసిన్లె.

5
1-2నీ సఙమ్ దుమనిడొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండ వనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ ఒడిఃబిజి, పణిసి వెహ్ అ. దఙడాఃరిఙ్ 

తంబెరిఙు లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. దఙడిఃకాఙ్ తపు ఆలొసనదాన్ 
సుడ్ఃఎండ, తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. 3 దికుక్ సిలిల్ రాండి బోదెకాఙ్ గవ్ రం సిఅ. 4 ఎంబెణి రాండి
బోదెలదిఙ్ బాకొడొఃర్ నొనాతిసిర్ నొమహిఙ,వీరు వరిసొంతఇండొణివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. సొంతఇండొణి
వరిఙ్ సూణికాదె దేవుణుదిఙ్ సేవకిని వందిఙ్ ముకెలమతిక ఇజి ముఙాలె నెసెత్ఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ 
అయ్ సి అపొప్సిఙ్,అనిఅమెమ్ఙ్ రుణం తీర్ సినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.

5 దికుక్ సిలి రాండి బోదెలి దేవుణు ముసుక్నె వాండు కావలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్ ఇజి, దని ఆస ఇటాత్
మనాద్. అది రెయు పొగాల్ పారద్నం కిజి, వనిన్ సాయం లొసి మంజినాద్. 6గాని ఉణిజి, తింజి సుకం
వందిఙ్ బతిక్జినిరాండిబోదెలి బతిక్తిఙ్ బాఆతిమ్యబతుక్సాతి లెకెండ్ మనాద్. 7మహికార్ ఎయెర్ బా
వరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండ మంజిని వందిఙ్, నీను సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరిఙ్ యా సఙతిఙ్ ఆడ సిఅ.
8ఎయెన్ బావనిన్ కుటుమ్ దివరిఙ్,ముకెలం వనిన్ సంతఇండొణివరిఙ్ సుడ్ఃఎండమహిఙ,వనిన్ నమకం
డిఃసిత్ లెకెండ్ నె దేవుణు ఎదు మనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్ ఇంక నండొ సెఇకాన్.

9ఉండిరాండిబోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావుమహిఙనె, దనిఙ్ రాండిబోదెక్ లెకాక్దు కూడుఃప్ అ.
మరి, అది ఒరెన్ వనిన్ఙె పెంటిల్ ఆతిమహికాద్ ఆదెఙ్ వలె. 10 నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ నెగిగ్కాద్ ఇజి పేరు
అనుపె ఆతికాద్ ఆదెఙ్. ఇహిఙ, దని కొడొఃరిఙ్ నెగెండ పోస కితాదా, నెలవ్ సిలిల్ వరిఙ్ బా డగు కిజి
నెగెండ సుడ్ఃతదా, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి పాదమ్ కు నొర్ జి మహదా, కసట్మ్ దు మని వరిఙ్ సాయం
కిజి మహదా, విజు నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దనిఙ్ అదినె ఒపజెపె ఆజి మహదా, ఇజి సుడ్ఃదెఙ్. యాలెకెండ్ 
మనివనాక్ఙ్ లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.
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11దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగం కాలం వెనాక్
అవికుమనుస్అసెత్ఙ్ అట్ ఎండపెండిల్ ఆనె. ఆహెకీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్. 12అయావలె,మరిపెండిల్ ఆఎఇజిదేవుణు
పణినె కిన ఇజి ముఙాల కితి ఒటుట్ తపిస్నె. అందెఙె, అవికు తపెత్ ఇజి లోకుర్ బాణిఙ్ వెహె ఆనె. 13మరి
అవికు బదకం ఆజి ఇలుక్ ఇలుక్ బూలాదెఙ్ ఒజ ఆనె. బదకమ్ నె ఆఏండ సొండిఙు వరిగ్జి మహి వరి
సఙతిఙ జోలి కినె. వరిగ్దెఙ్ ఆఇకెఙ్ వరిగ్నె. 14అందెఙె, దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకు పెండిల్ ఆజి,
కొడొఃర్ ఇడ్ఃజి, ఇండొణి పణి సుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఆహె, సఙమ్ దిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ పడ్ఃఇ
వనిన్ఙ్ అవ్ సరం సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను కోరిజిన. 15 దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి సెగొండెక్ నమకం
డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెటసొహె.

16దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండిదని కుటుమ్ దురాండిబోదెక్ మహిఙ,అదివనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. వెనక్
బాజిత సఙమ్ దు ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్ సిలిరాండిబోదెకాఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సఙం ఆనాద్.

17దేవుణు సఙం ఏలుబడిః కిజిని పెదెద్ల్ ఙ, ముకెలం కసట్బడిఃజి దేవుణుమాటబోదిసి నెసిప్సిని వరిఙ్ 
వరి జీతమ్ దిఙ్ మరి నసొనె కుడుఃపిస్ లొసె ఆదెఙ్ వారు తగిన్కార్. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “కలమ్ దు
మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమ తొహ్ మాట్ ’ ఇజి, “పణికినికాన్ జీతమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ’, ఇజి దేవుణు
మాటదు వెహిస్నాద్.

19 ఒరెన్ పెదెద్లి ముసుక్ మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరు మహిఙనె అయాక నమిమ్దెఙ్.
20మహికార్ తపుప్దిఙ్ తియెల్ ఆజిమంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినెమంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దుమని
విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజి తేడతొఎండనానుముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ నీను కిదెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు ఎదు,
కీసుత్ యేసు ఎదు, ఏర్ పాటు ఆతి దేవుణు దూతార్ ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

22 గబి బిజి, ఎయెరిముసుక్బా పెదెద్లి పణి వందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసమ్. మహి వరి పాపమ్ కాఙ్ వెట
కూడ్ఃజిమన్ అ. విజుపాపమ్ కాఙ్ నీను దూరంమన్ అ.

23 నీను ఉణిజినిక అరిగ్ని వందిఙ్, డిఃస్ ఎండ వాజిని జబుబ్ వందిఙ్ ఏరునె ఉణెఎండ, బుకెండ్ దాకస్
కలుల్ బ ఉణ్ అ.

24 సెగొండార్ కిజిని పాపమ్ కు విజెరె ఎదు తోర్ జినె. వారు, తీరుప్ తిర్ సె ఆదెఙ్ సొని ముఙాలె, తీరుప్
సీనికార్ వరి సఙతి నెసినార్. గానిమరి సెంగొండారిపాపమ్ కు వెనుకనె తెలినె.

25అయాలెకెండ్, సెగొండార్ కితి నెగిగ్ పణి విజెరె ఎదు తోర్ జినె. విజెరె ఎదు తోర్ ఇక ఎసెఙ్ బాడాఙ్ జి
మండెఙ్ అట్ ఉలె.

6
వెటిపణి కినికార్ ఎలాగమండెఙ్ 

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వెటిట్పణి కినికార్ విజెరె వరి ఏజుమానురిఙ్ సీని గవ్ రం విజు సీదెఙ్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, ఎయెర్ బా దేవుణు పేరుదిఙ్, యేసు వందిఙ్ మాపు నెస్ పిసిని మాటదిఙ్ దూసిస్ ఎండ మంజిని
వందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం సీదెఙ్.

2వరిఏజుమానిరు నమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ,వారుమాతంబెరిఙునెగదెఇజితకుక్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఆఎద్. గాని
వారు మరి ఒదె ఏజుమానిరు వందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు పేమిసిని నమిమ్తిత్ వరిఙె వారు
కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలువాజినె. నీనుయాసఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దుమని వరిఙ్ నెస్ పిసి, డటం వెహెఙ్ వలె.

డబుబ్ వందిఙ్ ఆసఆదెఙ్ ఆఎద్.
3-5 ఎయెన్ బా యేసుపబు వందిఙ్ ఆఇ బోదెఙ్ నెస్ పిసి, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వెహి నిజమాతి

బోదెఙ ఒపుకొడ్ ఎండ, దేవుణు బకిదాన్ కూడిఃతి మని బోదెఙ ఒపుకొడిఃఎండ మనికాన్ గరదాన్ నిండిత
మనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబా తెలిఎద్. వనిన్ఙ్ అవ్ సరం మనిన్ దనిన్ఙ్ , అవ్ సరం సిలిల్ దనిన్ఙ్ విజు వనాక్
వందిఙ్ తరిక్సెత్ఙ్ పెరి ఆస మనాద్. కీసుత్ వెహిమాటెఙ అరద్ం వందిఙ్ జటిఙ్ ఆనాన్. యాలెకెండ్ కినిక,
గోస,జటిఙ్, దుసలాడ్ఃనిక,సెఇఅనుమానమ్ కు విజుపుటిసెన్. ఎసిత్వలెబాగొడఃబెఙ్ పుటిసెన్. యాలెకెండ్ 
తరిక్సిన్ వరిబుదిద్ సెదితమనాద్. వరిలొఇనిజమాతిబోదసిలెల్ద్ . కీసుత్ మతంవందిఙ్ వెహిస్,ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ 
ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.
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6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజబతిక్జి, దనిన్ దటాఙ్ సర్ దెఆజి, నఙియాకదెసాలు ఇజి ఎతుత్ కిని వనిన్ఙ్ 
గొపప్ లాబం మనాద్ 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు పుటిత్వలె ఇనికబా యా లోకమ్ దు తెఎతాట్. మాటు
సానివలెయాలోకమ్ దాన్ ఇనికబాఒతెఙ్ అట్ ఎట్. 8అందెఙె,మఙిఉణికమహిఙ,పొర్ పాదెఙ్ పాతపర
మహిఙ,అయాకదెమఙిసాలు. 9గానిఆసిత్ మనిన్కానాదెఙ్ కోరిజినికాన్ డబుబ్ గణసెత్ఙ్ ఇనిఆసెఙసికుక్దు
అరాన్న్. బుదిద్ సిలి పాడు కిని నండొ ఆసెఙ్ ఉరి లెకెండ్ ఆజి, అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ పాడు కినె, నాసనం కినె.
10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఉండిమొకదిఙ్ వెలఎలాగమంజినాదొ,అయలెకెండ్ విజుసెఇపణిదిఙ్ డబుబ్ఆసనె
వెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ ఆసఆజి,వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతికెఙ్ డిఃసి, వరిమనుస్ కూడం గుతిస్సొహిఙ
ఎలాగమంజినాద్,అయలెకెండ్ వరిఙ్ వారె నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11గాని దేవుణు లోకు ఆతి నీనుయా సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ దూరం మన్ అ. నీతి నిజయాకెఙ్ ని నెగిగ్కెఙ్ కిజి
దేవుణు బకిదు మన్ అ. దేవుణుదిఙె నమిమ్జి మహి వరిఙ్ పేమిసి, కసట్మ్ కు ఓరిసి, సారిల్దాన్ మన్ అ.
12 నీను యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ కసట్మ్ కు వానె. వనాక్ఙ్ నీను గెలసెత్ఙ్ నీను నెగెండ సుడ్ఃఅ. నీను
అయాలెకెండ్ గెలసిత్ఙ, ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. దిని వందిఙె దేవుణు నిఙి కూక మనాన్.
‘నాను కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జిన’, ఇజి నండొ లోకుర్ ఎదు నీను ఒపుకొటివలె, నని బతుక్ వందిఙె దేవుణు నిఙి
కూకాన్. 13-14 విజు వనాక్ఙ్ పాణం సీజిని దేవుణు ఎదుని పొంతి పిలాతు ముఙాలె వెన్ బాతివలె,
దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ ఒపుకొటి కీసుత్ యేసు ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన. మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ వాని
దినమ్ దాక నీను పాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ నాను నిఙి వెహి సఙతిఙ్ కిజి మన్ అ ఇజి ఆడ సీజిన.
15దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దుయేసుపబుఙ్ వాండు రపిసాన్న్. గొపప్ పెరికాన్ ఆతి విజు వనాక్
ముసుక్ ఒరెండెఅతికారంమనికాండెదేవుణు. వాండురాజురిఙ్ ఇంక పెరిరాజు. పబురిఙ్ ఇంక పెరి పబు.
16వాండు ఒరెండెఎసెఙ్ బాసాఇకాన్. డగుసొండెఙ్ అట్ ఇనసొజాయ్ దు బతిక్జినాన్. వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా
ఎసెఙ్ బా తొఎర్. ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. వనిన్ఙె విజు గవ్ రమ్ ని ఎలాకాలం అతికారం
మనిద్,ఆమెన్.

17యాలోకమ్ దు ఆసిత్ మనికార్, గర ఆఏండ, ఆసిత్ ముసుక్ ఆస ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి నీను డటం
వెహ్ అ. యాఆసిత్దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇక. గాని వరి ఆస దేవుణు ముసుక్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి నీను వెహ్ అ.
సుకమ్ దాన్ సర్ ద ఆజిమండెఙ్ దేవుణునె తకు సిలెల్ండ విజు సీనికాన్. 18వారుమహివరిఙ్ నండొమేలు
కిదెఙ్, నండొ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్, నీసు వారు ఆఏండ, నండొ సీబాజి సీనికార్ ఆదెఙ్ ఇజి నీను వరిఙ్ వెహ్ అ.
19అయాలెకెండె,వానికాలమ్ ది వరి బతుక్ వందిఙ్ వారు ఉండి నెగిగ్ పునాది తయార్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .

20ఓతిమోతి,దేవుణునిఙిఒపజెపిత్ సేవపణినీనునెగెండసుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్ రెఇసెఇమాటెఙవరిగ్ఎండ
దూరంమన్ అ. అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్ వనాక్ఙ్ దూరంమన్ అ. దనిఙె సెంగొండార్ అబదద్మ్ క గెణం ఇజి
కూకిస్నార్. 21సెగొండార్, ‘అయాకనఙిమనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె,యేసు వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ డిఃసత్
సొహార్ . దేవుణు దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డుఆతిపవులుఎపెసిసఙంనడిఃపిసినితిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండిఉతమ్ నెయాక. పవులు,సాదెఙ్ 

కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె, సఙమ్ దిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసి, నిజమాతిబోద వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ వలె ఇజి
తిమొతిఙ్ వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు పోకి అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను, నా సొంత మరిన్ లెకెండ్ నాను పేమిసిని
తిమోతిఙ్ రాసిన. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనెనాను అపొసుత్ డు ఆత. కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతిమనిన్
దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలం బతిక్నార్ ఇజి దేవుణు కితి ఒటుట్ వెహెఙ్ నెనాను అపొసుత్ డు ఆత. మాబుబబ్
ఆతిదేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్ మీముకుక్ కనికారంతోరిసి,నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్.

నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 
3రెయుపొకాల్ నానుపారద్నం కినివలె డిఃస్ ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. నా

అనిగొగొరు వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిత్ లెకెండ్,నానుబానాగరబ్ం నఙిగదిస్ ఎండనెగెండవనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసిన. 4నాను నిఙి డిఃసాత్ నె వాజి మహిఙ్, నీను అడఃబాతి. అయాక ఎతుత్ కితానె నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నఙి సర్ దపూరివానాద్. 5నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నిజం నమిమ్జిని.
అయాకనాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె, నీ డొక బీబి ఆతిలొయిని నీయాయయునికె, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తె
మహె. అయలెకెండ్ ఏలునీనుబానమిమ్జినిఇజినానుతప్ ఎండనెసిన. 6అందెఙెనీను కిదెఙ్ ఇజిదేవుణు
నిఙి సితి, వరం నీను నెగెండ నండొ కిదెఙ్ ఇజి నాను నిఙి ఎతుత్ కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణి వందిఙ్ 
నీముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె, దేవుణు అయావరం నిఙి సితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి
వరం నీను కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితమనాన్. అయాకమఙి తియెల్ పుటిసిని
ఆతమ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పణి కిదెఙ్ సతుత్ సీని,మహివరిఙ్ ని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని,మాటు అణసె ఆజి
మండెఙ్ సాయం కిని ఆతమ్నె సితమనాన్.

8అందెఙె,మాపబు వందిఙ్ వెహెఙ్ నీను సిగు ఆమ. వనిన్ వందిఙ్ వెహిఙ్ జెలిదు ఆతి,నావందిఙ్ బా
సిగు ఆమ. గానిసువారవందిఙ్ నావెట కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. దేవుణు సతుత్ దాన్ అయాకఓరిస్ అ. 9దేవుణు
మఙి రకిస్సాత్ ండె, వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతిబతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమఙి కూకాన్. మాటు కితి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ 
గాని వనిన్ సొంత ఎతుత్ దాన్ వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ వాండు మఙి రకిస్సాత్ ండె కూకాన్. లోకం పుట్ ఎండ
ముఙాలె, కీసుత్ యేసు కితి దనితాన్ యాదయాదరమ్ం దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 10గాని మఙి రకిస్సిన్
కీసుత్ యేసు లోకమ్ దు వాతివలెనె అయాక ఏలు తొరె ఆతాద్. వాండు సావుదిఙ్ సిలెల్ండ కితాండె, సువార
వెంజి నమిమ్ని దనితాన్,సాఎండ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తోరిసాత్ న్. 11యాసువార వెహిన్
వందిఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, అపొసుత్ డు లెకెండ్, నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . 12అందెఙె నానుయా కసట్మ్ కు ఓరిసిన. గాని నాను సిగు ఆఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నమిమ్తిత్
వనిన్ఙ్ నాను నెసన్. వాండు, తీరుప్ కిదెఙ్ వాని దినమ్ దాక, నఙి ఒపజెపిత్ సువార కాపాడఃదెఙ్ వాండు
అటిన్కాన్ ఇజినాను నిజం నెసన్.

13 నిజమాతిమాట నీను నా బాణిఙ్ విహి లెకెండె నీను మహి వరిఙ్ వెహ్ అ. కీసుత్ యేసు వెట మని
సమందమ్ దాన్ మని నమకమ్ దు పేమాదు నీను మన్ అ. 14 దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సువార ఎయెర్ బా
మారిస్ ఎండనీనుసుడ్ఃఅ. మాలొఇమంజినిదేవుణుఆతమ్సాయమ్ దాన్ అయాకకాపాడ్ఃఅ. 15ఆసియ
పాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె నా బాణిఙ్ దూరం ఆతార్ ఇజి నీను నెసిన్. పుగెలు హెర్ మొను
ఇనికార్ వరి లొఇ మనార్. 16 ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ పబు కనికారం తోరిస్ పిన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు నఙి నండొ సుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నాను జేలిల్దు మహిఙ్ బావాండు నా వందిఙ్ సిగు ఆతాన్. 17గాని
వాండు రోమపటన్మ్ దువాతివలె,నానుతోరిన్దాక నండొ రెబాతాన్. 18నాను ఎపెసుదుమహివలె,వాండు



2తిమోతి 2:1 289 2తిమోతి 2:20

నఙి నెగెండ సుడ్ఃజి, ఎసొసాయం కితాత్ న్  ఇజి నీను బాగ నెసిని. పబు తీరుప్ కిని దినమ్ దు పబు వనిన్ఙ్ 
కనికారం తోరిస్ పిన్.

2
1అందెఙె నామరిన్ లెకెండ్ మని నీను, కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్ సతుత్ పొందిజిమన్ అ. 2నండొ

లోకుర్ ఎదు నాను వెహి నిజమాతి మాటెఙ్ నీను వెహిమని. అయా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిఙ్ 
ఒపజెప్ అ. వారుయా నిజమాతిమాటెఙ్ మహివరిఙ్ బాగ నెస్ పిసెత్ఙ్ బా అటిన్కార్ ఆదెఙ్. 3 ఒరెన్ నెగిగ్
విదెద్ కినికాన్ వనిన్ కసట్మ్ కు ఓరిసిని లెకెండ్ నీను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ మా వెట కసట్మ్ కు ఓరిసి మన్ అ.
4ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ మరి ఆఇ పణిఙసొన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సొహిఙ వనిన్ఙ్ 
సయ్ నమ్ దు ఏర్ పాటు కితి అతికారిఙ్ సర్ ద కిబిస్ ఎన్. అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదు మన్ అ.
5మరి అయాలెకెండె, ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఒరెన్ ఉహ్ కిన్కాన్ పందెమ్ దు వెహి రూలు వజ ఉహ్క్ఎండ
మహిఙ,వాండు గెలెస్ ఎన్. వనిన్ఙ్ ఇనాయందొహ్క్ ఎద్. అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదుమన్ అ.

6 కసట్పడిఃజి పణి కిని ఒరెన్ రయు వనిన్ఙ్, పండితి పంటది తొలి వంతు దొహ్ కెఙ్ వలె. అయా లెకెండ్ 
నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదు మన్ అ. 7నాను ముసుక్ వెహి దనిన్ వందిఙ్ నీను మరి మరి ఆలొసనం కిఅ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఆలోసనం కితిఙ, నీను నెసెత్ఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ వాండు అర్ దం కిబిసాన్న్.

8ఎసిత్వలెబా కీసుత్ యేసుఙ్ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ బతిక్సత్ మనాన్. దావీదు రాజుతెగగ్దు
పుటిత్ మనికాన్. యాకదె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్ని సువార. 9నాను యా సువార వెహిస్నిఙ్, నఙి బాదెఙ్ 
వాజినె. తపుఙ్ కితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తొహిన్లెకెండ్,నాను తొహెఆజిన. గాని దేవుణుమాటతొహెఆఎతాద్.
10అందెఙె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వరి వందిఙ్ నాను విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు వరిఙ్ బా రకిస్సి,
దేవుణుగొపప్జాయ్ దుమంజినిబాడిఃదువనిన్వెటఎలల్కాలంవారుబామంజినివందిఙ్,వరివందిఙ్ నాను
కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్క మాటు వనిన్ వెట సాతిఙ వనిన్వెట బతిక్నాట్ మరి. 12మాటు మా
కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ఙ వనిన్వెట ఏలుబడిః కినాట్ మరి. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇహిఙ వాండుబా మఙి నెస్ ఎ ఇనాన్.
13మాటు నమిమ్దెఙ్ తగ్ ఇకాట్ ఇహిఙవాండు ఎసిత్వలెబా నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆజిమంజినాన్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ వనిన్ఙ్ వాండె తపెత్ఙ్ అట్ ఎన్.

నమకమాతినెగి పణిమణిసి
14నానుముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ ఎతుత్ కిబిసిమన్ అ. ఇని ఇనిమాటెఙ వందిఙ్ జటిఙ్ ఆమాట్ 

ఇజిదేవుణు ఎదు వరిఙ్ సరి దిదిఅ. అయాకపణిదిఙ్ రెఇక. వెనివరి నమకంపాడుః కిజినాద్. 15నెగిగ్ పణి
మనిసి ఇజి దేవుణుబాణిఙ్ అనుపె ఆదెఙ్, నీను అయలెకెండ్ మండెఙ్ బాగసుడ్ఃఅ. కిని పణిఙ వందిఙ్ 
దేవుణు వెనబానివలె, సిగు ఆఏండ మంజిని పణి మనిసి లెకెండ్ నీను మన్ అ. నిజమాతిమాట నెగెండ
నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ మన్ అ. 16పణిదిఙ్ రెఇ, సెఇమాటెఙణిఙ్ నీను దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ననిమాటెఙ్ వరిగ్జిమంజినికార్ మరిఒదెసెఇకార్ ఆజిదేవుణుబాణిఙ్ దూరంఆనార్. 17మలెరియనోబు
నండొడారిఙ్ పాడు కిని లెకెండ్, వారు నెసిప్సినిమాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె. నని వరి లొఇ మనికారె
హ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18వీరు నిజమాతిమాటెఙ డిఃసత్ సొహార్ . వారు తపు వెహిస్నార్, దేవుణు
సాతిసొహి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్ మనాన్ ఇజి ఆహె వెహిస్, ఇనిక నమిమ్దెఙ్ ఇజి నెస్ ఎండ, ఇతల్ అతాల్ 
కిజి సెగొండారిఙ్ బమమ్ కిజినార్. 19అహిఙ్ బా, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నిజమాతిమాట తప్ ఎదు. అయాక
నెగెండ నిలిస్ని ఉండి పునాది లెకెండ్ మనాద్. ‘పబు వనిన్ సొంత వరిఙ్ నెసాన్న్ ’ ఇజి, ‘యేసుఙ్ నా పబు
ఇజి ఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇపణిఙాణిఙ్ దూరం ఆదెఙ్ వలె’ ఇజిఅయాపునాదిదుముదపొకమనాద్ .

20 ఉండి పెరి ఇండొ నండొ రకమ్ కాణి కుండెఙ్ మండిఙ్ మంజినె. సెగం వెండిదాన్, బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితికెఙ్ , మరి సెగం సెకదాన్, దులిల్దాన్ తయార్ కితికెఙ్. వినాక్ లొఇ వెండిదాన్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితికెఙ్ నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. సెకదాన్,దులిల్దాన్ తయార్ కితికెఙ్ ఆఇపణిదిఙ్ వాడుకొణార్.
అయాలెకెండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ తగిన్కార్ మంజినార్.
ఆఇకార్ బామంజినార్.
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21 అందెఙె ఎయెన్ బా సెఇకెఙ్ విజు డిఃసిత్ఙ, వాండు నెగిగ్పణి కిదెఙ్ తగిన్కాన్ ఆనాన్. పెరి ఇండొణి
ఎజుమాని, నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొండెఙ్ కేట ఇడిత్ వెండి బఙారమ్ ది కుండెఙ్ మండిఙ్ లెకెండ్, వీండుబా
దేవుణు వందిఙ్ ఇని నెగిగ్ పణిదిఙ్ బాతగిన్కాన్ ఆనాన్.

22 దఙడాఃరిఙ్ మని ఉత్ పుత్ దాన్ దూరం మన్ అ. గాని నీతి నిజయిదికెఙె కిదెఙె సుడ్ఃఅ. దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతి మాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబా పేమ తోరిస్ అ. విజెరె వెట సాంతి సమాదనమ్ దాన్ 
మండెఙ్ సుడ్ఃఅ. నెగిగ్ మనుస్దాన్ పబుఙ్ పారద్నం కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. 23బుదిద్ సిలెల్ండ అరద్ం
సిలెల్ండ తరిక్సిని వరిబాణిఙ్ దూరంమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు జటిఙ్ పుటిసినార్ ఇజి నీను నెసిని.
24దేవుణు పణిమనిసి జటిఙ్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండు విజెరివెట కనికారం ఆజిమండెఙ్ వలె. నెగెండ
నేస్ పిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఓరిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. 25నిజమాతిమాటెఙ,ఎదిసిన్ వరిఙ్ వాండుసార్ లిదాన్ 
వెహిస్ దిదిదెఙ్. వారు పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్ నెసిన్ వందిఙ్, దేవుణు ఉండి వేలా వరిమనుస్
మారిసాన్న్ సు. 26 ఆహె వారు బుదిద్దు వాజి, సయాన్ ఉరిదాన్ తపె ఆనార్. సయాను, వనిన్ ఇసట్మ్ కు
కిబిసెత్ఙె వరిఙ్ అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణిమనిసి వరిఙ్ సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.

3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1యేసుపబువానిముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొతియెల్ ఆనిరోసుక్మంజినెలెఇజినీను నెస్ అ.
2-5లోకుర్, వరిఙ్ వారె నెగెండ మండెఙ్ ఇజి సుడెః ఆనార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆనార్. నా ననికాన్ మరి
ఎయెన్ బాసిలెన్ ఇజి వెహెఆనార్. గర ఆనార్, దూసిసాన్ర్. యాయబాబ్రిఙ్ లొఙిఎర్. మేలుదిఙ్ నెస్ ఎర్,
సెఇకార్ ఆనార్. పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్, సెమిస్ ఇకార్ ఆనార్. సొండిఃఙ్ వెహిన్కార్ ఆనార్. అణసె ఆఇకార్ 
ఆనార్. అడిఃవిజంతు ననిమూర్ కమ్ దికార్ ఆనార్. సొంతవరిఙ్ బామొసెం కినికార్ ఆనార్. బుదిద్ సిలెల్ండ
ఇని ఇనికెఙ్ కినార్. గర ఆనార్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఎండ వరి సుకమ్ కాఙ్ పేమిసాన్ర్. వారు దేవుణు బకి
మనికార్ ఇజి ముసుక్నె తొరె ఆనార్ . గాని వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు సీజిని సతుత్ దిఙ్ నెకిస్ పొకిస్నార్. నని
వరిబాణిఙ్ దూరంమన్ అ.

6-7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని వరి లొఇ సెగొండార్, లోకుర్ వెట నెలవ్ ఆజి ఇలాక్ఙ్ వానారె, తపు బోదెఙ్ 
వెహిస్,బాన్ మనిబుదిద్ సిలిబోదెకాఙ్ మోసం కినార్. అవికు వీరు వెహిస్నికెఙ్ నమిమ్జిమోసెంఆనె. అవికు
కితి నండొ పాపమ్ క వందిఙ్ వనాక్ గర్ బమ్ కు గదిసిని మంజినె. అవికు, వనాక్ ఆసెఙ విజు ఎతుత్ కిజినె
మంజినె. ఎసిత్వలెబా నెసె ఆదెఙ్ ఆస ఆనె. గాని నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి టెటఙ్ నెస్ ఉ. 8యెనె,యెంబె
ఇనికార్ మోసెఙ్ ఎదిసిత్లెకెండ్, వీరుబా దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఎదిసినార్. వీరు విరి మనుస్దు
సెఇకెఙ్ నె ఒడ్ఃబినార్. అందెఙె వారు నమిమ్జినికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ 9యెనె, యెంబె బుదిద్ సిలికార్ ఇజి
లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడిఃతి లెకెండ్, వీరుబా బుదిద్ సిలికార్ ఇజిలోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సూణార్ లె. అందెఙె
ఎలాకాలం దేవుణుమాటదిఙ్ ఎదిసిసొండెఙ్ వారు అట్ ఎర్.

తిమోతిఙ్ ఆడసీజినాన్ .
10-11గాని నాను నెస్ పిసిత్కెఙ్, నాను ఎలాగ బతిక్జి నడిఃత ఇజి నాను కిదెఙ్ ఇజి నా బతుక్దు మని

ఉదెసం, నాను దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ నమిమ్జి మహ ఇజి, నఙి కితి కీడుదిఙ్ ఎలాగ ఓరిసత్ ఇజి, నాను ఎలాగ
మహి వరిఙ్ పేమిసత్ ఇజి నీను పూరి నెసిని. లోకుర్ నఙి బాదెఙ్ కితివలె నాను ఎలాగ అయకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ 
అటత్ ఇజి నీను నెసిని. నఙి వాతి హిమ్ సెఙ్ విజు నీను నెసిని. అందియొకయ, ఇకొనియ, లుస్ త ఇని
పటన్మ్ కాఙ్ నఙి వాతికెఙ్ విజు నీను నెసిని. లోకుర్ కితి నండొ బాదెఙ్ నాను ఓరిసత్. గాని పబు వనాక్
బాణిఙ్ విజు నఙి తపిసాత్ న్. 12 కీసుత్ యేసు వెట సమందం ఆజి, దేవుణు బకిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆని
ఎయెరిఙ్ బాబాదెఙ్ వానె. 13గానిసెఇపణిఙ్ కినికార్ ని,మహివరిఙ్ మొసం కినికార్ ఇంక ఒదెపాడాఃనార్.
వారు మొసెం కినార్. మొసెం కిబె ఆనార్. 14-15 గాని నీను, నెసిత్మనికెఙ్, తప్ ఎండ నమిమ్జి మనికెఙ్ 
డిఃస్ ఎండ మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిఙి నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ అసి నీను దేవుణు
మాట ఎలాగ నెసిత్ ఇజి నీను నెసిని. యాకెఙ్, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నీను ఇడిత్ నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు నీ
పాపమ్ కాఙ్ నిఙి రకిస్సిన్ వందిఙ్ నిఙి గెణం సీదెఙ్ అటెన్. 16దేవుణుమాటఙ్ విజుదేవుణు వనిన్ఊపిదాన్ 
వెహిస్రాస్ పిసిత్కెఙె. అయాకెఙ్, నిజమాతికెఙ్ మఙినెసిప్సెత్ఙ్,మాతపుఙ్ తోరిసెత్ఙ్,మఙిసరి దిదిదెఙ్, నీతి
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నిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్. 17ఈహ నె ఒరెన్ దేవుణు లోకు వాండు కిదెఙ్ మనికెఙ్ 
విజు కినాన్. విజు నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1దేవుణుఎదు,సాతివరిఙ్ బతిక్జినివరిఙ్ తీరుప్సీనికీసుత్ యేసుఎదునానునిఙిఆడసీజిన. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ వాండు మర్ జి వాజి రాజు వజ ఏలుబడిః కినాన్ లె. 2నాను నిఙి ఈహ ఆడ సీజిన నీను దేవుణు
మాట లోకురిఙ్ వెహ్ అ. లోకుర్ వినారొ, విన్ ఎరొ ఇజి నెగిగ్ సమయం, ఆఇ సమయం తొఎండ ఎసిత్వలెబా
అయాక వెహెఙ్ తయార్ ఆజి మన్ అ. లోకురిఙ్ వరి తపుఙ్ తోరిసి వెహ్ అ. వరి తపుప్ఙ దిదిఅ. వారు
కిదెఙ్ మనికెఙ్ పణస్ అ. నీను కోపం ఆఏండ నిపాతిదాన్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ 
నిజమాతికెఙ్ విన్ ఎండ బతిక్ని కాలం వానాద్. గాని వరిఙ్ ఇసట్ం ఆని వజ లోతు మాట వెహిన్ నని బోద
కిని నండొండారిఙె వారు తపిసి డగు కినార్. అందెఙె, నని వరిఙ్ తపిసి డగు కినార్. 4 ఇహిఙ, నిజమాతి
మాట వారు విన్ ఎర్ . గాని కత సాస్ తరమ్ క దరోట్ మరాన్ర్. 5గాని ఓ తిమోతి, నీను విజు వనాక్ లొఇ
నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మన్ అ. కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. కీసుత్ యేసు వందిఙ్ సువార లోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణు సేవపణి
కినివలె, నీను కిదెఙ్ మనిక విజుపూరి కిఅ. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను పూజ ఆదెఙ్ సమయం డగు ఆత
మనాద్. నానుసాదెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్.

7 పందెమ్ దు ఒరెన్ కసట్బడిఃతి లెకెండ్, నాను సువార లోకురిఙ్ వెహిన్ వందిఙ్ కసట్బడిఃత. ఉహిన్
పందెమ్ దు,ఒరెన్ ఉహిన్క,పూరికినిలెకెండ్,నాను కిదెఙ్ దేవుణునఙివెహికెఙ్ పూరికిత. దేవుణుముసుక్
మని నమకం డిఃస్ ఎత. 8అందెఙె నఙి ఉండి ఇనాయంమనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ బతిక్తి దని
వందిఙ్ సీనిఇనాయం. అయాకఆకరిదినమ్ దితీర్ పుదు,నీతినాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీనిపబుఅయాకనఙి
సీనాన్. నఙినె ఆఏండవాండు వాని దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆని విజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10 తిమోతి, నా డగు బేగి వాదెఙ్ నీను సుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దెమ, యాలోకమ్ ది సఙతిఙ్ 
పేమిసి, నఙి డిఃసత్ సొహాన్ . వాండు దెసలొనిక పటన్మ్ దు సొహాన్ . కెస్ కె ఇనికాన్ గలతియ ఇనిముటాదు
సొహాన్ . తీతు దెల్ మియ జిలాల్ దు సొహాన్ . 11 లూక ఒరెండె నా వెట మనాన్. నీను వానివలెమారుక్ఙ్ 
నీ వెట కూకిస్ తగ్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి తోడుఃదిఙ్ బాగ మంజినాన్. 12 తుకికుఙ్ ఎపెసు
పటన్మ్ దుపోక. 13నీనువానివలెతొయపటన్మ్ దు కార్ పుఇనివనిన్బాన్ నాను ఇటాత్ వాతసాలవ్ తగ్ అ.
పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ,ముకెలం తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .

14అలెకెస్జండర్ ఇని కంసు తయార్ కిని సరాబు నఙి నండొ బాదెఙ్ కితాత్ న్ . వాండు కితి దనిఙ్ పబు
వనిన్ఙ్ సికస్ సీనాన్. 15వాండు నిఙిబా బాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగర మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు
బోదిసిత్ మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16నఙిముఙాలె,కోరుట్ దుఒసివెనబాతివలె,నఙినానెముదాయి. ఎయెర్ బానాదరొట్ వరిగ్ఎతార్. విజెరె
నఙి డిఃసత్ సొహార్ . దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సిఎండమనీన్. 17అహిఙ, కోరుట్ దు మహియూదురు
ఆఇకార్ విజెరె, నా వెట సువార పూరి విని వందిఙ్, పబు నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్ సితాన్. నొరెస్ 
వెయుదాన్ తపిసిత్ లెకెండ్ సావుసికస్దాన్ తపిసాత్ న్. 18అందెఙె, పబు నఙి విజుసెఇ వనాక్బాణిఙ్ తపిసి,
వాండు రాజు వజ ఏలుబడిః కిని పరలోకమ్ దు నెగెండ కూకన్ ఒనాన్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం మనీద్.
ఆమెన్.

19పిసిక్లెఙ్,అకుక్లెఙ్, ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.
20ఎరాసుత్ కొరింతు పటన్మ్ దు నిహన్. తొపిముఙ్ కసట్ం అరిఙ్, వనిన్ఙ్ మిలెతు పటన్మ్ దు డిఃసత్ వాత.

21పినికాలం రెఎండముఙాలె, నీను బేగి వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. యుబులు, పుదె, లిను, కల్ఉడియ ఇనికార్ నిఙి
వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. అయ లెకెండ్ యాపటన్మ్ దు మని మహి నమిమ్తిత్కార్ బా వెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహిస్నార్.

22ఓ తిమోతి, పబు నీ వెటతోడుః మనీన్. వనిన్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తీతుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతిపవులుతీతుఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పవులువెటదేవుణు సేవపణి కినివరిలొఇఒరెనె

తీతు. కేతుదేసమ్ దుమనిన్దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిసఙమ్ కాఙ్ నెగెండనడిఃపిసెత్ఙ్ ,వనిన్ఙ్సఙంముసుక్
అతికారిలెకెండ్ పవులుఏర్ పాటు కితాత్ న్. అందెఙెసఙమ్ కాఙ్,ఎలాగమనిన్పెదద్ల్ ఙనిల్ పెత్ఙ్,వారు కిదెఙ్ 
మనిన్ పణిఙ్, దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్ పవులు తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దు మనిన్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4దేవుణు సేవకిని, యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను తితుఙ్ రాసిన. నీను నా
సొంతమరిన్ లెకెండ్ మనిన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ ,నాను నమిమ్జినికెఙె
నీనుబా నమిజిని. దేవుణుదిఙ్ నెగెండ నమిమ్దెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ లోకురిఙ్ నడిఃపిసిన్వందిఙ్,
వాండునఙిఏర్ పాటు కితాత్ ండెపోకాన్. మరి,దేవుణువందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ నెస్ పిసినివందిఙ్ వాండు
నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. యానిజమాతి సఙతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహిస్
తోరిసాన్ద్. అయావలెవారు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దిఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసూణార్. అబదద్ం
వర్ గిఇ దేవుణు, ఎలాకాలం వనిన్వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ లోకుర్ వెట ఒటుట్ కితాన్. నిరకారమ్ బా
సిలెల్ండ మనిన్వలె మహి వనిన్ ఉదెసం వజనె వాండు ఒటుట్ కితాత్ న్. దేవుణు పణిమనిసిర్ సువార వెహార్ .
ఆహె వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ కాలమ్ దు, లోకురిఙ్ సువార వెన్ పిసాత్ న్. అయాక వెహెఙ్ నఙి ఒపజెపత్
మనాన్. మఙి రకిస్సిని దేవుణు ఆడ వజనెనాను వెహిస్న. బుబాబ్తి దేవుణుని,మఙి రకిస్సిని కీసుత్ యేసు,
దయాదరమ్మ్ దాన్, నీను నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

కేతు దేసమ్ దు తీతు కిదెఙ్ మనిన్ పణి
5నాను నిఙి వెహివజనె, తపిత్కెఙ్ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్ కు మనిన్ పటన్మ్ కాఙ్ విజుపెదెద్లుఙ నిల్ ప్ అ.

దినిన్వందిఙె నాను నిఙి కేతు దేసమ్ దు డిఃసత్ వాత. 6దేవుణు సఙమ్ దు, పెదెద్లి ఆనికాన్ ఎయెన్ ఇహిఙ,
నింద సిలిల్కాన్. ఉండె ఆల్ సి మంజినికాన్. వనిన్ కొడొఃర్ దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ ఆదెఙ్. కొడొఃర్, సెఇ
పణిఙ వందిఙ్ నేరంమొపెఆఇకార్ ఆదెఙ్. వెహిమాటవెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్ వరి అపొప్సినె పెదెద్లి ఆదెఙ్.
7పాసట్రు నింద సిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్.
వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపం మన్ ఎండ, సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె ఆఏండ, సిగు వాని సెఇ పణిఙ్ 
కిజి లాబమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃఎండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. 8అహిఙ, వాండు వాతివరిఙ్ డగు కినికాన్, నెగిగ్
వనాక్ఙ్ కోరిజినికాన్,అణసెఆజిమంజినికాన్,నీతినిజాయిమనికాన్,దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతికాన్,నెగిగ్
బుదిద్ మనికాన్ ఆజి మండెఙ్. 9పాసట్రు ఆనికాన్ యేసుకీసుత్ వందిఙ్ మాటు నెస్ పిసిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ 
అయావజ గటిఙ నమిమ్నికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నిజమాతి మాటెఙ్ 
నెస్ పిసి, నిజమాతిమాటెఙ్ ఎదిసిని వరిఙ్ వరి తపుప్ఙ తోరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆదెఙ్.

10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్, అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ, పోకి వరిగ్జి, మొసం కినికార్ 
నండొండార్ మనార్. ముకెలం,యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ ఇహిఙసునతి కిబెఆదెఙ్ వెలెఇజి కసితం వెహిస్నికారె
యాలెకెండ్ మనార్. 11 వరి వెయికు మీరు మూకెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తపుఙ్ 
నెస్ పినార్. ఆహెనమిమ్తిత్ వరి కుటుమ్ దికార్ విజేరెనిజమాతిమాటెఙ్ నమిమ్ఏండఆప్ కిజినార్. వరిసొంత
లాబం వందిఙె వారు ఈహ కిజినార్. 12 కేతుదికాండె వెహాన్ , “కేతుదికార్ ఎసిత్వలెబా అబదద్ం వరిగ్నికార్,
మూర్ కమ్ దికార్, బదకం ఆజి తిండికకుర్ తి ఆతికార్”, ఇజి. యా లెకెండ్ వెహికాన్ , వరి లొఇ ఒరెన్ 
పలుక్బడిఃమనిన్కాండె. 13వాండు కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ నిజమ్ నె. అందెఙెబాన్ మనిన్ నమిమ్తికార్ 
నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండనమిమ్నివందిఙ్ నీనువరిఙ్ డటిసిడటిసిదిదిఅ. 14వారుఅర్ దంసిలిల్ యూదురి
కతసాస్ తరమ్ కు అస్ ఎండమంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ దిదిఅ. మరి, నిజమాతిసఙతిఙ్ డిఃసిసొహివరి
మాటెఙలొఙిఏండమంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటం దిదిఅ. 15మనుస్ పాపమ్ కాఙ్ సుబరం ఆతివరిఙ్,
విజుబా సుబరం ఆతిలెకెండ్ నెగెండ్ మనాద్. గాని, మనుస్ సుబరం ఆఏండ, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ 
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ఇనికబాసుబరం ఆఏండ సెఏణ్ మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి గర్ బం సెఇక ఆతమనాద్. వారు సెఇకెఙ్ 
కినివెలె, ‘తపాత్ ప్ ’, ఇజిబా వరి గర్ బం గదిస్ ఏద్. 16వారు దేవుణుదిఙ్ నెసాన్ప్ ఇజి వెహె ఆజినార్. గాని
వరి పణిఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిస్నార్. వారు పెంటు లెకెండ్ మనికార్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇకార్. ఇని నెగిగ్
పణిఙ్ కిదెఙ్ బాతగ్ ఇకార్.

2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 తీతు, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్, నిజమాతి మాటదిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ సఙతిఙ్ నెస్ పిస్ అ.
2డొకారిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు సోస్ ఎండ మండెఙ్ ఇజి. విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజి మంజిని లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఇజి. నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మండెఙ్ ఇజి నెసిప్స్ అ. మరి, వారు నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్జి, మహివరిఙ్ 
పేమిసి ఓరిసి మండు ఇజి నెసిప్స్ అ. 3 అయాలెకెండ్ , డొకికాఙ్ బా నెస్ పిస్ అ, అవిక్ బకిదాన్ మంజిని
వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. అవీక్ సొండిఙ్ వరిగ్ఏండ, సోస్ ఎండ, మహి వనాక్ఙ్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ 
ఇజి. 4-5 అయావలె అవిక్ , బోదెకాఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఇనికెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, వనక మాసిరిఙ్ ని
కొడొఃరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్, అణసె ఆజి మండెఙ్, నెగిగ్ మనుస్దాన్ మండెఙ్, ఇండొణి పణిఙ్ సుడ్ఃజి, కనికారం
తోరిసిమండెఙ్, మాసిరిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాట
ఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.

6 అయాలెకెండ్, దఙ్ డార్ అణసె ఆజి మండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిస్ అ. 7-8 నీను విజు వనకాఙ్ లొఇ
నెగిగ్కెఙ్ కిజి వరి ఎదు ఉండి గురు లెకెండ్ తోరె ఆఅ. నీను నెస్ పిసినివెలె, డొఙసాటు వెహె ఆఏండ, నీను
వెహిస్నిమాటదుమొసం సిలెల్ండ, పూరి నీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మఙి పడ్ఃఇకార్ మా
ముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏండ, సిగు ఆజిమండెఙ్.

9-10 నీను వెటి పణి కినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు విజు దని లొఇ ఎజుమానిరిఙ్ లొఙిజి, వరిఙ్ ఇసట్ం
ఆనివజ కిజి మండెఙ్ ఇజి. ఎజమానిరిఙ్ మర్ జి వెహ్ ఏండ, డొఙ కిఏండ మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిస్ అ. వారు
ఎజమానిరిఙ్, ‘మఙి పూరి నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ’, ఇజి తోరిసెత్ఙ్. వెటిట్పణి కినికార్  అయాలెకెండ్ మండెఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు కిని విజు దనిన్ లొఇలోకుర్ నెసెత్ఙ్,మఙి రకిస్సిని దేవుణు వందిఙ్ మనిన్మాటెఙ్ 
గొపప్ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి.

11 ముఙాలె వెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీను నెస్ పిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ 
రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. 12వాండు మఙి
వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్, దేవుణుబాణిఙ్ దూరం కిబిసిని విజు సఙతిఙ డిఃస్ అ, ఇజి. యా
లోకమ్ దిలోకుర్ ఆస ఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’, ఇజి నెసిప్సినాన్. మరి,మాటు నెగిగ్ బుదిద్దాన్, నీతి నిజయిదాన్,
దేవుణుదిఙ్ సరద్ సీనికెఙ్ కిజియాతరమ్ దుమండెఙ్ ఇజి నెస్ పిసాన్న్. 13మాటు అయాలెకెండ్ మండెఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙి గొపప్ సరద్ కిబిసిన్ ఉండి రోజువందిఙ్ మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. ఇహిఙ,
మాటుమఙి రకిస్సిని పెరి దేవుణు ఆతియేసుకీసుత్ వాజిని రోజువందిఙ్ ఆసదాన్ మఙికొతాత్ ఙ్ పుటిసాత్ ండె
ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు గొపప్జాయ్ కూడిఃతిమనిన్ నండొసోకుదాన్ వానాన్. 14మావిజుపాపమ్ కాఙ్ 
మఙి డిఃస్ పిసెత్ఙ్ , సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. మరి, మఙి సుబరం కిజి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ పూరి
ఒపజెపె ఆతి వనిన్ సొంతలోకుర్ లెకెండ్ తయార్ కిదెఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.

15నానుఏలువెహికెఙ్ విజునమిమ్తివరిఙ్ పూరిఅతికారమ్ దాన్ నెసిప్స్ అ. వారుఅయాకెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ 
పణిసి వెహ్ అ. అయాకెఙ్ కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బాదుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.

3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిలోకుర్ అతికారిఙలొఙిదెఙ్, వెహిమాటవెంజిమండెఙ్, ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బా
తయారాజిమండెఙ్ ఇజి నీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసిమన్ అ. 2వారు, ఎయెరిఙ్ బాసెఇకెఙ్ వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ 
ఆఏండ,సారిల్దాన్ విజెరె వెట తగిజిమండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబాముఙాల నమీమ్ఇ వరిలెకెండ్, బుదిద్ సిలెల్ండమహాట్. మాటు ఎయెరిఙ్ బా
లొఙిఏండ మహాట్. మొసెం కిబె ఆజి మహాట్. యాలోకమ్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ నండొ ఆస ఆజి
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మహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ కాలం గడఃపిస్ మహాట్. మహి వరిఙ్ దూసలాడ్ఃజి మహాట్. వారు మఙి
దూసలాడిఃతార్. 4గానిఅయాలెకెండ్ మహివలెనె,మఙిరకిస్సిని దేవుణు వనిన్ కనికారంతోరిసాత్ ండె, పేమ
తోరిసాత్ ండెమఙిరకిస్సాత్ న్. 5మాటు కితిత్ నీతి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. గానివనిన్ కనికారమ్ దానెమఙిరకిస్సాత్ న్.
దేవుణు ఆతమ్దాన్,వాండుమాపాపమ్ కు నొర్ జిమఙికొతాత్ ఙ్  పుటిసాత్ ండె,ఉండికొతత్ బతుక్ సితాత్ ండెమఙి
రకిస్సాత్ న్.

6-7దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మాటునీతినిజయిమనిన్కాట్ ఇజివాండు తీర్ పుసితాన్. ఆహె,తీర్ పు
సితిత్ఙ్ మాటుకోరిజినిఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దిఙ్ అకుక్మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ మాముసుక్
దేవుణు ఆతమ్ నండొపోకాన్. వాండు మఙి రకిస్సినియేసుకీసుత్ వెటనె దేవుణు ఆతమ్ నండొపోకాన్. 8యా
మాటపూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసి నీను నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి
నాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారుమహివరిఙ్ వరిమనుస్పూరిదాన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహి
మనిన్మాటెఙ్ విజువిజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ నె.

9గాని అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్కెఙ్, అనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్, జటిఙ్ ఆనికెఙ్, యూదురి రూలుఙ
వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ కినికెఙ్ విజు, ఎందానిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్, విలువ సిలికెఙ్. అందెఙె వనక వందిఙ్ 
దూరం మన్ అ. 10 నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు, నిజమాతిమాటెఙ వెట కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసి, వరిఙ్ ఎర్ లిసి
కేట కిని వనిన్ఙ్ ఉండి రుండి సుటుక్ బుదిద్ వెహ్ అ. మరి, వాండు విన్ ఏండ మహిఙ, వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ.
11ననిన్కాన్ నిజమాతిసఙతిఙ్ సరితపిస్పాపం కిజినాన్ఇజినిఙితెలినాద్. వనిన్పాపమ్ కువాండుతపుప్
కిజినాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె.

12నాను పినిన్ కాలం నికొపొలితు గడఃపెత్ఙ్ ఇజి తిరుమానం కితత్ మన. అందెఙెనాను అరెమానుఙ్ ఇని
వనిన్ఙ్ నొ, తుకికుఙ్ నొ నీ డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా డగు వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13జెనా ఇనిలాయిరు,
అపొలు, కేతు దేసం డిఃసి మరి సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి పయ్ నమ్ దు ఇనికబా తకుక్ సిలెల్ండ వరిఙ్ 
కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీజి నెగెండ పోక్ అ. 14నమిమ్తికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బతుక్ బతిక్ఏండ, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ 
కిజిమండెఙ్. అందెఙె,వారు వరి సమయం విజుఅవ్ సరంమనిన్ వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నెసెత్ఙ్ వెలె.

15నా వెట మనికార్ విజెరె నిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. మాటు నమిమ్జిని లెకెండ్ నమిమ్జి, మఙి
పేమిసిన్వరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ. దేవుణు దయాదరమ్ంమీరు విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని పిలెమొను ఇని ఒరెన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ 

రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇనిఒరెన్ వెటిట్పణిమనిసిమహాన్ . ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్ 
డిఃసాత్ ండె, ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొ సొహాన్ . వాండు సొహి మహివలె పవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్. పవులు వనిన్ఙ్ 
సువార వెహిఙ్,వాండుయేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తాన్.
పవులుఒనెసిముఙ్ పిలెమొనుడగుమర్ జిపోకిస్నాన్. నీను,ఒనెసిముఙ్ సెమిసిఒరెన్ తంబెరిలెకెండ్ 

వనిన్ఙ్ డగు కిఅ,ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఏలు దేవుణువెటసమందంఆతికాన్ ఇజియాఉతమ్ దురాసి
ఒనెసిము వెటపోకిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ జెలిదుమనిన్ పవులు ఇనినాను రాసినిఉతం. మావెటసువార పణి కిజినిమా
సొంత కూలాయెన్ ఆతి పిలెమొనుఙ్, మాతఙి లెకెండ్ మని ఆపియెఙ్, మావెట కీసుత్ వందిఙ్ సేవకిదెఙ్ 
నండొ కసట్బడిఃజి కాటాల్ డఃజిని అర్ కిపుఙ్, మీ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిన. మా
కూలాయెన్ ఆతి తిమోతిబానావెటమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్.

3మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్.
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

4-5 ఓ పిలెమొను, నాను నిఙి ఒడిఃబిజి పారద్నం కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా వందనమ్ కు
వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ నఙి వెహిస్నార్ నీను పబు ఆతియేసుఙ్ నమిమ్జిని ఇజి. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసిన్ ఇజి. దిని వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 6 కీసుత్ వందిఙ్ 
నీను నమిమ్తిత్ సఙతిఙ్ మహివరిఙ్ ఉసార్ దాన్ వెహెఙ్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. అయావలె దేవుణుమఙి
సీజిని విజు నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు నీను పూరి నెసిన్లె. యేసు కీసుత్ వెట మాటు కూడిఃతి మనితానె దేవుణు
అయాఇనాయమ్ కు మఙి సీనాన్. 7ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నీను పేమిసి, వరిపాణమ్ దిఙ్ 
నిమాలం కిబిస్ అ. ఆహె, నీను నఙి నండొ సర్ ద కిబిసిత్దె ఆదరిసిత్.
పవులు ఒనెసిము వందిఙ్ బతిమాల్ జినాన్ .

8-10 అందెఙె, కీసుత్ నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నీను కిదెఙ్ మని పణి కిఅ ఇజి ఆడ సీదెఙ్ నఙి అకుక్
మనాద్. గాని నాను నిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసిన్కి ఇజి
నాను నెసిన. డొకఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదుమనిపవులు ఇనినాను నిఙి బతిమాలిజ్న. నా
మరిన్ లెకెండ్ మని ఒనెసిముఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను బతిమాలిజ్న. నాను గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలె
వాండు నామరిన్ లెకెండ్ ఆతాన్. నానె వనిన్ఙ్ దేవుణు దరొట్ తత. 11వాండు*ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్ 
పణిదిఙ్ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నిఙి డిఃసత్ సొహాన్ . గాని ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్ వాతికాన్ 
ఆతాన్. 12 నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతి వినిఙ్ నీ డగు మర్ జి పోకిస్న. 13 సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నాను
గొలుసాక్ణిఙ్ మనివలె, నఙిసాయం కిదెఙ్ వినిఙ్ నాడగు ఇడ్ఃదెఙ్ నఙి ఇసట్ం మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వినిన్ సాయం నీను కితి లెకెండ్ ఆదెఙ్. 14గాని నీను వెహ్ ఎండ నాను వినిఙ్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నా వందిఙ్ నీను కిని ఇని మేలుబా నాను డటిసి వెహిఙ్ ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,
పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

15-16వాండు మర్ జివానిక నీ డగు ఎలాకాలంమంజిని వందిఙ్ నెసు. వాండు సెగం కాలం దూరం ఆత
మహాన్ . అందెఙె ఏలుదాన్ వాండు నీ వెటిట్పణి కిని వనిన్లెకెండ్ ఆఎన్. దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ ఇసట్ం మని
ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ మనాన్. నఙి వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ నండొ ఇసట్ం మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ 
నిఙి ఒదె ఇసట్ం మంజినాద్ లె. ఒరెన్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ వజ ఇసట్ం మంజినాద్ లె. యేసుపబు వెట కూడిఃతి
మని దనితాన్ ఒరెన్ తంబెరి వజబా ఇసట్ం మంజినాద్ లె.

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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17అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నీవెటజత కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఒరెన్ ఇజి, నఙిఒడ్ఃబితిఙ, నీను నఙి ఎలాగ
డగు కినిదొ, అయాలెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి అపుప్ మర్ జి సీదెఙ్ 
మహిఙనొ, అయాక నా ముసుక్ మోప్ అ. 19 పవులు ఇని నాను నా సొంత కీదాఙె రాసిన. నీను దేవుణు
దరొట్ వాదెఙ్ నానె సాయం కిత. అందెఙె నీ కొతత్ బతుక్ వందిఙ్, నఙి నీ బతుక్నె సీదెఙ్ మనాద్. గాని
నాను అయాకలొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను తిరిసన్. 20ఓఓ తంబెరి,యేసుపబు వెటమఙిమని
సమందమ్ దాన్, నీ బాణిఙ్ నానుయాసాయం కోరిజిన. యేసుపబు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ వనిన్ఙ్ 
డగు కిజి నఙి సర్ ద కిబిస్ అ. 21నాను వెహికెఙ్ నీను తప్ ఎండ కిని ఇజి నాను నెసిన. అందెఙె నాను నిఙి
రాసిన. ఒఒ,నాను వెహి దనిముసుక్ నీను నండొ కినిలె ఇజినాను నెసిన.

22జెలిదాన్ నఙి డిఃసిన్ వందిఙ్ మీరు పారద్నం కిజినిదెర్. మీపారద్నం దేవుణు వెంజి, మీ డగు మర్ జి
వాదెఙ్, దేవుణుసాయం కినాన్ ఇజినాను కోరిజిన. అందెఙెనా వందిఙ్ ఉండిబాడిడ్ః తయార్ కిఅ.

23 యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్ని వందిఙ్ నా వెట జెలిదు మని ఎపప నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్.
24అయాలెకెండ్,నావెటసేవపణికిజినిమారుక్,అరిసాత్ రుక్,దెమ,లూకఇనికార్ బానిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.
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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్ కిబిసినిక
ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజి మహార్ . వారు నండొ బాదెఙ్ ఆజి మహార్ .

దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ అయ్ గుపుదెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి,కానానుదేసెమ్ దు ఒతెత్ఙ్ ఇజి,మోసెవరిఙ్ 
నడిఃపిసి తతాత్ న్ . కానాను దేసమ్ నె వరిఙ్ సీన ఇజి దేవుణు వరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారు పయ్ నం కిజిమహి
వలె, మోసె వెట దేవుణు వరిఙ్ పది ఆడెఙ్ సీజినాన్ . దనిన్ వెట దేవుణు వెహిస్నాన్ , “నాను వరి నడిఃమి
మండెఙ్ ఇజి నా వందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ మంజిని ఉండి గుడారం తొహెఙ్ ”, ఇజి (నిరగ్మ 25:8). యాక
ఎలాగతొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసినాన్ . “నానుమిఙి సుడ్ఃజి,మీవెట
అబెబ్ వరిగ్న”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ (నిరగ్మ 29:42). అందెఙె, దేవుణు మంజిని ఉండి బాడిడ్నె గుడారం.
దేవుణుమంజినిబాడిడ్దిఙ్ పోలితమనాద్ యాగుడారం (ఏబి 9:11).
పుజేరిఙు -యూదురి మతమ్ దు, లేవి తెగాదు మనిన్ వరిఙె, పుజేరిఙు ఇజి ఏర్ పాటు కినార్ . మహి

తెగాదికార్ విరిఙ్ వరి దసమ్ బాగం సీదెఙ్ . పుజేరిఙు ఆఏండ, పెరిపుజేరిఙు ఇజి, విజేరెపుజేరిఙముసుక్
మనిన్పెరిపుజేరిఙుఇజినండొండార్ బామహార్ . ఉండికాలమ్ దువిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజేరి
ఇజి దేవుణు తోలిత ఏర్ పాటు కితాత్ న్*. పుజేరిఙు దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ ర్ .
గానివిజేరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజేరిఒరెండెదేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతిగదిదు డుఃగ్ జిసేవ కితాత్ న్ .
ఏలుయేసుమావందిఙ్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి వజవాతమనాన్ .
గుడారం - దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపు వజ తయార్ కితిత్ ఉండి టంబు గుడుఃసని దనిన్లొఇ మనిన్

వనక వందిఙ్ నె గుడారం ఇనార్ . ఇబెబ్నె దేవుణు వనిన్ లోకుర్ వెట వరిగ్నాన్ . టంబు గుడుఃసదిఙ్ రుండి
గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గది ఇజి రుండి మనెన్. యా
రుండి గదిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ కేటఆతిఇటిత్కెఙె. ఉండితెరనెయారుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్ . తెర,నీరి
దుపాటి లెకెండ్ మనాద్ . రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆతమనాద్ . అయాక నండొ దలం మనిన్క, నండొ
సోకుదాన్ అటమనార్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది - దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది పెరీక. దనిన్ఙ్ 30మూరెఙ్ నీరిండ్ , 15మూరెఙ్ 

ఒసార్ మహాద్ . దినిన్ లొఇ దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్ ఉండి కలిల్తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్
దీవెఙ్ డండి ఉండి, దేవుణుదిఙ్ దూపం సురునిమాలిపెటెఉండి,మనెన్.

1 దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిది ఉణెర్ పడఃకాదుయాబలల్ మంజినాద్ . యాకతుంబమరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ 

తయార్ కితిక. దినిన్ ముసుక్ కలిత్సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూత రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రోటెఙ్ 
ఎసిత్వలెబ దినిన్ ముసుక్ మంజినె. యూదురి ఆసారం వజయా రొటెఙ్ ఉండి పలెమ్ దు, రుండి వరెస్ఙ్ 
ఆరు దొతిత్ఙ్ మంజినె. విసాంతి దినమ్ దునెయాకెఙ్ మారిసిమరి కొతత్కెఙ్ ఇడాన్ర్ . అయాపడాయిరొటెఙ్ 
పుజెరిఙునె తిండెఙ్ . మరి ఎయెర్ బాతిండెఙ్ ఆఏద్ . లేవి తెగాదు మనిన్కారె,యారొటెఙ్ తయార్ కినార్ .
విసాంతి దినమ్ దిఙ్ ముఙాలమనిన్ రెయునె తయార్ కినార్ .†

2 కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దీవ డండిఙ్ 
యాడండిఙ్ కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్కాక్దె. దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిగదిదిడేబపడఃకాద్ 

మంజినాద్ . యాకంతుదు ఏడు దీవెఙ్ మంజినె. దినిన్ ముఙాల మనిన్ బాడిడ్దు జాయ్ మండెఙ్ నెయాక
మంజినాద్ . ఒరెన్ పుజేరి పెందల్ కనిపొదొయ్ క కసిసిమంజినాన్ .‡

3 దూపం సురిన్మాలిపెటె
యాక, నడిఃమి డెర డగు మంజినాద్ . దినిన్ ముసుక్ దూపమ్ నె ఆఏండ మరి ఇనికబా కూలిఙ్ నొ,

జంతుఙ్ నొ పార పొటిట్ఙ్ నొ సుర్ దెఙ్ ఆఏద్ . పెందల్ కని పొదొయ్ క దూపం సురాన్ర్ . గానియాక దేవుణు
వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ ఉండి వసుత్ . అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిద్దు మంజినక
ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
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దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది నీరిండ్ , ఒసార్ ఉండె
సమానమ్ నె. 15 మూరెఙ్ మనెన్. దినిన్ లొఇ మందసం మనాద్ . మందసం ఇహిఙ ఉండి పెటె. యాక
దేవుణు మనాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ మనాద్ . దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ 
నడిఃమి ఉండి డెర అడుడ్ మనాద్ . యాడెర నండొ దలం మనిన్క. నండొ కరీదిక. దనిన్ ముసుక్ నండొ
సోకుదాన్ అటార్ . దేవుణువందిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతిగదిదువిజేరెపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజేరిఒరెండెసొనాన్ .
మరి ఎయెన్ బ సొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె, సోనాన్ . లోకురి విజెరె పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ
సీదెఙ్ ఉండి రోజుమనాద్ . నాండిఙె డేర పెర్ జి,లొఇసొనాన్ .*
యేసుమావందిఙ్ విజెరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరిపుజేరి ఆతమనాన్ . వాండు సిలువాదు సాతిఙ్ ,

పాపమ్ క వందిఙ్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుట్ పూజ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్ .† యేసు
సిలువాదు సాతి గడిఃయాదు దేవుణు గుడిఃదు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్
కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి మహి డేర, ముసుక్హాన్ అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్ ఆజి కింజితాద్ .‡ ముఙాల
డేర పెర్ జి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ లొఇ డుఃగ్ నాన్ . గాని
కీసుత్ సాతిఙ్ , వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ ఎయెన్ బా దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్న్ . మరి పూజదిఙ్ 
అవ్ సరమ్ బాసిలెల్ద్ .
మందసం - మందసం ఉండె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ వసుత్ . మందసం ఇహిఙ ఉండె

పెటెనె. యాక తుంబ మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కిజి దినిన్ ముసుక్ని లొఇ కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ 
పూతరాసె ఆతమనాద్ . దినిన్ ముసుక్ ఉండిమూతమనాద్ . అయాకబా కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూత
రాసెఆతమనాద్ . అయాకమూత నెకిస్ ముద కిదెఙ్ ఆనాద్ . లాగ్ జిసాపెత్ఙ్ బాఆనాద్ .§యామూతదిఙ్ 
“కరుణ పీటం” ఇనార్ .* కరుణ పీటం ఇహిఙ, పాపమ్ కు సెమిసిన్ బాడిడ్ ఇజి అరద్ం. కరుణ పీటం ముసుక్
కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ లోకు మూరి వజనె మనెన్ గాని రెకెక్ఙ్ మనెన్. యాకెరూబుఙ్ ఇతాన్ ఉండి
ఆతాన్ ఉండిఎదునిలిస్, కరుణపీటమ్ దునెబేసిరెకెక్ఙ్ కోరిసెత్ మనెన్.† కెరుబుఙనడిఃమిమొసొప్ మనాద్ .
కరుణా పీటం ముసుక్ యామొసొప్ దు దేవుణు మంజినాన్ . పరిసుదద్మాతి దేవుణు యా లెకెండ్ బాన్ 
మంజినాన్ . అందెఙె ఇని సెఇకాన్ నొ తపుప్ కితిత్కాన్ నొ బాన్ కరుణ పీటం డగు సొండెఙ్ అట్ ఏన్ . గాని
దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె సొండెఙ్ అటాన్న్ . వాండుబా
వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నొ,పూజ కితిత్ దనిన్ నల సిలెల్ండనొ సొండెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ సిలెల్ండ సొహిఙ
వాండు నిజంసానాన్ .
మందసమ్ దు మనిన్కెఙ్ - మందసమ్ దు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పది ఆడెఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి పలెక్ఙ్ 

మనెన్. కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్ మనాద్ . మరి, సిగిరిసిత్మనిన్, అహరోను
డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్ మనాద్ . తేనె నూనె లెకెండ్ రుసి మంజినాద్ . దేవుణు ఇసాయేలు

లోకురిఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసిమహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ - యా పలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ కితిత్కెఙె. ననిన్ పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్

మనాద్ .§
డేవ -డేవనడిఃమిటంబు గుడుఃసమనాద్ . డేవసుటులం వెల్ గుమనాద్ . దినిన్ఙ్ ఉండిసరిమానాద్ .

డేవదు సంత సురిన్మాలి పీటని నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెంమనెన్.
సంత సురిన్ మాలి పీట -యాక తుంబ మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిత్క. దినిన్ ముసుక్ కంసు పూత

రాసత్ మనాద్ . ఇబెబ్నె సంద సురిజ్ పూజ కినార్ . యాపీటదు సిసు ఎసిత్వలెబా నమ్ బిఏండ కసీనెమండెఙ్,
యామాలిపీట సరి డగు మంజినాద్ .
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం - యా పలెల్ం సంద సురిన్ మాలి పీటని, గుడారం నడిఃమి మంజినాద్ .

యాకబా కంసుదాన్ తయార్ కితిత్క. పుజేరిజు పూజ కిని ముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇ సొని ముఙాల్ నొ
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్కాదెయాక.
ఏబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతం
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నెలవ్ కిబిసినిక
ఏబిలోకురిఙ్ రాసినిఉతమ్ నెయాక. ఏబిలోకుర్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ యుదురిలోకుర్ .

యాఉతంరాసిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజితెలిఏద్ .యేసుపబునె,దూతారిఙ్ ఇంకమోసెఙ్ ఇంక,మోసెసితిరూలు
వజ పుజెరి పణి కిజిని పెరి పుజేరిఙ ఇంక గొపప్ పెరికాన్ ఇజియాఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ . పూజెఙ్ లోకురి
పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. గానియేసు పబుపూజఆతి దనిన్తాన్ నెలోకురిపాపమ్ కు సొనె. వనిన్ నలదాన్ నె,
లోకుర్ సుబబ్రం ఆనార్ . దేవుణు డగు దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ అటాన్ర్ . అయాలెకెండ్ , కొతత్ ఒపుమానం
నడిఃపిసిన్కాండె యేసు ఇజి వెహిస్నాద్ . మరి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహి
నండొండార్ వరిఙ్ వెహిస్నార్ . కండెవెరిదు,నమిమ్తిలోకుర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దువెహిస్నాద్ .

1 పూర్ బమ్ దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్ దు, నండొ రకమ్ కాణిఙ్, దేవుణు పవకరు వెట మా
అనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్. 2గానియా కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్, వాండు వనిన్ మరిన్ వెట మఙి వరిగ్తాన్. వనిన్
వెటనె బూలోకమ్ ని దనిలొఇమనికెఙ్ విజుదేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙె, విజుదనిఙ్ అకుక్ మనికాన్ 
ఇజిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 3దేవుణుగొపప్పెరికాన్ ఇజితోరిసిన్కాండెమరిన్. వనిన్లెకెండెవీండుమనాన్. గొపప్
సతుత్ మని వనిన్ మాటదాన్, బూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ వీండు నడిఃపిసినాన్. లోకురి పాపమ్ కు
నొర్ దెఙ్ వాండు సాతి వెనుక, గొపప్ పెరి దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు అతికారమ్ దు బసాత్ న్. 4 అందెఙె,
వాండు దూతార్ ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ ఆతాన్. దూతార్ పేరుక్ ముసుక్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి పేరు గొపప్
పెరిక మని లెకెండ్, వాండు పెరికాన్ ఆతాన్. 5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు యేసుపబుఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్
దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నీను నామరిన్. నేండు నానె నీ బుబబ్ ఆతమన”,✡ ఇజి.
మరి, దేవుణు దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎతాన్”, నానె వనిన్ బుబబ్ ఆన. వాండె నా మరిన్ 
ఆనాన్ లె”,✡ ఇజి. 6మరి, దేవుణు వనిన్ లొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ యాలోకమ్ దు తపిసిని వలె, వెహిస్నాన్,
“దేవుణు దూతార్ విజెరెవనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡ ఇజి. 7దూతార్ వందెఙ్ వెహిస్నివలె,వాండు
ఈహ వెహిస్నాన్, “గాలి లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ కిజినాన్, కసిసిన్ సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణి
మణిసిరిఙ్ తయార్ కిజినాన్”,✡ ఇజి. 8గాని వనిన్ మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓ దేవుణు, నీను
బసిన్ సిమాసనం అంతు సిలెల్ండ ఎలాల్ కలం మంజినాద్. నీను నీతి నిజాయితిదాన్ రాజు వజ ఏలుబడిః
కిని. 9నీను నిజమాతిదనిఙ్ పేమిసిత్ మని. సెఇదనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె,నీదేవుణుఆతిదేవుణునిఙి
ఎరిల్సి సర్ దఆనిగొపప్ గనం సితాన్. యాకనీజతమనివరిఙ్ సితిదనిన్ఙ్ ఇంక నండొగొపప్ పెరిక”,✡ ఇజి,
దేవుణుమరిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. 10వాండు మరి వెహిస్నాన్, “ఓ పబువా,లోకం పుటిస్ ఎండముఙాలె,
యాలోకమ్ దిఙ్ పునాది ఇడిత్కి నీనె. ఆగాసం తయార్ కితికి నీనె. 11అయాకెఙ్ విజు నాసనం ఆనె. గాని
నీనుమంజిని. పాతపణిదిఙ్ రెఎండపడాఃయికఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ విజుపణిదిఙ్ రెఎండపడాఃయికెఙ్ 
ఆనె.

12 పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాతమారిసిని లెకెండ్, వనాక్ఙ్ మారిసిని.
గాని నీను ఎలాకాలం ఉండె లెకెండెమంజిని. నీను ఎసెఙ్ బాడొక ఆఇ”,✡ ఇజి. 13దేవుణు వనిన్ దూతార్ 
ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీపాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక, నీను నా ఉణెర్ 
పడఃకాద్ మసిమన్ అ”,✡ ఇజి. 14అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ? వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని ఆతెమ్ఙ్ నె.
దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండుపోకికారె.

2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర వెండెఙ్ .

1అందెఙెమాటు వెహిమని నిజమాతి సఙతిఙ్,మరి నండొజాగరదాన్ వెండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దనిబాణిఙ్ దూరం ఆఏండమంజినివందిఙె. 2దేవుణు దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తిమాటెఙ్,నిజం ఇజి
రుజుప్ ఆతమనాద్. అయామాటెఙ్ తపిన్కాన్, లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా, తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క
మనాద్. 3అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్ని ముకెలమాతి బోదమాటు
నమిమ్దెఙ్ కెఇతిఙ, అయాసికస్దాన్ ఎలాగ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట్ ? గెల్ పిసిన్ వందిఙ్ మనియాబోద పబునె
తొలితవెహాన్ .వాండు వెహికెఙ్ వెహికార్,అయాకనిజం ఇజిమఙిరుజుప్ కితాత్ ర్ . 4మరి,దేవుణుబావిజు

✡ 1:5 1:5 కీరన 2:7. ✡ 1:5 1:5 1సము 7:14; 1దినరు 17:13. ✡ 1:6 1:6 దివ్తీ 32:43. ✡ 1:7 1:7 కీరన 104:4.
✡ 1:9 1:9 కీరన 45:6,7. ✡ 1:12 1:12 కీరన 102:25-27. ✡ 1:13 1:13 కీరన 110:1.



ఎబి 2:5 300 ఎబి 3:6

రకమ్ కాణి సతుత్ మని పణిఙ్, గొపప్ బమామ్ని పణిఙ్ కిజి రకస్ణ వందిఙ్ వెహిక నిజం ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ .
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ, దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ సీబాజి సీజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్ .
యేసుపబునెలోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

5వాజినికాలమ్ దిలోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ ఒపజెప్ ఎతాన్. పరలోకం వందిఙెమాటు
వరిగ్జినాట్. 6గాని దేవుణుమాటదు ఎంబెనొ ఎయెండొ డటిసిఈహ వెహిస్నాన్ , “ఓ దేవుణు, నీను ఎతుత్
కిదెఙ్ లోకు ఏపటిదికాన్ ? నీను బాగ సుడ్ఃదెఙ్ లోకు ఏపటిదికాన్ ? 7నీను దూతారిఙ్ ఇంక వనిన్ఙ్ సణెం
ఇజికాన్ కితి. నీను వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితి. గవ్ రవమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ లెకెండ్ కితి. 8 విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
వనిన్ఙ్ అతికారం సితి’✡. లోకురిఙ్ విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ దేవుణు అతికారం సితి”, ఇజి వెహిస్నాన్.
ఇహిఙ, విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం వనిన్ఙ్ మనాద్. గాని ఏలు, లోకుర్ విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారం కిజినిక తొఎట్. 9గాని ఏలు, యేసుఙ్ గొపప్ గనమ్ దాన్ , గొపప్ గవ్ రవమ్ దాన్ దేవుణు పెరికాన్ 
కితికమాటు సుడ్ఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నండొబాదెఙ్ ఓరిసిసాతాన్. వనిన్ఙ్ దూతారిఙ్ ఇంక
సణెం దేవుణు ఇజికాన్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుయాలెకెండ్ లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ సాదెఙ్. యా
లెకెండ్, దేవుణు దయాదరమ్ం కితాత్ న్ . 10విజు, దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజువనిన్వందిఙెతయార్ కితాత్ న్ .
యేసుపబు బాదెఙ్ ఓరిసిసాజిని దనితాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాన్. వాండుపూరి ఆతికాన్ ఆతాన్.
అయ లెకెండ్ యేసుఙ్ పూరి కిజినిక తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ కొడొఃరిఙ్ వాండు ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసెత్ఙ్. యేసునె వరిఙ్ రకస్ణదు నడిఃపిసిన్కాన్. 11వాండె లోకురిఙ్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరి లెకెండ్ కిజినాన్ . వనిన్ఙ్ నివాండు దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్ లోకురిఙ్, బుబబ్
ఒరెండె. అందెఙె వరిఙ్ తంబెరెఙు ఇజి కూకెఙ్ యేసు సిగు ఆఏన్. 12వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్,
“నీ వందిఙ్ నాను నా తంబెరిఙ వెహన్, నీ లోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్, నాను నిఙి పొగిడిఃన”✡ ఇజి. 13మరి
వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వనిన్ ముసుక్ నా నమకం ఇడన్”✡ ఇజి. మరిబా వెహిస్నాన్, “ఇదిలో, నానుని
దేవుణు నఙి సితి కొడొఃర్”,✡ ఇజి. 14 దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతి లోకుర్ నె. అందెఙె
యేసుపబుబా నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతి లోకు వజ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ లోకు ఆతాన్ ఇహిఙ, ఒరెన్ 
లోకు వజనె సాదెఙ్ అటాన్న్. వాండు సాజినె, సావుముసుక్ అతికారం మని సయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ 
అటాన్న్. 15అయాలెకెండ్,సావుదిఙ్ తియెల్ ఆజి,వరిబతుక్విజుసావుతియెల్ దిఙ్ అడిఃగిమనివిజెరిఙ్ 
డిఃస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 16నిజమె,వాండుదూతారిఙ్ సాయంకిఎన్. గానిఅబాహము*తెగాగ్ దివరిఙ్ సాయం
కిజినాన్. 17 దినిన్ వందిఙ్, వాండు ఎలల్గాతిఙ్ బా వనిన్ తంబెరిఙ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండునండొకనికారంమని,నమిమ్దెఙ్ తగిన్పెరిపుజెరిఇజి,దేవుణుదిఙ్ సేవకిదెఙ్ మరి,లోకురిపాపమ్ క
వందిఙ్ పూజ కిదెఙ్. 18వాండె పరిసెఙ్ కిబె ఆజి,బాదెఙ్ ఆతాన్. అందెఙె పరిసెఙ్ కిబె ఆని వరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ అటాన్న్.

3
యేసుమోసెముసుక్ పెరికాన్ .

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

✡ 2:8 2:8 కీరన 8:4-6. ✡ 2:12 2:12 కీరన 22:22. ✡ 2:13 2:13యెసయ 8:17. ✡ 2:13 2:13యెసయ 8:18.
* 2:16 2:16అబహాము తెగాతికార్ ఇజి వెహిస్నిక దేవుణులోకుర్ వందిఙె.
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7-8 అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ ఈహ వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు మీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, అయా
దినమ్ దు బీడిఃమ్ బూమిదు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె,వనిన్ఙ్ పరిస కితివలె,మీమనుస్ఙ్ గరఆతి
లెకెండ్ గర కిమాట్.

9అబె,నాల్ పయిపంటెఙ్ నాను కితిగొపప్ బమమ్ ఆతిపణిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా,మీఅనిగొగొర్ నఙిపరిస కిజి
నఙిలొఙిదెఙ్ కెఎతార్.

10అందెఙె నాను అయాతరమ్ ది లోకుర్ వెట కోపం ఆతానె వెహ. “ఎసిత్వలెబా వరిమనుస్ నాబాణిఙ్ 
దూరం ఆజినాద్,నాను వెహిస్నికెఙ్ వారు వెన్ ఎర్”, ఇజి.

11 అందెఙె నాను నండొ కోపం ఆజి ఉండి ఒటుట్ కిత, ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి నా వెట
రోమ్ బెఎర్ లె’,✡ ఇజి. 12 తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా, బతిక్జిని దేవుణు బాణిఙ్ దూరం
కిబిసిన్ నమకం సిలి, సెఇ మనుస్ మన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్,ఆదరిసిమండెఙ్ వలె. ‘నేండు’ఇజివెహిన్దినంవిజు,అయాలెకెండ్ కిజిమండెఙ్ 
వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీలొఇఎయెన్ బాపాపమ్ దాన్ మొసెంఆజి,మనుస్ గటిఆఏండమంజినివందిఙ్ 
ఆదరిసిమండెఙ్ వలె. 14మాటు, కీసుత్ ఙ్ తొలిత నమకం ఇటిత్వలె వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్ లెకెండ్, ఆకర్ దాక డటం
నమకమ్ దాన్ మహిఙనె,మాటు కీసుత్ వెట జత కూడిఃతిమనికాట్ .

15 దేవుణు మాటదు ముఙాలె వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు, మీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలెమీమనుస్ గరఆతిలెకెండ్ గర కిమాట్”✡. 16దేవుణువెహిస్నికవెంజి,వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ 
కెఇతికార్ ఎయెర్ ? ఎయెర్ ఇహిఙ,అయ్ గుపుదేసెమ్ దాన్ మోసెడిఃసిప్సి,నడిఃపిసితతిలోకుర్ విజెరెగదె.
17ఎయెర్ వెటదేవుణునలపయ్పంటెఙ్ కోపందాన్ మహాన్ ?పాపం కిజి,బీడిఃమ్ బూమిదుసాతివరివెట
గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బానాడగు వాజినావెట రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి దేవుణు పమానం
కితివలె ఎయెర్ వందిఙ్ వెహాన్ ? వాండు వెహికెఙ్ వెన్ ఇతి వరి వందిఙ్ గదె వెహాన్ . 19 అందెఙె, వారు
నమిమ్ఇతిఙ్ నె, దేవుణు డగు సొనిస్ రోమ్ బిదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్.

4
దేవుణులోకురిఙ్ రోమ్ బిదెఙ్ సితమనాన్ 

1దేవుణుడగుసొనిస్వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ అట్ నారెల్ ఇజివాండు కితిఒటుట్ ఏలుబామనాద్. అందెఙె,మీ
లొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాఅయాఒటుట్ కితికతపిస్సొన్ ఎండమండెఙ్,మాటుజాగరమంజినాట్. 2ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,బీడిఃమ్ బూమిదునడిఃతికార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబాసువారవెహమనాట్. గానివారువెహిమని
దేవుణు మాట, వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అయామాట నమిమ్ఎతార్.
3ఏలుఅయాకనమిమ్తిత్ మాటు,దేవుణుడగుసొనిస్వనిన్వెటరోమ్ బిజినాట్. యాక,వాండువెహిలెకెండ్ నె
మనాద్. “అందెఙె,నానునండొకోపఆజిఉండిపమానంకిత. ‘వారుఎసెఙ్ బానాడగువాజిరోమ్ బెఎర్ లె”,
ఇజి. దేవుణులోకం తయార్ కితి వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్మాటు వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ వాండుమా
వందిఙ్ తయార్ కితండెమనాన్. గానివాండు ఆహెవెహాన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు ఎంబెనొ
ఏడు దినం వందిఙ్ వెహిస్నాద్. “దేవుణు విజు పణిఙ్ పూరి కితండె, ఏడు దినమ్ దు రొంబితాన్”, ఇజి.
5మరి,ముఙాలె వెహిస్నిమాటదు వెహిస్నాద్, “వారు ఎసెఙ్ బానాడగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”,✡ ఇజి.

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

8 దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్, యెహొసువ వరిఙ్ నడిఃపిసి మంజిని కిహిఙ, మరి ఉండి
రోమ్ ని దినం వందిఙ్ దేవుణు వెనుక వెహ్ ఎండ మహాన్ మరి. 9 అందెఙె దేవుణు ఏడు దినమ్ దు
రోమ్ బితిలెకెండ్, లోకుర్ బా రోమ్ బిదెఙ్ ఇజి వాండు సిత మనాన్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు డగు
సొన్ సివనిన్వెటరోమ్ నిఎయెన్ బా,దేవుణువనిన్పణిఙ్ వీసాత్ ండెరోమ్ బితిలెకెండ్,వాండుబావనిన్పణిఙ్ 

✡ 3:11 3:11 కీరన 95:7-11. ✡ 3:15 3:15 కీరన 95:7,8. ✡ 4:5 4:5 కీరన 95:11. ✡ 4:7 4:7 కీరన 95:7,8.
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వీసాత్ ండెరోమ్ బిజినాన్. 11అందెఙె,దేవుణుడగుసొనిస్వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ మాటునండొకసట్బడిఃజినాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలులోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ అరిలెకెండ్ ఎయెన్ బాఅర్ ఎండమండెఙ్.

12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటపాణంమనిక. నండొసతుత్ మనిక. రుండిదరోట్ తెవుగుమనిఎలాగ
మరి కురద్దిఙ్ ఇంక ఒదె తెవుగు మనిక. దేవుణుమాట, లొఇ డుగ్ జిమనుస్దిఙ్ గరబ్మ్ దిఙ్ ఎరిల్సి డూగన్
సొనాద్. అతుక్ఙ, ములెవ్ఙ ఎరిల్సినాద్. ఆలోసనమ్ కాఙ్, మనుస్దు మని ఉదెసమ్ కాఙ్ పరికస్ కినాద్.
13తయార్ ఆతి ఇనికబా దేవుణు బాణిఙ్ డపె ఆదెఙ్ అట్ ఉ. విజు వనిన్ కణకెఙ ఎదు టెటాఙ్ తోర్ జినె,
డాఃఙ్ ఎండతోర్ జినె వనిన్ఙె,మాటు కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ లెక ఒపజెపెత్ఙ్ మనాద్.

యేసునె విజుపుజెరిఙముసుక్ గొపప్ పెరిపుజెరి.
14అందెఙె,మాటుడటంవెహిస్నినమకండిఃస్ ఎండఅసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆగాసండాటిస్,

దేవుణు డగు సొహివిజెరెపుజెరఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఒరెన్ మఙిమనాన్. వాండు దేవుణుమరిసి
ఆతియేసు. 15మావిజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి, మఙిమని తకుఙ విజు నెస్ ఇకాన్ ఆఎన్.
గానిమఙివాజిని విజు రకమ్ కాణి పరిసెఙ్, వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండు పాపం కిఎతాన్.

16 అందెఙె నండొ దయా దరమ్ం తోరిసిని దేవుణు బసిన్ సిమసనం డగు మాటు తియెల్ సిలెల్ండ
దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్. అబెవనిన్ కనికారంమఙిదొహ్ నాద్. మఙిఅవ్ సరంమనివలెమఙిసాయం కిదెఙ్ 
వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙబా వరి లోకుర్ నడిఃమిహనె దేవుణు ఎర్ లిసాత్ ండె, లోకుర్ 

వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సేవ కిదెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు లోకురి దేవుణుదిఙ్ 
సీదెఙ్. 2 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి, నెస్ ఎండ తపు కినివరిఙ్, సరి తపిస్ సొని వరిఙ్ 
సార్ లి తోరిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరిఙ్ మని తకుఙ్ వినిన్ఙ్ బామనెన్. 3దినిన్ వందిఙె, లోకురి
పాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంతపాపమ్ క వందిఙ్ బా,వాండుపూజెఙ్ సీదెఙ్ మనాద్. 4ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ వాండె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి ఇని పెరి గనం తపె ఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరె
పుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపూజెరి ఇజి దేవుణు ఏర్ పాటు కితి లెకెండ్, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిదెఙ్ 
వలె. 5అయాలెకెండ్, కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇనియాపెరి గనం
తపె ఆతాన్. గాని విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితి దేవుణు వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . “నీనునామరిన్. నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆతమన”, ఇజి. 6మరి, ఎంబెనొబాదేవుణు వెహిస్నాన్,
“మెలిక్సెదెక్ మహిలెకెండ్,నీనుఎలల్కాలంమనిఒరెన్ పుజెరి”,ఇజి. 7యేసుబూమిదుమహివలె,వనిన్ఙ్ 
సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ అటిన్ దేవుణుదిఙ్ డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్ పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్మొరొ దేవుణు
వెహాన్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుతియెల్ దాన్ తగెఆతమహాన్ . 8వాండు దేవుణుమరిసిఆతిఙ్ బా,వనిన్ఙ్ 
వాతి సమెఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. 9 దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి కితివలె, వనిన్ఙ్ లొఙిని
వరిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఆతాన్. 10మెలిక్సెదెక్ మహిలెకెండ్, విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి
ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

నమకమ్ దాన్ అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.
11 దినిన్ వందిఙ్ మరి నండొ వెహెఙ్ మఙిమనెన్ గాని, మీరు నిపాతినె అరద్ం కిజినిదెర్. అందెఙె నండొ

వెహెఙ్ కసట్ం ఆజినాద్. 12 మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి వరిఙ్ 
బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరెమీరు. గాని,దేవుణుమాటదుతొలితనెసెత్ఙ్ మనినిజమాతిసఙతిఙ్ మరిబానెసిప్సెత్ఙ్ 
ఎయెన్ బానెస్ పిసాన్న్ మండెఙ్ వలె. పాలుఉణిజినిలేతకొడొఃర్ లెకెండ్ మీరుమనిదెర్. బోజనంఉండెఙ్ 
అట్ ఇకిదెర్. 13పాలుఉణికాన్ ఎయెన్ బాలేతకొడొఃనె. నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజినెస్ పిసినిబోదనెస్ ఎన్.
14గాని పెరి వరిఙెబోజనంమనాద్. నెగిగ్కెఙ్, సెఇకెఙ్ తేడ నెసి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ నెసిత్మనికారెవారు.

6
1అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ మహిబోదెఙె నెసినెమన్ ఇండ,మరి పెరిమాటెఙ్ బానెసి పిరినాట్.

సావుదు నడిఃపిసిని సెఇ పణిఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి, దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజిమరిమరి
వెహిస్నె మన్ మాట్. 2బాపిత్సం లాగె ఆని దని వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని వందిఙ్, లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి
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నిఙ్ ని దని వందిఙ్, ఆకార్ దు దేవుణు సీని లిర్ పు వందిఙ్ మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్. 3 దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఇహిఙ, మరి లావు నెసి పిరినాట్. 4-6ఉండి కాలమ్ దు దేవుణు జాయ్ దు మహికార్, పరలోకమ్ ది
ఇనాయం వందిఙ్ బాగ నెసిత్ మనికార్, దేవుణు ఆతమ్ వెట కూడిఃతికార్ , దేవుణుమాట నెగిగ్క ఇజి నెసిత్కార్ 
కీసుత్ మర్ జివానివలె నమిమ్తిత్ లోకురిఙ్ నసిత్వలెమంజిని పెరి సతుత్ వందిఙ్ నెసిత్కార్,వారు దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరం ఆతిఙ, మరి పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి ని వరిఙ్ మర్ జి తతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు
దేవుణుమరిసిఙ్ మరిఉండిసుటుబాసిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి,విజెరెఎదు సిగు కిబిసాన్ర్. 7నినిన్
వరిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ బూమిదిఙ్ , పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ అర్ సిని పిరుదాన్ 
ఊదిన్ బూమిదు, పంట పండిసిని వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానిలెకెండ్ బూమి పంట పండిసి సీనాద్. అయా
బూమిదిఙ్ దేవుణు దీవిసాన్న్. 8గాని లటెఙ్ సాపుక్ఙ్ పండిసిని బూమి పణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు దనిఙ్ 
తప్ ఎండసాయిపుసీనాన్ కడెఃవేరిదుసిసుదాన్ నాసనంమనాద్. 9గానితంబెరిఙాండె,మాపుయాలెకెండ్ 
వెహిఙ్ బా, మీరు అయాలెకెండ్ ఆఇదెర్, ఇజి మాపు పూరి నమిమ్జినాప్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి
రకస్ణదువాతిలోకుర్ కిని నెగిగ్ పణిఙె,మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజిమాపుపూరినెసినాప్. 10దేవుణు అనెయం
కినికాన్ ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ కితి పణిఙ్, వనిన్లోకురిఙ్ సాయం కిజి,మరిమరిసాయం కిజి వనిన్ఙ్ 
తోరిసినిపేమవాండుపోస్ ఎన్. 11మీలొఇవిజిదెరెబా,యాలెకెండ్ కడెఃవేరిదాకమండెఙ్ ఇజిమాపుఆస
ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుఆసఆజినికెఙ్ విజుతప్ ఎండపూరిఆదెఙ్ 12మీరు బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఇజి
మాపు కోరిఎప్ . గాని దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్, కసట్మ్ కు ఓరిసినిదనితాన్ దేవుణు సీన ఇజి
ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కిన్ వరిలెకెండ్ మీరు ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్.

దేవుణు అబాహముఙ్ కితి ఒటుట్
13 దేవుణు అబాహముఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిన ఇజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . కితివలె వనిన్ ముసుక్ ఎయెన్ బా పెరికాన్ 

సిలితిఙ్, వాండు వనిన్ఙె, తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . 14వాండు వెహాన్ , “నాను నిఙి
తపెఏండ దీవిసి, నిఙి నండొ తెగగ్ది వరిఙ్ సీన”,✡ ఇజి. 15అబాహము ఓరిసి కాప్ కిజి మహాన్ . అందెఙె
దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిక వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్. 16లోకుర్ ఒటుట్ కినివలె వరిఙ్ ఇంక పెరి వరిఙ్,వాండె నఙి
తోడుః ఇజివెహిస్ ఒటుట్ కినార్. వరినడిఃమిమనిగొడుఃబెఙ్ విజుఉండిఒటుట్ దాన్ సార్ లిఆనె. 17దేవుణు,
వాండు ఒటుట్ కితిక దొహ్ కెఙ్ అకుక్ మని వరిఙ్, వనిన్ ఉదెసం వాండు కండెక్ బామారిస్ ఎన్, ఇజి వరిఙ్ 
టెటాఙ్ నెస్ పిసిని వందిఙ్, వాండు వనిన్ఙె తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . 18అందెఙె దేవుణు మఙి వనిన్
ఒటుట్ సితమనాన్. వనిన్ఙె తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి సితమనాన్. యారుండి సఙలిఙ్ మార్ ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు అబదద్ం వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎన్. అందెఙె, దేవుణునెనా గతి ఇజి నమకం ఇడిత్ మఙి,మాఎదు ఇడిత్ మని
ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రం మంజినాద్. 19మాపాణం ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ, నెగెండ నిల్ తెఙ్ 
యాఎదు సూణిఆసనెఉండి కనెన్ లెకెండ్ మనాద్. తెర వెనాక్మని దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు
అయాక ఒనాద్ . 20యేసుమావందిఙ్ మఙి ఇంకముఙాలె అబెసొహాన్ . మెలిక్సెదెకు మహివజ,వాండు
ఎలాకాలం ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు

1యామెలిక్సదెక్ సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. విజు దని ముసుక్ ఆతికారం మని దేవుణు పుజెరి. నండొ
రాజురి ముసుక్ విదెం కిజి గెలసి, అబాహము వనిన్ ఇండొ మర్ జి వాజి మహివలె, మెలిక్సెదెక్ వనిన్ఙ్ 
దసూల్ ఆతండె, దీవిసాత్ న్. 2అయావలె అబాహము, వాండు ఉదద్ం కిజి గెలసి దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ
మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితాన్. వనిన్ పేరు తొలిత అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, నీతి నిజాయితిదాన్ ఏలుబడిః
కిని రాజు. మరి ఉండి అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ సమాదనమ్ దాన్ ఏలుబడిః కిని రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ సమాదనం. 3 వనిన్ అయ్ సి అపొప్సి వందిఙ్ నో, వనిన్
అనిగొగొర్ వందెఙ్ నొ గురు ఇనికెఙ్ సిలు. వనిన్ పుడుగు వందిఙ్ నో, పావు వందిఙ్ నో తెలిఎద్. వాండు
దేవుణుమరిసి లెకెండ్ ఎలల్కాలం ఒరెన్ పుజెరి. 4యామెలిక్సెదెకు ఎసొపెరికాన్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. దేవుణు
ఏర్ పాటు కితి లోకుర్ లొఇ గొపప్ పెరి అనిగొగొ ఆతి అబాహము, విదెమ్ దు గెలసి వనిన్ఙ్ దొహ్ కి విజు

✡ 6:14 6:14ఆది 22:17.



ఎబి 7:5 304 ఎబి 7:28

వనాక్ఙ్ లొఇ వనిన్ఙ్ దసంబాగం సితాన్. 5మోసె సితి రూలు వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజు ఆతికార్,
ఇసాయేలు లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. ఇహిఙవారు వరి సొంతలోకుర్ బాణిఙ్ లొసినార్. యా
పుజెరిఙుబా, అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కార్ ఆతిఙ్ బా వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్.
6 మెలిక్సెదెకు లేవి తెగగ్దు పుటిత్కాన్ ఆఎన్. గాని వాండు అబాహము బాణిఙ్ దసంబాగం లొసాత్ ండె,
దేవుణు సితి ఒటుట్ ఙ్ మనిఅబాహముఙ్, దీవిసాత్ న్. 7దీవిసిన్కాండె, దీవనలొసె ఆని వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ 
ఇని మాట అనుమానం సిలికాదె. 8యూదురి పుజెరిఙ సుడ్ఃతిఙ, సాజిసొనికారె దసంబాగం లొసినార్.
గాని మెలిక్సెదెకుఙ్ సుడ్ఃతిఙ, దసంబాగం లొసె ఆనికాన్ బతిక్జినాన్ ఇజినె దేవుణు మాట వెహిస్నాద్.
9 అహిఙ, దసంబాగం లొసిని లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్, మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితార్. వరి అనిగొగొ
ఆతి అబాహము సిలిదనితాన్ వారు సితార్ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బా ఆనాద్ . 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మెలిక్సెదెకు అబాహముఙ్ సుడ్ఃతివలె, లేవిపుట్ ఎండె. వాండు అబాహముపొటాద్ నె నసిత్వలెమహాన్ .

మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి
11దేవుణుమెసె వెటమఙి రూలుఙ్ సితమనాన్. అయారూలుఙ్ వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్ పుజెరిఙు

ఆదెఙ్ వలె. ఏలు,లేవితెగగ్దుమనిపుజెరిఙుఇహిఙఆరోను కుటుమ్ దికార్ దేవుణుఎతుత్ కితిఉపదేసమ్ కు
పూరి కిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ పుజెరి వాదెఙ్ అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి. అహరోను కుటుమ్ దు
మనికాన్ ఆఏండ, మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 12పుజెరఙు యా
లెకెండ్ మారితిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ వలె. 13 ఎయె వందిఙ్ మాటు వెహిస్నాటొ, వాండు
మరి ఉండి తెగగ్దు మనికాన్. అయాతెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బాపుజెరి వజ, మాలిపీటదు ముఙాలె సేవ
పణి కిఎర్. యాసఙతిఙ్,మాపబు వందిఙె వెహెమనెన్. 14వాండుయూదతెగగ్దు పుటిత్కాండె ఇజి టెటాఙ్ 
నెసినాట్ . పుజెరిఙ వందిఙ్ మోసె వెహివలె, యూద తెగగ్ వందిఙ్ ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. 15మెలిక్సెదెకు
పుజెరిమహివజ,మరిఒరెన్ పుజెరివాతమనాన్. అందెఙె,మాటువెహికమరిఒదెటెటాఙ్ అరద్ంఆజినాద్.
16 లేవి తెగగ్దు మనికాండె పుజెరి ఆదెఙ్ ఇని రూలు వాండు పూరి కిఎండ పుజెరి ఆతాన్. గాని నాసనం
కిదెఙ్ అట్ ఇ, బతిక్జిని సతుత్ దాన్ నెపుజెరి ఆతాన్. 17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “మెలిక్సెదెకు మని లెకెండ్, నీను
ఎలాకాలం ఒరెన్ పుజెరి”,✡ ఇజి దేవుణు మాటు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్. 18అందెఙె, పుజెరిఙ వందిఙ్ 
మని పడాఃయి రూలుదిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ సతుత్ సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ రఎతాద్.
19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మోసెసితిరూలుఙ్,ఇనిదనిఙ్ బాపూరికిఉతె. ఏలుమాటుఎదుసుడ్ఃతికమోసెసితి
రూలుఙ్ కితి ఒటుదిఙ్ ఇంక నెగెద్. అయాఒటుట్ దాన్ దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్ట్. 20 కీసుత్ ఎలాకాలం
మని ఒరెన్ పుజెరి ఇజి దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . గాని మరి ఎమేణి పుజెరిఙబా దేవుణుయా లెకెండ్ ఒటుట్
కిఎతాన్. 21దేవుణుయేసుఙ్ నె వెహాన్ , “పబు ఉండి పమాణం కితమనాన్. అయాక ఎసెఙ్ బాతప్ ఎన్.
‘నీను ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి’✡”, ఇజి. 22 దేవుణు యా లెకెండ్ ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె, యాక
ఉండి నెగిగ్ ఒపుమానం ఇజి తప్ ఎండ నిజం కినికాన్ యేసునె. 23 పడాఃయి అలవాటు వజ నండొండార్ 
పుజెరిఙు మహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ, మరి ఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్. 24గాని యేసు ఎలాకాలం మని ఒరెన్ 
పుజెరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు ఎలాకాలం బతిక్జినాన్. 25 అందెఙె వాండు, ఏలు మరి ఎలాకాలం
వనిన్ వెట దేవుణు డగు సొని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
బతిమాల్ దెఙ్ వాండుఎలల్కాలంబతిక్జినాన్. 26అందెఙె,మాఅవ్ సరమ్ కుతిరిసినివిజుపుజెరిఙముసుక్
మని పెరి పుజెరి యేసునె. వాండు ఇని పాపం సిలికాన్, నింద సిలికాన్, ఇని తపు సిలికాన్, పాపం కిని
వరిబాణిఙ్ కేట ఆతికాన్. వనిన్ఙె పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి గవ్ రం సిత మనాన్. 27మహి పెరి పుజెరిఙు
లెకెండ్, వాండు రోజు పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ముఙాలె వనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురి
పాపమ్ క వందిఙ్ పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ వాండె సిలువాదు ఒపజెపిత్ వలె, వరి పాపమ్ క
వందిఙ్, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు పూజ సితాన్. 28మోసె సితి రూలు వజ ఏర్ పాటు ఆతి విజెరె
పుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిఙుపూరిఆఇకార్. గానిమోసెసితిరూలుఙ్ వెనుక,దేవుణుఒటుట్ కితాత్ న్ .
అయాఒటుట్ వజమరిసి విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలంపూరిఆతికాన్ కితాత్ న్ .

✡ 7:17 7:17 కీరన 110:4. ✡ 7:21 7:21 కీరన 110:4.
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8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.

1మాపు వెహిస్ని సఙతిఙ లొఇ ముకెలమాతి మాటయాకదె. అయాక ఇనిక ఇవెహిఙ పరలోకమ్ దు
గొపప్ పెరి దేవుణు బసిని సమాసనంఉణెర్ పడఃకాదు,గొపప్ బసిత్మని ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్మని
పెరిపుజెరిమఙిమనాన్. 2వాండు దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట కితి గదిదు విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరి
పుజెరి వజ సేవ కిజినాన్. ఇహిఙ, పబునె తయార్ కిజి ఇడిత్ నిజమాతి గుడారమ్ దు సేవ కిజినాన్. లోకుర్ 
తయార్ కితి గుడారమ్ దు ఆఏద్ సేవ కిజినిక. 3 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙుబా, నండొ
రకమ్ కాణిపూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆతమనార్. అందెఙె, విజెరెపుజెరిఙముసుక్మనియా
పెరిపుజెరిబాఇనికబాఉండిపూజసీదెఙ్ వలె. 4వాండుయాలోకమ్ దునెమంజినిక ఇహిఙవాండు ఒరెన్ 
పుజెరిబా ఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ వజపూజెఙ్ సీని నండొ పుజెరిఙు మనార్.
5వారు సేవ కిజిని గుడారం, పరలోకమ్ దు మని నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి రూపునె, నీడఃనె. ననిబానె
వారు సేవ కిజినార్. అందెఙె, మోసె గుడారం తయార్ కిదెఙ్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు డటం వెహాన్ , “నిఙి
గొరొతు తోరిసిత్ రూపు వజనె విజు తయార్ కిదెఙ్ జాగత సుడ్ఃదెఙ్ వలె”, ఇజి. 6గాని ఏలు, దేవుణుదిఙ్ 
లోకుర్ నడిఃమియేసు ఏర్ పాటు కితిఒపుమానమ్ నెగొపప్ నెగిగ్క. అయాలెకెండె,మహిపుజెరిఙపణిఇంక,
యేసుఙ్ దొహ్ కి మని పుజెరి పణినె గొపప్ నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సఙతిఙ్ సీన ఇజి కితి ఒటుదిఙ్ 
ఆదారం ఇడ్ఃజినె యేసు అయా ఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహి ఒపుమానం, ఇని తపు సిలిక
ఆనిక ఇహిఙ, మరి ఉండి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్తాద్ మరి. 8గాని దేవుణు, లోకుర్ లొఇ తపు
సుడ్ఃతండె, వరితపుప్ఙతోరిసి, వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్, ‘ఇసాయేలులోకుర్ వెట,యూద
తెగాగ్ ది వరి వెట నాను ఉండి కొతత్ ఒపుమానం కిని కాలం వాజినాద్. 9నాను వరి అనిసిరిఙ్ అయ్ గుపు
దేసెమ్ దాన్ వరి కియు అసి వెలిల్ నడిఃపిసిత్వలె వరివెట కితి ఒపుమానం లెకెండ్ ఆఏద్ యాఒపుమానం.
నాను వరివెట కితి ఒపుమానం వారు తపాత్ ర్. అందెఙె, నాను వరిఙ్ డిఃసత్ సిత”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్.
10మరిపబు వెహిస్నాన్, ఇసాయేలులోకుర్ వెటనాను కిని ఒపుమానంయాకదె. వానిదినమ్ కాఙ్ వెనుక,
నానునారూలుఙ్ వరిగబమ్ దుఇడన్. నానువరిమనుస్దుఅయాకెఙ్ రాసన్. నానువరిదేవుణుఆన. వారు
నాలోకుర్ ఆనార్. 11ఎయెర్ బావరి పడఃకది వరిఙొ, వరిసొంత ఇండొణి వరిఙొ, ‘మీరు పబుఙ్ నెసుత్ , ఇజి
నెస్ పిస్ ఎర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు విజెరె నఙి నెసాన్ర్. ఇజివరి బాణిఙ్ మొదొల్ సి, పెరివరిదాక నఙి
నెసాన్ర్. 12నాను, వారు కితి సెఇకెఙ్ సెమిసన్. వరి పాపమ్ కు నాను ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ’,✡ ఇజి. 13యా
ఒపుమానమ్ దిఙ్ , ‘కొతత్క’ ఇజి దేవుణు వెహిస్,మొదొహిఒపుమానమ్ దిఙ్ పడాఃయ్ క కితాత్ న్ . పణిదిఙ్ రఇ
పడాఃయ్ ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.

9
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి

1 దేవుణుని వనిన్ లోకుర్ నడిఃమి మహిమొదొహి ఒపుమానమ్ దు, దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిని
వందిఙ్ రూలుఙ్ మహె. యాబూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి గూడారమ్ బామహాద్ .
2ఉండి గుడారం తయార్ కితమనాద్. దనిన్ఙ్ రుండి గదిఙ్ మహె. మొదొహిగదిదు దీవడండిఉండి,బలల్
ఉండి,మరి దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రొటెఙ్ మహె. యాగదిదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గది ఇనార్. 3 (యా
రుండి గదిఙ నడిఃమి అడుడ్ వజ ఉండి తెర మనాద్ ) తెర వెనుక మనిన్ గదిదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట
ఆతి గది ఇనార్. 4అబెబ్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి దూపం సురిన్మాలి పెటె, ఒపుమానం కితిక ఇడిత్మని
మందసం మనెన్. మందసమ్ దిఙ్, లొఇ వెలిల్ సుటులం బజారం పూత రాసత్ మనాద్. యామందనం లొఇ
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జగుగ్ దు మనన్, సిగిరితిమనిన్ ఆహరోను డుడుడ్ ని దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పతి
ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ మనెన్. 5మందసం ముసుక్, దేవుణు మనాన్ ఇజి, తోరిసిని కెరూబుఙ్ మనెన్.
కెరూబుఙ్ కరుణపీటం ముసుక్, ఇహిఙ, మందసం మూతత్ ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్ మనెన్. ఏలు యా
సఙతిఙ్ లావువెహెఙ్ మాటుఅట్ ఎట్. 6యాలెకెండ్, విజునెగెండ ఇడిత్వెనుక,పుజేరిఙు,మొదొహిగదిదు
వరి సేవపణి కిదెఙ్ ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్. 7 గాని విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె,
లొఇమనిన్ గదిదు డుఃగాన్న్. అయాకబా వాండు ఏంటుదు ఉండి సుటునె డుఃగాన్న్. డుఃగిన్వలె నల
✡ 8:12 8:12యిరీమ్యా 31:31-34.
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సిలెల్ండ డుఃగ్ ఏన్. అయాకవాండు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్, నెస్ ఏండ లోకుర్ కితి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ పూజసీనాన్. 8యాలెకెండ్ కిజిని అలవాటుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ టెటాఙ్ నెసిప్సిని సఙతి ఇనిక
ఇహిఙ, మొదొహి గదిని అబెబ్ కిని అలవాటుఙ్ విజు నిలిస్ మంజినివలె, లోకుర్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట
ఆతి గదిదు సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9యాకయాకాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని విజు రకమ్ కాణిపూజెఙ్,
సీనివనిన్ గరబ్మ్ దు సుబబ్రం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యాపడాయ్ ఆసారం, తిండి వందిఙ్, ఉణి దనిన్ వందిఙ్,
రకమ్ రకం సమయమ్ దు నొర్ బాని దనిన్ వందిఙె వెహిస్ని రూలుఙ్. యారూలుఙ్ ముసుక్ కిజినికెఙ్. కొతత్
రూలుఙ్ వాని కాలమ్ దాకయా రూలుఙ్ మంజినె. 11గాని, ఇబెబ్ ఏలె మనిన్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ కలిగ్ సిని విజేరె
పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి కీసుత్ వాత మనాన్. వాండు సేవ కిని గుడారం ఇహిఙ పరలోకం.
గొపప్ ముకెలమతిక. నండొ పూరియాతిక. అయాక లోకుర్ తయార్ కితిక ఆఏద్ . తయారాతి లోకమ్ దు
మనిక ఆఏద్ . 12 కీసుత్ గుడారమ్ దు డుఃగ్ జి, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు, దేవుణు వందిఙ్ ఒదె
కేట ఆతి గదిదు సొహివలె, పూజ సీదెఙ్ ఇజి గొరెఙ, దూడెఃఙ నల వాండు ఒఏన్. గాని, వాండు వనిన్
సొంత నలనె ఒతాండె మఙి పాపమ్ కాణిఙ్ సావుదాన్ ఎలాకాలం డిఃస్ పిసాత్ న్. 13మోసె సితిత్ రూలుఙ
వజ, గొరెఙ, కొడిడ్ఃఙ నలని దూడెఙ్ సుహి నీరు, మయిల* ఆతి లోకురి ఒడొఃల్ దు వాకాన్ర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వరి ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆజి దేవుణు వందిఙ్ ఒపజెపె ఆజి కేట ఆదెఙ్. 14అహిఙ, కీసుత్ నల ఎసొ
నెగెండ సుబబ్రం కినాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. ఎలాకాలం మనిన్ ఆతమ్సతుత్ దాన్, కీసుత్ మా పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతాన్. ఇనిపాపం సిలిల్ పూజ లెకెండ్, వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.
సావు తపిసిన్ సెఇ పణిఙాణిఙ్ వనిన్ నల మా గరబ్ం మఙి గదిస్ ఏండలెకెండ్ సుబబ్రం కినాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ మాటు పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్. 15 అందెఙె కీసుత్ నె అయా కొతత్ ఒపుమానం
నడిఃపిసిన్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కూకి లోకురిఙ్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి ఎలాకాలం మంజిని
దీవెనమ్ కు దొహ్ కెఙ్. మొదొల్ కితి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అడిఃగి మహివలె, వారు కితి తపుప్ఙాణిఙ్ వాజిని
సికస్దాన్ వరిఙ్ డిఃసిపిసెత్ఙె, కీసుత్ సాతాన్. 16ఉండి తీరమ్న పతం రాసిత్ ఇడిత్మహిఙ, అయా తీరమ్న పతం
తయార్ కితికాన్ సాత మనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆదెఙ్. 17 అయాక రాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జి మహిఙ, అయా
తీరమ్న పతమ్ దిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . వాండుసాతివెనుకానెఅయాతీరమ్న పతం పణిదిఙ్ వానాద్. 18అందెఙె,
మొదొల్ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ బా నల సిలెల్ండ సతుత్ మన్ ఏద్. 19దేవుణు వెహి రూలుఙ్ విజు, లోకురిఙ్ 
విజేరిఙ్ సితిత్వెనుక, మోసె దూడెఙ నల, ఏరువెట కలపాత్ ండె, ఇసొపుమొకాక్ది కొముదాన్, నండొ ఎరాని
బులుసుక్దాన్ లోకుర్ విజేరెముసుక్, దేవుణు రూలుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పుసత్కంముసుక్ సిల్ కరిసాత్ న్. 20వాండు
వెహాన్ , “మీరు కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆడసితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ ముదనెయానల”✡, ఇజి. 21అయాలెకెండె,
గుడారం ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నల సిల్ కరిసాత్ న్. 22మోసెసితిత్ రూలుదు వెహిస్ని
వజ విజు నలదాన్ సుబబ్రం ఆనాద్ ఇజి వెహెఙ్ ఆనాద్. నల వాక్ ఏండ, పాపమ్ కు సొన్ ఉ. 23అందెఙె,
పరలోకమ్ దు మనిన్ వనకాఙ్ రూపు లెకెండ్ మనిన్ లోకమ్ ది గూడారమ్ ని దనిన్ లొఇ మనికెఙ్, జంతుఙ
నలదాన్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. గాని పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ జంతుఙ నలదాన్ ఆఏండ, దనిన్ఙ్ ఇంక
నెగిగ్ పూజెఙాణిఙ్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహాన్ . ఏలు మా
వందిఙ్ దేవుణు ఎదు జామ్ లి నిల్ సిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ దెఙ్ సొహాన్ . వాండు లోకుర్ కీదాన్ తయారాతి
గుడారమ్ దు డుఃగ్ ఏతాన్. అయాక నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి మూరినె. 25యూదురిఙ పెరి పుజేరి,
ఏంటు ఏంటు జంతుఙ నలదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు డుఃగాన్న్. గాని, యేసు వనిన్ఙె
ఒపజెపె ఆదెఙ్ మరి మరి పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్. 26ఆహె సొండెఙ్ ఇహిఙ, లోకం పుటిసిత్ బాణిఙ్ అసి,
వాండు మరిమరి సాదెఙ్ మహాద్ మరి. గాని కాలమ్ ది ఆకార్ దు, వాండు పూజ ఆతి దనిన్దటాన్, పాపం
సిలెల్ండ కిదెఙ్,వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు తోరె ఆతాన్. 27లోకుర్ విజేరె ఉండి సుటు సాదెఙ్ 
వలె. వెనుక దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ జరిగ్దెఙ్ వలె, ఇజి ఏర్ పాటు మనాద్. 28అయాలెకెండ్, నండొండారి
పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజ ఆతాన్. వాండుమరిమర్ జివానాన్,పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ;గాని
వనిన్ఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙె వానాన్.

* 9:13 9:13 ఇబెబ్మయిల ఇజి వెహిస్నిక దేవుణుదిఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఇ సఙతిఙ్ , సిలిల్ఙ దేవుణు ఎదు కలిత్ ఆతికెఙ్ ✡ 9:20 9:20
నిరగ్మ 24:8.
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10
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజఆతాన్ 

1మోసెసితిగూలుఙ్ దుమనిపడాఃయిఆసారమ్ కు,వానికాలమ్ దువాజినినెగిగ్ సఙతిఙఉండినీడఃనె.
అయాకెఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙె పడాఃయిఆసారం వజ కినిపూజెఙ్, డిఃస్ ఎండ ఏంటు ఏంటు
కిజిమహార్ . గాని దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వాని వరిఙ్ పూరి సుబం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 2దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వాతిలోకుర్,వరిపాపమ్ దాన్ పూరిసుబంఆతార్ ఇహిఙ,వారుమరిమరిపాపమ్ క
వందిఙ్ ఎతుత్ కిజిబాదఆఎతార్ మరి. విజుపూజెఙ్ బాఆప్ ఆతెమరి. 3గానియాపూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు,
లోకురిఙ్ వరిపాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,కొడిడ్ఃఙ,గొరెఙనలపాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ.
5 అందెఙె, కీసుత్ యా లోకుమ్ దు వాతివలె వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్, నీను కోరిఇ.
గాని నీను నా వందిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ తయార్ కితి”. 6మాలిపీటముసుక్ సుహి జంతుఙాణిఙ్ నీను సర్ ద
ఆఇ. పాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ సీజినిపూజెఙాణిఙ్ సర్ దఆఇ,ఇజి. 7నసిత్వలెనానువెహ, “ఓదేవుణు,ఇదిలో
నాను దేవుణు మాటదు నా వందిఙ్ రాసిత్ మని వజ, నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాత
మనన్”,✡ ఇజి. 8ముఙాలెవాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ నిసందెఙ్ పూజసీనిపెటెముసుక్ సురుజినిజంతుఙని
పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ సీనిపూజెఙ్ నీను కోరిఇ. వనాక్ణిఙ్ నీను సర్ ద ఆఇ”, ఇజి. (మోసె సితి రూలుఙ
వజయాపూజెఙ్ కిదెఙ్ మనికాదె. గాని వాండు అయాలెకెండ్ వెహాన్  ) 9 వెనుక వాండు వెహాన్ . “ఇదిలో
నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నానువాతమన”, ఇజి. అందెఙె, దేవుణు పడాఃయిపూజెఙ్ విజుసిలెల్ండ కిజి, కీసుత్
పూజ ఆతి దనిఙ్ పడాఃయిపూజెఙముసుక్ ఇడిజ్నాన్ 10దేవుణు కోరితికెఙ్ వాండు కితాత్ న్ . అందెఙెయేసు
కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజ ఆతి దనిదాన్,మాటుపాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆత
మనాట్. 11యూదురి పుజెరిఙు విజెరె, మాలి పీట ముఙాలె నిలిస్, రోజు రోజు వరి పుజెరి పణి కిజినార్ .
మరి మరి ఉండె నని పూజెఙె కిజినార్ . అయాపూజెఙ్ ఎసెఙ్ బా పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. 12గాని కీసుత్
ఎలాకాలంవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిపూజఆతాన్. వాండెఅయాపూజఆతాన్. ఎలాకాలంవందిఙ్ పూజ
ఆతాన్. వెనుకవాండు దేవుణుఉణెర్ పడఃకాద్,గొపప్మరాయ్ద్ దుబసెఆతాన్. 13అబెబ్,ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ
వరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ క అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాక వాండు కాప్ కిజినాన్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాఉండి
పూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆతి వరిఙ్, వాండు ఎలాకాలంపూరి ఆతికార్, కిత మనాన్. 15 దేవుణు
ఆతమ్బాయాక నిజం ఇజి నెసి వెహిస్నాన్. తొలిత వెహిస్ నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక,నాను వరివెట
కిని కొతత్ ఒపుమానంయాకదె. నాను వరి గరబ్మ్ దునా రూలుఙ్ ఇడన్. వరిమనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజి
పబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి. 17 వెనుక వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వరి పాపమ్ కు, వరి సెఇ పణిఙ్ ఎసెఙ్ బా
ఎతుత్ కిఎ”,✡ ఇజి. 18దేవుణుపాపమ్ కు సెమిసిమహివలె,పాపం సెమిసెత్ఙ్ మరిపూజఅవుసరం సిలెల్ద్ .
నమిమ్జినెమండెఙ్ .

19 అందెఙె, తంబెరిఙాండె, యేసు నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు,
మాటు దయ్ రమ్ దాన్ డుఃగ్ దెఙ్ ఆనాద్. 20వాండు మా వందిఙ్, బతుక్దు నడిఃపిసిని ఉండి కొతత్ సరి
రేతాన్. అయాక తెరదాన్, ఇహిఙ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దాన్ రేతాన్. 21దేవుణు లోకుర్ ముసుక్ అతికారం
మని ఒరెన్ పెరిపుజెరినెమఙిమనాన్. 22అందెఙె,మాటు వనిన్ఙ్ పూరినమిమ్జి నెగిగ్ మనుస్దాన్ దేవుణు
ఎదుసొనాట్. మఙిసుబం కిదెఙ్,మాసెఇపణిఙ్ నెసినిమనుస్, కీసుత్ నలదాన్ సిల్ కరెసెఆతమనాద్. మా
ఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆతమనాద్. ఆహెమాటు దేవుణు ఎదు సొనాట్. 23ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ,
మటు మనాట్ ఇజిమాటు వెహె ఆజిని ఎదు సూణి ఆసదిఙ్ డటం అసాన్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మావెట
ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమ తోరిసెత్ఙ్, నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసిన్క
ఎలాగ ఇజి ఎతుత్ కిజినాట్. 25 సెగొండార్ డిఃసి సీజిని లెకెండ్, కూడ్ఃజి వాజిని అలవాటు మాటు డిఃసెత్ఙ్ 
ఆఎద్. గాని మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒదె దయ్ రం కిబిసి మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పబు వాని దినం డగు ఆజినాద్ ఇజి మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26 నిజం నెసిత్ వెనుక మరి మరి పాపమ్ కు
కిజినాట్ ఇహిఙ,అయాపాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ మరిపూజసిలెల్ద్ . 27గానిమరిమనికఇనికఇహిఙ,దేవుణు
సీని తీరుప్దిఙ్, వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇ వరిఙ్ నాసనం కిని గొపప్ పెరి సిసుదిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినికాదె. 28మోసె సితి
రూలుఙ్ లొఙిఇతి ఎయె వనిన్ఙ్ బా, రిఎరొ, ముఎరొ సాకిస్రు వాండు తపు కితాత్ న్  ఇజి వెహిఙ, కనికారం

✡ 10:7 10:7 కీరన 40:6-8. ✡ 10:16 10:16యిరీమ్యా 31:33. ✡ 10:17 10:17యిరీమ్యా 31:34.



ఎబి 10:29 308 ఎబి 11:12

తొఎండ సపాన్ర్. 29 అహిఙ, దేవుణు మరిసిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. వరిఙ్ దేవుణు
వందిఙ్ కేట కితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ సుడ్ఃతి వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. అయా నలనె
ఒపుమానం తపిసాత్ ద్. కనికారం తోరొసిని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్ ఇజి
ఎతుత్ కిదు. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “సికస్ నానె సీన. సికస్దిఙ్ తగితి వరిఙ్, నాను మర్ జి సీన”, ఇజి వెహి
వనిన్ఙ్ మాటు నెసినాట్ . మరిబా వెహిస్నాన్, “పబునె వనిన్ లోకురిఙ్ తీరుప్ సీనాన్”,✡ ఇజి. 31బతిక్జిని
దేవుణు కీదు అరిన్క గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ సఙతినె. 32మీరు కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ రోసుక్ ఎసెఙ్ బా
పోస్ మాట్. నండొ బాదెఙ్ వాతిఙ్ బా, నమమ్కమ్ దాన్ ఎలాగ నిహి మహిదెర్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. 33 సెగం
కాలమ్ దు, మిఙి విజెరె ఎదు దూసిసాత్ ర్. మిఙి డెఃయ్ తార్. మరి సెగం కాలమ్ దు, మీరు, అయాలెకెండ్ 
బాదెఙ్ ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి నిహిదెర్. 34 జెలిదు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃఙ్ మీ పాణం నోతాద్ . మిఙి కలిగ్జి
మనికెఙ్ విజులాగిజ్ ఒతివలెబాసరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎలాకాలంమనికెఙ్,మిఙిమనెన్ ఇజి
నెసినిదెర్. అయాక కలిగ్తి మహిదని ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్క. 35అందెఙె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనండొపలితందొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు ఓరిసిమండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం
ఆతికెఙ్ కితివెనుక,వాండు సీన ఇజిఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కెన్. 37ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటదు వెహిస్ని
లెకెండ్, “సణెం కాలం లొఇ, వాదెఙ్ మనికాన్ బేగినె వానాన్. ఆల్ సెం ఆఎన్. 38నీతి నిజాయితిమనినా
వారు,నమమ్కమ్ దాన్ బతిక్నార్. వారుమర్ జివెనుకసొహిఙ,నానువరివెటసర్ దఆఎ”,✡ఇజి. 39మాటు,
మర్ జి వెనుకసొనిస్నాసనం ఆనిలోకు ఆఎట్. గానిమఙిదేవుణుముసుక్ నమకంమనాద్. వాండుమఙి
రకిస్సాత్ న్ .

11
1 నమకం ఇహిఙ, మాటు ఆస ఆనిక తప్ ఎండ జరిగ్నాద్ ఇజిపూరి నమిమ్జినిక. కణకదాన్ సుడ్ఃఇకెఙ్ 

నిజం మనెన్ ఇజి పూరి నమిమ్జినిక. 2 దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ లోకుర్ పూర్ బమ్మ్ దు మహార్ .
అందెఙె దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె ఆతార్. 3 దేవుణు మాటదానె యా బూలోకం తయార్ ఆత మనాద్ 
ఇజి నమకమ్ దానె మాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ వనాక్ బాణిఙ్ 
తయార్ కితికెఙె. 4నమకమ్ దానె, కయిను సితి దనిముసుక్ ఏబలు దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్ పూజ సితాన్. వనిన్
నమకమ్ దానె, నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
సితి సందదు దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. వాండు సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలె సాత సొహాన్ . అహిఙ్ బా, వనిన్
నమమ్కమ్ దాన్ ఏలు బా మఙి వరిగ్జినాన్. 5 నమకమ్ దానె, హనోకు సాఎండ దేవుణు మంజిన బాడిడ్ఃదు
దేవుణు ఒత మనాన్. ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె వనిన్ఙ్ 
ఒత మహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇ ముఙాలె, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కితికాన్ ఇజి అనుపె ఆతాన్. 6 నమకం సిలెల్ండ,
దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఎట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ డగు వానికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు మనాన్ 
ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. వనిన్ఙ్ నిజం రెబాని వరిఙ్ వాండు నెగిగ్కెఙ్ కినాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. 7నమకందానె,
నొవ వవి ఇండొణి వరిఙ్ పెరి గడదాన్ రకిస్సెత్ఙ్ ఉండి ఓడః తయార్ కితాత్ న్ . జరిగ్దెఙ్ మని సఙతిఙ
వందెఙ్ దేవుణు డటం వెహివలెవాండు లొఙితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె,లోకమ్ దు మహి,మహిలోకురిఙ్ 
దేవుణు ముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ఇజి వాండు తోరిసాత్ న్. అందెఙె వారు తపు కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు తీరుప్
కితాండె, నోవెఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇ జి ఇటాత్ న్. నోవ నమకమ్ దానె నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి
ఇటాత్ న్. 8నమకమ్ దానె, అబాహము, ‘నీను నీ ఇలుల్ డిఃసి, నీది ఇజి వెనుక దొహ్ కిన్ బాడిఃదు సొన్ అ’, ఇజి
దేవుణు వెహివలె,లొఙితాండెసొహాన్ . ఎంబెసొన్ సినాన్ ఇజి తెలిఎండవాండుసొహాన్ . 9నమకమ్ దానె,
పయువాండు లెకెండ్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి దేసమ్ దు బతిక్తాన్. వాండు గుడారమ్ దు బతిక్తాన్.
అయాలెకెండె, ఇసాకు నియాకోబు బా. వరిఙ్ బా వెనుక అయా ఒటుట్ నె దేవుణు సితాన్. 10అబాహము
పయువాండు లెకెండ్ అబెబతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుఎలాకాలంనిలిస్నినిజమాతిపునాదిమని
పటన్ం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . అయా పటన్ం రూపు సీజి తొహిన్కాన్ దేవుణు. 11 నమకమ్ దానె,
అబాహము నండొ డొక ఆతిఙ్ బా, సార గొడుడ్ బోదెలి ఆతిఙ్ బా అపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సీన
ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 12అందెఙె, సాతిలెకెండ్ మనియా ఒరెన్ వనిన్
బాణిఙ్, నండొ నండొ లోకుర్ ఆతార్. ఆగాసమ్ దు మని సుకెఙ లెకెండ్, సమ్ దరమ్ ది ఒడుడ్ దు మని లెక
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కిదెఙ్ అట్ ఇ ఇసక్ లెకెండ్, లోకుర్ ఆతార్. 13యాలోకుర్ విజెరె, సానిదాక వారు నమకమ్ దానె బతిక్జి
మహార్ . దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కుతె. వారు నండొ ముఙాలె వనాక్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజి వనాక్ఙ్ సర్ ద ఆతార్. యాబూమిదువారు పయువారు ఇజి ఒపుప్కొటార్. 14యాలెకెండ్ వెహిన్
లోకుర్, వరిఙ్ సొంత ఉండి దేసెం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్. 15వారు డిఃసి వాతి
దేసెం వందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ,మర్ జిసొండెఙ్ అవ్ సరంమహాద్ మరి. 16గానివారు, ఇంక
నెగిగ్ ఉండి దేసం వందిఙ్ కోరితార్. ఇహిఙ పరలోకమ్ ది దేసం వందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె, దేవుణు, వరి
దేవుణు ఇజి వెహె ఆదెఙ్ సిగు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వరి వందిఙ్ పరలోకమ్ దు ఉండి పటన్ం
తయార్ కిత మనాన్. 17 నమకమ్ దానె, దేవుణు అబాహముఙ్ పరిస కితివలె, వనిన్ మరిసి ఇసాస్కుఙ్,
పూజ లెకెండ్ సితాన్. దేవుణు అబాహముఙ్ నె ఒటుట్ సితాన్. గాని వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ పూజ
లెకెండ్ సీదెఙ్ వాండు తయార్ ఆతాన్. 18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహాన్ , “ఇసాస్కు వెటనె నీ తెగగ్దికార్ 
పుటాన్ర్”,✡ ఇజి 19సాతి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్ ఇజి అబాహము ఒడ్ఃబితాన్. యాక
సుడ్ఃతిఙ,అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండెమనాద్. 20నమకమ్ దానె, ఇసాస్కు,
యాకోబుఙ్ నియాసావుఙ్, వరిఙ్ వానికాలం వందిఙ్ దీవిసాత్ న్. 21 నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు సాని
ముఙాలెయోసేపుమరిసిర్ రిఎరిఙ్ దీవిసాత్ న్. వనిన్ డుడుదు ఒరిగ్తాండెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ న్.
22 నమకమ్ దానె, యోసేపు సాదెఙ్ డగు ఆతివలె ఇసాయేలు లోకురిఙ్ అయిగుపు దేసెమ్ దాన్ దేవుణు
నడిఃపిసి తనిదని వందిఙ్ వెహాన్ . వనిన్ డుముక వందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 23నమకమ్ దానె,
మోసెఅయిసిఅపొప్సిర్,వాండు పుటిస్మూండి నెలెఙ్ డాపిస్ ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నెగిగ్ ఒరెన్ 
కొడొఃఇజివారునెసాత్ ర్. రాజుసితిఆడదిఙ్ తపెత్ఙ్ వారుతియెల్ ఆఎతార్. 24నమకమ్ దానె,మోసె,వాండు
పిరితి వలె పరొగాలిస్మరిసి ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కెఎతాన్. 25వాండు,పాపం తపిసిన్ సణెంమంజిని సర్ దదు
మంజిని దని ముసుక్ దేవుణు లోకుర్ వెట బాద ఆదెఙ్ కోరితాన్. 26అయ్ గుపు దేసెమ్ ది ఆసిత్ ముసుక్,
కీసుత్ వందిఙ్ బాదెఙ్ ఆనికాదె విలువ మనిక ఇజి వాండు ఒడ్ఃబితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాని కాలమ్ దు
దేవుణు వనిన్ఙ్ కిని నెగిగ్ దని వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃతాన్. 27నమకమ్ దానె,మోసె,రాజు కోపమ్ దిఙ్ 
తియెల్ ఆఏండ, అయ్ గుపు దేసెం డిఃసాత్ న్. వాండు మర్ జి వాదెఙ్ కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃతి లెకెండెమనాద్.

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

12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 

1 అందెఙె, మా సుటులం సేన సాకిస్రు మనార్. అందెఙె, అడు కిజిని సఙతిఙ డిఃసి, మఙి సికుక్ఙ
అర్ ప్ సినిపాపం డిఃసి, దేవుణుమాఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇని ఉహ్ కిన్ పోటిదు ఓరిసినెఉహ్ కాన్ట్. 2మాగురి
యేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్. వాండెమా నమకంమొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు సిలువాదు
సిగుమనిసావుసాదెఙ్ తయార్ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెనుక వనిన్ఙ్ మంజిని సర్ దవాండు నెసాన్న్.
ఏలు పరలోకమ్ దు దేవుణు సిమసనంఉణెర్ పడఃకాదు గొపప్మరాయ్ద్ దాన్ బసత్ మనాన్. 3పాపం కినికార్ 
కితి నండొ బాదెఙ్ వాండు ఓరిసిత్కెఙ్ ఎతుత్ కిదు. అందెఙె, మీరు మనుస్ విసిక్ఎండ, డిఃసిసిఎండ మండెఙ్,
వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పాపం వెట కాట్ లాడ్ఃజినిక నల సీని నసొ ఏలుదాక మీరు ఎదిస్ ఇతిదెర్. 5దేవుణు
వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ మిఙిఉసార్ కిబిసిన్మాటమీరు పోసిత్దెరా?. “నాకొడొః, పబు నిఙి దిదిని వలెమనుస్
బాద కిమాట్. వాండు డటం వెహిన్ వలెమీమనుస్ విసిక్మాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాండు పేమిసిని
వరిఙ్ దిదినాన్. వనిన్ మరిన్ ఇజి డగు కిని వనిన్ఙ్ దిదినాన్✡”, ఇజి వెహిస్నాన్. 7 ఒరెన్ అపొప్సి దిదిని
వజ, మీ సెమెఙ్ ఓరిసుత్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ సెమెఙ్, దేవుణు మిఙి వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ 
ఇజి తోరిసెన్. అపొప్సి దిదిఇ మరిసి ఎయెన్ బామనాండా? 8 వనిన్ మరిసిర్ విజెరిఙ్ దిజినిలెకెండ్, మిఙి
దిదిఎండ మహిఙ, మీరు వనిన్ నిజమాతి కొడొఃర్ ఆఎర్. గాని ఆఇ కొడొఃర్ ఇజినె అరద్ం. 9మఙి విజెరిఙ్ 
కాసిత్ అపొప్సిర్ మహార్ . వారు మఙి దిదిజి మహార్ . మాటు వరిఙ్ గవ్ రం సీజి మహార్ . అహిఙ, మా
అయాలోకమ్ దిబుబబ్ ఆతికాన్ దిదినివలె,ఎసొలావువనిన్ఙ్ లొఙిజిమాటు ఎలాకాలంబతిక్దెఙ్ ? 10మా
బుబబ్ర్, సెగం కాలం మఙి దిదితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాక నెగెద్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబితార్. గాని, మా
నెగిగ్దనివందిఙ్ దేవుణు మఙి దిదిజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు వనిన్లెకెండ్ పరిసుదమ్ క మండెఙ్.
11మఙిదిదినివలె,అయాకసర్ ద కిబిస్ ఎద్,దుకం కిబిసాన్ద్. గానిఅయాలెకెండ్ దిదిజిసికస్లాగెఆజినెగిగ్
సరిదు వాతికార్, వెనుక నీతి నిజాయితిదాన్ కిజి, సమాదనందాన్ మంజినార్. 12అందెఙె, డిఃపిత్*మీ కికు
పెర్ దు. వణకిస్ని ముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †. 13 “మీకాలాక్ఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు”✡. సొట కాలుక్
బెణ్ ఎండ, సతుత్ ఆని వందిఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు.
దేవుణుదిఙ్ నెకిస్పొక్ మాట్ 

14 విజెరె వెట సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ సుడ్ఃదు. పాపం కిఇ, దేవుణు వందిఙ్ 
కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ బతిక్ఇకాన్, పబుఙ్ సుడ్ఃఎన్.
15ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని వనిన్ దయాదరమ్ం తపిస్ సొన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. ఉండి సేందు
మొకక్ పిరిసి దని సేందు నండొండారిఙ్ బాద కినిలెకెండ్, ఎయెన్ బా ఆఏండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 16సావు
లెకెండ్ సాని బూలాజినొ, దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండనొ, ఎయెన్ బామన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. వాండు
ఉండి పుటా తిండి వందిఙ్, వనిన్ పెరి మరిసి ఇని అకుక్ పొరాన్. 17మీరు నెసిని లెకెండ్, వెనుక వనిన్
అపొప్సి. సీని దీవెనమ్ కు వాండు కోరితివలె, వాండు నెకిస్ పొకె ఆతాన్‡. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
కితికమారిసెత్ఙ్ వాండు అట్ ఎతాన్. వాండు నండొ అడఃబాజి దీవెనమ్ కు లొసిత్ఙ్ బాదొహ్ కుతె. 18మీరు,
ఇసాయేలు లోకుర్ సీనాయి గొరొణ్ డగు వాతి లెకెండ్ రెఇతిదెర్. ముటిస్ నెసెత్ఙ్ ఆని, సిసు కసిసి, గొపప్
సీకట్ మని, తుపాన్ మని గొరొన్ డగు రెఇతిదెర్. 19 వారు, జోడుబాంకెఙ్ ఊహ్ కిన్ పెరి జాటు, వరిగ్ని
జాటు వెహర్. అయాక వెహివలె, మరి వరివెట వరిగ్మా ఇజి దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్. 20 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, “ఉండి జంతు ఆతిఙ్ బా, గొరొతుమటిత్ఙ, దనిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్”✡, ఇజి దేవుణు వెహి
ఆడ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. 21 అబెబ్ తోరె ఆతిక, గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙె మోసె వెహన్, “నాను
గొపప్ తియెల్ ఆజి వణక్ సిన”, ఇజి. నని గొరొన్ డగు ఆఏద్ మీరు వాతిదెర్. 22గాని మీరు, సియొను
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గొరొత్ నె వాతి మనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణు మంజిని పటన్మ్ దునె వాతి మనిదెర్. ఇహిఙ, పరలోకమ్ ది
యెరూసలెమ్ దునె వాతిమనిదెర్. సేన దూతార్ సరద్దాన్ కూడిఃతి మనిబానె,వాతిమనిదెర్. 23దేవుణు
తొలితకొడొఃర్, కూడిఃతిమనిబానెవాతిమనిదెర్. వరిపేరుక్ పరలోకమ్ దురాసెత్ ఇడెత్ మనెన్. మీరుదేవుణు
డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె విజెరిఙ్ తీరుప్ సీనికాన్. పరలోకమ్ దు మని నీతి నిజాయితి మని వరి
పాణమ్ క, డగునె వాతిమనిదెర్. వారుపూరి కిబె ఆతికార్. 24మీరుయేసు డగునె వాతిమనిదెర్. వాండె,
అయాకొతత్ ఒపుమానంనడిఃపిసిన్కాన్. మీరు,సిల్ కరెసెఆతినలడగువాతిమనిదెర్. ఏబేలు నలవెహిస్ని
దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాటవెహిస్ని నల డగువాతిమనిదెర్. 25అందెఙె,మీవెటవరిగ్జిని దేవుణుదిఙ్ జాగర
వెండు. యాలోకమ్ దు, దేవుణు డటం వెహివలెవెండెఙ్ కెఇతి ఇసాయేలులోకుర్, దేవుణు సీనితీరుప్దాన్ 
తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దాన్ డటం వరిగ్జిని వనిన్ఙ్ నెకి పొకిఙ, మాటు సికస్దాన్ తపె
ఆదెఙ్ అటాన్ట?. 26దేవుణు,సీనాయిగొరొత్ దాన్ వరిగ్తివలె,బూమికదిల్తాద్. గానిఏలువాండు ఒటుట్ కిత
మనాన్. “మరిఉండి సుటుబా,నాను బూమిదిఙ్ నె ఆఏండ, ఆగాసమ్ దిఙ్ బా కద్ లిసన్లె”✡ ఇజి. 27 ‘మరి
ఉండి సుటుబా’, ఇనిమాటదిఙ్, కదిల్నికెఙ్ మారిసెన్ ఇజినెఅరద్ం. ఇహిఙ,తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జిమారెఆనె
ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ ఎలాకాలంమండెఙ్. 28అందెఙెదేవుణు ఏలుబడిః ఎసెఙ్ బాకద్ లిఎద్.
అందెఙె✡ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ తియెల్ దాన్ గవ్ రమ్ దాన్, వాండు సర్ ద ఆని వజ మాడిఃసాన్ట్.
29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “మాదేవుణు సురిన్ సిసు ననికాండె.

13
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగసర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 

1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని తంబెరిఙు ఇజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసినె మండు. 2 నెస్ ఇ వరిఙ్ 
డగు కిదెఙ్ పోస్ మాట్. యాలెకెండ్ డగు కిజి,సెగొండార్,నెస్ ఎండనెదూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ . 3జెలిదుమని
వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి వెటబాన్ మహివజ ఎతుత్ కిదు. బాదఆని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ 
బాద ఆజిమహివజ వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పెండిల్దిఙ్ విజెరె గవ్ రం సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్మాసిర్ రిఎర్ బా, ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిలెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సాని బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్ 
దేవుణుతప్ ఎండసికస్సీనాన్. 5డబుబ్దిఙ్ ఆసఅమాట్. మిఙికలిగ్తిమనిదనితాన్ సర్ దఆదు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు వెహ మనాన్, “నాను ఎసెఙ్ బామిఙి డిఃన్ ఎ, నాను ఎసెఙ్ బామిఙి నెకిస్ పొక్ ఎ”,✡ ఇజి.
6అందెఙె దయ్ రమ్ దాన్ వెహెఙ్ అటాన్ట్, “పబునె నఙి తోడుః. నాను తియెల్ ఆఎ. లోకు నఙి ఇని కిదెఙ్ 
అట్ ఎర్”✡. 7దేవుణుమాటమిఙి వెహిస్, మిఙి నడిఃపిసిని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వరి బతుక్దాన్ వాతి విజు
నెగిగ్ దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వారు నమిమ్తిత్ లెకెండ్ నమిమ్దు. 8యేసు కీసుత్ ఇఏన్, నేండు, ఎలాకాలం
ఉండె లెకెండ్ మంజినాన్. 9విజు రకమ్ కాణి నెస్ ఇ బోదెఙ వెటసొనామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మా
మనుస్ సతుత్ ఆనికాదె నెగెద్. తిండి వందెఙ్ మని రూలుఙ లొఙిజి ఆఎద్. అయాకెఙ్ లొఙితి వరిఙ్ ఇని
లాబమ్ బా రెఎద్. 10మఙి ఉండి పూజ సీనిమాలి పీట మనాద్. దని బాణిఙ్, గుడారమ్ దు సేవ కిజిని
పుజెరిఙ తిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలు వజ, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి పాపం
వందిఙ్ పూజ లెకిండ్ జంతుఙ నల దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ పటన్ం వెలిల్
సురాన్ర్. 12అందెఙె,యేసుబా పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండెసాతాన్. వనిన్ సొంత నలవాకిస్ వనిన్
లోకురిఙ్ పాపం సిలివరి లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండె సాతాన్. 13అందెఙె
మాటు పటన్ం వెల్ గు వెలిల్ వనిన్ డగు సొనిస్ వాండు లాగె ఆతి సిగుదు వనిన్వెట కూడాన్ట్. 14 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయా బూమిదు మఙి ఎలాకాలం మని ఉండి పటన్ం సిలెల్ద్ . వాదెఙ్ మని పటన్ం వందిఙ్ మాటు
ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 15 అందెఙె, యేసు పేరుదాన్, పూజ లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా పొగిడిఃజినాట్.
ఇహిఙ,వాండు పబు ఇజిమావెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజినిపూజసీనాట్. 16మహివరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్,
వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిని పూజెఙ దేవుణు సర్ ద ఆనాన్. 17మీ అతికారిఙ
మాటెఙ్ వెండు. వరి అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిదు,వారు మిఙిజాగర సూణార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరి పణిదిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి వారు నెసాన్ర్. మీరు వరిఙ్ లొఙితిఙ, వారు సరద్దాన్ వరి పణిఙ్ కినార్.
సిలిఙ వారు దుకమ్ దాన్ కినార్. అయాకెఙ్ మిఙి నెగికెఙ్, సిఉ. 18మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. మా
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గరబ్ం మఙి గదిస్ ఎండ మన ఇజిమాపుపూరి నమిమ్జినాప్. మావు కిజిని దని లొఇ నెగెండ విజు కిదెఙ్ 
కోరిజినాప్. 19 దేవుణు బేగినె నఙి మీ డగు మర్ జి తలెఙ్ మీరు మరి లావు పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నాను
ముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21 దేవుణు మా పబు ఆతి యేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండె గొరెఙ పెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు వనిన్ నల వాకాండె సాతాన్. వనిన్ నలదాన్ వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఒపుమానంముద
కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనంసీనిదేవుణు,వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్,మిఙినెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ సాయంకిపిన్.
యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ విజు మా లొఇ కిపిన్. వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం గవ్ రం మనిద్.
ఆమెన్. 22 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి ఉండి ఇజి ఉతమ్ నె రాసత్ మన. అందెఙె, నాను పణసిత్ మాటెఙ్ 
జాగర వెండు ఇజి ఉసార్ కిబిసన్. 23మాతంబెరి ఆతి తిమోతి జెలిదాన్ డిఃబె ఆతాన్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 
ఇజినాను కోరిజిన. వాండు ఇబెబ్ బేగివాతిఙ,మిఙిసుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బానావెటతన. 24మిఙినడిఃపిసిని
విజెరిఙ్,దేవుణులోకుర్ విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ . ఇటలిదుమనినమిమ్తిత్కార్ మిఙివెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్. 25దేవుణు దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక
యా ఉతం రాసిత్ యాకోబు పబుఆతి యేసుఙ్ తంబెర్ సి ఆతికాన్ . యాకోబు యెరుసలేమ్ దు మనిన్

సఙమ్ ది పెదెద్లిఙ లొఇ ఒరెన్ . యాక రాసిత్ కాలం రమారమి కీసుత్ సకం 45 దాన్ 50 నడిఃమి కాలమ్ దు
రాసత్ మనాన్ .యాఉతమ్ దుముకెలమాతిక నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ ఆఏదో
ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిరాసత్ మనాన్ .

1 దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్, సేవకినికానాతి యాకోబు, ఆఇ దేసెమ్ కాఙ్ సెదితి మని
దేవుణులోకాఙ్ విజేరిఙ్ రాసినిఉతం. మిఙివిజేరిఙ్ వందనమ్ కు.

మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
2-3నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, నండొమాలెఙ్ వానివలెమీరు సర్ దదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,

మాలెఙ్ వానివలె యేసుపబు ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండ మహిఙ, మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ మిఙి సతుత్
మనాద్ ఇజి దినివలెహాన్ రుజుప్ వానాద్. 4మీరు కిజిని పణిదు డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమండు. అయాలెకెండ్ 
కితిఙ మీరు కసట్ం బరిసిన్దనిన్ లొఇ పూరి ఆతికిదెర్ ఆనిదెర్ . అయావెలె మీ గుణమ్ దు ఇనికబా తకుక్
సిలెల్ండ మంజినిదెర్ . 5మీ లోఇ ఎయెఙ్ బా గెణం తకుక్ మహిఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ సీనాన్. ఎందానిఙ్ లొసినార్ ఇజి కోపం ఆఏండ దేవుణు విజేరిఙ్ తకుక్ సిలెల్ండ సీనాన్ . 6గాని,
వాండు కండెక్ బాఅనుమానం సిలెల్ండ నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అనుమానం
ఆనికాన్ గాలిదాన్ ఎగిని సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్ జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8 అనుమానం
ఆనికాన్ దేవుణు బాణిఙ్ ఇనికబా దొహ్ కాన్ద్ సు ఇజి ఒడ్ఃబినిక ఆఎద్ . అనుమానం ఆనికాన్ రుండి
మనుస్ఙ్ ఆజిఇనిదనిన్లొఇబాసిత్రం సిలిల్కాన్. 9దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిబీదవాండు, దేవుణు వనిన్ఙ్ పెరికాన్ 
కితిత్ఙ్ సర్ ద ఆజిమండెఙ్. 10అయావజనె ఆసిత్ మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్ ఆజి ఇజిరికానాతిఙ్ బా
సర్ దఆజిమండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఉండిగడిడ్ పూఙువెటనెరాలిన్వజ,ఆసిత్ మనికాన్ ఆహెఆనసొనాన్
ఇజి వాండు నెసాన్న్ . 11పొదుద్ సోసి నండొ ఎండ కితిత్ఙ గడిడ్ వహన్ సొనాద్, పూఙు రాలన్ సొనాద్. అయ
పూఙు సోకు విజు పాడాఃన సొనాద్. అయావజనె గణసెత్ఙ్ కిని పణిలొఇ ఆసిత్ మనిన్కాన్ సిలెల్ండ ఆనానెల్.
12మాలెఙ్ వానివలె దేవుణు ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ అకెక్ఙ్ బరిసిన్కాన్ సరద్ ఆనాన్ . మాలెఙ్ విజు
బిరిసిత్ వెనుక దేవుణుఙ్ పేమిసిత్వరిఙ్ సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఇని ఇనాయందేవుణు
సీనాన్ .

13తపుప్పణి కిదెఙ్ మనుస్ద్ వాతివెలె, అకక్ దేవుణు సితిత్క ఇజి ఎయెన్ బా వెహిన్క ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ సెఇ దనిన్దటాన్ దేవుణు తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ . తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ దేవుణు ఎయెరి
మనుస్దుబా ఆస పుటిస్ ఎన్ . 14గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ సొంత మనుస్దాన్ మనిన్ ఆసదాన్ మర్ జి లాగె
ఆజి సెఇ పణి కిజినాన్. 15తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఎలాగ ఇహిఙఅయ్ లికొడొఃపొటాద్ పిండెం ఆతిలెకెండె
అయాకపిరితివలె ఏరు ఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ మనుస్దు సెఇ ఆస నండొఆజిపాపంపుటాన్ద్ .
పాపంముదితిఙ వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16నాను పేఇని తంబెరిఙండె, ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఏండ సుడ్ఃదు. 17 నెగిగ్కెఙ్ విజు, కలిత్సిలిల్కెఙ్ 
విజు దేవుణు సీని ఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దు మనిన్ జాయ్ విజు వుటిసిత్ దేవుణుబాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ విజు
వాజినె. జాయ్ సొనిస్ నీడః వానాద్ . గాని దేవుణు మార్ ఇకాన్ . 18 నిజమాతి వనిన్ మాటదాన్ వాండు
తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణుమఙికొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙపుటిసిత్ విజువనకముసుక్ దేవుణు
మఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ న్ .

దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19 నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, యాక నెగెండ వెండు. ఒరెన్ ఒరెన్ బాగ వెంజి, వెహి వెటనె

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

22మీరు దేవుణు మాటెఙ్ వెండెఙె ఆఎద్ . దేవుణు మాట వెంజి అయ మాట వజ నడిఃదెఙ్ బావలె.
దేవుణు మాటెఙ్ వెంజి అయవజనె నడిఃఏండ మహిఙ మిఙి మీరెమొసెం కిజినిదెర్. 23 దేవుణు మాట
వెంజి అయావజ నడిఃఇకాన్ అదద్మ్ దు వనిన్ మొకొం సుడ్ఃతి వనిన్లెకెండ్ మనాన్. 24వాండు అదద్మ్ దు
సుడ్ఃజి మర్ జి సొహి వెటనె వనిన్ మొకొం, ఎలాగ మరికదొ ఇజి పోసినాన్. 25 దేవుణు వెహి పూరి ఆతి
రూలుఙ్లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకు దేవుణువెహిఅయమాటెఙ్ విజునెగెండసద్ వీజి
బాన్ మనికెఙ్ పోస్ ఏండ అయావజనె వనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ, వాండు కిని విజు పణిఙలొఇ దేవుణు
వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

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

2
విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె

1నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, గొపప్ జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు మనిన్ పబువాతియేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్
మీరు, లోకాఙ్ నడిఃమి తేడ తోరిసామ్ట్ . 2-4 ఎలాగ ఇహిఙ బఙారం బొందు ఇట్ కిజి, నండొ దరది సొకెక్ఙ్ 
పొర్ పాజి ఒరెన్, మరి ఒరెన్ బీదవాండు, మీరు పారద్నం కినిబాన్ యా రిఎర్ వాతార్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సొకక్
పొర్ పాజివాతివనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి అయబీదవనిన్వెట, “నీను అబెబ్ నిల్ అ, సిలిల్ఙ నా కాలుక్ డగు ఇబెబ్
అడిగిబస్ అ”,ఇజివెహిఙ,మీరుబీదవనిన్ఙ్ ఆసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్లెకెండ్ మంజినాద్ . ఈహ మీరుమీ
మనుస్దుమనిన్ సెఇఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పుకిజినిదెర్ . 5నాను పేమిసినితంబెరిఙండె,మీరు నెగెండ
వెండు. యాలోకమ్ ది బీదవారు దేవుణుముసుక్ ఇడిత్ నమకం వందిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కారాదెఙ్ దేవుణు వరిఙ్ 
ఏర్ పాటు కితాన్. దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు రాజయ్ం దేవుణు వరిఙ్ సీనాన్.
6గానిమీరు బీదవరిఙ్ సిగు కిజినిదెర్. మిఙిమాలెఙ్ కినికార్ ఆసిత్మనిన్కారె గదె. మిఙి కోర్ టుదు లాగ్ జి
ఒనికార్ వారె గదె. 7మీరు అసినియేసుకీసుత్ నెగిగ్ పేరు, వీరె దూసిసినార్ గదె.

8దేవుణుమాటదుమనిన్ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, నీను నిఙి పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ బా
పేమిస్ అ✡ ఇజి ఆహ కితిత్ఙ మీరు బాగ నడిఃసినిదెర్ . 9గాని మీరు విజేరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ సుడ్ఃఎండ
మహిఙపాపం కిజినిదెర్. దేవుణు సితిత్ రూలు మీరు తపిత్దెర్ ఇజి తీరుప్ వాజినాద్. 10ఎయెరుబా దేవుణు
రూలుఙ విజు వనాక్ఙ్ లొఙిజి ఉండి రూలు తపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 11మీరు రంకు బూలానిక
ఆఏద్ ఇజి రూలు మనాద్ . లోకాఙ్ సపిన్క ఆఏద్ ఇజిబా రూలు మనాద్ . మీరు రంకు బూలాఇదెర్ గాని
లోకాఙ్ సపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 12లోకాఙ్ విడుఃదల సీని రూలుదాన్ దేవుణు మిఙి తీర్ పు
కినాన్ లె. అందెఙె సరి ఆతి మాట వరిగ్దు, ఆహె నడిఃదు. 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కనికారం తోరిస్ ఇ
వనిన్ఙ్ కనికారం సిలిల్ తీర్ పువానాద్ . గాని దేవుణు తీర్ పుకినివలె కనికారం తోరిసిత్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు
కనికారమ్ నె గెలిసాన్దేల్. వనిన్ఙ్ తీరుప్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ తయార్ ఆతిఙ్ బా
వనిన్ కనికారం తీరుప్దిఙ్ ఇంక పెరిక.
నెగిగ్ పణిని నమకం

14నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్ నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజ పణి
కిఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ లాబం సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16ఉండి వేల ఒరెన్ తంబెరి
గాని తఙిసిగాని సరి ఆతిసొకక్పాతెఙ్ సిలెల్ండ, తిండి సిలెల్ండమహివలె వరిఙ్ కావాలిసిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ 
ఇని సాయం కిఏండ, “ఏలు సొన్ అ, సిసు కాయ్ జి నెగెండ ఉణిజి మన్ అ”, ఇజి వెహిఙ ఇని లాబంబా
సిలెల్ద్ . 17 అయావజనె నమకమ్ దిఙ్ తగితి పణి కిఏండ, నమకం ఉండె మహిఙ అయ నమకమ్ దాన్ 
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ఇనిలాబం సిలెల్ద్ . 18గానిమీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి
వెహిస్నిదెర్ సు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ మనెన్. గాని నెగిగ్ పణిఙ్ కిఏండ మిఙి నమకం మనాద్ ఇజి
ఎలాగ మీరు తోరిసిన్దెర్ ఇజి నాను వెన్ బాజిన. నాను నా నెగిగ్ పణిఙాణ్ నా నమకం తోరిసన్. 19 దేవుణు
ఒరెండె ఇజి నీను నమిమ్జిని. ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె. దెయమ్ కుబా ఆహె నమిమ్జి తియెలాజి వణకిస్నె.
20బుదిద్ సిలిల్కి, నిఙి నమకం మనాద్ ఇజి తోరిసిని నెగిగ్ పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్ రెఇక
ఇజినీను నెస్ ఇదా? 21మాఅనిగొగొఆతిఅబహాం,వనిన్మరిసిఆతిఇసాస్కుఙ్ పూజకిదెఙ్ పూజబసాదు
ఒతిత్వలె, వాండు కితిత్ పణిదాన్ నీతి నిజయి మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇడాత్ న్ . 22 సుడ్ఃదు, వనిన్
నమకమ్ ని, వాండు కితిత్ పణి రుండిబా కూడ్ జి వనిన్ నమకం పూరి ఆతాద్ . 23 “అబహాం దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు
రాసిత్ మాట ఆహె జర్ గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్ ఇజి పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24ఎయెన్ బా దేవుణు
ముసుక్మనిన్నమకంఉండెదానెఆఏద్ ,నెగిగ్ పణిఙాణ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజిదేవుణుఇడాన్న్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్ . 25అయావజనెసాని బూలానికాద్ ఆతి రాహాబుబా పటన్మ్ దిఙ్ సడిః సిలెల్ండ సుడ్ఃదెఙ్ వాతి
వరిఙ్ దనిన్ ఇండొ బాడిడ్ సీజి ఆఇ సరి దాన్ పోకాద్. అది కితిత్ నెగిగ్ పణిదాన్ నీతినిజయికాద్ ఇజి దేవుణు
ఇడాత్ న్ . 26పాణం సిలిల్ ఒడొఃల్ సాతికదె. అయావజనె నెగిగ్ పణి సిలిల్ నమకంసాతి వజనె.

3
నాలికదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 

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

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇతపిస్సొనిస్నాట్. గానిఎయెన్ బావాండు వెహిన్మాటెఙలొఇ ఎసెఙ్ బా
తప్ ఏండాతిఙ వాండు పూరి ఆతికాన్ , ఇని తపు సిలికాన్. వాండు వనిన్ ఒడొఃల్ మనుస్ విజు అణసె ఆజి
మండెఙ్ అటాన్న్.

3 గురమ్ ది వెయ్ దు కలెం* ఇటిత్ఙ అకక్ లొఙిజినాద్ . అయ ఇజిరి కలెమ్ దానెమఙి ఇసట్మాతిబాడిడ్దు
దనిన్ఙ్ మహెఙ్ ఆనాద్ . 4 సిలిల్ఙ ఉండి ఓడఃదిఙ్ సుడ్ఃదు. అకక్ ఎసొ పెరిక ఆతిఙ్ బా, పెరి గాలిదాన్ 
సొనికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, ఓడఃదు మనిన్ సుకాని ఇని ఇజిరి మరదాన్ ఓడః నడిఃపిసినికాన్ , వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి
బాడిడ్దు ఒసినాన్. 5అయాలెకెండ్ నాలికబాఇజిరికఆతిఙ్ బాఅకక్గొపప్ వనకవందిఙ్ పొఙిజివర్ గిజినాద్ 
ఎసొస్ ఇజిరి సిసు ఆతిఙ్ బా పెరి గొరొన్ ది మరెకాఙ్ విజు సురన్పొకాన్ద్ . 6నాలికబా ఉండి సిసు లెకెండె.
ఒడొఃల్ దు మనిన్ వనకలొఇ అకక్ పూరి సెఇక. అకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పూరి సెఎణ్ కిజినాద్ . నరకమ్ దానె
వాతి సిసు నాలికాదు కసి వనిన్ బతుక్ విజు నాసనం కిజినాద్ . 7 విజు రకమ్ కాణి జంతుఙ, ఆగసమ్ దు
మనిన్ పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్, ఏరు లొఇ మనిన్ విజుమొయెఙ, లొఙిసెత్ఙ్ లోకు అటాన్న్. 8గాని ఎయెర్ బా
నాలికదిఙ్ లొఙిసెత్ఙ్ అట్ ఏర్. అదిపూరి సెఇక. దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఎయెర్ అట్ ఏర్. సావుదిఙ్ తగితి విసం
తసినాద్. 9యానాలికదానెబుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కిజినాట్ .యానాలికదానె దేవుణుమూరి లెకెండ్ 
పుటిసిత్ లోకాఙ్ సయిప్ సీజినాట్ . 10ఉండె వెయుదానె నెగిగ్ మాటఙ్ , సయిప్ సీనిమాటెఙ్ వాజినాద్. నా
తంబెరిఙాండె, మీరు ఆహె మంజినిక ఆఏద్ . 11ఉండె ఊటదానె నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు రెఉ.† 12బొడె
మరాతు ఒలివ పటుక్ అస్ ఉ. దాకస్ తివాద్ బొడెపటుక్ రెఉ. అయావజనెసోరు ఏరుసోనిఊటదాన్ నెగిగ్
ఏరు రెఉ.
రుండి రకమ్ కాణిగెణమ్ కు

13మీ లొఇ గెణం తెలివి మనిన్కాన్ మహిఙ, అకక్ వనిన్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ రుజుప్ కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్,
లొఙిజిమంజిని గుణం వానాద్. నఙి గెణం తెలివి మనాద్ ఇజి లొఙిజిమంజిని గుణమ్ దాన్ వాండు కిని
పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14గానిమీమనుస్దు నండొ పగ, గోస, మీ వందిఙ్ మనిన్ మనుస్ ఇడ్ఃతిఙ మీ గెణం
వందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ . మీ గెణం వందిఙ్ వెహిన్క నిజం ఆఏద్ . 15 ననిన్ బుదిద్ దేవుణు సితిత్క ఆఏద్ .
అకయాలోకమ్ దాన్, లోకు బుదిద్దాన్, సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతి గెణమె. 16ఎంబె గోస, మీ వందిఙె మని

* 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దు మహిఙానె దనిన్ఙ్ నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ . † 3:11 3:11
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మనుస్మనాదొ,అబెబ్టంటెఙ్ ,విజురకమ్ కాణిపాపమ్ కుమంజినె. 17గానిదేవుణుబాణిఙ్ వానిగెణంకలిత్
సిలిల్క. అయగెణంమనిన్కార్ సమదనమ్ దాన్ ,సారిల్దాన్ , విజేరెవెట కూడ్ఃజి,లొఙిజిమంజిని బుదిద్దాన్ ,
కనికారమ్ దాన్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజి, నిజమ్ దాన్ పణి కినార్ . 18 నమదనం
కినికార్ సమదనం వితిస్, నీతి నిజయిఇని పంట కొయ్ నార్.

4
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు

1మీలొఇ జటిఙ్ ఆదెఙ్ ,పోటాల్ డ్ఃదెఙ్ బుదిద్ మనాద్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు మనిన్
ఆసదానెననిన్బుదిద్ వాజినాద్. 2మీరుఇనికెఙొదొహ్ కన్ద్ ఇజిఆసఆజినిదెర్ గానిఅకెఙ్ మిఙిదొహ్క్ ఏండ
ఆజినె. అయావలెమీరు సపిన్దెర్. ఇతాహ వరిది ఆస ఆనిదెర్ గాని దొహ్ కిసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. మీరు టంటెఙ్ 
ఆజిపోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙికావాల్ సిత్కఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ,మీరుదేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3మీరు
లొసిన్వలెమిఙిదొహ్ క్ ఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీరు సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ 
ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. 4మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొహికిదెర్. యాలోకమ్ దిఙ్ పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ 
విరోదమాతికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? యాలోకమ్ దిఙ్ కూల తొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ ఆనాన్.
5 దేవుణు మా లొఇ ఇడిత్ ఆతమ్, మా వందిఙ్ నండొ ఆస ఆజినాన్ ఇజి దేవుణు మాటదు మనాద్. అయ
మాట నిజం ఇజిమీరు నెసినిదెర్ . 6గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ కూడిఃతి దయాదరమ్ం మీరు ఆస ఆని దనిన్ఙ్ 
ఇంక నండొసీజినాన్ . అందెఙె “గరఆనివరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్ . గానితగెఆతిమనిన్ వరిఙ్ దయాదరమ్ం
సీజినాన్ ”, ఇజిదేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్ . 7అందెఙెమీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు. సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ .
అయావలె సయ్ తాన్ మీబాణిఙ్ ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8మీరు దేవుణు డగు రదుద్ . అయావలెమీ డగు రదుద్ .
అయావలె దేవుణు మీ డగు వానాన్ . మీరు కిని పణిఙ లొఇ ఇని తపుప్బా మన్ ఏండ మండెఙ్ , పాపం
పణిఙ్ విజు డిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్, లోకమ్ దిఙ్, పేమిసిని రుండి మనుస్ డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని
ఉండెమనుస్ ఆజిమండు. 9మీపాపం వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి దుకం ఆజి నండొఅడఃబాదు. మీరు సికిన్క డిఃసి,
అడఃబాదు. మీరు సర్ ద డిఃసి, దుకం ఆదు. 10దేవుణుముఙాలమీరు తగిజిమండు. అయావలెదేవుణు
మిఙి గవ్ రం సీనాన్ . 11నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ విరోదం వర్ గిమాట్. మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పడిఃఇక వెహిన్కాన్ , మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్ కినికాన్ . దేవుణు వెహి రూలుదిఙ్ విరోదం
ఆజినాండె దేవుణు సితిత్ రూలుదిఙ్ వాండు నెకిస్పొకిస్నాన్ . మీరు దేవుణు రూలుఙ్ నెకిస్పొకిఙ మీరు
దేవుణురూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ . గానిదేవుణురూలుఙ్ సరిఆతికెఙొ,ఆఏదొఇజిమీరుతీర్ పుతీరిసినికార్ 
ఆనిదెర్ . 12విజు రూలుఙ్ సీనికాన్ దేవుణునె. విజేరిఙ్ తీర్ పుసీనికాన్ దేవుణునె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ 
వాండుఅటాన్న్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కిదెఙ్ వాండుఅటాన్న్ . పడఃకాతివనిన్ఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ నీనుఎయి?

మర్ సరోజువందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ 
13నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. మీలొఇసెగొండార్ ఈహ వెహాన్ర్, “నేండు సిలెల్, విగెహిఙ్ ఎంబె ఎంబె

ఉండి పటన్ం సొనిస్, అబెబ్ ఉండి ఏంటు మంజి బేరం కిజి నండొ డబుబ్ గణసన్”. 14అహిఙ, విగెహిఙ్ నీ
బతుక్దు ఇనిక వానాదొ నిఙి తెలిఏద్. నీ బతుక్ సణెం తోరె ఆజి సణెమ్ దిఙెమాయ ఆని ఆవిరి ననిన్క.
15అందెఙెమీరుఈహ వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ంమహిఙమాపుబతిక్నాప్,అకక్ కినాప్, ఇకక్ కినాప్”.
16గానిమీరు గరఆజినిదెర్. మీరుమీవందిఙెపొఙిజినిదెర్ . ఇకక్ విజుతపుప్. 17ఎయెర్ బాసరిఆతిపణి
ఎమేణిక ఇజి నెసి,అయాలెకెండ్ కిఏండమహిఙవాండు పాపం కిజినాన్.

5
ఆసిత్ మనిన్కార్ జాగరమండు

1ఆసిత్ మనిన్కార్ నాను వెహిన్క వెండు. మిఙివాని గొప కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకమ్ దాన్ నండొ అడఃబాదు.
2మీ ఆసిత్ విజు పాడాఃన సొనాదెల్. మీ పాతెఙ్ విజు సెద తినెలె. 3మీ బఙారం, వెండిదిఙ్ కరి తినాదెల్.
దేవుణు తీరుప్ కినివలె ఆ కరి నీ ముసుక్ రుజుప్ మంజి సిసువజ మిఙి నాసనం కినాదెల్. మీరు గణసిత్
ఆసిత్ విజు, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజు వందిఙ్ కుంబ కిజినిదెర్. 4 సుడ్ఃదు, మీ బూమిదు పణి కితిత్వరిఙ్ 
కూలి డబుబ్ సిఇతిదెర్. అయా కూలిడబుబ్ మీ ఎదు మొరొ ఆజినె. మీ పంట కొయివరి మొరొ గొపప్
సతుత్ మనిన్ దేవుణుబాన్ సొహాద్ . 5మీరు యా లోకమ్ దు మహివలె సుకం ముసుక్ మంజి సర్ దదాన్ 
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బతిక్తిదెర్. కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ వానిమీనాసనమ్ వందిఙ్ మీమనుస్
బలిసివాతాద్ . 6తపుప్ కిఇవరిఙ్ తపుప్ కితిత్కార్ ఇజినేరంమొపిస్,వరిముసుక్ తీరుప్ తపిసిసపిత్దెర్ .మిఙి
ఎదిసెత్ఙ్ వారు అట్ ఎతార్ .
కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు

7అందెఙె, నా తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని దాక వనిన్వందిఙ్ ఓరిసి మండు. సుడ్ఃదు,
ఒరెన్ రెయువాండుగొపప్విలువాతివనిన్బూమిపంటబూమిపంటవానేండఎసొస్కాలంకానమంజినాన్.
ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి పిరుదిఙ్ వాండు కానమంజినాన్. 8అయావజనెమీరుబా ఓరిసిమండు. మీ
మనుస్ కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతియేసు కిసుత్ వాని రోజు డగు ఆతాద్. 9నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె,
దేవుణు మిఙి తీర్ పు కిఏండ మండెఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ మొరొ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు మిఙి తీర్ పు సీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ డగునె మనాన్. 10 దేవుణు మాట వెహి పవకరు ఎలాగ
మహార్ ఇజి సుడ్ఃదు. వరిఙ్ నండొమాలెఙ్ కితిత్ఙ్ బావారు అకెక్ఙ్ బరిసాత్ ర్ . 11నమకం డిఃస్ ఏండ బరిసి
మహికార్ సరద్ ఆనికార్ ఇజిమాప్ వెహిస్నాప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . యోబు, కసట్మ్ కు వాతివలె ఓరిసిత్ఙ్ 
దేవుణు ఎలాగ వనిన్ ఉదెసమ్ కు పూరి కితాత్ న్ ఇజి మీరు వెహిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నండొ
కనికారం, దయమనిన్కాన్ . 12ముకెలమాతి ఉండిమాట ఇనిక ఇహిఙమీరు ఆగసం తోడు గాని, బూమి
తోడుగాని,మరిఇనిదనిన్తోడుబాగానిఅసిపమాణం కినికఆఏద్ .మీమాటఒఓఇహిఙఒఓఇజి,ఆఏద్  
ఇహిఙఆఏద్  ఇజిమండెఙ్. ఆహెమహిఙ దేవుణు తీర్ పుసీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.
నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం

13మీలొఇఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙవాండుదేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మీలొఇఎయెఙ్ బాసర్ దదాన్ 
మహిఙ దేవుణు వందిఙ్ పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14మీలొఇ ఎయెఙ్ బా జబుబ్ మహిఙ వాండు సఙం పెదెద్ల్ ఙ
కూకెఙ్. వారు పబు పేరుదాన్ నూనెరాసి వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. 15నమకమాతిపారద్నం ఆ జబుబ్ది
వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కినాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ నికాన్న్. వనిన్ పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాన్న్ . 16అందెఙె మీరు
నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ ,పాపమ్ కు మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి, ఒరెన్ ,మరి ఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం
కిదు. నీతి నిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్ సతుత్ మనాద్.

17ఏలియపవకమాననిన్లోకునె. వాండుబూమిముసుక్ పిరు రమఇజిగటిఙపారద్నం కితిఙ్,మూండి
పంటెఙ్ ఆరునెలెఙ్ దాకబూమిముసుక్పిరురెఏతాద్. 18ఏలియమరిపారద్నం కితిఙ్ ఆగసంపిరుసితాత్ ద్.
పిరు సితిత్ఙ్ బూమి పంట సితాత్ ద్. 19నాతంబెరిఙాండె, మీరుయాక నెసుత్ . మీలొఇ ఎయెన్ బానిజమాతి
సరి తపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ నిజమాతి సరిదు తతెత్ఙె. 20అహ కితిఙ పాపం కితిత్ఙ్ వాతి సావుదాన్ ,
వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ విజుసెమిసాన్న్.
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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యాఉతం రాసిత్కాన్ యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు. రమారమి కీసుత్ సెకం 60 దుయా ఉతం

రాసాత్ న్ . అయాకాలమ్ దు ఆసియాదు బానె బతిక్జి మహి కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ వాజి మహె. ఏలుబడిః
కిని రాజుర్ కీసుత్ లోకాఙ్ వరి నమకం వందిఙ్ హిమ్ స కితాత్ ర్ . వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ యాఉతం రాసాత్ న్ .
ముకెలమాతిమాటెఙ్ ఇహిఙ, కసట్మ్ కువానివలెఓరిసిమండెఙ్ ,అతికారిలోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ,దేవుణు
వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1 యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు రాసిని ఉతం. పొంతు, గలతీయ, కపదొకియ, ఆసియ,
బితునియఇనిదేసమ్ కాణ్ సెదితిమనిఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మనివరిఙ్,ఎయెర్ ఇహిఙదేవుణువనిన్
వందిఙ్ ఏర్ పాటుకితివరిఙ్ రాసిన. 2బుబాబ్తిదేవుణుమిఙిఎరిల్సెత్ఙెఇజిఒడ్ఃబితాండెవనిన్వందిఙ్ మిఙి
ఎరిల్సాత్ న్. యేసు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజివనిన్ నలదాన్ నొరెఆజి సుబరం ఆజిమండెఙ్ దేవుణు ఆతమ్మిఙి కేట కిత
మనాన్. మిఙిదేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి నిండిజిమనీద్.

ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .
3-4మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొ పొగిడిఃనాట్. వాండె, మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్. దేవుణు గొపప్

కనికారమ్ దాన్ మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, యేసు పబుఙ్ సాతి వరి లొఇహాన్  నికాన్. నికిఙ్ 
ఎలల్కాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ కొతత్ బతుక్మఙిసితాన్. అకక్దెఆఏండమఙిఉండిఅకుక్ సితాన్. అకక్
పాడాఃజిసొన్ ఇక,పూరినెగిగ్క. ఎలల్కాలంమంజినిక. అకక్ పరలోకమ్ దుమీవందిఙ్ ఇటాత్ మనాన్. 5మీరు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మిఙి కాప్ కిజి ఇడాన్న్. కడెఃవెరి రోసాక్ణ్  మఙివాని
సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిప్సాన్న్ ఇజితోరిసాన్న్ . 6దినిన్ వందిఙ్ మీరు నండొ సరద్ ఆదు. గాని ఏలు సెగం రోసుక్
మిఙి కలిగ్తి అనెకమాతి విజు రకమ్ కాణి కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకం ఆదెఙ్ వలె. 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పడాఃజి
సొనిబఙారం సిసుదు ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె. అయలెకెండ్ బఙారం ముసుక్ విలువమనిన్మీనమకమ్ బా
కలిత్ సిలిక ఇజిరుజుప్ కిదెఙ్ వలె. ఆహెరుజుప్ కితిఙయేసు కీసుత్ తోరెఆనివలెననినమకమ్ వందిఙ్ మిఙి
పొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం దొహ్ కాన్ద్.

8-9 మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని వనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు సుడ్ఃఏండ మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ 
నమిమ్జినిదెర్ . మరి, వెహెఙ్ ఆట్ ఇ నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్ ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙియేసు కీసుత్
ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె,మీపాణం ఎలాకాలంమంజిని సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10మిఙివాని రకస్ణ వందిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహి పవకరు రెబాతరెబాగ నెసెత్ఙ్ సుడుఃతార్ . దేవుణు
మిఙి సీదెఙ్ ఇడిత్ యా దయా దరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్. 11 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక గొపప్ గనం
కలిగ్నాద్ ఇజి పవకరు లొఇమనిన్ కీసుత్ ఆతమ్ అకక్ జరిగ్ఏండమహినండొముందాల్ నె వరిఙ్ వెహమహార్ .
వెహిఙ్ దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వారు రెబాతార్ . అకెక్ఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె, ఎలాగ జరిగ్నెలె ఇజి రెబాతార్ .
12ఆహ రెబాతిఙ్ ,వారు వరి వందిఙ్ నె ఆఎద్,మీవందిఙె వెహిస్నార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్.
పరలోకమ్ దాన్ దేవుణు పోకి వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మిఙి సువార వెహికార్ యాకెక్ఙ్ మిఙి నెసిప్సాత్ ర్.
పరలోకమ్ దుమని దూతెఙ్ బాదినిన్ వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజినార్.

దేవుణు వందిఙ్ కేటఆజిమండు.
13అందెఙెమీమనుస్దిఙ్ తయార్ కిజిమండు. మనుస్దుఅణసెఆజిమండు. యేసుకీసుత్ తోరెఆనివలె

మిఙి దొహ్ కిన్ దేవుణి దయా దరమ్ం వందిఙ్ పూరి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 14 దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి
వనిన్ కొడొఃర్ లకెండ్ మండు. ముఙల్ నెమీరు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండమహివలె సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్ లెకెండ్ 
ఆమాట్ . 15గానిమీరు కిని విజు దని లోనుబా దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్
సొంతం ఇజి మిఙి ఇడిత్కాన్ పరిసుదం ఆతికాన్. 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్ . అయ
లెకెండ్ మీరుబా పరిసుదం ఆజిమండెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.
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17బుబబ్ ఇజి కూకిస్ మీరు పారద్నం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్ వరి పణిఙ సుడ్ఃజి ఇని తేడః సిలెల్ండ తీరుప్
కిజినాన్. అందెఙె మీరు యా లోకమ్ దు కూడః వాతి వరిలెకెండ్ బతిక్ని వలె దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి
మండు. 18మీఅనిగొగొర్ బతిక్తి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్ని మీ బతుక్ పణిదిఙ్ రెఇక. ననిన్
బతుక్దాన్ యేసు పబునె మిఙి డిఃబిసాత్ న్ . సిలెల్ండ ఆజి సొని వెండి బఙారం మిఙి డిఃబిస్ ఎతాద్ ఇజి
నెసిన్దెర్ గదె. 19గాని ఇని తపు సిలి గొరె పిలల్ ననియేసుకీసుత్ విలువాతి నలదాన్ నెమీరు డిఃబె ఆతిదెర్.
20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటి సెలెండమహివలెనె దేవుణుయేసుకీసుత్ ఙ్ యాపణివందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. గానియా
కడెఃవెరిరోసాక్ఙ్ నెవనిన్ఙ్ పోకాన్. మీవందిఙెపోకాన్. 21సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణునికియేసు కీసుత్ వెటనె
మిఙి దేవుణు ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ . అందెఙె మీ నమకం
దేవుణుముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.

22 నిజమాతి మాటదిఙ్ మీరు లొఙితిఙ్ మీరు టేటఙ్ ఆతిదెర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ
పేమిసినిదెర్. అహిఙ నిజమాతి పేమదాన్ మీ మనుస్ పూరి సెమిసెత్ఙ్ వలె. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సాజి
సొని లోకాఙ్ ఆఏద్ . గాని ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణుదునె మీరు పుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణు
మాటదాన్ నెమీరుమరిపుటిత్దెర్.

24-25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “విజెరె లోకుర్ గడిడ్ లకెండె వరి పేరు గడిడ్ పుఙు లెకెండె మనాద్ . గడి వహన్ద్.
పుఙు రాలన్ అరాన్ద్. గాని పబు ఆతి దేవుణు మాట ఎలల్కాలం మంజినాద్ ”, అయామాట ఇనిక ఇహిఙ
మిఙి సువార వెహిమనిమాటనె.

2
1-3యేసు కీసుత్ ఎసొనెగిగ్కాన్ ఇజిమీరునెసిసుడ్ఃజిమహిదెర్. అందెఙెఆఇవనిన్ముసుక్ కుట కినికెఙ్ ,

విజుమొసెం పణిఙ్ ,మీమనుస్దుమనికెఙ్ ,డాఃపిస్మరిఉండి వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్,గోస,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
దూసిసిన్కయాకెఙ్ విజు డిఃసుత్ . ఏలు పుటిత్ ఇజి కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాట ఇని కలిత్ సిలిపాలు ఉండెఙ్ 
నండొ ఆస ఆదు. దని సతుత్ దాన్ పిరిజిమీబతుక్ రకిస్సుత్ .

పాణంమనిన్ పణుకు, దేవుణుదిఙ్ ఎరిల్సిమనిన్లోకుర్ .
4మీరు బతిక్జిమని కీసుత్ బాన్ వాతిదెర్. ఇలుల్ తొహిన్కార్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నెకిస్ పొకి పణుకు లెకెండె

కీసుత్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ నెకపొకార్ గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ విలువాతికాన్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్ . 5మీరుబా
పణుకుఙ్ లెకెండె దేవుణు మండెఙ్ ఇజి తొహె ఆని గుడిదిఙ్ మీరు పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని కీసుత్ లెకెండ్ 
మీరుబా పాణం మని పణుకుఙె. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి పుజెరి లోకుర్ లెకెండ్ మండు. దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి, వందనమ్ కు వెహిస్, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజి యేసు కీసుత్ వలెహాన్ వనిన్ఙ్ తగితి పూజెఙ్ సీదు.
6దేవుణుమాటదుఈహ రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙఇదిలోనాను సియొనుదుఉండిపణుకుదిఙ్ ఎరిల్సిన.
అయామూలపణుకుగొపప్విలువాతిక. వనిన్ముసుక్నమకంఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిగుఆఏన్. 7అందెఙె,
యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మిఙి,యాపణుకుగొపప్విలువాతిపణుకు. గానినమిమ్ఇవరిఙ్ ఇనికఆనాద్ ఇహిఙ,
“ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకిపణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకుఆతాద్”. 8మరిరాసత్ మనాద్ఇనికఇహిఙ
“అయపణుకునెలోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్. అయపణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజిఅరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙదేవుణు
మాటదిఙ్ లొఙిఎర్. దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙిఇకార్ అరాన్ర్ ఇజిదేవుణుముందాలెన్ నెసాత్ ండె వెహమహాన్ .

9గాని మీరు దేవుణు ఎరిల్సిత్ జాతి. రాజుఙ్ పుజెరి లోకుర్. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వనిన్ సొంత లోకుర్.
ఆహెపాపం ఇని సీకటిదాన్ వాని గొపప్ బమామ్తి జాయ్ దు మిఙి కూక తతాన్. వనిన్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ
వందిఙ్ సాటిసెత్ఙె ఇటాత్ న్. 10ముందాల మీరు దేవుణు లోకుర్ ఆఇకిదెర్. ఏలు దేవుణు లోకుర్ ఆతిదెర్.
ముందాల దేవుణు కనికారంమిఙిదొహెక్ఎతాద్. ఏలు కనికారం దొహ్ కాద్.

11నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్ వెహిస్న, మీరు యా లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ 
అఇదెర్ , ఆఇ దేసెమ్ ది వరి ననికిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ మని ఆసెఙ అడుడ్ వాజిని ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ డిఃసుత్ .
12 దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ లోకుర్ నడిఃమి  మీరు నెగెండ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇని దని లొఇబా మిఙి
సెఇకార్ ఇజివారు వెహిఙ,మీనెగిగ్ బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃజిదేవుణుతీరుప్ కిదెఙ్ వానిరోజుదువారు దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃదెఙ్ .
అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.
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13-14 ఏలుబడిః కినివరి లొఇ పెరికాన్ ఆతి రాజుఙ్ గాని, అతికారమ్ దు మని వరిఙ్ గాని కీసుత్ వెహి
లెకెండ్ లొఙిజి మండు. తపు కితి వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కితి వరిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ విరిఙ్ పోకాన్ గదె.
15 ఎందనిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, మీ నెగిగ్ పణిఙ తోరిసి మీరు బుదిద్ సిలెల్ండ వరిగ్ని వరి వెయు మూకెఙ్ ఇజి
దేవుణు కోరిజినాన్. 16మీరు డిఃబె ఆతిలోకుర్. అహిఙ,మీరు ఎయెర్ నెసెఎండ సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఆఎద్.
దేవుణు అడిగ్ పణి కినివరి లెకెండ్ మండు. 17విజెరిఙ్ మరాయ్ద సీదు. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసుత్ . దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆజి మండు. రాజుఙ్ మరాయ్ద సీదు. 18 పణి మణిసిర్ వరి ఎజుమానిరిఙ్ నండొ మరాయ్ద సీజి
లొఙిజి మండెఙ్. మీ ముసుక్ కనికారమ్ దాన్ సారిల్దాన్ మని వరిఙె ఆఎద్. మీ ముసుక్ కనికరం సిలి
వరిఙ్ బాలొఙిజి మండు. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాయం సిలెల్ండ ఎయెన్ బామిఙి బాద కితిఙ అకక్ మీరు
దేవుణు వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆక నెగిగ్కదె. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిపణినె. 20మీరు తపు కితి వందిఙ్ ఉండి దెబ
తిహిఙఅకఓరిసిన్దెర్ . గానిమిఙిఇనిలాబం? గానిదేవుణుఎదుసరిఆతికెఙ్ కితిదనిఙ్ సికస్వానివలెఅక
ఓరిసిత్ఙ ఆక నెగిగ్కదె.దిని వందిఙె దేవుణు మిఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మీ వందిఙ్ 
కసట్ం ఓరిసాత్ ండెమీరుబావాండు నడిఃతి లెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22 “కీసుత్ ఇని తపుబా కిఎతాన్. వనిన్మాటెఙ్ లొఇ ఇని అబదద్మ్ బ సిలెల్తాద్ . 23వనిన్ఙ్ దూసిసిత్ వలె
మర్ జి దూసిస్ ఎతాన్. వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలె వరిఙ్ బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్ కిని దేవుణుదిఙ్ 
వానిఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. 24యేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివలెమాపాపమ్ కు పిండితాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమాటుపాపమ్ కుపూరిడిఃసిసిదెఙ్ ఇజి,దేవుణుఎదుసరిఆతిబతుక్బతిక్దెఙ్ ఇజి. వనిన్ఒడొఃల్ ది
దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ . 25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు గొరెఙ్ లెకెండ్ తపిత్ సొహిదెర్. గాని ఏలు
గవుడుఃఎన్ ఆతి వనిన్ డగు,మీపాణంకాప్ కిని వనిన్ డగు మర్ జివాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంతమాసిరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాసిర్ 
దేవుణుమాటనమిమ్ఇకార్ ఆతిఙ్ బావనాక్నెగిగ్ బతుక్దాన్ దేవుణుబాన్ వరిఙ్ తతెఙ్ అటెన్. ఎలాగఇహిఙ
వనాక్ కలిత్సిలిల్ బతుక్ని, దేవుణుముసుక్ మనిన్ తియెల్ సూణారె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్. 3-4నెగెండ తోరె
ఆదెఙ్ ఇజి బుర డూసి మండెఙ్, బఙారం గొలుసుక్ ఇటిక్దెఙ్, నెగిగ్ పాతెఙ్ పొరాప్దెఙ్, గాని వనక వందిఙె
మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ . మీమనుస్దు ఇని ఇనికెఙ్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి సుడ్ఃదు. ఇనికెఙ్ ఇహిఙసారిల్దాన్,
నిపాతి మనుస్దాన్, పాడాఃజి సొన్ఇ ననిన్ నెగిగ్ గుణమ్ కు మనుస్దు ఇడ్ఃదు. ననిన్కదె దేవుణుదిఙ్ గొపప్
విలువాతికాద్ .

5-6 అయావజనె, పూరబ్మ్ దు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ బోదెక్, దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిన్ఙ్ 
ఎదుసుడ్ఃజిమహెనె,వనాక్సొంతమాసిరిఙ్ లొఙిజివనాక్నెగిగ్ గుణమ్ కు అయాలెకెండ్ తోరిసెత్. అబాహాం
ఆలిస్ ఆతి సార ననిన్కదె. అది అబాహముఙ్ లొఙితాత్ దె, వాండు నా ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్ ఇజి
మరాయ్దసితాత్ ద్. మీరుబాఅయావజనెసరిఆతికెఙ్ కిజిఇనిదనిన్ఙ్ బాతియెల్ సిలెల్ండమహిఙసారపొటది
గాలిస్క్ ఆనిదెర్.

7అయావజనె, మాసిర్ వరి బోదెకాఙ్, మఙి ఇంక సతుత్ తకుక్ మనికెఙ్ ఇజి నెసి, వనాక్ఙ్ గవ్ రం సీజి,
నెగెండ సుడ్ఃజి మండెఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ సితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఉండె లెకెండ్ మీ
వెట వనకాఙ్ బా సీనాన్. అందెఙె వనాక్ఙ్ మీరు మరాయ్ద సీదెఙ్. అయాలెకెండ్ కితిఙ మీ పారద్నమ్ దిఙ్ 
ఇని అడుడ్ బామన్ ఏద్.

సరిఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ వాజినిబాద
8 ఆకక్ర్ దు నాను విజేరిఙ్ వెహిస్న, ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వనిన్ఙ్ సరద్

మహివలెగాని దుకంమహివలెగాని కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండు. తంబెరిఙు లెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పేమకిజి మండు. ఒరెన్ మ రిఒరెన్ వందిఙ్ పాణం నొతెత్ఙ్. నాను పెరిక ఇజి గర ఆఏండ విజెరె వెట
ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. 9ఎయెన్ బామిఙి కీడు కితిఙ మర్ జి వనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙ మర్ జి
దూసిసామ్ట్. ఆహె కిఏండ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి దేవుణు
బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె, దేవుణు మిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ మనాన్. 10 అందెఙె “నెగిగ్
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బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్,నెగిగ్ రోసుక్ గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఎయెన్ బాసెఇమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ,అబదద్ం
మాటెఙ్ వరిగ్ఏండ మండెఙ్ వలె. 11వాండు సెఇకెఙ్ డిఃసి మండెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కిజి మండెఙ్. సమదనమ్ 
వందిఙ్ సుడ్ఃజి అకాక్దె దొహ్ కెఙ్ ఇజి దనిన్ వందిఙ్ రెబాదెఙ్. 12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎదు సరి
ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు కాప్ కిజినాన్. వరి పారద్నమ్ కు వెనాన్. గాని సెఇ పణిఙ్ కిని వరివెట దేవుణు
వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి మహిఙ, ఎయెర్ బా బాద కిఏర్ గదె. 14గాని దేవుణు
ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ ఉండి వేలా బాద వాతిఙ్ బా సరద్ ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. వరిఙ్ 
బెదిమాట్. 15-16మీమనుస్దు కీసుత్ ఙ్ మీపబు ఇజి బసె కిదు. మరి,మీనమకమ్ వందిఙ్ మిఙివెన్ బాని
వరిఙ్ నెగెండ వెహెఙ్ ఎసిత్వలెబా తయార్ ఆజిమండు. గానిసారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ దాన్ వెహెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి బెదిసినికార్ మిఙి దూసిసిని వలెమీమనుస్ దేవుణు ఎదు నిపాతిమండెఙ్. మీరు
కీసుత్ లోకుర్ ఇజి,నెగిగ్ గుణమ్ కు కలిగ్ జిమనికార్ ఇజిసుడ్ఃజివారుసిగుఆదెఙ్. 17సరిఆతికెఙ్ కితివందిఙ్ 
కసట్ం బరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు ఇసట్ం ఆతిఙ అకక్ నెగిగ్కాద్. సెఇకెఙ్ కితి వందిఙ్ కసట్ం బరిసినిముసుక్ అకాక్దె
నెగిగ్కాద్. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ బాఉండెసుటునెపాపమ్ కులాగ్ దెఙ్ సాతాన్. మఙిదేవుణుబాన్ తతెఙ్ 
ఇజి దేవుణు ఎదు నీతిమనికాన్ ఆతికాన్ దేవుణు ఎదు నీతి సిలెల్ండ మహి వరి వందిఙ్ సాతాన్. వనిన్
ఒడొఃల్ సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నికాన్. 19 కీసుత్ ఆతమ్ అయా లోకమ్ దు తొహె ఆతిమని వరి
నడిఃమిసొహాండె సువారసాటిసాత్ న్. 20వీరు నోవవుకాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండమహికార్. నోవవు
ఓడః తయార్ కిజిమహివలె దేవుణు విరివందిఙ్ ఓరిసత్ మహాన్ . గాని ఓడః తయార్ ఆతిఙ్ సెగొండారె,
ఇహిఙ ఎనిమిది మణిసిరె పెరి గడడ్దాన్ తపె ఆతార్. 21యాక బాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలిత మనాద్. యా
బాపిత్సమ్ దానెదేవుణుమిఙి రకిస్సినాన్. యాబాపిత్సం ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గానిఏలు దేవుణు
ఎదుపాపంసిలెల్ండమండెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజినాప్ ఇజితోరిసెత్ఙెయాబాపిత్సం. యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితిత్ఙ్ 
మీరు సావుదాన్ తపె ఆతిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙె. 22యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితండె పరలోకమ్ దు ఎకిస్
సొహాండె, దూతారిఙ,అతికారిఙ, సతుత్ మనిన్వరిఙ వనిన్ అడిగ్ ఇటాత్ ండె, దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్.

4
పేతురు రాసిత్మొదొహిఉతం

1అందెఙె కీసుత్ ,వనిన్ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిత్ లెకెండ్ కసట్ం ఓరిసెత్ఙ్. మీరుబామనుస్ తయార్ కిజిమండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు నడిఃఏన్. 2 అహిఙ ఏలుహాన్ అసి సావుదాక,
మాములుక లోకుర్ ఆస ఆని వజ ఆఎద్, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. 3 గడిఃసిత్ సొహి
కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ బతిక్ని లెకెండ్ మీరు బతిక్జిమహిదెర్. ఎలాగ ఇహిఙ, రంకు బూలాజి,
ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఆసెఙ్ ఆజి, కలుల్ ఉణిజి సోసి, సిగు సిలెల్ండ డాటిస్ కరిగ్జిజి, కలుల్ విందుఙ్ నడ్ఃపిసి,
దెయమ్ కాఙ్ పూజకిజిమహిదెర్. 4ఏలుమీరు వరివెట కూడ్ఃఎండ,వారు కిని వెరి పణిఙ్ లొఇసొన్ ఎండ
ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజిమిఙిదూసిసినార్. 5గానిబతిక్ని వరిఙ్ సాతివరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి
మని డేవుణుబాన్ వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ననిన్ సెఇకెఙ్ కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి వెహెఙ్ వలె.
6అందెఙెసాతిసొహినమిమ్తిత్ వరిఙ్ సువారసాటెఆజిమహాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబతుక్దుమహివలె
లోకాఙ్ తీరుప్ లెకెండ్ సావువానాద్. గానిసాతి వెనుక దేవుణు బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙవిజుదనిన్ఙ్ ఆకక్రి రోసుక్ వాజినాద్. అందెఙె నెగిగ్ బుది కలిగ్ జిమండు. మనుస్దు అణసె ఆజి
మండు. నసిత్వలె మీరు పారద్నం కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8అకక్దె ఆఎద్. విజు దని ముసుక్ మని సఙతి ఇనిక
ఇహిఙ, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ పేమ కిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమహికార్ కితి విజు తపుఙ్ 
మాటు పేమదాన్ సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొ ఆఏండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి సీనికార్ ఆజి
మండు. 10 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి వరమ్ దాన్ తోడుః కిజి మండెఙ్. దేవుణు సితి విజు
రకమ్ ది వరమ్ కు నెగెండ వాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బా దేవుణుమాటబోదిసాన్న్ ఇహిఙవాండు దేవుణు
మాటబోదిసెత్ఙ్ వలె. ఎయెన్ బామహివరిఙ్ తోడుః కిదెఙ్ ఇహిఙదేవుణు సితిసతుత్ దాన్ కిదెఙ్ వలె. యేసు
కీసుత్ పేరుదాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డుః కలిగ్ దెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజు కిదు. వనిన్ఙ్ నె అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం
గనమ్ ని, సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.
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12నాను పేమిసినితంబెరిఙాండె,మీనమకం ఎలాగ్ మహికద్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ సిసు ననిపెరి కసట్మ్ కు
వానివలె ఇనిక జరిగ్నాదొ ఇజి బమమ్ ఆమాట్. 13 కీసుత్ మహిమదాన్ యాలోకమ్ దువానివలెమీరుబాగొపప్
సరద్ ఆజిమండెఙ్ ఇజి కీసుత్ ఓరిసిత్ కసట్మ్ కలొఇమీరుబా కూడిజ్ ఓరిసి సరద్ ఆదు. 14 కీసుత్ వందిఙ్ ఎయెన్ బా
మిఙి దూసలాడిఃతిఙ సరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ గొపప్ పెరికాన్ ఆతి ఆతమ్, ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ మీ
ముసుక్మనాద్. 15మీలొఇఎయెన్ బాఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙఅకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ వందిఙ్ ఆఎద్. డొఃఙ కితి
వందిఙ్ ఆఎద్. సెనపణి కితివందిఙ్ ఆఎద్. ఆఇవరి వెటఒడెః ఆదెఙ్ ఆఎద్. 16గానిమీలొఇఎయెన్ బా
కీసుత్ లోకు ఆతిదని వందిఙ్ ఓరిసిత్ఙ సిగు ఆమాట్. గాని కీసుత్ పేరు అసిన్దని వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి
కిదెఙ్. 17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ వనిన్ లోకుర్ లొఇమొదొలిస్ని కాలంవాతమనాద్. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరి లొఇనె తీరుప్మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ లొఙిఇతివరి గతి ఇనిక ఆనాదొ. 18 “దేవుణు ఎదు నితి
నిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ నిసొస్ కసట్ం వాతిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలం మనిన్ సికస్దాన్ తపె
ఆదెఙ్ ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”, 19అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ కసట్మ్ కు ఓరిసిన్కార్ వరి బతుక్, పుటిసిత్
దేవుణుబాన్ ఒపజెపెత్ఙవ్లె. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . వారు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి బతిక్జిమండెఙ్.

5
పెదెద్లుఙ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ .

1 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్క నాను సుడ్ఃత. కీసుత్ ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసి గొపప్ జాయ్ దాన్ మర్ జి
వానివలెనానుబా వనిన్ జాయ్ దు మంజినాలె.అందెఙె,మీలెకెండ్ ఒరెన్ పెదెద్లి ఆతినాను పెదెద్లుఙు ఆతి
మిఙిదటిసివెహిస్న. 2గొరెఙ్ అడినికాన్ గొరెఙనెగెండసూణివజమీఅడిగిమనిన్ దేవుణులోకాఙ్ నెగెండ
నడిఃపు. బలిమ్ కితిత్ఙ్ ఆఏద్ .పూరిమనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొ
లాబంవానాద్ ఇజి ఆసఆజి సుడ్ఃమాట్ . గాని నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు. 3మీఅడిగ్ మనిలోకాఙ్ ముసుక్
గరదాన్ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీ నెగిగ్ గుణమ్ కు సుడ్ఃజి వారుబా అయాలెకెండ్ నడిఃని వజ మండు.
4అహిఙగొరెఙ్ అడినివరిలొఇపెరిగవుడుయెన్ ఆతికాన్ తోరెఆనివలెఎసెఙ్ బాపాడాఃజిసొన్ ఇమెరిసిని
టోపిమిఙిదొహ్ కాన్ద్.

5అయ వజనె ఇజిరికిదెరా, మీరుబా పెదెద్ల్ ఙ లొఙిజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట తగిజి మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్. గాని తగె ఆతి మని వరిఙ్ వనిన్ దయా దరమ్ం
సీజినాన్”, 6 అందెఙె దేవుణు, సరియాతి టయ్ ముదు మిఙి పెరికాన్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని
అతికారమ్ దిఙ్ తగెఆజిమండు. 7మీవిసారమ్ కు విజుదేవుణుముసుక్పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు
మిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.

8మీ మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జి తెలిదాన్ మండు. ఆకక్రిస్ని ఉండి పెరి నొరెస్ 
లెకెండ్ మిఙివిరోదమాతిసయాన్ ఎయెరిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ ఇజి రెబాజిబూలాజినాన్. 9మీనమకమ్ దిఙ్ గటిఙ
అసిసయానుఙ్ ఎదిసిమండు. విజులోకమ్ దుమనినమిమ్తిత్కార్ నినిన్ కసట్మ్ కాణ్ బాదఆజినార్ ఇజినెసి
మండు. 10గొపప్ దయా దరమ్ం మనిన్ దేవుణు, కీసుత్ వెట ఎలాకాలం మంజిని జాయ్ దు మంజిని వందిఙ్ 
మిఙి కూకాన్ . మాటు కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ్ యాక జరిగ్జినాద్ . సెగం కాలం మీరు కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనిక
దేవుణు మిఙి విజు దనిన్ లొఇ పూరి ఆతికార్ కదిల్ఏండ, సతుత్ దాన్ నిల్ పాన్న్ . 11 వనిన్ఙె అంతు సిలెల్ండ
ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12 దేవుణు గొపప్ పేమ కిజి తోరిసిత్ నిజమాతి దయాదరమ్మ్ దు గటిఙ నిలిస్ మండు, ఇజి నాను రాసిన.
వెహిస్న. అయ కుపాదు గటిఙ నిలిస్ మండు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. యాక నాను బాగ నమకమ్ ఇడిత్
సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నాను సాసి వెహిస్న. యాకనాను బాగ నమకం ఇడిత్ సిలావ్ను ఇని వనిన్ కియుదాన్ 
రాసిప్సిన.

13మీలెకెండ్ బబులోను పటన్మ్ దు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ సఙమ్ దికార్ మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నార్.
నఙిమరిన్ లెకెండ్ మనిమారుక్మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నాన్. 14 కీసుత్ పేమదాన్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ముదు కిజి వందనమ్ కు వెహ . కీసుత్ బాన్ కూడిఃతిమిఙి విజెరిఙ్ సమదనంమనీద్.
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పేతురు రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతిపేతురుయాఉతంరాసాత్ న్ . పేతురు వనిన్ బతుక్అందిదెఙ్ డగుఆతివలె

యాకరాసాత్ న్ ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . కీసుత్ సకం 68 దు కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ కితిత్ నీరొ
ఇని రోమవరి పెరిరాజుపేతురుఙ్ సపిసాత్ న్ ఇజిబాబయ్ బిల్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ .యాఉతమ్ దు
ఇనికెఙ్ రాసాత్ న్ ఇహిఙ, అయకాలమ్ దు సోతిత్మహి తపుప్ బోద నెసిప్సిని వరి వందిఙ్ జాగరమండు ఇజి
వెహిస్నాన్ . యేసుకీసుత్ మర్ జి రెఏన్ ఇజిబా వారు వెహిస్ని వందిఙ్ జాగర మండు ఇజినాన్ . దేవుణు
కనికారమ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిదు ఇజిరాసినాన్ .

1యేసుకీసుత్ ఙ్ పణి కినికాన్ ఆతి, అపొసుత్ డు ఆతి సిమొను పేతురు రాసిని ఉతం. దేవుణు దయా
దరమ్మ్ దాన్ , రకిస్సిన్కానాతియేసు కీసుత్ ఙ్ దయా దరమ్మ్ దాన్ గొ పప్విలవాతి నమకం మఙి దొహద్. మఙి
దొహ్ కి లెకెండ్ అయ గొపప్ విలువాతి నమమ్కం దొహ్ కి మనిన్ వరిఙ్ యాక రాసిన. 2 మిఙి దేవుణు
దయాదరమ్ం, నిపాతి, నండొ వంతుఙ్ ఆజి మనీద్ . ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని
గెణమ్ దాన్, పబువాతి కీసుత్ ఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దు పిరిదు.

దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ .
3 దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ మఙి వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు కితాత్ న్ . దేవుణు వనిన్

గొపప్ సతుత్ దాన్ మాబతుక్దిఙ్ కావల్ సిత్కెఙ్ విజు సితాన్. దేవుణుదిఙ్ బకి మనిన్ మనుస్ సితాత్ న్. యాకెఙ్ 
విజుదేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ నెమణితొహ్ కె. 4యాగొపప్జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ దేవుణు వనిన్
ఒదెద్ విలువాతి ఒటుట్ ఙ్ సిత మనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ ఒటుట్ ఙణిఙ్ దేవుణు గుణం కలిగ్జి మండెఙ్ 
అటాన్ట్. యాలోకమ్ దు సెన ఆసదాన్ మఙిసెఎణ్ కిని విజు వనాక్బాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట్ .

5-7 అందెఙె మీరు నిని వనాక్ వందిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ కసట్బాడిఃజి మండు.ఇనికెఙ్ ఇహిఙ మీ
నమకం వెట నెగిగ్ గుణమ్ కు కూడ్ఃపు. నెగిగ్ గుణమ్ కు వెట గెణం కూడ్ఃపు. గెణం వెటమనుస్ అణసె ఆజి
మంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్ వెట విజు దనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ మని బుదిద్ కూడ్ఃపు. ఓరిసినిదని వెట దేవుణు
వందిఙ్ బకిమనిమనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణు వందిఙ్ బకి మనిన్ మనుస్ వెట మహి నమిమ్తి వరిఙ్ పేమిసిని
దనిన్ వెట విజేరిఙ్ పేమిసిని మనుస్ కూడ్ఃపు. 8యాగుణమ్ కు మీ బతుక్దు పిరిజి ఒదెద్ నిండిజి వాతిఙ
యేసు కీసుత్ ఙ్ పురినెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ ఆనివరిలెకెండ్ ఆఇదెరెల్. పణిదిఙ్ రెఇవరిలెకెండ్ 
మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జినిండిజిమనికార్ గుడిడ్ వరిలెకెండె,దూరమ్ దుమనికెఙ్ తోరెఎండఆనె.
ముందాల్ కితిపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతాప్ ఇజిపోసినార్.

10అందెఙె నా తంబెరుఙాండె, దేవుణు మిఙి ఎరిల్సి, వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకిస్ ఎరిల్సాత్ న్. మీరు అకక్ ఒదె
నెగెండ రుజుప్ కిదెఙ్. నినిన్ పణిఙ్ కినికిదెఙ్ ఇహిఙ ఎసత్వలెబాజార్ జిఅర్ ఎండ నిలిన్దెర్. 11యాలెకెండ్ 
మా పబుని, మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి యేసుకీసుత్ ఎలల్కాలం మంజిని రాజెమ్ దు మఙి గొపప్ మరాయ్ద సీజి
కూడ్ఃపిన్ వలె,మఙిసీనిఅవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలుమీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియాసఙతిఙ్ మీరుబాగ నెసి కదిల్ఎడ నిలిస్

నిదెర్ గాని,మిఙినానుయాసఙతిఙవందిఙ్ ఎసిత్వలెబఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమంజిన. 13నానుసాని
దాకయాసఙతిఙ వందిఙ్ మిఙిమరిమరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ నాబాజిత ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 14ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ నఙి వెహిలకెండ్ నానుయాబతుక్ బెగినె డిఃసిసొండెఙ్ వలె ఇజి నెసన్.
15మరి నాను సాతి సొహి వెనుక మీరు ఎసిత్వలెబాయా సఙతిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజిని వందిఙ్ నాను నండొ
పణికిన.

16ఎలాగ ఇహిఙ, మాపబువాతియేసు కీసుత్ ఙ్ మని గొపప్ సతుత్ వందిఙ్, వాండు మర్ జి వాని వందిఙ్ 
మిఙి నెసిప్సిత్ వలె, అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వెహి లెకెండ్ ఆఏద్ . గాని
వాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమాపు కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె, అకాక్దె మిఙి వెహప్. 17 ఎలాగ ఇహిఙ,
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గొపప్ మెరిసిత్ జాయ్ కలిగ్తి మహిమ నిండితి మహి బాణిఙ్ ఉండి జాటు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “వీండు
నానునానండొపేమిసినిమరిన్. వినిన్ముసుక్నానుసరద్ ఆజిన. అయామాటెఙ్ బుబాబ్తిదేవుణుబాణిఙ్ 
వాతివలెమరిసి ఆతియేసుఙ్ గొపప్ పేరు, మహిమ కలిగ్తాద్. 18మాపువనిన్ వెట అయాపరిసుదం ఆతి
గొరొణ్ ముసుక్ మహివలె ఆగాసమ్ దాన్ వాతియాజాటుమాపెవిహప్.

19మరి, ఒదెద్ నిజమాతి మాటెఙ్, ఇహిఙ పవకరు వెహి మాటెఙ్ మఙి మనెన్. అకెక్ఙ్ మీరు జాగర
విండెఙ్. ఉండి కసిత్మని దీవ జాయిదాన్ సీకటిదు మనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నె పవకరు
వెహి మాటెఙ్ జాయ్ వానిదాక మీ గరబ్మ్ దు ఇడ్ఃదు. కోడిఃజామ్ దు తోరె ఆని జాయ్ ఆని సుకక్ మీ
గరబ్మ్ దు సోనాద్.

20విజువనాక్ఙ్ ఇంకముకెలంమీరు నెసిన్క ఇనిక ఇహిఙ, పవకరు రాసిత్ మనిమాటదు ఉండిమాటబా
వరి సొంత ఆలోసనమ్ దాన్ వెహి లెకెండ్ వెహ్ ఎతార్. 21 దేవుణు మాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ
వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.

1గాని అయ కాలమ్ దు లోకు నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ బామహార్ . అయ వజనె మీ నడిఃమి
తపుప్బోదనెసిప్సినికార్ వానార్ .వారుఇనికకినార్ ఇహిఙవనిన్సొంతపాణంసీజికొటిపబుఙ్ నెకపొకాన్రె
గొపప్ నాసనమ్ దు ఒని ఆఇ బోదెఙ్ డాపిస్ నెసిప్సినార్. అయావజనె వరిఙ్ వారె వెటనె వాని నాసనం తపె
ఆజినార్. 2 నండొండార్ వీరు నెసిప్తి సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి ఆహె నడిఃనార్ లె. వరి సెన పణిఙ్ సుడ్ఃజి
కీసుత్ ఙ్ నివాండు నెసిప్సిత్ నిజమ్ తిదనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ దూసిసాన్రెల్. 3యాతపుప్బోదవెహిన్కార్ డబుబ్దిఙ్ 
గొపప్ ఆస ఆజి నిజం ఆఇమాటెఙాణిఙ్ మిఙిమొసెం కినార్. వరిఙ్ ముందాల్ నె తీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ ఆత
మనాద్. వరిఙ్ నాసనం తపెఏండవానాద్.

4ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కితి దూతారిఙ్ డిఃస్ ఎండ తీరుప్ వాని దాక ఇడ్ఃదెఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎలాకాలం
సిసు మంజిని బాడిదు పోకాన్. సీకటి మని సాలం లొఇ తొహిసత్ ఇటాత్ న్. 5మరి, పూర్ బకాలమ్ దు పాపం
కిజి మహి లోకాఙ సికస్ దాన్ తపిస్ ఎండ, దేవుణు వరి ముసుక్ పెరి గడడ్ తపిసాత్ న్ . గాని నీతినిజాయితి
వందిఙ్ వెహిస్ మహి నోవాహ ఙ్ ని, వనిన్ వెట మహి ఏడుగురుదిఙ్ గడడ్దాన్ తపిసాత్ న్. 6మరి సొదొమ,
గొమొర ఇని పటన్మ్ కాన్ మహికార్ పాపం కిజి మహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ తీరుప్ సితండె సిసుదాన్ అయ
పటన్మ్ కాఙ్ సుహన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆఇ లెకెండ్ సెఇ పణి కిని వరిఙ్ వాండు ఇనిక కినాన్ ఇజి ఉండి
గురు లెకెండ్ వరిఙ్ ఇడాత్ న్ . 7నీతినిజాయితిదాన్ పణి కితిలోతు వనిన్ సురులజరిగ్జిమహిగొపప్ సిగుగ్ ఆతి
పాపం పణిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ బాద ఆజి మహిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ గెలిప్సాత్ న్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ నీతి
మనికాన్ వరి గొపప్ సెఇ పణిఙ్ సుడ్ఃజి అకెక్ఙ్ వెంజి రోజు వనిన్ నెగిగ్ మనుస్దాన్ గొపప్ బాద ఆజిమహాన్ .
9దేవుణుముసుక్బకిమనిన్వరిఙ్ వానిపరిసెఙాణిఙ్ ,వరిఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణునెసినాన్ . దేవుణుఎదునీతి
నీజాయితి సిలెల్ండ నడిఃని వరిఙ్ సికస్ సీజి తీరుప్ దినమ్ దాక ఇడెద్ఙ్ బా నెసినాన్ . 10సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ 
పుటిత్ ఒడొఃల్ వందిఙ్ మనిన్సెఇఆసెఙ్ వందిఙ్ బతిక్జిదేవుణుఅతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండదనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిన్
వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ దేవుణుఇడత్ మనాన్ .యాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ గొపప్ గరఆజిఇనిక కిదెఙ్ బాతయార్ 
ఆనికార్ . వరి సొంత ఇసట్మ్ దాన్ విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బా తియెల్ 
ఆఇకార్ వీరు. 11దేవుణు దూతార్ గొపప్ సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బాదేవుణుముందాల్ వినక వందిఙ్ వరిఙ్ 
దూసిస్ ఎర్. 12గానియా తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ , వారు నెస్ ఇ వనాక్ వందిఙ్ బా దూసలాడాన్ర్ . వారు
బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇమూరక్తంమనిన్ జంతుఙ్ లెకెండె ఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ . వేట కినికార్ వనకాఙ్ అసి
సపిన్లెకెండ్ వీరుబాముర్ కతంమనిన్అడవిజంతుఙ్ లెకెండ్ పాడానసొనార్ . 13వారుకిజినినాసనమ్ దిఙ్ 
వరిఙ్ మర్ జినాసనంవాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆసవందిఙ్ సిగుఆనిఇనిపణిబాకిదెఙ్ సరద్ ఆజివేడెఃకానెఅయా
సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ . మీరు కిజిని పేమ విందుఙ లొఇ వారుబా కూడిజ్ మజినార్. వారు మనుస్ రుఙ్ ని
లెకెండ్ ఉణిజితింజిఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం కిబిసినార్ . తెలానిపాతాదుమనిమససిగు తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబా
సిగు తపిసినార్. 14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి వనక వెటపాపం కిదెఙ్ ఇజిఆసఆజిమంజినార్. పాపం కిదెఙ్ మని
ఆస ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు ఆసెఙ్ తోరిసి ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ .
వరి వందిఙెలాబం తపెప్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్ . దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ . 15వారు సరిఆతి బతుక్
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బతిక్ఎండ, బెయొరి ఇని వనిన్ పొటదికాన్ బిలాము ఇని వనిన్ లెకెండ్ ఆతమనార్ . ఎలాగ ఇహిఙ తపుప్
కితిత్ వందిఙ్ దొహ్ కి డబుబ్ వందిఙ్ ఆజిబిలాముసరితపత్ సొహన్ . 16గానిఅయబిలాము కితిసెఇపణిదిఙ్ 
వాని గాడ్ఃదె అడుడ్ కితాద్. మాటెఙ్ నెసి అయగాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వరిగ్జి బిలాము ఇని పవక ఒడిఃబితి
వెరి పణిదిఙ్ అడుడ్ కితాద్. 17 నిని బోద కినికార్ ఏరు సిలి ఊట లెకెండె, సుర గాలి ఎగిసి ఒనిమొసొప్ 
లెకెండె విరి వందిఙ్ గొపప్ సీకటిమనిబాడిడ్ దేవుణు తయార్ కితమనాన్ . 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాతపుప్
బోద నెసిప్సినికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జి అయమాటెఙాణిఙ్ వరి ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ సొనిప్సెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్ . తపు సరి నడిఃని వరి లొఇహాన్  ఏలె తపె ఆతి లోకాఙ్ , వీరు మరి తపుప్ సరి నడిఃపిసినార్.
19 ఇని దని అడిగ్బా మన్ ఎండ పూరి విడుదల మనిన్బాన్ ఒనాప్ ఇజి వీరు వెహిస్ మంజినార్ . గాని వీరె
నాసనం తపిసిని పాపమ్ దిఙ్ తొహె ఆత మనార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఇని దనిఙ్ గెల్ సెత్ఙ్ అట్ ఎండ
మంజినాండొ, దనిఙె వెటిపణి మణిసి వజ అడిఃగి మంజినాన్. 20మా పబుని, రకిస్సిన్కాన్ ఆతి యేసు
కీసుత్ ఙ్ బాగ నెసిత్ వెనుక, యాలోకమ్ ది సెఇ వనాక్ణిఙ్ తపె ఆతి వెనుక, మరి అరిఙ అకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగి
ఇటిత్ఙ వారు ముందాల ఆతిమహి దనిన్ఙ్ ఇంక ఒదెద్ సెఇకార్ ఆనార్ . 21దేవుణు బాణిఙ్ వాతి ఆడ వరిఙ్ 
ఒపజెపె ఆతి వెనుక అకక్ తపిస్ సొహర్ . ఆహె తపిస్సొని దనిన్ఙ్ ఇంక అయ నీతి నిజాయితి మనిన్ సరి
వందిఙ్ నెస్ ఎండ మంజినిక ఇహిఙానె వరిఙ్ నెగెగ్త మహాద్ మరి 22 “నుకుడిః అది కకిక మరి మర్ జి
తింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరె ఆతి పండి మరి బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”, ఇజి వెహి మనిమాటెఙ్ 
తపుప్ సరిదు మహిసొహివిరి వందిఙ్ నిజం ఆజినాద్.

3
పబుమర్ జివానిదినం.

1నాను పేమిసినికిదెరా, తొలిత ఉండి ఉతం రాసత్. మీరు ముందల్ నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ 
ఏలు నాను మిఙి మరి ఉతం రాసిన. కలిత్సిలిల్ మీ మనుస్దిఙ్ ఉసార్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజియా రుండి ఉతమ్ కు
రాసిన. 2దేవుణు పవకరుపూర్ బకాలమ్ దు వెహిమాటెఙ్,మరిమాపబుని రకిస్సిన్కానాతియేసుకీసుత్ మీ
అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

3 ముకెలమాతి ఉండి సఙతి మీరు అరద్ం కిజి మండు. ఇనిక ఇహిఙ, కడెఃవెరి రోసాక్ఙ్ సెగొండార్ 
వెకిసికార్ వానార్. వారు వరి ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సి మంజినార్ . వారు మిఙి లివాల్ కినార్ . 4వారు
ఇనిక వెహన్ర్ ఇహిఙ, “వాండు వానన్ ఇజి ఒటుట్ కితితాత్ న్ గదె. ఎసెఙ్ వానన్ లె? మా అనిగొగొర్ సాత
సొహార్ . గాని ఏలుదాక వాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యాలోకం పుటిత్బాణిఙ్ అసి విజుయాలెకెండ్ మనాద్ , ఇని
తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5గాని పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ మాటదాన్ ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ 
తయార్ కితాత్ న్ . యాబూమి ఏరుబాణిఙ్ తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెట తయార్ ఆతాద్ ఇజి నెసిత్మహికెఙ్ 
వారుపోసెత్ఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్ . 6వనిన్మాటదాన్ నె పెరిగడడ్ వాజి అయఏరుదాన్ అయావలెమహిలోకం
విజు ముడుఃగితాదె పాడాతాసొహాద్ . 7 దేవుణు అయామాటదానె ఏలు మని ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ 
సిసుదాన్ నాసనం కిదెఙ్ తీరుప్ కిని రోజుదాక ఇటాత్ మనాన్ . దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్ అయావలె
పాడాజిసొనార్ .

8నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, దిని వందిఙ్ పోసామ్ట్. పబు ఎదు ఉండి రోజు వెయి పంటెఙ్ లెకెండ్ 
మనాద్. వెయిపంటెఙ్ ఉండిరోజులెకెండ్ మనెన్. 9పబుఒటుట్ కితిలెకెండ్ మర్ జివాదెఙ్ ఆలసయ్ంఆజినాద్
ఇజి సెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్. గానిఎయెర్ బాపాడాఃజిసొన్ ఎండ, విజేరెపాపమ్ కు డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙ్ 
ఇజిమీవందిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్.

10గాని పబుమర్ జివాని దినం తప్ ఎండవానాద్ . ఒరెన్ డొఙారి ఎసిత్వలెవానండొ ఇజి నెస్ ఏండవాని
లెకెండ్ వానాద్. నసిత్వలె ఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలె సిలెల్ండ ఆనె. ఆగాసమ్ దు మని విజు, సిసుదాన్ వేనె
సొనె. బూమిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వేనెసొనె.

11విజుయాలెకెండ్ పాడానెసొనె. అందెఙెమీరు దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ ఆజిదేవుణువందిఙ్ 
బకిమనిన్లోకుర్ ఆజిబతిక్దు. 12దేవుణువానిరోజువాదెఙ్ ఇజిమీరు ఎదు సుడ్ఃజినిదెర్. అయాదినం
బేగినె వాదెఙ్ ఇజిమీరు గటిఙ పణి కిదు. అయదినమ్ దు ఆగాసమ్ కు దని లొఇమనికెఙ్ విజి సిసుదాన్ 
వేనెసొనె. అయసిసు వేడిఃదిఙ్ విజు కర్ ఙిజిసొనె. 13గానిదేవుణు ఒటుట్ కితి ననికొతత్ ఆగాసమ్ దిఙ్ ,కొతత్
బూమిదిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానెవిజునీతి నజాయితిపూరిమంజినాద్ లె.



2పేతురు 3:14 326 2పేతురు 3:18

14అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా,మీరు ఇని తపు సిలెల్ండ, ఇనిపాపమ్ బాసిలెల్ండ దేవుణు ఎదు నండొ
కసట్బాడిఃజి మండు. దేవుణు వెట నిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ దేవుణు ఒటుట్ కితి మనిన్ దనిన్ఙ్ మీరు
ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15యాక నెసుత్ . దేవుణుమా వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ . ఇహిఙమాటు పాపం
డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙెఇజి. మాటుపేమిసినిఅనన్పవులుబాదేవుణుసితిగెణమ్ దాన్ వినుకవందిఙ్ రాసత్
మనాన్. 16పవులు రాసిత్ విజు ఉతరమ్ క లొఇయాలెకెండ్ నె రాసత్ మనాన్. వనాక్లొఇ సెగం అరద్ం కిదెఙ్ 
కసట్ం ఆతికెఙ్. వనక వందిఙ్ నెస్ ఇకార్ , దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దు ఇతాత్ ల్ ఆతాత్ ల్ దుఙ్ నికార్ 
అయమాటెఙ అరద్ం మారిసినార్ . మహి దేవుణు మాటెఙ లొఇ మనిన్ సెగమ్ కుబా మారిసినార్ . దినిన్
వందిఙ్ వారు నాసనం ఆనసొనార్ .

17నాను పేమిసినికిదెరా, మీరుయాసఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్ మనిదెర్. అందెఙె జాగర మండు. దేవుణు
రూలుఙలొఙిఇకార్ వెహిస్నితపుబోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబెఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరిబోదెఙ్ మీసిత్రం
ఆతిమనిస్ఙ కదిల్సాన్ద్ . 18గానిమీరుమాపబు రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ ,
గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిజిమండు. వనిన్ఙ్ ఏలుని,మరి ఎలల్కాలం గవ్ రం కలిగ్ పిద్. ఆమెన్.
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యోహనురాసిత్ మొదోహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహనుయాఉతం రాసాత్ న్. వాండుయాఉతంయేసుపబుఙ్ నమిమ్తి

వరిఙ్ రాసాత్ న్. యేసుపబు సాజి నిఙితి వెనుక అరువయ్ పంటెఙ్ డాటాత్ ద్. యోహను డొక ఆత మహాన్ .
మహిసిసూర్ విజేరెసాతసొహార్ . అయావలెబానెమహిసంగమ్ కాఙ్ యోహను నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ 
మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1 దేవుణు మాట ఆతి వనిన్ వందిఙ్, నాను మిఙి రాసిన. వాండు దేవుణు వెట అతు సిలిల్ బతుక్కు

సినికాన్ . వాండు యా లోకం పుట్ ఎండ ముఙాల్ మహాన్ . గాని వాండు యా లోకమ్ దు వాతిఙ్ మాపు
వనిన్ఙ్ వెహాప్ .మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ .మాపువనిన్ఙ్ బెసాత్ మహాప్ .మాకికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్మహాప్ .
అయాకమిఙి నెస్ పిసినాప్ . 2బతుక్ సీని వినిఙ్ దేవుణుమా నడిఃమిపోకాన్. మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్.
మాపు సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙి నిజం వెహిస్నాప్. బతుక్ సీని వాండు ఎలల్కాలం మంజి బతుక్ ఇజి
మిఙి నెసిప్సాన్ప్. వాండు ముందాహన్ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్ మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ దేవుణు మఙి
తోరిసాత్ న్. 3మాపుసుడ్ఃతి వనిన్ వందిఙ్, వెహివనిన్ వందిఙ్ మిఙిబా వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు
వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్. ఆహెమాబాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి. మాపుబుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట,మరిన్ ఆతియేసు
కీసుత్ వెట కూడిఃత మనాప్. 4మీరుబా ఆహె కూడిఃతిఙమా సర్ దపూరి ఆనాద్ లె. అందెఙెమాపు ఇకెఙ్ 
రాసినాప్.
జాయ్ దు నడిఃనిక

5 అహిఙ యేసు కీసుత్ మఙి వెహి మాటెఙ్ ఏలు మిఙి వెహిస్నాప్. యాకదె మాట. అక ఇనిక ఇహిఙ
దేవుణుజాయిలెకెండ్ మనాన్. పూరినెగిగ్కాన్ . వనిన్లొసికాటిఅస్ లసిలెల్ద్ . ఇనికల్ తిబసిలెల్ద్ . 6అందెఙె
మాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి వెహిస్మాలొఇ సీకాటిమని లెకెండ్ బతిక్తిఙమాటు అబదద్ం
వర్ గిజినికాట్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజమాతి సరిదు నడిఃనికాట్ ఆఎట్. 7గాని దేవుణు విజు దనిన్ లొఇ
జాయ్ తొరిసినిలెకెండ్ మాటువిజుపణిఙలొఇజాయ్ తొరిసిత్ఙ,మాటునమిమ్తివరివెటకూడిజ్ మంజినాట్ .
మరి దేవుణు మరిసి ఆతి యేసుపబు నలల్, మాటు కిజిని విజు పాపమ్ కాణిఙ్ మఙి సుబరం కిజినాద్ .
8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ ఇజి వెహిఙ మఙి మాటెమోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణునెస్ పిసిత్ వనిన్ నిజమాతిమాటవజమాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9గానిమాటుతపుకితాట్ ఇజిదేవుణుబాన్ 
ఒపుప్కొటిఙదేవుణుమాలొఇమనిసెఇకెఙ్ విజులాగిజ్ పొకాన్ండెసుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసెమిసన్
ఇజి దేవుణు మాట వెహ మనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . నాయం మనికాన్ . వెహి వజ కినికాన్ .
10మాటు తపుప్ కిఇకాట్ ఇజి వెహిఙ దేవుణు అబదద్ం వెహిన్కాన్ ఇజి మాటు వెహిస్నాట్ . మాటు ఆహె
వెహిఙ దేవుణు వెహిమాట అసిన్కాట్ ఆఎట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ పాపం కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు
వెహమనాన్ గదె.

2
1 నఙి కొడొఃర్ లెకెండె మీరు, అందెఙె మిఙి రాసిన. మీరు పాపం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజియా సఙతిఙ్ మిఙి

రాసిన. గాని ఎయెన్ బా పాపం కితాత్ న్  ఇహిఙ దేవుణు ఆతి దేవుణుబాన్ మా వందిఙ్ వెహిన్కాన్ ఒరెన్ 
ఒపిసినికాన్ మనాన్ . విరి పాపమ్ కు సెమిస్ అ ఇజి వాండు వెహన్న్ . వాండు నీతి నిజాతి మనికాన్ ఆతి
యేసు కీసుత్ నె. 2వాండు మా పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజ ఆతికాన్ . వాండు పూజ ఆతిఙ్ దేవుణు మా
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అట్ నాన్ . మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఉండె ఆఏద్ . యాలోకమ్ దు విజెరి పాపమ్ క
వందిఙ్ పూజ ఆతికాన్ . 3మాటు దేవుణుఙ్ నెసిత్కాట్ ఇజి మఙి ఎలాగ తెలిజినాద్. దేవుణు మఙి సితి
ఆడెఙలొఙితిఙనెతెలినాద్ . 4నాను దేవుణుదిఙ్ నెసన్ ఇజి వెహిస్, దేవుణు సితిఆడెఙలొఙిఇకాన్ అబదం
వెహిస్కాన్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజం ఆతిమాటెఙవాండు లొఙిఎన్. 5-6దేవుణు వెహిమాటదిఙ్ ఎయెన్ బా
లొఙితిఙ, దేవుణు ముసుక్ వనిన్ఙ్ పూరి పేమ మనాద్ ఇజి తోరిసాన్న్. దేవుణు వెట కూల తొహమన
ఇజి వెహిన్కాన్ , యేసు పబు నడిఃతి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్. ఆహె దేవుణు వెట కూడ్ఃజి
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మంజినాట్ ఇజిమాటునెసాన్ట్. 7నానుపేమిసినికిదెరా,నానుఉండికొతత్ ఆడమిఙిరాస్ ఎ. గానిముఙాల
నెస్ పిసిత్ ఉండి పడాఃయ్ ఆడనెరాసిన. అయాఆడమీరు కీసుత్ లోకు ఆతిబాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయఆడ
మీరు వెహిమని దేవుణుమాటనె. 8గానినాను ఏలు రాసినిమాట కొతత్ ఆడనె. ఎలాగ ఇహిఙయేసుపబు
వనిన్ బతుక్దుయా ఆడ తొరిసాత్ న్ . మీ బతుక్దుబా మీరు తోరిసిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ లొఇ సీకటి
లెకెండ్ మనిపాపం ఏలు సొనిస్నాద్. జాయ్ లెకెండమని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.

9జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు ఏలుబ
సీకటిదునె నడిఃజినాన్. 10 మరి ఒరెన్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు జాయ్ దు
నడిఃజినాన్. వనిన్ బతుక్దు పాపం కిబిసిన్క ఇనికబ సిలెల్ద్ . 11మహివరిఙ్ పగ ఆతికాన్ సీకటిదు మంజి
సీకటిదు నడిఃజినాన్. ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు నెస్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సీకటిదు వనిన్ఙ్ గుడిడ్
వనిన్ లెకెండ్ కితాద్ . 12నాను పేమిసిని బయిరాండె, కీసుత్ మీ వందిఙ్ సాతిఙ్ దేవుణు మీ పాపమ్ కు
సెమిసాత్ న్. అందెఙె నానుయాకెఙ్ మిఙి రాసిన. 13 బుబబ్రాండె, దేవుణు ఇనికబా పుటిస్ ఎండ ముఙాల
మహి యేసుకీసుత్ ఙ్ మీరు నెసిత్దెర్. అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె, మీరు సెఇ బుదిద్ కలిగ్ తి
సయ్ తానుఙ్ గెలిసిత్దెర్. అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. నాను పేమిసిని బయిరండె, బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
మీరు నెసిత్మనిదెర్ . అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. 14 అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె, దేవుణు
మాటమీలొఇమనిఙ్ మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఇజి తొరిసిన్దెర్ . మీరు సయ్ తనుఙ్ గెల్ సిత్ మనిదెర్ అందెఙె
మిఙిరాసిన.

లోకమ్ దుమనివనకాఙ్ పేమ కిమాట్ 
15 యా లోకమ్ దు మని వనక ముసుక్ మనుస్ ఇడామ్ట్ . యా లోకమ్ ది బతుక్దిఙ్ పేమిస్ మాట్ .

ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యా లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ పేమ సిలెల్ద్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యాలోకమ్ దికెఙ్ విజు దేవుణు బాణిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి
ఆస ఆనాదొ, అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినిక, మరి, కణకెఙణిఙ్ సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు కావాలి ఇజి ఆస
ఆనిక, మరి, ఆసిత్ కల్ గితిమని వందిఙ్ గర ఆనిక, నినికెఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ పేమ కినివలె వానె. 17యా
లోకమ్ దిలోకుర్ ఆస ఆనికెఙ్ విజు సిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం
బత్ కినాన్ లె.

కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 
18నాను పేమిసిని బయిరండె, లోకం అందిని కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆజినె. కడిఃవేరి దినమ్ కాఙ్ కీసుత్ ఙ్ 

ఎదిసిన్కాన్ వానాన్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె. అహిఙ ఏలు కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ నండొండార్ సోత మనార్.
అందెఙెకడిఃవేరిదినమ్ కుఆతెఇజిమాటునెసాన్ట్. 19వారుమాబాన్ కూడిఃతమహార్ . గానిడిఃసత్ సొహార్ .
ఎలాగఇహిఙవారుమాలోకాఙ్ సెందితికార్ ఆఏర్. వారుమాబాన్ మంజినికార్ ఇహిఙమావెటనెకూడిఃజి
పాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙిడిఃసత్ సొహరె,మఙిసెందితికార్ ఆఏర్ ఇజివారుతోరిసాన్ర్. 20గానికీసుత్ పోకి
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి మనాన్ . అందెఙె మీరు విజిదెరె నిజమాతికెఙ్ నెసినిదెర్. 21మీరు నిజం నెస్ ఇదెర్ 
ఇజి నాను యాక రాసిన్క ఆఎద్. నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె నాను రాసిన. నిజమాతి దని
లొఇ అబదద్ం ఆతి బోద సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ . అందెఙె నాను రాసిన. 22యేసు, దేవుణు పోకి కీసుత్
ఆఎన్ ఇజి వెహిన్కాండె అబదద్ం వెహిన్కాన్. ఆహ వెహిస్నికాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసినికాఙ్ . వాండు బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ ,మరిసి ఆతి కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొక్ సినికాన్. 23దేవుణు మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ 
ఎయెన్ బా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ . మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ బుబబ్ ఆతి
దేవుణుఙ్ బాడగు కిజినాన్. 24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిబాణిఙ్ అసిమీరు వెహిమనికెఙ్ విజుమీమనుస్దు
నెగెండ అసి మండెఙ్. ఆహె నెగెండ మీమనుస్దు మహిఙ, మీరుబామరిసి ఆతియేసు కీసుత్ బాన్, బుబబ్
ఆతి దేవుణుబాన్ కూడ్ జి మంజినిదెర్. 25మాటు ఆహె వనిన్బాన్ కూడ్ తి మహిఙ,మఙి సిన ఇజియేసు
ఒటుట్ కితిఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్మఙిదొహ్ కాన్ద్. 26మిఙిమోసెం కిదెఙ్ సూణివరివందిఙ్ ఇకెఙ్ నాను
రాసిన. 27 కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ మనాద్. అందెఙె మరి ఎయెన్ బామిఙి నేర్ పిసెత్ఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్పూరినిజమె. ఇనిఅబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణుఆతమ్నెమీరునెసెత్ఙ్ మని
విజువనాక్ వందిఙ్ నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నెమీరు కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండు.
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మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
28అందెఙెనాను పేమిసినినా బయిరండె, కీసుత్ బాన్ నిలిస్ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ వెట నిల్ సి

మహిఙ కీసుత్ మర్ జి వానివలె వనిన్ ఎదు సిగు ఆఏండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ ఆనాద్. 29 దేవుణు నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఇజిమీరు నెసిత్దెర్ . అహిఙదేవుణు వెహివజ కిని ఎయెన్ బ దేవుణు కొడొః ఇజిమీరు
నెసిత్దెర్ .

3
1బుబబ్ ఆతి దేవుణు మఙి నండొ పేమిసిత్ఙ్ మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి కూకె ఆజినాట్. నసొ దేవుణు

పేమ మా ముసుక్ మంజినాద్. మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె. గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్, బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి వారు అరద్ం కిఎర్. 2నాను పేమిసినికిదెరా,
ఏలుమాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతమనాట్. మాటు ఇనిక ఆనాట్ లె ఇజి దేవుణు ఇంక మఙి తోరిస్ ఎతాన్.
గానియేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలె వాండు మని లెకెండ్ మాటుబ అనాట్ లె ఇజి నెస్ నాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వాండు మనిలెకెండ్ మాటు వనిన్ఙ్ సుణాట్ లె. 3యేసు కీసుత్ తోరె ఆని వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిని ఎయెన్ బా
వని వజ ఆస ఆజి పాపం డిఃసి బత్ కిజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ పాపం సిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినె
మంజినికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ .పాపం ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్పొకిన్క.
5మాపాపమ్ కు విజు లాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యాలోకమ్ దు వాతాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. అకదె ఆఎద్, వనిన్
లొఇపాపంఇనికబాసిలెల్ద్ ఇజిబామీరునెసినిదెర్. 6అందెఙెయేసుకీసుత్ వెటకూలతొహిన్కాన్ పాపంకిజినె
మన్ ఎన్. పాపం కిజినె మనికాన్ ఎయెన్ బా కీసుత్ ఎయెన్ ఇజి అరద్ం కిఎన్. 7నాను పేమిసిని బయిరండె,
ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. యేసు కీసుత్ నీతిమనికాన్. కీసుత్ వెహిమాటెఙ్ వజ నడిఃనికాన్,
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్. 8పాపం కిజినె మంజినికాన్ సయ్ తాను జటుదికాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ యా లోకం పుట్ ఎండ మహి బాణిఙ్ అసి సయ్ తాన్ పాపం కిజినె మంజినాన్. దేవుణు మరిసి
ఆతియేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దు ఎందనిఙ్ వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజు పణిఙపూరినాసనం కిదెఙె
వాతాన్. 9దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినెమన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు గుణం వనిన్
లొఇ మనాద్. వాండు దేవుణు పొటాదికాన్. అందెఙె పాపం కిజి మండెఙ్ అట్ ఎన్. 10 దేవుణు కొడొఃర్ 
ఎయెర్, సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిమాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు సరియాతికెఙ్ కిఇకాన్ 
దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహివరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బాదేవుణు కొడొః ఆఎన్.

ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
11అందెఙెమీరు నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహికయాకదె. ఇనిక ఇహిఙమాటు, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 

పేమిసెత్ఙ్ ఇజి, 12మాటు కయిను లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. వాండు సయ్ తాను జటుదికాన్ ఆతండె వనిన్
తంబెర్ సిఙ్ సపాత్ న్. ఎందనిఙ్ సపాత్ న్ ఇహిఙ వనిన్ పణిఙ్ సెఇ బుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్ తంబెరిస్ పణిఙ్ 
దేవుణు ఎదు సరిఆతికెఙ్ ఎన్ ఆతెమహె. 13 అహిఙ నా తంబెరుఙాండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ మీ
ముసుక్ పగ ఆతిఙ బమమ్ ఆమాట్. 14మాటు మహి వరిఙ్ పేమ కిజి మహిఙమాటు సాతి వరి లెకెండ్ 
ఆఎట్ . ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్దు బతిక్జినాట్ ఇజి నెసినాట్. మహి వనిన్ఙ్ పేమ కిఇకాన్ సాతి వనిన్
లెకెండె మనాన్. 15మాటు ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ పగ అసిత్ఙ, వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండె. లోకాఙ్ సపిన్ వనిన్ఙ్ 
ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 16పేమ ఇహిఙ ఇనిక ఇజిమాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ 
ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ , వాండె వనిన్ పాణం మా వందిఙ్ సితాన్. అకదె పేమ. అయవజనె మాటుబా మా
తంబెరిఙ వందిఙ్ మాపాణం సీదెఙ్ వలె. 17విజు కలిగ్తిమనికాన్ ఒరెన్,అవ్ సరమ్ దుమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
కనికారంతోరిస్ ఎండమహిఙఅయవిజుకలగితిమనికాన్ దేవుణుదిఙ్ నెగెండపేమిస్ ఎన్ ఇజితోరిసాన్న్.
18 నాను పేమిసిని బయిరండె, మాటు మాట ఉండె దానె ఆఎద్. మా పణిబ మా పేమ నిజమె ఇజి
తోరిసాన్ట్. 19మాటుమాపణిఙాణిఙ్ మహివరిఙ్ నిజం కిజి పేమిసిత్ఙమాటు నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ 
ఇజి నెసాన్ట్ లె. మరి దేవుణు ఎదుమామనుస్ నిపాతిమంజినాద్ లె. 20ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు తపాత్ ట్ 
ఇజి మా మనుస్ ఉండి వేలా వెహన్ద్ సు గాని, దేవుణు మా మనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు నెస్ ఇకెఙ్ 
ఇనికెఙ్ సిలు. 21నాను పేమిసినికిదెరా,మాటు తపు కిఎట్ ఇజిమామనుస్దు నెసిత్ఙమాటు దేవుణు వెట
కూడ్ఃజి దయ్ రం కలిగ్ జి మంజినాట్. 22మాటు ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కిస్నాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు వెహికెఙ్ మాటు కిజినాట్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ బతిక్జినాట్. 23యాకదె దేవుణు



1యోహాను 3:24 330 1యోహాను 4:20

మఙివెహిరూలు. ఇహిక ఇహిఙయేసు కీసుత్ దేవుణుమరిసి ఇజిమాటు నమిమ్దెఙ్ వలె. కీసుత్ వెహి లెకెండ్ 
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్. 24 దేవుణు సితి రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాన్ దేవుణు వెట మంజినాన్.
దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్. దేవుణుమా వెట మనాన్ ఇజి ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మా
లొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 

1నానుపేమిసినికిదెరా,దేవుణుఆతమ్దాన్ వర్ గిజినఇజివరిగ్నివిజువనాక్ఙ్ నమిమ్మాట్. విజుదేవుణు
బాణిఙ్ ,వాతికదొ ఆఎదో ఇజి నెగెండ నెసి సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అబదద్ం వెహిన్ పవకరు నండొండార్ 
యాలోకమ్ దు సోతారె తపుప్మాటెఙ్ బోదిసినార్. 2 దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ 
ఇహిఙ లోకు వజ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నాను సెందితికాన్ ఇజి ఒపుకొణికాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణు ఆతమ్ మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గాని ఎయెన్ బా, యేసు పబు నా పబు ఆఎన్ ఇజి వెహిఙ వాండు
దేవుణు బోద వెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు
వెహికెఙ్ యాకదె. అయ గుంపుదికార్ ఏలుమా నడిఃమిమ్ మనార్. 4ఇజిరి బయిరండె, మీరు దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికిదెర్. మీరు వరి బోద కెఇతిదెరె, వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్. మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ లోకమ్ దు
మని సయ్ తాన్ సతుత్ ముసుక్ పెరికదె. అందెఙెమీరు వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్ . 5తపుప్మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ యా
లోకమ్ దికార్ . అందెఙెవరిబోదయాలోలమ్ దివరిఆలోసం లెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరి
బోదవెనార్ . 6మాటుఇహిఙదేవుణుదిఙ్ సెందితికాట్. దేవుణుదిఙ్ నెసిత్కాన్ మామాటెఙ్ వినాన్. ఆఇకాన్ 
విన్ ఎన్. నిజం వెహిన్కార్ ఎయెరొ, తపుప్ వెహిన్కార్ ఎయరొ ఇజిమాటుఈహ నెసాన్ట్.

దేవుణు పేమని,లోకు పేమ
7నా తంబెరిఙడె, మాటు ఒరెన్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిణె

పేమ వాజినాద్ . మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ . వాండు దేవుణుదిఙ్ బాగ
నెసిత్కాన్. 8మహి వరిఙ్  పేమిస్ ఇకాన్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పేమ మనికాన్ .
9 దేవుణు మఙి పేమిసాన్న్ ఇజి ఈహ తోరిసాత్ న్. ఎలాగ ఇహిఙ వనిన్ ఒరేండె మరిసిఙ్ యాలోకమ్ దు
పోకాన్. మఙిఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ పోకాన్. 10నిజమాతిపేమఇహిఙ
మాటు దేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజి ఆఏద్ . నిజమాతి పేమ ఇహిఙయాకదె. ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు మఙి
పేమిసాత్ ండె మా పాపమ్ కు సొనిప్సిన్ వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. మాపాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆదెఙ్ 
పోకాన్. అకదె పేమ. 11నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు మఙి నిసొ పేమిసాత్ న్. అందెఙెమాటుబా ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 12ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గానిమాటు ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిత్ఙ దేవుణు మా లొఇ బతిక్జినాన్. అయావలె దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మా
పేమబపూరిఆనాద్ లె.

13 దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సిత మనాన్. అందెఙె మాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి, మరి
దేవుణు మా లొఇ మంజినాన్ ఇజి నెసినాట్. 14మరి బుబబ్ ఆతి దేవుణు, మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ 
పోకాన్. లోకాఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ వాని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజిపోకాన్. యాకమాపుసుడ్ఃతాపె విజేరిఙ్ 
వెహిస్నాప్. యాక నిజమె ఇజి సాకిస్ వెహిస్నాప్. 15యేసు దేవుణు మరిసి ఇజి ఎయెన్ బా ఒపుప్కొటిఙ,
దేవుణు వనిన్ వెటమంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. 16దేవుణుమాముసుక్ తోరిసిత్
పేమమాటు నెసత్ మనాట్, నమిమ్త మనాట్. దేవుణు పేమమనికాన్ . అందెఙె మహి వరిఙ్ పేమిసినికాన్ 
దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజిమంజినాన్. దేవుణువనిన్బాన్ కూడ్ఃజిమంజినాన్. 17దేవుణుపేమిసినిలెకెండ్ మా
నడిఃమిమ్మనిపేమపూరిఆనాద్ లె. అందెఙెదేవుణుతీరుప్సీనివలెతియెల్ ఆఏండమంజినాట్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయేసుపబుయాలోకమ్ దు ఎలాగ బత్ కితాండొమాటుబ అయాలెకెండ్ఎ బత్ కిదెట్ . 18పేమలొఇ
తియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె ఆఏద్ . పూరి ఆతి పేమ మహిఙ అకక్ తియెల్ సొన్ పిసాన్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
సికస్ వానాద్ ఇజినె తియెల్ వానాద్. తియెల్ ఆని వనిన్ఙ్ పూరి పేమ సిలెల్ద్ . 19దేవుణునె మఙిముఙాల
పేమిసిత్ఙ్, మాటు వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ అట్ సినాట్. 20 ఎయెన్ బా, ‘నాను దేవుణుదిఙ్ పేమిసన్’ ఇజి వెహిస్,
మరి ఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ కిఎండ మహిఙ వాండు అబదద్ం వెహిస్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిజిని
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వనిన్ఙ్ పేమిస్ ఇకాన్ తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఆట్ ఎన్ . 21యేసు కీసుత్ మఙి ఇని రూలు సితమనాన్ 
ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పేమిసిన్కాన్ మహి కీసుత్ లోకాఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె.

5
దేవుణుమరిసిముసుక్ నమమ్కం

1యేసునె కీసుత్ ఇజి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ పుటాత్ న్. బుబెబ్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఎయెన్ బా
వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ విజేరిఙ్ పేమిసాన్న్. 2 దేవుణుదిఙ్ పేమిసి, వాండు వెహి రూలుఙ వజ కితిఙ, మాటు
దేవుణు కొడొఃరిఙ్ పేమిసాన్ట్ ఇజి నెసాన్ట్. 3దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇహిఙవనిన్ రూలుఙ వజ కిదెఙె. వనిన్
రూలుఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్ ఆఉ. సుల్ కాణికెఙె. 4దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కార్ విజేరెయాలోకమ్ దు దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ అటాన్ర్ . దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగ అటాన్ట్ 
ఇహిఙ, మాటుయెసుపబుఙ్ నమకం ఇటిత్వలెదాన్ అటాన్ట్. 5 దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ 
ఎయెన్ ? యేసు, దేవుణు మరిసి ఇజి నమిమ్నికాండె. 6 కీసుత్ ఆతియేసుయాలోకమ్ దు వాతండె. ఏరుదు
బాపిత్సం లాగెఆతాన్ . సిల్ వాదు నల వాకిస్ సాతాన్ . బాపిత్సం ఉండె ఆఎద్. సిలువాదు నల వాకిస్ సాదెఙె
వాతాన్. యాక నిజమె ఇజి దేవుణు ఆతమ్ సాకిస్ వెహిస్నాన్ . అందెఙె యాక నిజమె. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ
దేవుణుఆతమ్ నిజమ్ నెవెహిస్నాన్ . 7కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిన్కెఙ్ మూండిమనెన్. 8దేవుణుఆతమ్,బాపిత్సం
లాగె ఆతి ఏరు, సిలువాదు వాకి నల. యామూండి ఒపుప్ కొడిఃజి కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్నె. 9మాటు,
లోకుర్ సాకిస్ అసాన్ట్ గదె. అహిఙదేవుణు సీనిసాకిస్ ఒదె సతుత్ మనికగదె. ఎందనిఙ్ సతుత్ మనిక ఇహిఙ,
దేవుణు వనిన్సొంతమరిసిఆతియేసు వందిఙ్ వెహిసాకిస్నె. 10దేవుణుమరిసిముసుక్ నమం ఇటిత్ వనిన్
లొఇయాసాకిస్మనాద్. గానిదేవుణుముసుక్నమమ్కంఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణుమనిమరిసివందిఙ్ వెహిసాకిస్
నమిమ్ఎన్ . అందెఙెవాండు దేవుణు అబదద్ం వెహిస్నికాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. 11దేవుణు వెహిసాకిస్యాకదె.
ఇనికఇహిఙదేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దేవుణుమఙిసితాన్. యాబతుక్మఙిఎలాగవాతాద్ 
ఇహిఙయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి వనిన్ వెట కూడ్ఃతి మహిఙ్ వాతాద్. 12దేవుణు మరిసి ఆతి
యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిమంజినివనిన్ఙ్ యాబతుక్మనాద్. దేవుణుమరిసివెట కూడ్ఃజిమన్ ఇవనిన్ఙ్ 
దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . 13దేవుణు మరిసిముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ నాను
ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన ఇహిఙమిఙి దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మనాద్ ఇజి నెసెత్ఙె
రాసిన. 14అహిఙమఙిదేవుణుముసుక్మని దయ్ రం ఇనిక ఇహిఙ,మాటు దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి
మనిఇనికబాలొసిత్ఙ,వాండుఅక కినాన్ . 15మాటుఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణువెంజినాన్ ఇజిమాటునెసిత్ఙ,
మాటు దేవుణుబాణిఙ్ లొసిత్కెఙ్ విజుదొహ్ కి లెకెండె నెసినాట్.

16 ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ సావు తెఇ పాపం కిజి మహిఙ ఎయెన్ బా అక సుడిఃతిఙ, వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం
కిదెఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనాన్. సావుతెఇపాపం కినివరి వందిఙె వెహిస్న. గానిసావుతపిసిన్పాపం
మనాద్. ననిపాపం కినివరివందిఙ్ పారద్నం కిఅఇజినాను వెహ్ ఎ. 17ఇనితపుకితిఙ్ బాపాపమ్ నె. గాని
లోకాఙ్ సావు తపిస్ ఇ పాపమ్ కు మనెన్. 18 దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ ఎయెన్ బా పాపం కిజినె మన్ ఎన్
ఇజిమాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మరిసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజినాన్ . అహిఙ సయ్ తాను వనిన్ఙ్ 
ముటిస్నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 19మాటుదేవుణు కొడొఃర్ ఇజినెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఆఇకార్ 
సయ్ తాను అడిఃగి మంజినార్ ఇజి నెసినాట్. 20మరి దేవుణు మరిసి వాతండె, నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ 
మాటు నెసెత్ఙ్ మఙితెలివి సితాన్. మాటు వనిన్ వెట కూడిఃతిఙ్ నిజమాతి దేవుణు వెట కూడిఃతమనాట్.
వీండె నిజమాతి దేవుణు. వీండె దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ లోకాఙ్ సీనికాన్. 21నాను
పేమిసిని బయిరండె,బోమెమ్ఙమాడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్ .
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యోహానురాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డుఆతియోహానురాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. నండొముఙాలెసువారవెహిన్కార్ బూలాజి

బూలాజినె సువార సాటిసి మహార్ . అయావలె యేసుఙ్ నమిమ్తిత్కారె, యాలెకెండ్ సువార వెహిన్ వరిఙ్ 
వరి ఇండొ డగు కిజి, వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీజి పోకిస్ మహార్ . తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బామహార్ . వారుబా
యాలెకెండ్ బూలాజిబూలాజినెకిజిమహార్ . అందెఙెననిన్వరివందిఙ్ జాగరమండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దు
రాసి వెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి అయాలెకెండ్ బతిక్దెఙ్ వలె ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2 పెదెలి ఆతి నాను, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి అమెమ్ఙ్, దనిన్ కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నాను మిఙి నిజమ్ నె
ఎతుత్ కిజిన. నాను ఒరెనె ఆఏండ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్కార్ విజెరెబా మిఙి ఎతుత్
కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుతోరిసిత్ నిజమతికెఙ్ మఙితెలిజిమంజినె. అయాకెఙ్ మాటుఎలాకాలం
తెలిజి మంజినె. 3 దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతికెఙ్ మాటు నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి పేమిసాన్న్. అందెఙె
బుబబ్ ఆతి దేవుణుని మరిసి ఆతియేసు కీసుత్ , దయా దరమ్మ్ దాన్, మాముసుక్ కనికారం తోరిసిమాటు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.
పేమదాన్ నడిఃనివందిఙ్ వెహిస్నిక.

4మీకొడొఃర్ లొఇసెగొండార్,దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙవజనడిఃజినార్ ఇజినానునెసత్. అందెఙె
నాను నండొ సర్ ద ఆజిన. బుబబ్ మఙి ఆడ సితిత్వజనె వారు నడిఃజినార్. 5 అహిఙ ఓ అమమ్, నాను
కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఏ. గాని కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి, మాటు నెసిత్ మనిన్ ఆడనె రాసిన. మాటు
ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇని ఆడనె వెహిస్న. 6మాటు వనిన్ ఆడెఙ లొఙిజి, అయావజ నడిఃతిఙనె
దేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహిలెకెండ్, మాటు ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ 
పేమిసిఅయాలెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఇజినె వనిన్ ఆడ.
మొసెం కినివరివందిఙ్ జాగరమండు.

7యెసుకీసుత్ , యాయపొటలొఇహాన్ వాతికాన్ ఇజి ఒపుప్కొడ్ఃఇ నండొండార్ మొసెం కినికార్ లోకమ్ దు
సోతత్ మనార్. ననికాండె మొసెం కినికాన్, కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్. 8 అపొసుత్ రు ఆతి మాపు, మీ వెట మీ
నడిఃమి కితి పణిఙ పలితం, పాడు ఆఏండ మంజిని వందిఙ్, మొసెం కినివరి ముసుక్ జాగర మండు.
మరి, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్వందిఙ్, మొసెం కినివరి ముసుక్ జాగర మండు.
9ఎయెన్ బా, కీసుత్ నెస్ పిసిత్మాటనమిమ్జిమన్ ఏండ,వనిన్సొంతమాటెఙ్, కీసుత్ నెస్ పిసిత్మాటవెటకలపిత్ఙ,
వాండుదేవుణుదిఙ్ సేందిఇకాన్. కీసుత్ నెస్ పిసిత్మాటనమిమ్జిమంజినికాన్ బుబెబ్ఙ్ నిమరిసిఙ్ సెందితికాన్.
10 ఎయెన్ బా కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట వెహ్ ఏండ, మీ డగు వాతిఙ, మీరు వనిన్ఙ్ ఇండొ కూకామ్ట్. వనిన్ఙ్ 
డగు కిమాట్. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ డగు కితికాన్ ఎయెన్ బావనిన్ సెఇపణిఙవెట కూడిఃతమనాన్.
12నండొసఙతిఙ్ మిఙిరాసెత్ఙ్ మనాద్. గానిఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙిమనుస్ సిలెల్ద్ .మాసర్ దపూరిఆదెఙ్ 
మీ డగు వాజి, మిఙి సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ నాను ఆస ఆజిన. 13 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్, మిఙి
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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యోహానురాసిత్ మూండిఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. వనిన్ కూలాయెనాతిగాయుఙ్ రాసినాన్.

యా గాయు ఇనికాన్, యోహాను అతికారం అడిఃగి మనిన్ దేవుణు సఙం ఉండి సుడ్ఃజి నడిఃపిసాన్న్.
బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్ వాజిని వరిఙ్ వాండు డగు కిజి నెగెండ మర్ జి పోకిస్ని దనిన్ వందిఙ్ 
యోహాను వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. మరి, దియొతెపెఇనికాన్ బూలాజిబూలాజిసువార కిని వరిఙ్ 
డగు కిఏండ మర్ జి పోకాన్. వాండుయోహాను అతికారం అడిఃగి మండెఙ్ కెఏ ఇజినాన్. వనిన్ఙ్ డటిసి
వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బాయాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1పెదెలిఆతినాను నిజం ఎతుత్ కిజినినాసొంత కూలాయెన్ ఆతిగాయుఙ్ రాసిన. 2ఓ,నాను పేమిసిని
కూలాయెన్, దేవుణు వెట నిఙి మనిన్ సమందం పిరిసిని వజ, నీను విజు వనాక్ లొఇ పిరిదెఙ్ ఇజి నాను
పారద్నం కిజిన. నీను నోబు నొపిప్ సిలెల్ండ నెగెండ్  నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిబానానుపారద్నం కిజిన. 3సెగొండార్ 
నమిమ్తికార్ నా డగు వాతార్. వారు, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నీను లొఙిజిని ఇజి, అయావజ
నీను నెగెండ నడిఃజిని ఇజి వెహార్ . అయాలెకెండ్ వెహరె నఙి నండొ సర్ ద కిబిసాత్ ర్. 4నా కొడొఃర్ దేవుణు
తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజినార్. వారు అయావజ నడిఃజినార్ ఇజి వెంజినికాదె నఙి నండొ సర్ ద.
దనిన్ఙ్ మిసిత్ సర్ ద సిలెల్ద్ . 5 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్ వాజిని
వరిఙ్ నీను డగు కిజిని. వారు నిఙి తెలిఇకార్ ఆతిఙ్ బా నీను వరి వందిఙ్ కిజిని ఇనికబా నమమ్కమ్ దానె
కిజిని. 6-7వారు నీ పేమ వందిఙ్ ఇబెబ్ దేవుణు సఙం ఎదు సాసి వెహార్ . నీను, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి
వజ వరి పయ్ నమ్ దు అవ్ సరం ఆతికెఙ్ సీజి పోక్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిబాణిఙ్ 
ఇనికబా లొస్ ఏండ, కీసుత్ ఙ్ వెహెఙ్ సోతాత్ ర్. 8 అందెఙె వారు వెహిన్వలె, మాటు వరివెట జత కూడ్ఃజి,
దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్వందిఙ్, ననిన్వరిఙ్ మాటు డగు కిదెఙ్ వలె.
దియొతెపెనిదెమెతియు.

9నాను దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఉండి సఙతిరాసత్. గాని దియొతెపెనాఅతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు దేవుణు సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్. 10 వాండు మా ముసుక్ సెఇ మాటెఙ్ 
వరిగ్జినాన్. యాకాదెఆఏండ బూలాజి బూలాజి దేవుణుమాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్. వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ 
మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ అడుడ్ కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ వరిఙ్ వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙె నాను వాతిఙ, వాండు
కిజిని సెఇ పణిఙ దేవుణు సఙం ఎదు వెహన్. 11ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, సెఇ పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ 
సుడ్ఃజి నడిఃఏండ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి నడిఃఅ. నెగిగ్ పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికాన్. సెఇ పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్. 12 దెమెతియు వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె
నెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్. దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజి వాండు నడిఃజినాన్. అయాక వాండు
నెగిగ్ లోకు ఇజి రుజుప్ కిజినాద్. మాపుబా వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిస్నాప్. మాసాసి నిజమాతికెఙ్ ఇజి
నీను నెసిన్. 13 నండొ సఙతిఙ్ నిఙి రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙి మనుస్ సిలెల్ద్ . 14నిఙి
బేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను కోరిజిన. అయావలెమాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15నిఙి సమాదనం రపిద్.
ఇబెబ్ణిదేవుణుసఙమ్ దికార్ నిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. అబెబ్మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహ్ అ.
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యూదరాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ తంబెరిఙ్ ఇజి వెహె ఆతి వరి లొఇ మనిన్ యూద ఇనికాన్ యా ఉతం

రాసాత్ న్. వాండుయాకోబుఙ్ బాతంబెరిస్. కీసుత్ సకం 68-80 న డిఃమికాలమ్ దుయాఉతంరాసత్ మ నాదుస్.
కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రి సఙమ్ కలొఇ నిజతిమాతి బోద నెకిస్పొకిస్ తపుప్ఙ్ నెసిప్సిని వ రి వందిఙ్ రాసాత్ న్. వరి
బోదవందిఙ్ వరి బ తుక్వందిఙ్ డటిసి రాసాత్ న్. న మిమ్తి వ రిఙ్ దేవుణు సితిత్ రకస్ణ వందిఙ్, నిజం వందిఙ్
కాట్ లాడఃదెఙ్ ఇజిరాసత్ మ నాన్.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ పణి కినికానాతియూద (వాండుయాకోబుఙ్ తంబెరి)రాసినిఉతం. దేవుణు కూకి వరిఙ్ 
నాను రాసిన. బుబాతి దేవుణు నండొ పేమిసియేసు కీసుత్ మర్ జి వానిదాక కాప్ కిజి ఇడిజ్ని మిఙినె రాసిన
2మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు -బాణిఙ్వాని పేమఒదె నిండిజిమనిద్.

దేవుణు వందిఙ్మనుస్ సిలిల్ వరిఙ్వానిసికస్.
3నాను నండొ పేమిసినికి దెరా, మఙి విజెరిఙ్ దొహ్ కి రకస్ణ వందిఙ్ మిఙి రాసెత్ఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆత

మ హ . గాని దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ఉండె సుటునె ఒప జె పిత్ నిజతిమాతి నమ కం కాపాడిఃజి ఇడ్ దెఙ్
మీరు కాట్ లాడఃజి మండెఙ్ వలె ఇజిమిఙి బతిమాలిజ్ రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన . 4సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి
తెలిఏండ మీలొఇ డుఃగిత మనార్. దేవుణుబాణిఙ్ వరిఙ్ వాని తీరుప్ వందిఙ్ పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు
-మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్. వారు ఒడొఃల్ వందిఙ్ మని, వరి సెఇ
ఆసెఙ వజ కిజి సర్ ద ఆనివందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి, వనిన్ దయదరమ్మ్ దిఙ్మారిసాత్ ర్. అహ కితిఙ్ 
మాటు సేవకిని ఒరెండె ఎజుమాని ఆతిమా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నెక పొకార్. 5నాను వెహిస్నియా
సఙతిఙ్ విజుమీరు ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గాని నాను మిఙిమరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస ఆజిన. అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఉండె సుటునె గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక వరి
లొఇ నమిమ్ఎండాతి వరిఙ్ దేవుణు నాస నం కితాత్ న్ . 6దేవుణు సితిత్ అతికారమ్ దు మండెఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ,
వరిఙ్మహిఅతికారం డిఃసిత్సితిత్ దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ఎతుత్ కిదు. తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిపెరిదినమ్ దాక,
ఎలల్కాలం మంజిని గొలు గొలుసాక్ణిఙ్ తొహిప్ -సాత్ ండె సీకటి మనిన్ బాడిడ్దు దేవుణు వరిఙ్ ఇటత్ మ నాన్.
7అయలెకెండ్ నెసొదొమగొమొరప టన్మ్ కలోకాఙ్,వ నక సుటులంమనిన్నాహక్ణిలోకాఙ్ ఇనికజరిగ్తాద్ 
ఇజి ఎతుత్ కిదు. వా రు దేవుణు దూతార్ కితిలెకెండ్ నె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సరద్ ఆని కిని పణిఙ్
కితాత్ ర్ . ఆఇ బోదెకవెట ఉండె ఆఏద్ ,మొగ వ రివెట మొగ వారు కూడ్ఃజి పాపం కితారె  ఎలా కాలం నంబిఇ
సిసుదాన్ సురె ఆతార్. నినిన్వ రిఙ్ ఇని సికస్వానాద్ఇని దనిన్ఙ్ అకక్ విజెరిఙ్ ఉండి గురులె కెండ్మనాద్.
8అయలెకెండ్ నెవీరు క లెఙ్గాసిఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ వజ కిజిసర్ దఆనిపణిఙ్ కిజినార్. మరి,ఏలుబడిః
కినివ రిఙ్ లొఙిఏర్. వారు దేవుణు దూతారిఙ్ దూసిసాన్ర్. 9అహిఙ దేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూత
ఆతిమికాఏలుబా,మోసెపీనుగువందిఙ్,సయ్ తానుమికాయెలుఙ్ఓదిసిత్వలెఇనిక కితాత్ న్  ఇహిఙ,వనిన్ఙ్ 
దూసిసిని మాటెఙాణ్ నేరం మొప్ ఏన్. గాని “పబునె నిఙి గదిసిన్”, ఇజి వెహాన్ . 10గాని వీరు ఇహిఙ
వరిఙ్ అరద్ం ఆఇవ నకవందిఙ్దూసిసినార్. బుదిద్సిలిల్ జంతుఙ్ లెకెండె,మ నుస్దుబాగఒడిఃబిదెఙ్అట్ ఏర్.
జంతుఙలె కెండ్ ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్ వారె పాడాఃజి
సొనిస్నార్. 11అబయ! వరిఙ్ క సట్మ్ కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ పణి కితి క యిను లెకెండ్ బా
మనార్.*వారుబిలాముఇనిప వ క లె కెండ్ బాఇనాయందొహిక్ద్ఇజి,వరిబతుక్ తపుప్దిఙ్పూరిఒపజెపత్
మనార్.† వారు కోర ఇనివనిన్ - లెకెండ్ బామనార్. మోసె వెహిద నిన్ఙ్ మ ర్ జి వెహండె డటం ఎదిసాత్ న్‡.
వీరుబా వ నిన్లెకెండ్నాస నం ఆనసొనార్. 12మీరు కిజిని పేమవిందుఙ్ లొఇవారు తెలాల్ నిపాతాదుమనిన్
మసలె కెండ్సిగు తపిసినార్. ఇనితియెల్ సిలెల్ండపొటపంజుఉణిజివరిఙ్ వారెపోసకిబెఆజినార్. వారు
గాలి డెఃయ్ జి ఒసిని పిరు సిలిల్ మొసొప్ ననికార్. వారు కాయెఙ్ అసిన్ కాలమ్ దు కాయెఙ్ అస్ఇ మ రెక్

* 1:11 1:11 క యిను వందిఙ్ సద్ వీదు,ఆదికాండం 4:1-16 † 1:11 1:11 బిలాము వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 22 - 24.
అదాయ్యమ్ క లొఇమ నద్ ‡ 1:11 1:11 కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 16:1-35
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లకెండె. అకాక్దె ఆఏద్ . వారు వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతిమ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్,పూరిసాతికార్ వారు.
13వారు స మ్ దరమ్ ది పెరి ఉలెక్ఙ్ లెకెండ్మనార్. వరి సిగుప ణిఙ్ఉలెక్ఙ్ డెఃయ్ జి తసినిపొఙు లెకెండ్
మ నెన్. మరి సరి తపిస్ బూలాని సుకెక్ఙ్ § లెకెండ్ మనార్, వారు. అందెఙె దేవుణు వ రివందిఙ్ ఎలాకాలం
మండెఙ్గొపప్ సీకటిమనిన్బాడిడ్*త యా ర్ కిజి ఇడత్ మనాన్. 14ఆదముదాన్మొదొలిస్ ఏడవ తరమ్ దికాన్ 
ఆతి హానోకు పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణుబాణిఙ్ వాతి మాటెఙ్ వెహాన్ . విరివందిఙ్ వెహి అయ మాటెఙ్ 
వాని కాలమ్ దు జరిగ్ని వందిఙె. ఇనిక ఇహిఙ “ఇదిలో పబు వనిన్ వెయు వెయిఙ్ దూతార్ వెట వాజినాన్.
15 విజెరిఙ్ తీరప్ కిదెఙ్ పబు వాజినాన్. దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్ వరిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ వాండు
వాజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్, దేవుణుబాణిఙ్ మనుస్ దూరం ఇడిజ్ సెఇ ప ణిఙ్
కితాత్ ర్ . దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు ఎదు వనిన్ఙ్ పడిఃఇ కటినమతి మాటెఙ్ 
వ ర్ గితార్”. 16వారుదేవుణుఎదు సణిఙిజినార్. ఆఇవరిముసుక్ నిందమోపిస్నికార్. వారువరిఒడొఃల్ ది
సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ ఇజినె సుడ్ఃజినార్. వారు వరి వందిఙ్ నె పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ మాటెఙ్ 
వరిగ్జినార్. ఆఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబాదొహిక్ద్ ఇజి వరిఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.

ఓరిసిమండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్.
17అహిఙనాను నండొపేమిసినికిదెరా,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ మిఙిముఙాల

వెహిమని స ఙతిఙ్మీరు ఎతుత్ కిదు. 18వా రు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ, క డెఃవెరి రోసాక్ణ్ వెకిసినికార్ వానార్.
వారు దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండ, వరి ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆజినె మంజినార్. 19లోకాఙ్ 
కేటెఙ్ కేటెఙ్ కిబిసిన్కార్ వీరె. పాపం ఏలుబడిః కినిమనుస్ మ నిన్కార్, దేవుణు ఆతమ్ సిలిల్కార్ వీరు. 20గాని
మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజి వాదెఙ్ ఒరెన్
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్తోడుః కిదెఙ్. దేవుణుఆతమ్నడిఃపిసినివజపారద్నం కిజిమండు. 21దేవుణుమీముసుక్
తోరిసిత్ మనిన్ పేమదుమండు. పబు ఆతియేసు కీసుత్ మీముసుక్ కనికారంమాజి, దేవుణు వెట ఎలల్కాలం
బతిక్ని బ తుక్ సీదెఙ్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 22దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం వందిఙ్ అనుమా నం
మని వరి ముసుక్ కనికారం తోరిసుత్ . 23 న మకమ్ దాన్ తపిస్సొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్ వెలిల్
లాగితిలెకెండ్ రకిస్సుత్ . తపిస్ సొహి మరి సెగొండారిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . గాని తియెల్ దాన్ మండు. వరి
పణిఙ్ మఙి పడిఃఏద్. వారు కిని సెఇ పణిఙాఙ్ మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరు పాపమ్ దు తొరొ
ఒడిఃజి అర్ఏండ మిఙి కాప్ కిదెఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి జాయ్ ఎదు, గొపప్ స రద్దాన్, ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ
మిఙ నిల్ పెత్ఙ్,మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణు అటాన్న్. 25మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి దేవుణు, ఒరెండె
దేవుణు. మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ - వలెహానె వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండె జాయ్ దాన్
నిండితి సోకు మనిన్కాన్, వాండె గొపప్ పెరికాన్, వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్, వాండె విజుదనిన్ - ముసక్
యాఅతికారంమనిన్కాన్. వాండు విజువనకాఙ్ముఙా లయావజమహాన్ ,వాండు ఏలుయావజమనాన్,
వాండు వానికాలమ్ దుయావ జమంజినాన్. ఆమెన్.

§ 1:13 1:13యాసుకెక్ఙ్ బూమి న నిన్కెఙ్ గాని ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సొని సరి తపిస్ సొనె * 1:13 1:13 ఒదె సీకటిమ నిబాడిడ్ . యాబాడిడ్
నరకమ్ నె
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పకటనపుసత్కం
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ బయ్ బిల్ దు మనిన్ కడెఃవెరి పుసత్కం. తెలుగు బయ్ బిలుదుయా పుసత్కం, పకటన ఇజి మనాద్.

పకటన ఇనిమాటదిఙ్ 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 దరం నడిమిమనిన్ పతొమ్స్ ఇని లోకు
సిలిల్ ఇజిరి దేసమ్ దు పోకార్ (పకటన 1:9).
వాండు అయ దీవ్పుదు మహివలె, దేవుణు వనిన్ దూతవెట యోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ వాండు యా

పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. యేసు కీసుత్ సిలువాదు సాజి, మర్ జి నిఙితిత్ వెనుక, ఇంజుముంజు 60 పంటెఙ్ 
డాటిత్వెనుకయాపుసత్కం ర సె ఆతమనాద్ ఇజి నమిమ్జినార్.
యాపుసత్కం, ఆసియాదు మనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ లెకెండ్ మనాద్ (పకటన 1:10-

11). వాని క లమ్ దు ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇని వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనా ద్. యేసుపబు మర్ జి
వానివందిఙ్, మరి యా లోకమ్ 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 
1యాక డాఃఙితిమహి సఙతిఙ్ దేవుణు, యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ తోరిసిత్కెఙ్.

వెటనె ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి యేసు కీసుత్ , వనిన్ దూతెఙ్ వెహ పోకాండె, అయ సఙతిఙ్ వనిన్ పణిమణిసి
ఆతియోహానుఙ్ తోరిసాత్ న్. 2దేవుణుమాటెఙ్ 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.
4 అసియాదు మనిన్ ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ యోహాను రాసినాన్. 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.
5-6నమమ్కమాతికాన్ ఆతిసాసి,సాతివరిబాణిఙ్ తొలితనిఙితిత్కాన్, బూమిముసుక్ ఏలుబడిః కిజిని విజు
రాజురిఙ్ ముసుక్ రాజు ఆతి యేసుకీసుత్ బా వనిన్ దయదారమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిన్. మఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్ నలదాన్, మాపాపమ్ కాఙ్ మఙి విడుదల కిజి, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ 
ఉండిరాజయ్ంలెకెండ్ ని,వనిన్ఙ్ పణికినిపుజేరిఙ్ లెకెండ్ కితిత్మనిన్యేసుకీసుత్ ఙ్ గొపప్గవ్ రమ్ నిఅతికారం
అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్ . ఆమెన్.

7 ఇదిలో, వాండు మొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ సూణెలె. వనిన్ఙ్ బలెల్మ్ దాన్ 
గుతిత్కార్ బా సూణార్ లె. బూమిముసుక్ మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్ లె.
అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.

8 “అలాప్ని ఒమెగ*నానె”, ఇహిఙమొదొల్ ని కొస నానె. “ముఙాల మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని
కాలమ్ దుమంజినికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ సతుత్ మనిన్కాన్”ఆతిమనిన్ పబు ఆతి దేవుణు వెహిస్నాన్.

* 1:8 1:8ఆలప్ గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగ కడెఃవెరి అకస్రం
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లోకుమరిసి లెకెండ్ ఒరెన్ 
9యేసువందిఙ్ వాజినిసమెఙలొఇ,వాండు కినిఏలుబడిఃదుని,వనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్,మీవెట

కూడ్ఃజి మనిన్కాన్ ఆతి, మీ తంబెరి ఆతియోహాను ఇని నాను, దేవుణు మాట వందిఙ్ ని యేసువందిఙ్ 
సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, సమ్ దరం నడిఃమిమనిన్ పత్ మోసు ఇని దీవ్పుదు†ఒరెనెమహ. 10-11వారమ్ దిఙ్ 
మొదొహిరోజుఆతిపబు దినమ్ దు,నాను దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితిమహివలె,జోడుబాంగఊకిన్లెకెండ్ 
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. 13అయదీవ డండిఙ నడిఃమి,లోకు మరిసి ఆతి వనిన్ఙ్ పోలితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత.
వాండువనిన్పాదమ్ దాకఅందితిమనిన్ఉండినీరిసొకక్పొర్ పాజిగుండెదుబఙారమ్ దాన్ మనిన్ కంటువ
తొహె ఆతమహాన్ . 14వనిన్ బురాని వనిన్ బురది కొపుప్ తెలాల్ ని దూతిదిఙ్ పోలిసి, గాందులెకెండ్ తెలాఙ్  
మహాద్ . వనిన్ కణుకెఙ్, సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 15 వనిన్ పాదమ్ కు కంసు సొలుల్ దు కాపిత్, కంజు
మెరిస్నిలెకెండ్ మహె. వనిన్ కంటం గొపప్ పెరి గడడ్ జాటు లెకెండ్ మహాద్ . 16వాండు 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 మెరిస్ని పొదుద్ ది జాజ్ లెకెండ్ మహాద్ . 17 వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె,
నానుసాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అర. అయావలెవాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుమాముసుక్ ఇడ్ఃజి
ఈహ వెహాన్ . “తియెల్ ఆమా. నానుమొదొహికాన్. నాను కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జిమంజినికాన్.
నానుసాతిమహికాన్ గానిఇదిలోఎలాకాలంబతిక్జిన. మరిసావుదినిసాతికార్ మంజినిఅయాలోకమ్ ది
తాలంకియు నా కీదు మనాద్. 19 అందెఙె, ఏలు మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్, మరి వాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ 
మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్ నీను రాస్ అ. 20నాఉణెర్ కియుదు నీను సుడ్ఃతి మనిన్ ఏడు సుకెక్ఙ్,
ఏడు దేవుణు సఙమ్ క దూతార్. మరి బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిమనిన్ 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 వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2 నీను కిజిని పణిఙ్ ని, నీను
కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన. నీను ఎసొస్నొ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్ ఇజిబా నాను నెసిన. సెఇకెఙ్ కినివరిఙ్ 
నీను ఓరిసిమండెఙ్ అట్ ఇ ఇజినాను నెసిన. అపొసుత్ రు ఇజి వెహెఆజిఅపొసుత్ రు ఆఇ వరిఙ్ నీను పరిస
కిజి,వారుఅబదద్ం వెహిన్కార్, ఇజినీను నెసిత్ ఇజినాను నెసిన. 3నీనునాపేరు వందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ
ఓరిసిత్ మనిన్మరి కసట్మ్ 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. 5నాముసుక్మనిన్ పేమడిఃసిసీజి, నీను ఎసొస్ వెనుకసొనిస్మహిఇజినీను ఒడిఃబిఅ.
దనిన్ వందిఙ్ నీమనుస్ మరిసి, తపుప్ఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, ముఙాల కిజి మహికెఙ్ కిజి మన్ అ. నీను
మనుస్మారిసి,పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి - సిఏండమహిఙ,నాను నీడగు వాజి, నీ దీవడండిదిఙ్ దనిన్
బాడిడ్దాన్ లాగన్ విసీరన్. 6గాని, నీవందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ సఙతి మనాద్. నాను ఇసట్ం కిఇకార్ ఆతి నికొల
జటుదివరి పణిఙ్ నీనుబా ఇసట్ం కిఇతి. 7దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు. సెఇకెఙముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ పరలోకం ఆతి పరదీసుదు మనిన్
పాణం సీనిమరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.

సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
8 “సుమ్ర్ నపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙ్ రాస్ అ.మొదొహికాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ ఆతి,సాతి

వెనుక మర్ జి నిఙితికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9 నీ కసట్మ్ కు, నీ కరు బతుక్ నాను నెసిన. గాని

† 1:9 1:9 దీవ్పుసురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙలొఇ నీను ఆసిత్ మనిన్కిలెకెండ్ నె. మాపుయూదురు ఇజి వెహిస్ని దేవుణు
లోకుర్ ఆఇకార్ ఆతి, సయ్ తానుఙ్ సెందితికార్ ఆతియూదురు, నీవందిఙ్ వెహి దూసణమాటెఙ్ నాను
నెసిన. 10నీముసుక్ వాదెఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీను తియెల్ ఆమా. నిఙి పరిస కిదెఙ్, నీలోకురిఙ్ 
సెగొండారిఙ్ సయ్ తాను అసిప్సి జెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పది దినమ్ కు నీను హిమెస్ఙ్ ఓరిసి మండెఙ్ వలె.
గానినాముసుక్ మనిన్ నమకమ్ వందిఙ్ సావువాతిఙ్ బానమకమాతికి ఆజిమన్ అ. ఎలాకాలంమంజిని
బతుక్ ఇని ఇనాయంనాను నిఙి సీనాలె.

11 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి, అయావజ నడిఃసి
మండు. సెఇకెఙముసుక్ 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 కిజినిపటన్మ్ దునీనుబతిక్జినిఇజినానునెసిన. సయ్ తానుఏలుబడిః కిజినిఅయపటన్మ్ దు
నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ నమకమాతిసాసిఆతిఅందిపాయెఙ్ సపిత్ కాలమ్ దుబానాముసుక్ ఇడిత్ నమకం
డిఃసిసిఏండ, నా పేరు వందిఙ్ నీను నిజం నిహిమహి ఇజి నాను నెసిన. 14గాని నఙి పడిఃఇకెఙ్ సెగం
సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙ పూజ సితిత్కెఙ్ తింజి, రంకు బూలాజి పాపం కిదెఙ్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ 
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. సిలిఙనాను బేగి నీడగు వాజినా వెయుదాన్ వాజిని కురద్ లెకెండ్ మనిన్
మాటెఙాణిఙ్ వరివెట విదెం కినా.

17 దేవుణు ఆతమ్, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి
మండు. సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్ నాను పరలోకమ్ దు డాఃఙితి మనిన్ మనన్ ఇని తిండి సెగం
ఉండెఙ్ సీనా. మరి, దొహ్ కిన్కాండె ఆఏండ, మరి ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా నెస్ 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 కు మనిన్ దేవుణు -మరిసి ఆతి వనిన్ మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 19 నీను
కిజిని పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్, నీ పేమ ఎలాగ మరిక, నీ నమకం ఎలాగ మరిక ఇజి నాను నెసిన. నీను
మహివరి వందిఙ్ కిజిని పణిఙ్ ని నీను హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసి మంజినిక విజు నాను నెసిన. నిజమె
ముఙాల కిజిమహిదనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెండ్ నీను ఏలు కిజిని.

20గాని నఙి నపిఇ ఉండి సఙతి నీబాన్ మనాద్. దనిన్ఙ్ అదినె దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్నియెజెబెలు
ఇని బోదెలిదిఙ్, నీబాన్ మండెఙ్ ఒపుప్కొటి ఇజి ఉండి తపుప్ నీ ముసుక్ వెహెఙ్ మనాద్. అది దనిన్
బోదదాన్ రంకుబూలాదెఙ్ మరిబొమెమ్ఙమాడిఃసి,బొమెమ్ఙపూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాముసుక్
నమకం ఇడిత్మనిన్, నా పణికిని వరిఙ్ మొసెం కిజి తపుప్ సరిదు నడిఃపిసినాద్. 21అది రంకు బూలానిక
డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్ మారిసి పాపమ్ 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,వారుదనిన్వెటకూడ్ఃజికితిత్మహిపణిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజి,వనకాఙ్ ఒపుకొడ్ఃజిడిఃసిసిఏండ
మహిఙ, వరిఙ్ నాను నండొ కసట్మ్ దు అర్ పాన్లె. 23దనిన్ కొడొఃరిఙ్ నాను సపన్. అయావలెనాను లోకురి
మనుస్ఙమనిన్ ఆలోసనమ్ కుని ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి నెసినికాన్ ఇజి విజుదేవుణుసఙమ్ కు నెసినె.
నీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్వనిన్పణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ నానుసూణా. 24దనిన్బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ ని
మరి సయానులొఇ డాఃఙితి మనిన్ వనకాఙ్ నెసెత్ఙ్ వరి మనుస్ ఇడ్ఃఏండ మంజిని వరిఙ్, నాను వెహిస్నిక

* 2:14 2:14ఇసాయేలులోకురిముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిబిలాముఇనిఒరెన్గురు ననిన్ పవకెఙ్ కూకిమనిన్మోయాబుదేసెమ్ దిరాజు.
బుదిద్ సిలెల్ండ దేవుణుదిఙ్ వెతేకమాతి పణి కితి వందిఙ్ వనిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. సంకియా 22-24,యెహొసువ 24:9,
నాయాది 11:25. † 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిమోయాబు దేసెమ్ ది రాజు బాలాక్ కూకి మని ఒరెన్
గురు ననిన్ పవక. సంకియా 22-24.
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ఇనిక ఇహిఙ, మీరు మరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్, మీముసుక్ మరి ఇని బరు నాను మొప్ ఏ. 25గాని
నానువానిదాకమీరు 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. దేవుణుమాటదురాసిత్మనిన్లెకెండ్, “వాండు
ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరి వనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ వరిఙ్ పెడెల్ కొతాన్న్” 28సెఇ
వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్,నాను కోడిఃజామ్ దుసోనిసుక సీనా. 29దేవుణుఆతమ్ 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 దూతెఙరాస్ అ. ఏడు సుకెక్ఙ్ ని దేవుణు ఏడు ఆతమ్మనిన్కాన్ 
వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. బతిక్జినికాన్ ఇజి నిఙి పేరు మనాద్ . గాని
నీను సాతికినె. 2నాదేవుణు ఎదు నీ పణిఙ్ పూరిఆతికెఙ్ ఇజి తోర్ ఉతె. అందెఙె నీను, నిఙ్ జి తెలి ఆజి,
సాదెఙ్ డగు ఆతి మనిన్ మిగిలితిత్ వనకాఙ్ సతుత్ కిబిస్ అ. 3అందెఙె నీను ముఙాల ఇనిక నెసిత్ మనిన్దొ,
ఎలాగ వెహి మనిన్దొ ఇజి ఎతుత్ కిఅ. వనకాఙ్ లొఙిజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, మారు మనుస్
పొందిఅ. నీను నిఙ్ జి తెలి ఆజిమన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ డొఙారి వానిలెకెండ్ నాను వానా. ఇనిక ఇహిఙ
ఎమేణిగడిఃయాదునాను,నీడగువానానొఇజినిఙితెలిఏద్. 4గానివరిసొకెక్ఙ్ మొహిక్ఆఎండ,సుబరం
మనిన్కార్ సెగొండార్ సరిద్స్ పటన్మ్ దునీబాన్ మనార్. అందెఙెవారుమొహిక్సిలిల్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,
నావెటబూలాదెఙ్ తగిన్కార్. 5సెఇ వనకాఙ్ గెలిసినికాన్, వరిలెకెండ్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిమంజినాన్.
దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నివరిపేరుకురాసిఇడ్ఃజినిపుసత్కమ్ దాన్ నానువనిన్పేరుఎసెఙ్ బాడెఃయ్ 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 నడిఃజి
మండు.

పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
7“పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙరాస్ 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 బా రేదెఙ్ 
అట్ ఎన్. 8 నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. నిఙి మనిన్ సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బా నీను నామాటెఙ్ లొఙిజి
నాపేరు నెస్ ఏ ఇజి వెహ్ ఇతి. ఇదిలో నీ ఎదు నాను సేహల్ రేతమనన్. దనిన్ఙ్ ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ, మాపు యూదురుఙు, మాపు దేవుణు లోకుర్ ఇజి అబదద్ం వెహిస్ని సయాను
సఙమ్ దివరిఙ్, నీ డగు వాజి నీ పాదమ్ కాఙ్ అరిస్ మాడిఃసిన్లెకెండ్ నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్ మనన్
ఇజిఅయావలెవారునెసాన్ర్ లె. 10సమెఙ్ డిఃస్ ఏండఓరిసినివందిఙ్ నానుసితిత్ ఆడెఙ్ నీనులొఙితిత్ మహి.
అందెఙెబూమిముసుక్బతిక్నివరిఙ్ విజేరిఙ్ వాజినిపెరికసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతిపరిసకాలమ్ దునానుమిఙి
కాపాడాన్.

11ఇదిలో, నాను బేగినె వాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙి దొహ్ కిస్ని ఇనాయంమరి ఎయెన్ బా ఒఏండ,
నీను నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ డిఃస్ ఏండ గటిఙఅసిమన్ అ. 12సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నాదేవుణు
గుడిఃదు ఉండి తంపం లెకెండ్ కిన. వాండు ఎసెఙ్ బా దనిన్ బాణిఙ్ డిఃసి సొన్ ఏన్. నా దేవుణు పేరుని,
పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిగిజ్వాజినికొతత్యెరూసలేంఇనినాదేవుణుపటన్ంపేరుని,నాకొతత్ పేరుబా
నాను వనిన్ ముసుక్ రాసాన్. 13దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి
వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

✡ 2:26 2:26 కీరన 2:9. * 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ 
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14 “లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిదూతెఙరాస్ అ. నమమ్కమాతికాన్ నినిజమాతిసాసి
ఆతికాన్, దేవుణు తయార్ కితి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ అతికారం ఆతి ఆమెన్ ఇనికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ 
ఇకెక్ఙ్. 15నీ పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. నీను సలాఙ్ మనికి ఆఇ. వేసాఙ్ మనిన్కిబా ఆఇ.
నీను ఎమేణికబా ఉండి రకం ఆజి మంజినిక ఇహిఙ బాగ మహాద్ , ఇజి నాను కోరిజిన† 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. 18గానినానునిఙిబుదిద్ వెహిస్నికఇనికఇహిఙ,నీనుఆసిత్మనికిఆదెఙ్ ఇజిసిసుదుసుర్ జిసుబరం
ఆతిబఙారంనాబాణిఙ్ కొల్ అ. మరినీసిగుడాఃఙినిలెకెండ్ పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ నాబాణిఙ్ కొల్ అ.
నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ రాసెత్ఙ్ కాటికబానాబాణిఙ్ కొల్ అ.

19నాను పేమిసిని విజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, సికస్దాన్ దిదిజినా. అందెఙె నీను మనుస్దు నిజం ఆస ఆజి
మన్ అ. మరిమారు మనుస్ పొందిజి నీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి సిఅ. 20 ఇదిలో, నాను సేహల్ డగు
నిలిస్, సేహల్ రేఅ ఇజి కొతిస్నా. ఎయెన్ బానాకంటం వెంజి సేహల్ రేతిఙ,నానులొఇసొనిస్ వనిన్వెటబోజనం
కినా. వాండుబా నావెట బోజనం కినాన్. 21నాను ఎలాగ సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసి, నా బుబబ్వెట
వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ, అయాలెకెండ్ నె, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నావెట నా
సింహాసనమ్ దుబసెత్ఙ్ బాఅకుక్సీనా. 22దేవుణుఆతమ్దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు”.

4
పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యాసఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుకనాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలోపరలోకమ్ దు ఉండి సేహల్ రే ఆతిమహిక సుడ్ఃత.
జోడుఃబాంకపలకిననిన్జాటులెకెండ్,నావెటముఙాలవరిగ్తిమనిన్కంటంమనిన్కాన్, “ఇబెబ్ఎకిస్ రఅ. దినిన్
వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజినాను నిఙితోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2వెటనెనాను దేవుణు ఆతమ్ వెట నిండిత.
నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి సింహాసనమ్ దు ఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్, నా ఎదు తోరె ఆతాద్. 3 అయ
సింహాసనమ్ దుబసిత్ మనిన్కాన్ పొదుద్ లెకెండ్ గొపప్జాయ్ మనిన్ఎరానిరంగు పణుకుదిఙ్ పోలిసితోరితాన్.
సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం గొపప్ జాయ్ మనిన్ ఆకు రంగుది కొడెఃవేలి మహాద్ . 4అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ 
సుటుట్ లం ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కుమహె. అయఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కాఙ్,తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి, రాజురి టొపిఙ్ ననిన్ బఙారం టోపిఙ్ బురాదు తొడిఃగిజి ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు బసత్
మహార్ . 5అయసింహాసనమ్ దాన్ గొపప్ మెరిస్నిజాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్ వెలిల్ వాజిమహె. అయ
సింహాసనం ఎదు ఏడు దీవెఙ్ జాయ్ సీజి మహె. అకెక్ఙ్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 6 అయ సింహాసనం
ఎదు గటి మనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరమ్ లెకెండ్ మహాద్ . అకక్ ఇని రంగు సిలిల్ గటి మనిన్ అదద్ం
లెకెండ్ మహాద్ . నడిఃమిని, అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం, ఒడొఃల్ ముసుక్, వెనుక ముందాల విజు,
కణుకెఙాణిఙ్ నిండితిమనిన్పాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ మహె.

7పాణం మనిన్, మొదొహి జంతుమొకొం సింహం లెకెండ్ మహాద్ . రుండి జంతుమొకొం దూడఃలెకెండ్ 
మహాద్ . మూండి జంతు లోకు 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.

“ముఙాలమహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికానాతి విజు వనకాఙ్ అతికారం మనిన్
దేవుణు పరిసుదద్మతికా న్, పరిసుదద్మాతికాన్, *పరిసుదద్మతికాన్”, ఇజి రెయు పొగల్ డిఃస్ ఏండ పారిజ్
మహె.
† 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 వరిజబుబ్ఙ్ సొండెఙ్ ఇజి,బాన్ సొనిస్అయగడాడ్  దు ఏరుఈబాజిమహార్ . కొలొసాస్ ఇనిపటన్మ్ దుఉండెఙ్ గొపప్
రుసిమనిన్ ఏరుసోనిఉండి గడడ్ మహాద్ . గానిలవొదికియపటన్మ్ దిఏరు సపాఙ్ మహాద్ . అందెఙెలవొదికియపటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 

ఇని పణిదిఙ్ బారెఇసపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్. * 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్



పకటన 4:9 341 పకటన 5:14

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

11“మాపబుఆతిదేవుణు,విజువనకాఙ్ తయార్ కితిత్కి నీనె. నీను ఇసట్మాతివజఅకెక్ఙ్ విజుతయార్ 
ఆతె. అయాలెకెండ్ నె అకెక్ఙ్ మనెన్. అందెఙె నీ గొపప్ గవ్ రం వందిఙ్, నీ గొపప్ సతుత్ వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె
నిఙి గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమంజినార్”, ఇజి వెహిస్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురిటోపిలెకెండ్ మనిన్
వరిటోపిఙ్, సింహాసనం ఎదు ఇడాన్ర్.

5
దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1 నసిత్వలె, లొఇని వెలిల్ రాసె ఆతిమని, ఏడు సీలుఙ్ పోకిమనిన్ ఉండి పుసత్కం అయ సింహాసనమ్ 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 డేలిస్ వెహిన్క సుడ్ఃత. 3 గాని,
పరలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని, బూమి ముసుక్ మనిన్ వరి లొఇ గాని, అయాలోకమ్ 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,
అయపెదెద్లుఙలొఇఒరెన్, “నీనుఅడఃబామా. ఇదిలో,దావీదుమొదొల్ దాన్ సిగిసిత్,యూదకుటుమ్ దికాన్ 
ఆతిసింహంఇజిపేరుమనిన్కాన్,అయఏడుసీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్వనిన్లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”,
ఇజి నఙి వెహాన్ .

6 నసిత్వలె, అయ పెదెద్లుఙు నడిఃమిని పాణం మనిన్ నాలిగ్ 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. 7వాండు వాతాండె అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్ ఉణెర్ కియుదు మనిన్
పుసత్కం లొసాత్ న్. 8వాండు అయపుసత్కం లొసిత్వలె,పాణంమనిన్ అయనాలిగ్ జంతుఙ్ ని, అయఇరువయ్ 
నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు విజేరె, టొయ్ లెఙ్ ని, నమిమ్తి వరి పారద్నమ్ కు ఆతి నెగిగ్ వాసనం సీజిని దుపమ్ కు ఇడిత్
మనిన్ బఙారమ్ ది గినెన్ఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వరి కియుదు అసాత్ రె గొరె పిలల్ ఎదు పడగ్ జి అరార్. 9అయావలె,
“నీను అయపుసత్కంలొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనీనె కతెత్ ఆతి,నీనలదాన్ 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 అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు ఉండి
కొతత్ పాట పారార్. 11నసిత్వలె నాను సుడ్ఃతిఙ్ నండొ దూతారి కంటం వెహ. వరి లెకక్ కోటి కోటిదిఙ్ ఇంక
లావ్ మహె. వారుఅయసింహాసనమ్ దిఙ్ నిఅయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ్ నిఅయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ 
పెదెద్ల్ ఙ సుటులం మంజి, 12 “కతెత్ ఆతి గొరె పిలల్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్. అతికారం మనిన్కాన్ ఆదెఙ్,
ఆసిత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, గెణంమనిన్కాన్ ఆదెఙ్, సతుత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్,మరాయ్దలొసె ఆదెఙ్, గవ్ రం లొసె
ఆదెఙ్, పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ పారిజ్ మహార్ . 13 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు
మనిన్, బూమిముసుక్ మనిన్, బూమిఅడిఃగిమనిన్, సమ్ దరమ్ దుమనిన్,పాణంమనికెఙ్ విజు కూడ్ఃజి.

“సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ని, గొరెపిలల్దిఙ్, పొగ్ డెః ఆజి మంజినిక, మరాయ్ద, గవ్ రం, సతుత్
అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్”, ఇజి వనక కంటమ్ కాణిఙ్ పార్ జినిక,పొగ్ డిఃజిమంజినికనాను వెహ.
14పాణంమనిన్ అయజంతుఙ్ “ఆమెన్”, ఇజి వెహిఙ్ అయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగ్ జిఅరిస్,
గొరెపిలల్దిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ ర్.

6
సీలుఙ్ 
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1నసిత్వలె,గొరెపిలల్ అయఏడు సీలుఙలొఇ,మొదొహిదనిన్ఙ్ లాగితికనాను సుడ్ఃత. అయావలెఅయ
పాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙలొఇ,ఉండిజంతుపిడుఃగుజాటుననిన్ కంటమ్ దాన్ “రఅ!”,ఇజివెహికవెహ.
2నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఉండి తెలాల్ ని గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ దొను అసి బసత్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ 
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ ,రాజురిటోపిననిన్ ఉండిటోపిదొహ్ కాద్. వాండు గెలిసిత్కాన్ ఆజిమరి గెలిసెత్ఙ్ 
ఇజిసోతాత్ న్.

3గొరెపిలల్ రుండి సీలులాగితివలెపాణంమనిన్ రుండి జంతు “రఅ!”, ఇజివెహికనాను వెహ. 4నసిత్వలె
సిసు ననిన్ ఎరాని రంగు మనిన్ ఉండి గురం వెలిల్ వాతాద్. బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్, ఒరెన్ మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి, బూమి ముసుక్ సమదనం సిలెల్ండ కిదెఙ్ అయ గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్ఙ్ 
అతికారం దొహ్ కాద్. వనిన్ఙ్ ఉండి పెరి కురద్ దొహ్ కాద్.

5గొరెపిలల్ మూండిసీలులాగితివలెపాణంమనిన్మూండిజంతు “రఅ!”, ఇజివెహికనాను వెహ. నాను
సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో,ఉండి కరిన్ గురం తోరితాద్. దనిన్ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నిక వనిన్ కియుదు అసత్
మహాన్ . 6 “ఉండిరోజుదిఙ్ కూలిఉండిడొకుక్ గొదుము ఇజి,మరి,ఉండిరోజుదిఙ్ కూలిమూండిడొకుక్ఙ్ 
సామ ఇజి వెహాన్ . మరి నూనెదిఙ్ ఒలివ మరెక్ ని, దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ దాకస్ టోటదిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ 
ఆఎద్ ”, ఇజి అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ ఉండి కంటంనాను వెహ.

7గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలు లాగితివలె, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 8నాను
సుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె, నీరు ననిన్ రంగు మనిన్ ఉండి గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ పేరు,
సావు. అయాలోకం వనిన్ వెనుక నడిఃజి మహాద్ . కురెద్ఙాణిఙ్, కరుదాన్, జబుబ్ఙాణిఙ్, బూమిదు మనిన్
అడిఃవి జంతుఙ వెట, బూమిముసుక్ బతిక్జిని వరిఙ్ నాలిగ్ బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండి బాటది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఇజి వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9గొరెపిలల్ అయ్ దు సీలు లాగితివలె, దేవుణు మాట లొఙితిత్వందిఙ్, మరి దేవుణుమాటవందిఙ్ మనిన్
నెగిగ్ సాసయ్ం వందిఙ్ కతెత్ ఆతిమనిన్ వరి ఆతెమ్ఙ,పూజసీనిమాలిపీటఅడిఃగినాను సుడ్ఃత. 10వారు గొపప్
పెరి కంటమ్ దాన్, “పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ నిజమాతి దేవుణు, నీను, మఙి
సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ తగితిసికస్సిఏండ,బూమిముసుక్బతిక్నివరిఙ్ తీరుప్తీరిసి,సికస్సిఏండఎసొస్కాలం
మంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్ మహార్ . 11 నసిత్వలె వరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ దొహ్ కె.
వెనుక వారు సపెప్ ఆతిలెకెండ్ నె సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్ తంబెరిఙ లెకక్, మరి వరివెట కూడ్ఃజి పణికితివరి
లెకక్బాపూరిఆనిదాకమరి కండెక్ కాలం కాప్ కిజిమండెఙ్, ఇజి వరిఙ్ వెహెఆతాద్.

12 గొరెపిలల్ ఆరు సీలు లాగితిక నాను సుడ్ఃత. నసిత్వలె గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. పొదుద్ , కరిన్
రంగులెకెండ్ ఆతాద్. నెలపూరి,నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ ఆతాద్. 13పెరిగాలిదిఙ్ దూకెఆజిబొడెఃమరాతి
ఆకక్రికాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నెఆగసమ్ దాన్ సుకెక్ఙ్ రాలెత్. 14ఉండికాకితంసుటిసిలెకెండ్ నెఆగసంసుటె
ఆజి తొఏండ ఆతాద్. విజు గొరొక్, సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు విజు వనక వనక బాడిడ్దాన్ 
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, గొరొక
సాలమ్ కాఙ్ లొఇ, సటుట్ పొరొఙడాఃఙితార్. 16వారు గొరొకాఙ్ ని సటుట్ ఙయాలెకెండ్ వెహిస్మహార్ , “మీరు
మా ముసుక్ అరిస్, సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్ మొకొమ్ 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  నిలిస్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 2 బతిక్జిని
దేవుణుది సీలు అసిత్మనిన్, మరి ఉండి దూత పొదుద్ సోని దరోటాన్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. బూమిదిఙ్ ని
సమ్ దారమ్ దిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ అతికారం దొహ్ కిమనిన్ దూతార్ వెట ఈహ వెహాన్ . 3 “మాపుదేవుణు పణి
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కినివరినొదుఙ సీలుపొకిన్దాక బూమిదిఙ్ బా, సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా,మరెకాఙ్ బాపాడ్ః కిమాట్”, ఇజివాండు
డటం వెహాన్ . 4నసిత్వలె, సీలు పోకె ఆతివరి లెకక్ వెహిక నాను వెహ. ఇసాయేలుది విజు తెగెఙాణిఙ్ లకస్
నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .

5సీలు పోకె ఆతికార్ యూదాతెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . రూబెను తెగాదాన్ పనెన్ండు
వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . గాదు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 6ఆసేరు తెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . నపాత్ లి తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . మనసె తెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 7సీమొను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . లేవి తెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . ఇసాకారు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 8 జెబులూను తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . యోసేపు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . బెనాయ్మిను
తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .
తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 

9దనిన్వెనుకనానుసుడ్ఃతిఙ్,విజుదేసమ్ కాణిఙ్,విజుజాతిఙణిఙ్,విజేరెలోకుర్ బాణిఙ్,విజుబాసెఙ్ 
వరిగ్ని వరిబాణిఙ్ వాతి ఎయెన్ బా లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్ మంద లోకుర్ అయ సింహాసనం ఎదుని
గొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. వారు తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఈత మరాతి మటెఙ్ కికాఙ్ అసత్
మహార్ .

10 “సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ ఆతిమాదేవుణుని గొరెపిలల్ మఙి రకిస్సత్ మనార్”, ఇజివారు గొపప్
పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిస్మహార్ .

11అయసింహాసనమ్ దిఙ్ నిఅయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ్ నిఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙసుటులం
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 వెహిస్మంజినాట్. ఆమెన్”, ఇజివారు వెహిస్మహార్ .

13 నసిత్వలె అయ పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యా తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి మనికార్ ఎయెర్ ? వారు
ఎమేణిఙ్ వాతమనార్”, ఇజి నఙి వెన్ బాతాన్.

14 “బాబు నీనె నెసిన్”, ఇజి నాను వనిన్ఙ్ వెహా. వాండు నావెట ఈహ వెహాన్ . “వీరు గొపప్ పెరి
కసట్మ్ కాణిఙ్ వాతికార్. వారు గొరెపిలల్ నలదాన్ వరిసొకెక్ఙ్ నొర్ బజివనకాఙ్ 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 బావరిఙ్ బఙ కట్ ఏద్. మరిఎసెఙ్ బావారు ఏహిక్సాఏర్. పొదుద్ ది గొపప్ ఏండవరిముసుక్ తగిల్ఏద్.
మరి సురిన్లెకెండ్ మనిన్ వేడిఃబా వరిఙ్ తగిల్ఏద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సింహాసనం నడిఃమిమనిన్ గొరెపిలల్
వరిఙ్ గవుడుఃయెన్ ఆతమనాన్. పాణం సీని ఏరు వానిఊట డగు వాండు వరిఙ్ నడిఃపిసాన్న్. దేవుణు
వరి కణుకేఙాణిఙ్ కణెర్ విజుతేల్ నాన్”.

8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

1గొరెపిలల్ ఏడు సీలులాగితివలెపరలోకమ్ దుఅరగంటజమ్ నెమహాద్ . 2నసిత్వలె,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 సురిన్మాలి
పెటె ఎదు వాతాండె నిహాన్. సింహాసనం ఎదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దూపం సురిన్ మాలి పెటెదు,
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరిపార్ దనమ్ కువెట సురిజ్ పూజ సీదెఙ్ అయదూతెఙ్ నెగిగ్ వాసనం సీని దూపం
నండొ దొహ్ కె.

4నసిత్వలె నెగిగ్ వాసనం సీని దూపమ్ ది గోయి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి పార్ దనమ్ కువెట కూడ్ఃజి
దేవుణు దూత కియుదాన్ ముసుక్ దేవుణు దరోట్ సొహె. 5వెనుక అయదేవుణు దూత దూపం సురిన్ గినన్
అసాత్ ండె, దూపం సురిన్ మాలి పెటెదాన్ డీపుక్ లాగిజ్ అయ గినాన్దు నిండిసాత్ ండె, అయ డీపుక్ఙ్ బూమి
ముసుక్ విసీరాన్. నసిత్వలె గొపప్ దీడ్ఃనికెఙ్, పిడుఃగుఙ్,మెరిస్నికెఙ్ విజువాతె. బూమి కదిల్తాద్.
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ఏడుజోడుఃబాంకెఙ్.
6 నసిత్వలె ఏడు జోడుఃబాంకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ వనకాఙ్ ఊకెఙ్ తయార్ ఆతార్. 7మొదొహి

దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, వడఃఙాని సిసు నలదాన్ కూడ్ఃజి బూమి ముసుక్ సెదరె ఆజి
అరె. అందెఙె బూమిదు మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు వెతాద్. మరెక్ బా మూండి వంతుఙ లొఇ
ఉండి వంతు వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు వెతాద్.

8రుండి దేవుణు దూతవనిన్జోడుఃబాంకఉహ్ కిఙ్, కసిమంజినిఉండిపెరిగొరొన్ ననిన్క సమ్ దరమ్ దు
అరాద్. సమ్ దరంమూండి వంతుఙలొఇ ఉండి వంతు నల ఆతాద్. 9సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణంమనిన్
జంతుఙ్, మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సాతె. ఓడెఃఙ్ బా మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు
నాసనం ఆతె.

10 మూండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ కసిమంజిని ఉండి పెరి సుకక్
ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్ పెరి గడెడ్ఙ ముసుక్ని ఏరు సోని ఊటెఙ మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు ముసుక్
అరాద్. 11అయసుకక్ పేరు సేందు. అందెఙెమూండి వంతుఙ ఉండి వంతు సేందు ఆతాద్. ఏరు సేందు
ఆతిఙ్ లోకుర్ నండొండార్ సాతార్.

12నాలిగ్ దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉకిఙ్, పొదుద్ మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సెఎణ్ 
ఆతాద్. నెలమూండి 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.
రెయుమూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నెల సుకెక్ఙజాయ్ మన్ ఏతాద్.

13 నాను సుడ్ఃజి మహిఙ్ నండొ ముసుక్ ఎగిజి మంజిని ఉండి డేగ, “మరి ఊకెఙ్ మనిన్ మూండి
జోడుఃబాంకెఙ జాటుదాన్ బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్, అబాయా కసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”, ఇజి గొపప్ పెరి
జాటుదాన్ వెహిమనిన్క వెహా.

9
1అయ్ దు దేవుణు దూత వనిన్ జోడు బాంక ఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ బూమిముసుక్ రాలిత్ మహి ఉండి

సుకక్సుడ్ఃత. దరిణ్దితాలంకికుక్అయసుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్. 2వాండుఅయమటుసిలిల్ దాసిత్మనిన్దరిణ్దిఙ్ 
రెతిఙ్, గొపప్ పెరి సొలుల్ దాన్ సిసుదాన్ గోయ్ వాతి లెకెండ్ గోయ్ వాతాద్. అయ దరిణ్దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ 
పొదుద్ ని, ఆగసం సీకటి ఆతాద్. 3అయగోయ్ దాన్ మేపిలెక్ బూమిముసుక్ వాతె. బూమిముసుక్ మనిన్
కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె. 4నొదుఙదేవుణుగురుసిలిల్ లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నెఆఎండ,
బూమిముసుక్ మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇనిమొకక్దిఙ్ బా, ఇని మరాతిఙ్ బాపాడ్ః కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వనకాఙ్ 
ఆడ దొహ్ కాద్. 5వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వనకాఙ్ అతికారం సిలెల్తాద్. గానిఅయ్ దు నెలెఙ్ దాక వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజి
మండెఙ్ వనాక్ఙ్ అతికారం దొహ్ క మనాద్. అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ వరిఙ్ వాతి కసట్ం, కుపిడారొ లోకురిఙ్ 
కటిత్ఙ వాని నొపిప్లెకెండ్ మహాద్ . 6అయ దినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ రెబానార్ గాని సావు వరిఙ్ తపె
ఆనాద్ లె. వారుసావువందిఙ్ ఆస ఆనార్ లెగానిసావువరిఙ్ డిఃసిసొనాద్ 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.
9ఇనుముదాన్ తయార్ కితిమనిన్లెకెండ్ గుండెదిఙ్ అడిఃనిసొకెక్ఙ్ వనకాఙ్ మహె. వనక రెకెక్ఙాణిజాటు
విదెమ్ దిఙ్ ఉహ్ కిస్ని గురమ్ కు లాగ్ జిని రదమ్ క గొపప్ పెరి జాటులెకండ్ మహాద్ . 10 వనకాఙ్ కిపిడారొ
తోకెఙ్ ననిన్సాపుక్మనిన్తోకెఙ్ మహె. లోకురిఙ్ అయ్ దు నెలెఙ్ గుతిస్బాదెఙ్ కిదెఙ్ అయతోకెఙవనకాఙ్ 
సతుత్ మహాద్ . 11దరిణ్దిఙ్ అతికారంమనిన్ 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
జోడుఃబాంకఉహ్ కిఙ్,దేవుణుఎదుమనిన్బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ పూజసీనిమాలిపీటదికొముఙాణిఙ్ 
ఉండి జాటు వెహ. 14 “యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ జోరెదు తొహె ఆతిమనిన్ నాల్ ఎర్ దూతారిఙ్ 
కుతిస్ డిఃస్ అ”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 15 బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి
వంతుదివరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజియాపంటాది,యానెలాది,యారోజుది,యాగంటవందిఙ్ తయార్ కిబెఆజిఇడిత్



పకటన 9:16 345 పకటన 10:11

మనిన్కారె, అయనాల్ ఎర్ దూతార్. 16 గురమ్ కు ముసుక్ ఎకిమనిన్ సయ్ నమ్ ది వరిలెకక్ రుండి వందెఙ్ 
లెకెస్ఙ్. వరి లెకక్ నిసొస్ ఇజినాను వెహ.

17 గురమ్ కాఙ్ ని వనక ముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙి వాతి కలాదు నానుయాలెకెండ్ సుడ్ఃత. వరిఙ్ 
సిసుననిన్ఎరానిరంగుది,మరినీలిరంగుది,మరిపసిఙ్ రంగుదిగుండెదిఙ్ అడినిసొకెక్ఙ్ మహె. గురమ్ క
బురెక్ సింహం బురెక్ లెకెండ్ మహె. వనక వెయుఙాణిఙ్ సిసు, గోయ్, రెంజికం వెలిల్ వాజి మహె. 18వనక
వెయుఙాణిఙ్ వాతి సిసు, గోయ్, రెంజికం ఇని మూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ లోకురి మూండి 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.

20యామూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ సాఏండమిగిలితిమనిన్లోకుర్ ఏలుబావరి 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 అట్ ఇ,నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసతుత్ సిలిల్ వనకాఙ్ మాడిఃసినికడిఃసిసిఏతార్. 21అకాక్దెఆఎండ,
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 ఆత మహాద్ . వనిన్ మొకొం
పొదుద్ లెకెండ్ ని వనిన్ పాదమ్ కు తంపం లెకెండ్ మనిన్ సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 2వనిన్ కియుదు రెకిమనిన్
ఉండి పుసత్కం మహాద్ . వాండు వనిన్ ఉణెర్ పాదం సమ్ దరం ముసుక్ మటత్ మహాన్ . వనిన్ డేబ పాదం
బూమిముసుక్ మటత్ మహాన్ . 3సింహం ఆకక్ర్ సిత్ లెకెండ్ వాండు ఉండి గొపప్ పెరి జాటు సితాత్ న్. వాండు
జాటు 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 దరంముసుక్ని బూమిముసుక్ నిహిమనిన్ దేవుణు దూత వనిన్ ఉణెర్ కియు పరలోకం
దరోట్ పెహాండెయాలెకెండ్ వెహాన్ . 6పరలోకమ్ ని అబెబ్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, బూమిని బూమిముసుక్
మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, సమ్ దరమ్ ని సమ్ దరమ్ దు మనిన్ విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కానాతి ఎలాకాలం
బతిక్జిని దేవుణు పేరు అసియాలెకెండ్ ఒటుట్ పొకాన్. “మరి ఆలసయ్ం మన్ ఏద్”. 7ఏడు దేవుణు దూత
వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిన్ దినమ్ కాఙ్ దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ సఙతిఙ్, దేవుణు, వనిన్ పణికిని వరివెటని
వనిన్ పవకర్ వెటముఙాల వెహెఆతిమహిలెకెండ్ పూరిఆనాద్ లె”.

8 నసిత్వలె పరలోకమ్ దాన్ నాను ముఙాల వెహిమనిన్ కంటం మరి నావెట, “నీను సొనిస్ సమ్ దరం
ముసుక్ని బూమిముసుక్ నిహిమనిన్ అయ దేవుణు దూత కియుదు మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరి పుసత్కం
లొస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ.

9అందెఙె నాను సొనిస్ “అయ ఇజిరి పుసత్కం నఙి సిదా”, ఇజి అయ దేవుణు 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, నండొ జాతిఙాణివరివందిఙ్, నండొ
బాసెఙ్ వరిగ్నివరివందిఙ్, నండొండార్ రాజుర్ వందిఙ్ దేవుణు పవకలెకెండ్ మరి వెహెఙ్ వలె”, ఇజి నఙి
వెహాన్ .

11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.
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1మరి కొలత్ కిని ఉండి డుడుడ్ నఙి సితాండె ఈహ వెహాన్ . “నీను నిఙ్ జి దేవుణు గుడిఃని, దేవుణుదిఙ్ 
పూజసీనిమలిపీటదిఙ్ కొలత్ కిజి, దేవుణు గుడిఃదు పొగిడిఃజిమాడిఃసినివరిఙ్ లెకక్ కిఅ. 2 గుడిఃదిఙ్ వెలిల్
మనిన్ డేవ కొలత్ కిఏండ డిఃస్ అ. అయాక దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి వందిఙ్ మనిన్క. వారు నల్ పయ్ రుండి
నెలెఙ్ పరిసుదద్మతియెరూసలేం పటన్మ్ దిఙ్ వరికాలాక్ణిఙ్ మటాన్ర్ లె. 3మరినాను నా రిఎర్ సాసిరిఙ్ 
అతికారం సీనాలె. వారు బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిపనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్ దేవుణు పవకరు లెకెండ్ 
దేవుణుమాటెఙ్ సాటిసాన్ర్. 4బూమిదిఙ్ 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 సూణికార్యాలెకెండ్ 
సాదెఙ్ వలె. 6వారు పవకరులెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహిన్ దినమ్ దు ఆగసమ్ దాన్ పిరు రెఏండ అడుడ్
కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం మంజినాద్. మరి వరిఙ్ ఇసట్మాతి వజ ఎసిత్వలెబా బూమిదు మనిన్ ఏరుదిఙ్ 
నలలెకెండ్ కిదెఙ్, మరి నండొ రకమ్ ది జబుబ్ఙాణిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ 
అతికారంమంజినాద్.

7వారు సాసయ్ం వెహిస్ మంజినిక పూరి ఆతిఙసరి దరిణ్దాన్ వాని కూరమతి జంతు వరివెట ఉదద్ం కిజి
వరిఙ్ సపాన్ద్. 8 వరి పీనుగుఙ్ యెరూసలేం ఇని అయ పెరి పటన్మ్ ది సరుద్ అరెన్ మంజినె. అయ
పటన్మ్ దిఙ్ సొదొమపటన్మ్ దిఙ్,అయ్ గుపుదేసెమ్ దిఙ్ పోలిసివెహెఆజినాద్. అబెబ్ వరిపబుబాసిలువ
పోకె ఆత మహాన్ . 9 వరి పీనుగుఙ్ మూసెత్ఙ్ సరి సిఏండ విజు దేసెమ్ దికార్, విజు తెగెఙాణికార్, విజు
బాసెఙాణికార్,విజుజాతిదికార్ విజేరెమూండినరరోసుక్ వరి పీనుగుఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్. 10యారిఎర్ 
పవకరు బూమిముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కితిత్ వందిఙ్, బూమిముసుక్ 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 సుడ్ఃజిమహివలెనెవారుమొసొపుదాన్ పరలోకమ్ దు పెరె ఆజిసొహార్.

13అయ 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 బేగినె
వానాద్ లె.
మిగిలితిత్మనిన్ ఏడుజోడుఃబాంక.

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 యాలెకెండ్ 
వెహిస్ పొగిడిఃజిమాడిఃసి మహార్ . 17 “ఏలు మనిన్కి, ముఙాలమహికి ఆతి, విజుదనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్
మా పబు ఆతి దేవుణు, నీను నీ గొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపు మిఙి
వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 18 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఆతియాలోకమ్ 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 గడిఃయ వాతాద్. బూమిదిఙ్ నాసనం కినివరిఙ్,
నాసనం కిదెఙ్ గడిఃయవాతాద్”.

19నసిత్వలె, పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణులోకుర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్ మనిన్
మందసం తోరె ఆతాద్. నసిత్వలె, మెర్ సిని జాయ్, పిడుఃగుఙ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, వాతె. బూమి కదిల్తాద్. గొపప్
వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.
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1నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి బమామ్తి గురు తోరితాద్. 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 ఉండి గురు పరలోకమ్ దు తోరితాద్. ఇదిలో, ఉండి గొపప్ పెరి ఎరాని సరాస్ 
తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడుబురెక్ నిపదికొముక్మహె. దనిన్బురముసుక్రాజురిటోపిలెకెండ్ బఙరమ్ దిఏడు
టోపిఙ్ మహె. 4ఆగసమ్ దిసుకెక్ఙమూండివంతుఙ్ లొఇఉండివంతు సుకెక్ఙ్ దనిన్తోకడెఃయ్ జిబూమి
ముసుక్ అర్ పాత్ ద్. ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ ఆతి మనిన్ అయ బోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ సరి, అయ బయిఙ్ 
డిఃఙ్ దెఙ్ ఇజి అయ సరాస్ అయ బోదెలి ఎదు నిహ మహాద్ . 5అది ఒరెన్ మరినిఙ్ కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది
లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ ఇనుముడుడుడ్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజిఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అదికాసిత్ బయిదేవుణు
డగునివనిన్సింహాసనండగువెటనెలాగ్ జిపెరెఆతాన్. 6అదిపనెన్ండువందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్,దేవుణు
దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్ సొహాద్.

7నసిత్వలె పరలోకమ్ దుఉదద్ం ఆతాద్. మికాయెలు ఇనిదేవుణుదూతనివనిన్ జటుది దూతార్ కూడ్ఃజి
అయ గొపప్ పెరి సరాస్ వెట ఉదద్ం కితార్. అయ గొపప్ పెరి సరాస్ ని వనిన్ దూతార్ మర్ జి ఉదద్ం కితార్.
8గాని వారు 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 ఆతి సెఇకాన్ 
ఆతి సయాన్ ఇజి పేరు ఇడెడ్ ః ఆతి మొదొహి సరాస్ ఇని అయ గొపప్ పెరి సరాస్ పరలోకమ్ దాన్ బూమి
ముసుక్ అరెప్ ఆతాన్. వాండుని వనిన్ దూతార్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతార్.

10నసిత్వలెపరలోకమ్ దుయాలెకెండ్ వెహిస్నిఉండిపెరి కంటంనానువెహ. “రెయుపొగొల్ మాదేవుణు
ఎదు, మాతంబెరిఙ ముసుక్ తపుప్ మొపిస్ 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. 11మా తంబెర్ సిర్ గొరెపిలల్ నలదాన్, వారు వహిమనిన్ సాసయ్మ్ దాన్ సయ్ తాన్ ముసుక్ గెలసత్
మనార్. వారు వరి సొంత పాణమ్ కాఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఒడిఃబిఏండ సాదెఙ్ బా తయార్ ఆత మహార్ .
12 అందెఙె పరలోకమ్ దికిదెరా మీరు సరద్ ఆదు. బూమిదుని సమ్ దరమ్ దు మనిన్ 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 కితిమనిన్ బాడిడ్దు ఎగిజిసొండెఙ్ 
ఇజి రుండి పెరి డేగ 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 ఇజి అయ
గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ వెయ్ దాన్ పెరి గడడ్లెకెండ్, అయ బోదెలి వెనుకహన్ ఏరు కకాన్. 16గాని బూమి
బదెఙ్ ఆజి రే ఆతాదె, అయ గొపప్ పెరి సరాస్ వెయ్ దాన్ కకి ఏరుదిఙ్ డిఃఙ్ జి అయ బోదెలిదిఙ్ తోడుః
కితాద్. 17-18అందెఙె అయగొపప్ పెరి సరాస్ అయబోదెలిముసుక్ కోపం ఆతాదె, దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజి
యేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ ఆతి దనిన్ పొటాదు పుటిత్మహివరివెట ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి తయార్ 
ఆతాద్. వరివెటఉదద్ం 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 పదిటోపిఙ్ మహె. ఉండిఉండి బురముసుక్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడ్ఃజినిఉండి
ఉండి పేరుకు మహె.

2నాను సుడ్ఃతిమనిన్ అయ జంతు సిటాడః నొరెస్ లెకెండ్ మహాద్ . గాని దనిన్ పాదమ్ కు ఒడుఃజు
పాదమ్ కు లెకెండ్ మహె. దనిన్ వెయు పెరి నొరెస్ వెయులెకెండ్ మహాద్ . అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్
సతుత్ ని వనిన్ సింహాసనమ్ ని దనిన్ గొపప్ అతికారం విజుఅయజంతుదిఙ్ సితాన్. 3అయజంతుది ఏడు
బురెకలొఇఉండిబురాదుసాదెఙ్ సరియాతిపెరిగాయంతగిల్తమహాద్ . గానిసాదెఙ్ సరియాతిఅయపెరి
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గాయంమాందితాద్. అందెఙెబూమిముసుక్మనిన్లోకుర్ విజేరెబమమ్ఆజిఅయజంతువెట కూడిఃతార్.
4అయ జంతుదిఙ్ అతికారం సితిత్వందిఙ్ వారు అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసి మహార్ .
మరి వారు అయ జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి, “యాజంతులెకెండ్ 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 అతికారందొహ్ కాద్. 6అందెఙె దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి,
వనిన్ పేరుదిఙ్ అబదద్ం మాటెఙ్ వెహిస్, పరలోకమ్ దిఙ్, పరలోకమ్ దు బతిక్ని వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి
అయజంతుదనిన్ వెయుదాన్వరిగ్జిమహాద్ . 7దేవుణువందిఙ్ కేటఆతివరివెటవిదెం కిజి,వరిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ 
దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. విజు తెగెఙాణివరిముసుక్, విజుజాతిఙాణి వరిముసుక్, విజుబాసెఙ్ వరిగ్ని
వరిముసుక్, విజు దేసెమ్ దివరిముసుక్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 8బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె
అయ జంతుఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్. బూమి పుట్ ఏండ ముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమని గొరెపిలల్దిఙ్ సెందితి
మనిన్,దేవుణు వెటఎలాకాలంబతిక్నివరిపేరుకు రాసిఇడిజ్నిపుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ విజేరెజంతుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్ లె. వరిపేరుకు అయపుసత్కమ్ దు సిలెల్ద్ . 9వెండెఙ్ మనుస్మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి
వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

10ఎయెన్ బాఆఇదేసెమ్ దివరివెటఅసెప్ఆజి,ఆఇదేసెంసొనికాన్ అయాలెకెండ్ సొనాన్ లె. ఎయెన్ బా
కురద్దాన్ సపెప్ఆదెఙ్ మనిన్కాన్, కురద్దాన్ సపెప్ఆనాన్ లె. దేవుణువందిఙ్ కేటఆతివరిఓరుప్,మరిదేవుణు
ముసుక్ వరిఙ్ మనిన్ నమకం దనిన్దటాన్ తోరె ఆనాద్.

బూమిదాన్వెలిల్ వాతిజంతు
11మరి 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 బూమిముసుక్
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 . 14మొదొహి జంతు
దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి అయ జంతు బూమిముసుక్
బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం కితాద్. కురద్దాన్ గాయం ఆతిఙ్ బా సాఏండ బతిక్తి మొదొహి జంతుది బొమమ్
ఉండి తయార్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాత్ ద్. 15 అయ మొదొహి జంతుది బొమమ్దిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ 
పాణం సీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. అందెఙె బొమమ్దిఙ్ మాడిఃస్ ఏండ మంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బా
అతికారం దొహ్ క మనాద్. 16 అయ జంతు విజేరిఙ్, అహిఙ ఇజిరికారాతిఙ్ బా పెరికారాతిఙ్ బా, ఆసిత్
మనిన్కారాతిఙ్ బాబిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బావెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బావిజేరె
వరి ఉణెర్ కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ నొదుదునొ మొదొహి జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ ఇజి బలవంతం కితాత్ ద్.
17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అయజంతు పేరునొ, దనిన్ పేరుది అంకి ఆతి గురునొపోకె ఆతివరిఙ్ నె ఆఎండమరి
ఎయెరిఙ్ బాఇనికబాకొండెఙ్ నొ,పొరెఙ్ నొఅతికారం సిలెల్ద్ .

18ఏలు బుదిద్మనిన్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్ బుదిద్దాన్ జంతు అంకి ఎసొ ఇజి లెకిసెత్ఙ్ అటిత్ఙ లెకిక్సిన్. అక
ఉండిలోకుది అంకి. ఆరువందెఙ్ అరువయ్ ఆరు. యాకలెకిసెత్ఙ్ బుదిద్ అవ్ సరం.

14
గొరెపిలల్ని లకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయ్ లోకుర్.

1 నసిత్వలె, నాను సుడ్ఃతిఙ్ అయ గొరెపిలల్ 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 వనిన్వెటమహార్ . 2గొపప్ పెరి గడాడ్ ది జాటు లెకెండ్ ని గొపప్ పిడుఃగు జాటు
లెకెండ్ ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వాతికనాను వెహ. నాను వెహిమనిన్ కంటం టొయ్ ల పలకివలెవాతి
జాటులెకెండ్ మహాద్ . 3అయలకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అయసింహాసనంఎదునిఅయపాణం
మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు,ఉండి కొతత్ పాటపారార్. యాలోకమ్ దాన్ 
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కొలె ఆతి, వారె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా అయపాట 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 కేట ఆతికార్. 5వీరు వెయుదాన్ ఇని అబదద్ం మాటబా వర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్
నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
6నసిత్వలె బూమిముసుక్ మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్, అహిఙ విజుజాతిఙణి వరిఙ్, విజు తెగాతివరిఙ్, విజు

బాసెఙవరిగ్ని వరిఙ్, విజుదేసెమ్ దిలోకురిఙ్, వెహెఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ సీని సువార
అసిమరిఉండిదేవుణు దూతఆగసమ్ దు ఎగిజిమంజినికనాను సుడ్ఃత. 7వాండు, “మీరు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిజి, వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు తీరుప్ తీరిసిని గడిఃయ వాత మనాద్. అందెఙె
ఆగసమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్, ఏరు వాని ఊటెఙ పుటిసిత్ వనిన్ఙె పొగిడిఃజి మాడిఃసుత్ ”, ఇజి
గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .

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 .

9-10అయ రుండి దేవుణు దూతార్ వెనుక,మరి ఒరెన్ దూత వనిన్ వెనుక వాజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ 
ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బాఅయజంతుఙ్ మాడిఃసి, దనిన్బొమమ్దిఙ్ 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, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆతి దేవుణు దూతార్ ఎదు,
నెగ్ డిఃని సిసుదాన్, వెయిజ్ ని గందకమ్ దాన్ ఇమ్ సెఙ్ కిబె ఆనాన్. 11వారుహిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిని దనిన్ గోయ్ 
ఎలాకాలం డిఃస్ ఏండ ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ గాని, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ గాని
పొగిడిఃజి మాడిఃసిన్కార్, దనిన్ పేరుమనిన్ గురు ఎయెన్ బా పోకె ఆతిఙ అబెబ్ రెయుపొగొల్ కాలి సిలెల్ండ
హిమ్ సెఙ్ కిబెఆజిమంజినాన్. 12అందెఙెదేవుణుఆడెఙ్ లొఙిజిమంజి,యేసువందిఙ్ మనిన్నమకమ్ 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 
ఇజిరాస్ అ”,ఇజిపరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవెహికవెహ. “నిజమె,వారు కసట్బాడ్ఃజినికడిఃసిరోమాన్ర్.
వారు కితిమనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ వరిఙ్ ఇనాయందొహ్ కాన్ద్”, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్.

బూమిదిపంటకొయ్ నిక.
14మరినాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో, తెలాల్ నిమొసొప్ తోరితాద్. “లోకుమరిసి”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 దేవుణు దూత, దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి, “బూమిది
పంటపండితమనాద్. కొయ్ దెఙ్ కాలంవాతాద్ . అందెఙెనీకొడెఃవేలిఅసికొయ్ అ”,ఇజిమొసొపుముసుక్
బసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ . 16మొసొపుముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ వనిన్ కొడెఃవేలి బూమి
ముసుక్ సెల్ పాత్ న్. బూమిదు పంటితిమనిన్ పంట కొయెఆతాద్.

17నసిత్వలె మరి ఉండి దేవుణు దూత పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ఙ్ బా
తెవుగుమనిన్ఉండికొడెఃవేలిమహాద్ . 18మరిఉండిదేవుణుదూతదేవుణుదిఙ్ పూజసీనిమాలిపీటదాన్ 
వెలిల్ వాతాన్. వాండు సిసు ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్. “బూమిముసుక్ మనిన్ దాకస్ పటుక్ కొయ్ దెఙ్ 
పాకం వాతె. 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,దాకస్పటుక్ కొయ్ జి,దాకస్పటుక్మటిస్ రసంలాగ్ జినిగనుగుదు ఇడాత్ న్. యాగనుగు
దేవుణుబాణిఙ్ వాజిని సిసుననిన్ కోపమ్ దిఙ్ గురు. 20దాకస్ పటుక్ మటిస్ని గనుగుదు పటన్మ్ దిఙ్ వెలిల్
వారుమటాత్ ర్. రుండివందెఙ్ మయిలుఙ్ దూరం,గురంవెయుదికలెమ్ దిఙ్ సమానంఆతిలెకెండ్,అయ్ దు
అడుగుఙ్ లోతుమనిన్ గడడ్ లెకెండ్,అయగనుగుదాన్ నలసోతాత్ ద్.
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15
ఏడు దేవుణుదూతార్ నిఏడు జబుబ్ఙ్.

1మరిఉండి గొపప్ బమామ్తి గురు పరలోకమ్ దు నాను సుడ్ఃత. దేవుణు కోపంపూరి ఆనిలెకెండ్ కిదెఙ్ 
ఇజి, కడెఃవెరిది ఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతారిఙ్ సుడ్ఃత. 2మరి 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 అయగాజు ననిన్
సమ్ దరంపడఃకాదునిలిస్మంజినికసుడ్ఃత. 3వారు, “పబుఆతిదేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి
నీ పణిఙ్ గొపప్ పెరికెఙ్ ని బమామ్తికెఙ్. బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ ముసుక్ ఎలాకాలం రాజు ఆతికి,
నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్ మనెన్. 4 పబువా, నీను ఒరిదె గొపప్ నెగిగ్కి, నీ ననిన్కాన్ మరి
ఎయెన్ బా సిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙి లొఙిజి మంజినార్. బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్ విజేరె నీపేరుదిఙ్ 
గవ్ రంసీనార్ లె. తోరెఆతిమనినీతినిజయిమనిన్పణిఙవందిఙ్ లోకుర్ విజేరెవాజినీఎదునిఙిపొగిడిఃజి
మాడిఃసాన్ర్ లె”, ఇజి దేవుణు పణికినికాన్ ఆతిమోసెపాటని గొరెపిలల్ పాట పారార్. 5దనిన్వెనుక, నాను
సుడ్ఃతిఙ్ సాసయ్మదిఙ్ గుడారం ఇని దేవుణు గుడిః పరలోకమ్ దు రే ఆతాద్. 6అయఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్
మనిన్ ఏడు దూతార్, కలిత్సిలిల్ మెరిస్ని తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, దనిన్ ముసుక్ గుండెదు బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితి జమిదం తొహెఆజి అయదేవుణు - గుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతార్. 7నసిత్వలె, అయపాణంమనిన్
నాలిగ్ జంతుఙ లొఇ ఉండి జంతు ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్, బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితి ఏడు కుడుకెఙ్ అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ సితాత్ న్. 8 అయావలె దేవుణు జాయ్ దాన్ ని
వనిన్ సతుత్ దాన్ వాతిగోయ్ దాన్ దేవుణు గుడిః నిండితాద్. అయఏడు దేవుణుదూతార్ వెటవాదెఙ్ మనిన్
జబుబ్ఙ్ వాజిపూరిఆనిదాక ఎయెన్ బాదేవుణు గుడిఃదు డుగ్ దెఙ్ అట్ ఏతాన్.

16
దేవుణు కోపం నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 

1 నసిత్వలె, “మీరు సొనిస్ దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితి మనిన్ 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 సమ్ దరమ్ దు వాకిఙ్, సమ్ దరమ్ ది
ఏరు పీనుగుది నల లెకెండ్ ఆతాద్. అందెఙె సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణం మనికెఙ్ విజు సాతె. 4అయ
రుండి దేవుణు దూత వెనుక మూండి దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క పెరి గడెడ్ఙని ఏరు
సోనిఊటెఙవాకిఙ్, వనక ఏరు విజు నల ఆతె.

5 నసిత్వలె, “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి ఆతి నీను ఒరిదె పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతికి. నీ ననిన్కాన్ 
మరి ఎయెన్ బా సిలెల్న్. 6వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ్ సపాత్ ర్. అందెఙె
వరిఙ్ తగిన్లెకెండ్ తీరుప్ తీరిసి,వరిఙ్ ఉండెఙ్ నలసితిత్ఙ్,నీను నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికిఆజిని”,
ఇజి ఏరుదిఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు దూత వెహిస్నిక వెహ. 7 అందెఙె “నిజమె, పబు ఆతి దేవుణు,
విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్కి, నీను తీరిసిన్ తీరుప్ఙ్ నిజమాతికెఙ్, నాయమాతికెఙ్”, ఇజి పూజ సీని
మాలిపీటదాన్ వెహిక వెహ.

8 అయ మూండి 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 డిఃసిసీజి మనుస్ మారిసెత్ఙ్ ఒప్ ఎతార్. వారు
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10 అయ నాలిగ్ దేవుణు దూత వెనుక అయ్ దు దేవుణు దూత సొనిస్ 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. 11 వరి పుటుక్ఙవందిఙ్,
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నొపిప్ఙవందిఙ్ పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గానివారు కితిత్ మహిసెఇ పణిఙవందిఙ్ 
ఒడిఃబిజిమనుస్ మరిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ ఒప్ ఎతార్.

12 అయ అయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ ముసుక్ వాకిఙ్, తూరుప్ దరొటాన్ వాని రాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ 
ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహ సొహాద్. 13 నసిత్వలె, అయ గొపప్ పెరి సరాసు వెయుదాన్, మరి అయ కూరమతి
జంతు వెయుదాన్ నిఅబదద్ం వెహిన్ పవకవెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ ననిన్మూండిదెయమ్ కు వెలిల్ వాతికసుడ్ఃత.
14అయదెయమ్ కు బమామ్ని గురుఙ్ కిజి తోరిసినె. అవి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతిమనిన్ దేవుణు తీరుప్
తీరిసిన్,గొపప్తియెల్ ఆనిరోజుదు,దేవుణువెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజిలోకమ్ దుమనిన్విజురాజురిఙ్ కుడుఃపిస్
తతెత్ఙ్ ఇజి వరి డగు సొహె.

15 “ఇదిలో, ఎయెన్ బా ఒడిఃబిఏండ మహివలె, డొఃఙారి డొఃఙ 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”.

16నసిత్వలె,అయదెయమ్ కు ఏబిబాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ ఇజి కూకె ఆజినిబాడిడ్దు లోకమ్ దిరాజురిఙ్ 
విజేరిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ .

17అయఆరుదేవుణుదూతవెనుక ఏడు దేవుణుదూతసొనిస్వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్కఆగసమ్ దిఙ్ ని
బూమిదిఙ్ నడిఃమిమనిన్బాడిడ్దువాకిఙ్, “పూరిఆతాద్”,ఇజిదేవుణుగుడిఃలొఇమనిన్ సింహాసనమ్ దాన్ 
వెహిస్నిఉండిపెరి కంటంవాతాద్. 18నసిత్వలెమెరిస్నిజాయ్,దీడ్ఃజినికెఙ్,పిడుఃగుఙ్,విజువాతె. బూమి
గొపప్ఙ కదిల్తాద్. బూమిముసుక్లోకుర్ పుటిత్బాణిఙ్ అసిఎసెఙ్ బాజరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్గొపప్ గటిఙబూమి
కదిల్తాద్. 19గొపప్ 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. 20సమ్ దరం నడిఃమిమనిన్ ఇజిరి
దేసెమ్ కు (దీవ్పుఙ్ ) విజు ముడుఃగితె సొహె. గొరొక్ అణసె ఆజి సదున్ఙ్ ఆతె. 21 డగు యబాయ్ కేజిఙ్ 
బరు మంజిని వడఃఙెఙ్ ఆగసమ్ దాన్ లోకురి ముసుక్ అరె. అయ వడఃఙెఙాణిఙ్ తగిల్తి గాయమ్ కు గొపప్
పెరికెఙాతిఙ్,లోకుర్ అయగాయమ్ క వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్.

17
బోదెలినిజంతు

1ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ లొఇ ఒరెన్ దూత వాతాండ నావెట, “నీను ఇబెబ్ రఅ. గొపప్
రంకు బూలాని బోదెలిలెకెండ్ మనిన్, నండొ గడెడ్ఙ పడకాదుమనిన్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ తీరుప్ కిజి, సీజిని సికస్
నిఙితోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2బూమిముసుక్మనిన్ రాజుర్ దనిన్ వెట కూడ్ఃజి గూరార్. బూమిముసుక్
బతిక్నికార్ దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ మతుత్ ఆజిసోసాత్ ర్.

3నసిత్వలె, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితిమనిన్ నఙి, అయదేవుణు 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. 4అయ బోదెలి నీలి రంగు కూడిఃతి మనిన్
ఎరాని రంగుది గొపప్ విలువాతి పాత పొర్ పాజి, మెరిస్ని బఙారం, విలువాతి రంగుపణకుది విలువాతి
పూసెఙ్ ఇటిక్జి మహాద్ . అది కిజి మంజిని సెఇ పణిఙాణిఙ్ . మరి అది కిజిని రంకు బూలాని పణిది సెఇ
గుణమ్ కు విజు నిండితిమనిన్ ఉండి బఙరమ్ ది గినన్ కియుదు అసత్ మహాద్ . 5అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ 
దనిన్ పేరు దనిన్ నొదుదుయాలెకెండ్ రాసెఆతమహాద్ .

“బూమి ముసుక్ మనిన్ రంకు బూలాని బోదెకాఙ్ ని విజు సెఇ పణిఙ అయ్ సి ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి
బబులోను”.

6అయబోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలనియేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిఙ్ సపెప్ ఆతివరి
నల ఉణిజిమతుత్ ఆజి సోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి నండొ బమమ్ ఆత. 7నసిత్వలె, అయదేవుణు
దూత నావెట ఈహ వెహాన్ . “నీను ఎందానిఙ్ బమమ్ ఆజిని అయ బోదెలివందిఙ్ ని మరి ఏడు బురెక్ ని
పది కొముకుమనిన్ అది బసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ డాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ నాను నిఙి తెలియకినా”. 8నీను
సుడ్ఃతి అయ జంతు ముఙాల్ మహాద్ గాని ఏలు సిలెల్ద్ . గాని వెటనె దరిణ్దాన్ వెలిల్ వాజి, దనిన్ వందిఙ్ 
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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, ఇకక్ముఙాలమహాద్ , ఏలు సిలెల్ద్ . గానిమరివానాద్ లె, ఇజి బమమ్ ఆనార్.

9 ఇకక్ నెసెత్ఙ్ గెణం మనిన్ మనుస్ మండెఙ్ వలె. అయ జంతుది ఏడు బురెక్ ఇహిఙ, అయ బోదెలి
బసిత్మనిన్ ఏడు గొరొక్. 10 అయ ఏడు బురెక్ , ఏడుగురు రాజురిఙ్ బా పోలిత మనార్. అయ్ దుగురుది
కాలం గడఃసాత్ ద్. ఒరెన్ ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. కడెఃవెరిదికాన్ ఇంక రెఏండె. గాని వాండు వానివలె,
కండెక్ కాలం వాండు ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ వలె. 11అయ కూరమతి జంతు ముఙాల మహికాండె గాని
ఏలు సిలిల్కాన్ ఆతి ఎనిమిదిరాజు. వాండు, వనిన్ ముఙాలమహిఏడు 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. 14వారు గొరెపిలల్వెట విదెం
కినార్ గాని రాజురిఙ్ రాజు, పబురిఙ్ పబు ఆతిమనిన్ గొరెపిలల్ వరి ముసుక్ గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకె
ఆతిమనిన్కార్,మరివనిన్ వందిఙ్ ఎరెల్ ఆతిమనిన్కార్ ని వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజిని నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెట
మంజినార్ లె.

15నసిత్వలె,అయదేవుణు దూత నఙిఈహ వెహాన్ . “నీను సుడ్ఃతిమనిన్,అయగొపప్ రంకు బూలాని
బోదెలి బసిత్మనిన్ నండొ పెరి గడెడ్ఙ్ ఇనిక ఇహిఙ,యాలోకమ్ దు మనిన్ విజుజాతిఙాణికార్, విజు దేసమ్ క
లోకుర్, విజు తెగాదికార్, విజుబాసెఙ్ వరిగ్నికార్. 16నీను సుడ్ఃతిమనిన్ అయ కూరమతి జంతుని అయ
పది కొముకు, అయ రంకు బూలాని బోదెలిదిఙ్ ఇసట్ం ఆఏర్. వారు దనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ విజు లాగిజ్
విసీర్ జి, నగడి కిజి, దనిన్ కండ కొయ్ జి తింజి,మిగిలితిత్క సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్ర్. 17దేవుణుమాటదు
మనిన్లెకెండ్ పూరిఆనిదాకఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజిఅయకూరమతిజంతుఙ్, వరిఅతికారమ్ కు విజుసీదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు వనిన్ ఉదెసంపూరి కిదెఙ్ ఇజి వరిమనుస్ఙ బుదిద్ సితాత్ న్ 18మరి నీను సుడ్ఃతి అయబోదెలి
బూమిముసుక్ మనిన్ రాజురిఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిని అయగొపప్ పెరి పటన్మ్ నె”.

18
బబులోను పటన్ం అరిస్నిక

1దినిన్ వెనుకమరిఒరెన్ దేవుణు దూతపరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివానికనాను సుడ్ఃత. వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరి
అతికారం మహాద్ . వనిన్బాణిఙ్ వాతిమనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ బూమి విజుజాయ్ 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 ఇపొటిఙ్  బతిక్జినిబాడిడ్ ఆతాద్. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙమతుత్ కబిసిన్ కలుల్ ననిన్,ఉత్ పుత్ 
కిబిసిన్, దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్, ఉణిజి సోసిత్లెకెండ్, విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ సోసాత్ ర్. బూమి
ముసుక్మనిన్రాజుర్ దనిన్ వెట గూరార్. దనిన్ఙ్ మహినండొలావ్ ఆతిమనిన్,ఒడొఃల్ దిఆసెఙసరద్ 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 మన్ ఏండ, దనిన్ జబుబ్ఙ్ ఇనికబామిఙి అస్ ఎండ, మీరు దనిన్ బాణిఙ్ వెలిల్
రదు. 5అది 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 రాండిబోదెలి ఆఎద్ . నాను ఎసెఙ్ బాదుకమ్ దాన్ అడఃబాఏ”, ఇజి దనిన్ మనుస్దు అది
పొఙిజినాద్. అందెఙెదనిన్ఙ్ అదినెఎసొస్నొపొఙిజిఒడొఃల్ దిఆసెఙసరద్ కిబిసెత్ఙ్ కితిత్మనిన్పణిఙసమానం
ఆతి నసొ దుకమ్ నిహిమ్ సెఙ్ దనిన్ఙ్ మర్ జి సీదు. 8అందెఙె,ఉండె రోజుదునె, జబుబ్ఙ్, దుకం, కరు ఇని
బాదెఙ్ దనిన్ఙ్ వానె. దనిన్ఙ్ తీరుప్తీరిసిసికస్సీనిపబుఆతిదేవుణుగొపప్సతుత్ మనిన్కాన్,అందెఙెదనిన్ఙ్ 
సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్న్.
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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 గడిఃయూదునె
నాసనంవాతాద్”, ఇజి వెహెఆజిమంజినార్.

11అయపటన్ంనాసనంఆతిక సుడ్ఃజి,వరివసుత్ ఙ్ కొణికార్ మరిఎయెర్ బాసిలెల్ర్ ఇజిబూమిముసుక్
మనిన్ బేరం కినికార్ దనిన్ఙె సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబానార్. 12వారు పొరి మహి వసుత్ ఙ్ ఇహిఙ,
బఙారం, వెండి, విలువాతి రంగు పణకుఙ్ నిపూసెఙ్, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, మరి నీలి రంగు కూడిఃతి
ఎరానిపాతెఙ్,సిలుక్పాతెఙ్,విలువాతినలరంగుననిన్ ఎరానిపాతెఙ్, రకరకమ్ దిగందంమరాతిఒసుత్ ఙ్,
ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్ రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్, నండొ విలువ మనిన్ మరెకాణి ఒసుత్ ఙ్, కంసు,
ఇనుము,నునాఙ్ మనిన్పణకుసెకెక్ఙ్,దాసినిమరాతితోలు,వాసనంమనిన్కాయెఙ్,దూపంసురిన్ఒసుత్ ఙ్,
వాసనంమనిన్ నూనె, కలుల్ , 13ఒలివ నూనె,మెతాత్ ని దూరు, గొదము, కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, గురమ్ కు, గురమ్ కు
లాగిజ్ని బండిఙ్, వెటిట్పణి కినిలోకురిఙ్ బావారుపొరిస్ మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ సిలెల్ర్ ఇజివారు
అడఃబానార్. 14“నీనుకోరితిత్మనిన్విలువాతిగొపప్నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజునీబాణిఙ్ లాగెఆతాద్. మరిఎసెఙ్ బా
మర్ జి దొహ్క్ఇలెకెండ్, నీ విలువాతి వసుత్ 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 
వాతిమనిన్బాదెఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజియాలెకెండ్ వెహన్ర్.

16“అబాయా,అబాయా,విలువాతినూలుపాతెఙ్,నీలిరంగు కూడిఃతిమనిన్ఎరానిపాతెఙ్ నినలరంగు
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. 18అది సురె ఆజిని సిసుది గోయి సుడ్ఃజి, “యాగొపప్ పెరి
పటన్మ్ దిఙ్ సమానం ఆతి మరి ఉండి 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 ఆతికిదెరామీరు సరద్ ఆదు, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అది
ఎలాగమిఙితీరుప్ సితత్ మనాదొ,అయాలెకెండ్ నె దేవుణు అయపటన్ంముసుక్ 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. 22టొయ్ లెఙ్ పలకిన్ జాటుఙ్, పాటెఙ్ పారిన్వరి
జాటుఙ్, పిరుడిఃఊకిన్ జాటుఙ్,జోడుఃబాంకఊకిన్ జాటుఙ్ మరిఎసెఙ్ బామీబాణిఙ్ వెన్ పె ఆఉ. ఎమేణి
రకమ్ ది పణి కినికాన్ ఎయెన్ బా, మరి ఎసెఙ్ బా మీబాన్ తోర్ ఏన్. జతత్పణుకుదు నూరిన్ జాటు మరి
ఎసెఙ్ బామీలొఇహాన్ వినెప్ ఆఏ 23ఉండి దీవమరి ఎసెఙ్ బామీలొఇజాయ్ సీజిమన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః
జాటు గాని పెండిల్ బోదెలిజాటు గానిమరి ఎసెఙ్ బామీలొఇ వెన్ పె ఆఉ. నీ బేరం కినికార్, బూమిముసుక్
మనిన్గొపప్పెరికార్ ఆతమహార్ . విజుదేసెమ్ కాణిలోకుర్ విజేరెనీమాయపణిఙాణిఙ్,మొసెంకిజి,తపుప్
సరిదు నీను నడిఃపిసిత్. 24మరి దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సపిత్ వందిఙ్,
బూమిముసుక్ సపెప్ ఆతి విజేరె వందిఙ్ బబులోను పటన్మ్ దిఙ్ యాసికస్ వాతాద్ ”, ఇజి అయ దేవుణు
దూత వెహాన్ .

19
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు (హలెల్లుయ)
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1-2దనిన్ వెనుక పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరిమందలోకురి గొపప్ పెరి కంటంయాలెకెండ్ వెహ.

“దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు. మఙిరకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు ఒరెండెపూరిజాయ్ నిసతుత్ మనిన్కాన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా వాండు నిజమాతి, నాయమాతి తీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్ రంకు బూలాని
పణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్మనిన్ వరిఙ్ అదిపాడ్ః కితాత్ ద్. అయగొపప్ రంకు బూలానిబోదెలిదిఙ్ వాండు
తీరుప్ తీరిసి సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి నలవందిఙ్ వాండు దనిన్ఙ్ అయాలెకెండ్ నెమర్ జిసికస్ 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 బసిత్మనిన్
దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాత్ ర్. 5 “మాదేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెరా, వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజిని ఇజిరికార్ ని పెరికార్ 
ఆతికిదెరా, మీరు విజిదెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ని ఉండి కంటం అయ సింహాసనమ్ దాన్ 
వాతాద్. 6నసిత్వలె, గొపప్ పెరి గడడ్ సొని జాటులెకెండ్ ని పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరి జాటుదిఙ్ పోలితి గొపప్ పెరి
మందలోకురి కంటమ్ లెకెండ్ ఉండిజాటుయాలెకెండ్ వెహిస్నికనాను వెహ. “హలెల్లుయ! మాపబు ఆతి
దేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కాన్ ఏలుబడిః కిజినాన్. 7అందెఙెమాటుసరద్ ఆజిడాటాన్ట్. వనిన్ఙ్ 
గవ్ రం సీనాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ గొరెపిలల్ పెండిల్ సమయం వాతాద్. వనిన్ఙ్, పెండిల్ దఙ్ డిః దనిన్ఙ్ అదినె
తయార్ కిజినాద్”. 8 “దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజి నమిమ్తి వరి నీతి నిజాయితిమనిన్ పణిఙాతి సుబబ్రం ఆతి
గొపప్ జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.

9మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకెఆతికార్ దీవనమ్ కుపొందితికార్ ఇజిరాస్ అ”,ఇజిఅయదేవుణు
దూత నఙి వెహాన్ . “యామాటెఙ్ దేవుణు వెహి నిజమాతిమాటెఙ్”, 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 వెహిస్నిమీ తంబెరిఙవెటని, నీ వెట కూడ్ఃజి
పణికినికాండె. దేవుణుదిఙ్ నెపొగిడిఃజిమాడిఃస్ అ. దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్,దేవుణుఆతమ్దాన్ వెహి
దేవుణు పణిమణిసిర్ యేసు తోరిసిత్మనిన్ నిజమాతికెఙ్ నె వెహిస్నార్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

తెలాల్ ని గురమ్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్.
11మరి 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 కిజి మంజినాన్. 12వనిన్ కణుకు సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్.
వనిన్ బుర ముసుక్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురిటొపిఙ్ ననిన్, నండొటోపిఙ్ మనెన్. వనిన్ఙె ఆఎండ
మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఇ ఉండి పేరు వనిన్ ముసుక్ రాసె ఆతిక, వనిన్ఙ్ మనాద్. 13 నలాదు ముడుఃకిమనిన్
సొకక్ వాండు తొడుఃగితత్ మనాన్. దేవుణు మాట ఇని పేరు వనిన్ఙ్ మనాద్. 14 పరలోకమ్ దు మనిన్
సయ్ నమ్ దికార్, కలిత్సిలిల్ తెలాల్ ని నూలు పాతెఙ్ తొడిఃగిజి తెలాల్ ని గురమ్ క ముసుక్ ఎకిస్ వనిన్వెట సొనిస్
మహార్  15దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్, వనిన్ వెయ్ దాన్ తెవుగు మనిన్ ఉండి కురద్ వెలిల్ వాజిమహాద్ .
వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుది సిసు ననిన్
కోపం, గనుగుదు దాకస్ పటుక్ మటిసి దాసపటుక్రసం లాగిజ్నిలెకెండ్, వాండు మటిసినాన్. 16రాజురిఙ్ 
రాజుని పబురిఙ్ పబు ఇని పేరు వనిన్ సొకక్ముసుక్ని వనిన్ కురుగ్ దు రాసె ఆతమనాద్.

17-18మరి ఉండి దేవుణు దూత పొదుద్ దు నిహిమనిక 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 .

19 నసిత్వలె, అయ గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్వెటని వనిన్ సయ్ నమ్ ది వరివెట విదెం కిదెఙ్ ఇజి,
అయ కూరమతి జంతుని బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ ని వరి సయ్ నమ్ కు విజు కూడ్ఃజి వాతిక నాను
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సుడ్ఃత. 20 నసిత్వలె, అయ కూరమతి జంతుని దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్ని పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసిత్
మనిన్ అబదద్ం వెహిన్ పవకబా అసెప్ ఆతార్. అయ కురమతి జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని దనిన్
బొమమ్దిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిత్ మహివరిఙ్ వాండు బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ మొసెం కిజి మహాన్ . వారు రిఎర్ 
గందకం వెయ్ జిని సిసుమనిన్బాడిడ్దు పాణం డసానెఅరెప్ ఆతార్. 21మిగిలితిత్ మహికార్, గురంముసుక్
బసిత్మనిన్ వనిన్ వెయుదాన్ వాతి కురద్దాన్ సపెప్ ఆతార్. పొటిఙ్  విజు వనకపొట పంజు వరి కండ తిహె.

20
వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

1మరి దరిణ్ది తాలమ్ కియుని ఉండి గొపప్ పెరి గొలుసు కీదు అసిత్మనిన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత,
పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాతికనానుసుడ్ఃత. 2వాండు,అయమొదొహిసరాస్ దిఙ్,అహిఙఅయగొపప్పెరి
సరాస్ ఇని, సయాను ఇని సెఇ వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె వెయు పంటెఙ్ దాకతొహడిఃసాత్ న్. 3అయవెయు పంటెఙ్ 
గడఃసిన్దాక ఎమేణి దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ బా మొసెం 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.

4 నసిత్వలె, నాను సింహాసనమ్ కాఙ్ సుడ్ఃత. అయ సింహాసనమ్ క ముసుక్ బసిత్మనిన్వరిఙ్, తీరుప్
తీరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కె. దేవుణుమాట వందిఙ్ నియేసువందిఙ్ వారు వెహిసాసయ్ం వందిఙ్ బురెక్ కతెత్
ఆతివరి ఆతమ్ సుడ్ఃత. వారు అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ నొ, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ నొ పొగిడిఃజిమాడిఃస్ ఏండ
మహికార్. వరి నొదుఙ 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 
వీజినిదాకబతిక్ఏతార్)యాకాదెసాతివరిబాణిఙ్ తొలితమర్ జినిఙెఆనిక. 6తొలితమరిజ్ 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 కాణిలోకురిఙ్ మొసెం కిజి, విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి సయన్మ్ దిఙ్ 
గోగ్ ని మాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్ తనాన్ లె. వరి లెకక్ సమ్ దరం పడఃకాది ఇసక్లెకెండ్ మంజినాద్.
9వారు బూమిముసుక్ 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.
10వరిఙ్ మొసెంకితిత్కానాతిసయాన్ గందకమ్ దాన్ కసినిసిసుమంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆతాన్. అబెబ్అయ
కూరమతి జంతుని అబదద్ం వెహిన్ వనిన్ పవక మనార్. అబెబ్ వారు రెయుపొగొల్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం
హిమ్ 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.
12-13 మరి సాతికార్ విజేరె, అహిఙ పెరికార్ ని ఇజిరికార్ విజేరె అయ గొపప్పెరి సింహాసనం ఎదు
నిహిమనిన్క సుడ్ఃత. సమ్ దరమ్ దు 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 కితిమనిన్పణిఙతగితిలెకెండ్ సాతికార్ తీరుప్పొందితార్. 14సావునిఅయా
లోకంగందకమ్ దాన్ సిసు కసిమంజినిసెరుననిన్బాడిడ్దుఅరెప్ఆతె. యాసిసుమంజినిబాడిడ్ రుండిసావు.
15దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజినిపుసత్కమ్ దు పేరు తోర్ ఏండాతిఙ ఎయెన్ బా
అయసిసుమంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆనాన్ లె.
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21
కొతత్ యెరూసలేం

1 నసిత్వలె, నాను ఉండి కొతత్ ఆగాసమ్ ని ఉండి కొతత్ బూమి సుడ్ఃత. మొదొహి ఆగసమ్ ని మొదొహి
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 జి వాతిక నాను సుడ్ఃత. 3 నసిత్వలె, “ఇదిలో, దేవుణు లోకుర్ వెట బతిక్ని ఇలుల్
మనాద్. వాండు, వరి వెటనె బతిక్నాన్. వారు వనిన్ లోకుర్ ఆనమంజినార్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి
వరివెటమంజి వరి దేవుణు ఆనమంజినాన్. 4వాండు వరి కణుకెఙాణ్ కణిర్ తేలాన్న్. మరిసావు, దుకం,
అడఃబానిక,నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బామన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమొదొహిసఙతిఙ్ విజుగడఃసెత్ సొహె”,ఇజిఅయ
సింహాసనమ్ దాన్ ఉండి పెరి కంటం వెహిక వెహ.

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

6మరి నావెట వాండు ఈహ వెహాన్ . “విజు పూరి 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 ఆనమంజినాన్. 8గాని పహిక్దికార్, దేవుణు ముసుక్ నమకం సిలిల్కార్,
సెఇ పణిఙ్ కినికార్, లోకురిఙ్ సపిన్కార్, రంకు బూలానికార్, గారిడ్ కినికార్, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిన్కార్, విజు
రకమ్ ది అబదద్ం వరిగ్నికార్, నినిన్కార్ విజేరె గందకమ్ దాన్ సిసు కసిని సెరు ననిన్ బాడిడ్దు అరెప్ ఆనార్.
అకక్ వరి వంతు. యాకదె రుండిసావు.

9నసిత్వలె, కడెఃవెరిది జబుబ్ఙాణిఙ్ నిండితిమనిన్ 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 .
12 అయ పటన్మ్ 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. 13 తూర్ పు దరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కుని ఉతత్రదరిఙ్ మూండి
దారబందమ్ కుని దసిణదరిఙ్ మూండిదారబందమ్ కుని పడమాట దరిఙ్ మూండిదారబందమ్ కు మహె.
14 అయ పటన్మ్ ది గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు పునాదిఙ్ మహె. అయ పనెన్ండు పునాదిఙ ముసుక్ గొరెపిలల్
అపొసుత్ రు ఆతి పనెన్ండు మణిసిరి పేరుకు తోర్ జిమహె.

15అయపటన్మ్ దిఙ్ ని, దనిన్ గోడెఃఙ్ నిదారబందమ్ 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 సమానం మహె. 17వాండు దనిన్ గోడెఃఙ కొలితిత్ఙ్, అది లోకురి కొలత్దిఙ్ వంద నాల్ పయ్ 
నాలిగ్ మూరెఙ్ దలం మనాద్. అయకొలత్దానె దేవుణు దూత కొలితాత్ న్. 18దనిన్ గోడడ్ః, సూరయ్ కాంతం ఇని
పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మనిన్ విలువాతి రంగు పణకుఙాణిఙ్ తొహ మనాద్. మరి అయ పటన్ం గాజు
లెకెండ్ మనిన్మెరిస్నిబఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆతమనాద్. 19అయపటన్మ్ దిగోడెఃఙపునాదిరకరకమ్ ది
గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ సోకుదాన్ తయార్ ఆత మనాద్. మొదొహిపునాది సూరయ్ కాంతం
ఇని ఎరాని రంగు పణకు, రుండి పునాది నీలి రంగు పణకు, మూండి పునాది జమున రంగు పణకు, నాలిగ్
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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,
తొమిమ్దిపునాదిపుసయ్రాగం ఇని రంగు పణకు, పదిపునాదిసొరణ్సూనియం ఇని రంగు పణకు, పదకొండు
పునాదిపదమ్రాగంఇనిరంగుపణకు,పనెన్ండుపునాదిసుగందంఇనిరంగుపణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21దనిన్
పనెన్ండుదారబందమ్ కు పనెన్ండుముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్. ఉండిఉండిదారబందంఉండెపూసదానె
కితత్ మనాద్. పటన్మ్ ది రోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజిని గాజుదిఙ్ పోలితి బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆత
మనాద్.

22విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ పబు ఆతి దేవుణుని గొరెపిలల్ దనిన్ దేవుణు గుడిః ఆతిమనిన్ఙ్ అయ
పటన్మ్ లొఇదేవుణు గుడిః ఉండిబాతోర్ ఏతాద్. 23అయపటన్మ్ దిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్ ఇజిపొదుద్ బా నెలబా
అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు గొపప్ జాయ్ నె పటన్ం విజుజాయ్ సీజిమహాద్ . గొరెపిలల్ దనిన్ఙ్ 
దీవలెకెండ్ మహాద్ . 24విజుదేసెమ్ కాణిలోకుర్ అయజాయ్ దు నడిఃనార్. బూమిముసుక్మనిన్ రాజుర్,
వరిఙ్ కల్ గితిమనిన్ విజు గవ్ రమ్ ని ఆసిత్ అయ పటన్మ్ లొఇ తనార్. 25అబెబ్ రెయు సిలెల్ండ, జాయ్ నె
మనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బా అయ పటన్మ్ ది దారబందమ్ కు కెహ్ ఏద్. 26విజు దేసమ్ కాణికార్ వరి ఆసిత్ఙ్ ని వరిఙ్ 
గవ్ రం తపిసిత్కెఙ్ విజు అయ పటన్మ్ లొఇ తనార్. 27 దేవుణు 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.
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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 సొనిస్
మహాద్ . అయపెరిగడాడ్ దిరుండిఒడుడ్ ఙపనెన్ండునెలెఙ,పనెన్ండుసుటుక్కాయెఙ్ కాసిపటుక్సీనిపాణం
సీనిమరాన్ మనాద్. అయపాణం సీనిమరాతి ఆకుఙ్ విజుజాతిఙణి వరిఙ్ జబుబ్ఙాణిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ 
పణి కినాద్. 3దేవుణు సయిప్ సితిత్ మహికెఙ్ ఇనికబా అయపటన్మ్ దు మన్ ఏద్. దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది
సింహాసనం అబెబ్ మంజినాద్. వనిన్ పణికినికార్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి మంజినార్. 4వారు దేవుణు
ఎదు మంజి. మొకొం నిండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్. వనిన్ పేరు వరి నొదుఙ రాసె ఆనాద్ లె. 5అబెబ్
ఎసెఙ్ బారెయుమన్ ఏద్. దీవజాయ్ గానిపొదుద్ జాయ్ గానివరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పబు
ఆతి దేవుణునె వరిఙ్ జాయ్ సీజిమంజినాన్. వారు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజిమంజినార్.

6మరిఅయదేవుణుదూత,నఙియాలెకెండ్ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ 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. యాపుసత్కమ్ దు మనిన్, దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్, వెంజి, లొఙిజి,

నడిఃనికాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.
8యోహాను ఇనినాను,యాసఙతిఙ్ వెహమనన్, సుడ్ఃత మనన్. నానుయాకెఙ్ వెంజి వెనుక,యాకెఙ్ 

నఙి తోరిసిని వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి అయ దూత పాదమ్ కాఙ్ పడఃగ్ జి అర. 9గాని వాండు,
“పోని, నీనుయాలెకెండ్ కిమా. నాను, నీవెటని, పవకరు ఆతి నీ తంబెరిఙవెటని, యాపుసత్కమ్ దు మనిన్
మాటెఙ్ లొఙిజినడిఃనివరివెట కూడ్ఃజిపణికినికానె. దేవుణుదిఙెపొగిడిఃజిమాడిఃస్ అ”, ఇజినఙివెహాన్ .

10మరి నావెట ఈహ వెహాన్ . “యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ దేవుణు వెహికెఙ్, అందెఙె దినిన్ఙ్ 
మూకిస్ సీలు కిదెఙ్ ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ కాలం డగు ఆత మనాద్. 11తపుప్
పణిఙ్ కినికాన్ మరి ఒదె తపుప్ పణిఙ్ కిపిన్. ఎయెన్ బా కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజిమనీన్.
నీతి మనిన్కెఙ్ కినికాన్ మరి ఒదెద్ నీతి మనికెఙ్ కిపిన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, మరి అయాలెకెండ్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.
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12 “ఇదిలో,నానుబేగినెవాజిన. నానువానివలెఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కితిపణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ 
సీదెఙ్ ఇనాయం తనా. 13అలాప్ని ఒమెగనానె. మొదొహి - కాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ నానె. మొదొల్ ని ఆకార్ 
నానె.

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

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

17మరిదేవుణుఆతమ్నిపెండిల్ దఙ్ డిః, “రఅ”, ఇజివెహిస్నార్. యాకవినికాన్ బా “రఅ’ఇజివెహెఙ్ 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 కూడుఃపిత్ఙయా పుసత్కమ్ దు రాసిత్మని
జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్ముసుక్ తపిసాన్న్. 19ఎయెన్ బాయాపుసత్కమ్ దుమనిన్ దేవుణు పవక వెహి
మాటెఙ, ఇనికబాలాగితిఙ,వనిన్ఙ్ దేవుణుయాపుసత్కమ్ దు వెహిమనిపాణంసీనిమరాతిపటుక్ తిండెఙ్ 
అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్ పటన్మ్ దు వంతు మన్ ఇకాన్ లెకెండ్ కినాన్.

20యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమె నాను బేగినె వాజిన”, ఇజి వెహిస్నాన్. ఆమెన్ .
పబు ఆతియేసు రఅ. 21పబు ఆతియేసు దయాదరమ్ం దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్. ఆమెన్.


	మత్తయి
	మార్కు
	లూకా
	యోహాను
	అపొస్తు
	రోమ
	1కొరింతి
	2కొరింతి
	గలతీ
	ఎపెసి
	పిలిప్పి
	కొలొసి
	1దెస్స
	2దెస్స
	1తిమోతి
	2తిమోతి
	తీతు
	పిలొమో
	ఎబ్రి
	యాకోబు
	1పేతురు
	2పేతురు
	1యోహాను
	2యోహాను
	3యోహాను
	యూదా
	ప్రకటన

